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Aslında anahtar, “kendin gibi ola-
bilmek”te. Kendin gibi olmaktan, bu- 
nu dışarıya yansıtmaktan korkma-
makta… Toplum aynılaştırmaya ça-
lışır; mesele kendin olmak için dire-
nebilmekte! Önce kendini keşfetmek, 
sonra kendini yaşamaktan bahsediyo-
ruz. Mış Gibi ve Nefise Nine de bun-
dan bahsediyor. İşin güzel tarafı, Mış 
Gibi’de bir çocuk, Nefise Nine’de ise 
bir nine bunu yapıyor, kendini gerçek-
leştiriyor. Birey olmanın da yolu tam  
buradan geçiyor.

Mış Gibi’nin Ramon’u resim yap-
mayı çok seviyor, hemen her çocuk 
gibi. O büyük bir zevkle, kendince 
çizerken ağabeyi gelip, kâğıttakilere 
bakıp, üstüne üstlük bir de kahkaha-
larla gülerek “Bu ne!?” diye sormasın 
mı! Bütün şevki kırılır Ramon’un. 
O andan itibaren yaptıklarına artık  

Başkası olma,  
kendin ol!

ağabeyinin, yani başkalarının “eleşti-
ren” gözlerinden bakmaya başladığını 
sezeriz. Üzüntü ve öfkeyle kâğıtları bu-
ruşturup atar, artık bir türlü “güzel” (!) 
çizemez; nihayet pes eder: Bitti! 

Oysa Ramon’un buruşturup attığı 
çizimleri kız kardeşi Marisol gizlice 
gelip toplamaktadır. En son seferinde 
yakalanır ve hızla odasına kaçar; Ra-
mon kız kardeşinin peşinden onun 
odasına girdiğinde afallar, çünkü oda-
nın her yerine, adeta bir sergi gibi, 
kendi resimleri yapıştırılmıştır! Ra-
mon, Marisol’un “Bu en sevdiklerim-
den biri…” dediği vazoya bakıp kır-
gın kırgın, “Vazodaki çiçekleri çizmek 
istemiştim, ama beceremedim,” der. 
Marisol o anda ufuk açıcı cümlesini 
söyler: “Evet, vazoyMUŞ GİBİ”. Bu 
sözlerle Ramon birden ayılır; her şeyi 
olduğu gibi değil, kendi algıladığı gibi  

Özgünlüğü 
kutlayan, 
özgürlüğü 
kutsayan, özgüveni 
besleyen, “kendi 
olmayı” teşvik eden 
çocuk kitaplarının 
artması 
memnuniyet 
verici! Biri Kanada 
diğeri İran kökenli, 
oldukça farklı 
coğrafyalardan 
gelen böyle iki 
kitabın, her 
yaştan okura esin 
verebilecek güçte 
iki karakteriyle 
tanışın! 

çizmeye başlar! Çizdikçe açılır, kendi 
tarzını ve kendini bulur. Kitap aslında 
sanatın bir tarifine, özgün-özgür-öz-
güvenli birey olabilmeye, yaratıcılığın 
cesaretle ve çalışmayla olan ilgisine 
yaptığı ince vurgularla son buluyor.

Kitap, eleştirilerden ötürü yılgın-
lığa kapılıp “kendini ve duygularını 
ıskalama” riskinden söz ediyor ki bu 
endişeyle sinip, kendinden ve yaptık-
larından vazgeçen, kendisine ve orta-
ya koyduklarına daima başkalarının 
gözünden bakarak yaşayan, özgüve-
ni eksilmiş ne kadar çok yetişkin var 
çevremizde! Ramon bu eşiği atlayarak, 
yaşıtlarına da yetişkinlere de bir şey 
anlatıyor aslında!

Kitabın hem yazarı hem çizeri olan 
Kanadalı Peter H. Reynolds, alanının 
önde gelen, enerjisi yüksek sanatçıla-
rından. Nokta adlı eseri de yine Altın 
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Kitaplar tarafından Türkçeye kazandı-
rılmıştı. Bu serinin ikinci kitabı olarak 
tasarladığı Mış Gibi’nin film versiyo-
nunun da 2006’da Amerikan Kütüp-
haneciler Derneği’nin “Çocuklar İçin 
En Seçkin Video Ödülü”nü aldığını 
belirtelim.

Kitapla ilgili akla takılabilecek 
tek soru, tamamen Türkçeye özel bir 
durumla ilgili… “Mış gibi yapmak”, 
kalıplaşarak dilimize çoktan olumsuz 
bir anlamla girmiş bulunuyor. Öyle ol-
mayan duyguyu öyleymiş gibi yansıt-
mak adına “samimiyetsiz” bir duruma 
işaret eden bir ifade olarak kullanılıyor. 
Dil bu, koyduğun yerde durmuyor ya. 
Aslında kitabın adını tam verebilecek 
tek karşılık, bu kalıbın farklı kullanı-
mının yarattığı duyguyla hafif sende-
liyor. Ramon “mış gibi” çizip “mış gibi” 
yazarken kitabın sonunda artık “mış 
gibi yaşamaya” başlıyor çünkü. Yine 
de dilin dolambaçlı yolları kitabın naif 
ihtişamına gölge düşürmüyor.

KİM NE DERSE DESİN!
Ramon’un geçtiği yollardan belki 

yıllar önce geçmiş bir nine ile tanışı-
yoruz Nefise Nine’de. Ramon’un kay-
gılarının nine karşılığı “Aman el âlem 
ne der?” olsa gerek. Nefise Nine’nin 
neyse ki hiç böyle bir derdi yok. Gö-
rüp görülebilecek en yaşam dolu,  
hareketli büyükanne o! Küçük Macit’in 

ninesi güne sabah sporuyla zıplayarak 
başlayan, vitamin kürüyle enerjisini 
alan, tablolarını kendi kullandığı Vos-
vos’unun arkasına atıp galeriye götü-
ren, eskici dükkânlarındaki hurdaları 
değerlendirerek yaratıcı gücüyle onlara 
yeniden hayat veren bir “süper büyü-
kanne”! Ramon’la ortak noktaları ise 
Nefise Nine’nin de ressam olması. Yara-
tıcı gücün, sanatın verdiği yüksek mo-
tivasyon, (Ramon’un yaşadığının başka 
bir biçimi) toplumsal yargılara, “yaşı-
na başına bakmadan” şeklindeki olası 
eleştirilere kulak asmadan, rengârenk 
giyinip rengârenk yaşayan nine karak-
terinde karşımıza çıkıyor. Kendinden 
eminliği ve yaşama 
sevinci koşut görünen 
Nefise Nine, Macit’le 
geçirdiği bir günde 
aslında yaşama sıkı 
sıkıya bağlı insanların 
da bir tarifini veriyor: 
Espri, hareket, sağlık-
lı beslenme, cesaret, 
üretkenlik ve yaratı-
cılık. Bütün bunları, 
babası ve annesinin 
işleri olması nedeniy-
le Macit’in büyükan-
nesiyle geçirdiği bir 
tam günün sonunda, 
onun gözlerinden gö-
rerek öğreniyoruz.
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Nefise Nine, Arapçanın önde gelen 
çocuk ve ilkgençlik kitapları yazarı 
Tagrid en‐Neccar’ın kaleminden çık-
ma. “Kitabi Ödülü”ne layık görülmüş 
olan eserde neşeli karakterler Maya 
Fedavi’nin çizgileriyle hayat buluyor. 

Asıl anahtar korkmadan, kim ne 
derse desin yılmadan “kendin olabil- 
mekte” demiştik ya, 7 yaşındaki Ra- 
mon’un da 70 yaşındaki Nefise Ni-
ne’nin de başardığı bu işte. Küçüklere 
de büyüklere de esin verebilecek güçte 
iki karakter, iki kitap, iki farklı ülke-
den ve kültürden gelip insanın birey 
olmasındaki düğümü birlikte çözüyor. 

Didem ÜNAL
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Mış Gibi
Peter H. Reynolds

Çeviren: Oya Alpar
Altın Kitaplar

32 sayfa

Nefise Nine
Tagrid en-Neccar

Resimleyen: Maya Fedavi
Çeviren: İbrahim Demirci

Yapı Kredi Yayınları, 32 sayfa

m
ış gibi

Ramon resim yapmayı 
çok severdi.

Nerede olursa olsun
Ne zaman olursa olsun

Her şeyin resmini yapardı.

Resim yapmak Ramon’a mutluluk verirdi. 
Sınırsız hayal gücü kalemin beyaz bir sayfayla 
buluştuğu an coşarcasına harekete geçerdi. 

Ancak ağabeyi yüzünden bu coşkusu bitiverdi, 
artık çizemiyor, hep mükemmeli arıyordu.

Kız kardeşi “doğru” resim yapmaya çalışmasının 
anlamsız olduğunu; denizmiş gibi, dağmış 
gibi, balıkmış gibi çizdiği tüm kendine özgü 

resimlerin ona zenginlik kattığını söylediği gün 
Ramon mutluluğu yeniden yakaladı.

Peter H. Reynolds, Mış Gibi adlı öyküyle 
gizli kalmış yeteneklerin ortaya çıkmasına 
ışık tutarak bize içimizdeki yaratıcı gücü 

ateşlememizi söylüyor.

12.00
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Nefise Nine
Tagrid en-Neccar

Resimleyen: Maya Fedavi
Çeviren: İbrahim Demirci

Yapı Kredi Yayınları, 32 sayfa

gündüz olunca uykusundan uyanan 
baykuş, siyah uzaklara gidince bem-
beyaz kalan zebranın şaşkınlığı, Gı-
dıklanan Elma’dan tombul cevizinin 
çıkmasını bekleyen Kara Karga’nın 
tüyleri gidince çıplak kalması, bizlere 
gösteriyor ki geceye de gündüze de 
ihtiyacımız var. Neyse ki gün geceye 
dönünce, giden bütün siyahlar geri ge-
liyor da hikâye tatlıya bağlanıyor.

Ekmek almaya köşedeki bakka-
la giderken yerde görüp de kıl payı 
basmamayı başardığımız salyangozu, 
uzaklarda bir yerlerde ağacın dalından 
düşen elmanın içindeki tırtılın kele-
beğe dönüşmesini ve doğanın o alı-
şılmış ama üzerine düşünmeyi çoktan 
bıraktığımız rutininin, gece ve gün-
düzün bütünlüğünü Mandolin 
Yayınları’ndan çıkan üç kitapta 
buluyoruz. Sizin de baharın 
gelişini kocaman ve sevimli 
resimlerle anlatmak iste-
diğiniz küçük bir arka-
daşınız varsa, sokaklar, 
parklar ve kitaplar 
sizindir! 

buluyor. Mutlu salyangozu oracıkta 
bırakıp, etraftaki salyangozların izini 
bulmaya uğraşıyoruz bir süre. Nereden  
gelmişler, yolculuk ne tarafa?

KIPIR KIPIR BİR ELMA
Yine aynı çimenlerde yayıl-

maya devam ediyoruz. Bu kez 
dalından düşen bir elma var 

karşımızda. Kitabın adı da 
Gıdıklanan Elma. Dalın-
dan düşen elma yerinde 

duramıyor, kıpırdaşıp kı-
kırdıyor. Sanki içinde onu 

güldüren biri var. Onu 
gören Kara Karga, kay-

bettiği tombul cevizi 
elmanın içinde arıyor; 

anne örümcek, ağından 
kaçan koca sineği bulma umuduyla 
elmaya bakıyor. Meraklı baykuş da 
bu kervana katılıyor ve hepsi elmayı 
seyrediyor. Bahsi kimse kazanamıyor, 
elmanın içinden bir tırtıl çıkıyor! Kar-
ganın, örümceğin ve baykuşun bakış-
ları altında, gecenin karanlığına uçan 
güzeller güzeli bir kelebeğe dönüşüyor 
minik tırtıl…

Eh, bizim çimlerde yayılma sefası 
uzadıkça, hava da kararmaya başlıyor 
tabii. Hepimizin malumu, siyahı da 
beyazı da seven, her birinin üzerine 
ayrı yakıştığı hayvanlar var doğada. 
Siyah Beyaz Hikâye işte tam da onla-
rı anlatıyor. Gecenin siyahı gidip de 

Baharın iyiden iyiye kendini his-
settirmeye başladığı şu günlerde do-
ğanın tadını çıkarmanın tam sırası. 
Kısıtlı zamanlarda aylaklık yapmanın, 
hatta dondurma yemenin bile zamanı 
geldi çattı. Güneşin tam tepede olduğu 
saatlerde, çimenlere vuran ışık oyun-
larını seyretmek isteyebilirsiniz. Hah, 
işte tam o çimenlere bakıp kendinize 
oturacak bir yer ararken gözünüze bir 
salyangoz takılabilir. Yanınızda bir de 
iki yaş civarlarında bir bebe varsa sey-
reyleyin cümbüşü! Toprağı eşelemeler, 
salyangoza yol yapmalar, tırtılların da 
bu serüvene eşlik edişi…

NEREDE BENİM İZİM?
Tunç Atalay adeta böyle bir gün-

de okunsun diye yazıp çizmiş elimiz-
deki kitapları. “Bütün gün dolaşıp her 
yere parlak izini bırakmayı” seven 
salyangozun, kocaman gözlü, kalın 
dudaklı suretini çizmiş İzini Arayan 
Salyangoz’un sayfalarında. Gezinen 
salyangoz, izini göremeyince koca-
man gözleriyle etrafında onu aramaya 
koyuluyor. Kendi izini ararken obur 
tavuğun, tembel kedinin, inatçı keçi-
nin, yaban ördeğinin izlerine rastlı-
yor; kendi iziniyse ancak güneş açınca  

Doğanın izinde…
Baharla birlikte uyanan doğayı resimli kitaplarla kutlamak isteyenler için üç kitap: İzini Arayan 
Salyangoz, Gıdıklanan Elma ve Siyah Beyaz Hikâye. M. Tunç Atalay’ın yazıp resimlediği bu kitaplarla 
serilin çimenlere, yüzünü göstermeye başlayan güneşin tadını çıkarın.

Ezgi BERK

Gıdıklanan Elma
M. Tunç Atalay

Mandolin Yayınları
24 sayfa

Siyah Beyaz Hikâye
M. Tunç Atalay

Mandolin Yayınları
24 sayfa

İzini Arayan Salyangoz
M. Tunç Atalay

Mandolin Yayınları
24 sayfa
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gerektiğini,” düşünmektedir. Aile rei-
sinin cinsiyet vurgusu bugün çocuk 
edebiyatında problematiktir. Evde 
otururken Bay Brown kitap okur, Ba-
yan Brown örgü örer sözgelimi. Bir kız 
bir oğlan çocukları vardır. Denge. Pek 
çok hikâyede Noel mutlaka yer alır. 
Yazarın Katolik oluşu da hayli bas-
kın biçimde hissedilir, heteroseksüel, 
katı, baskın, ideal aile portresinde. 

Bazı pasajlarda Peru’nun bir ülke, 
yaşanılan yer olarak küçümsendiği 
izlenimi doğabilir. Peru, marmela-
dın pahalı olduğu, yürüyen merdi-
ven olmayan ve “daha iyi bir yer için 
göç edilmesi” gereken bir ülke olarak 
betimlenir. Gerçek hayatta da böyle 
değil midir zaten? Londra en çok göç 
alan şehirlerden biridir. Ancak yazar 
duyarlı olmak gibi bir kaygı gütmez, 
ırkçı olmadığı sürece sorun yoktur 
ki! Peru’da gerçekten küçük boylu bir 
ayı türü bilimsel olarak tespit edilmiş-
tir ve gerisi pek de önemli değildir. 

İNSANIMSI BİR AYI
Öte yandan, Ayı Paddigton’ın 

Londra gibi kusursuz ve ciddi bir şe-
hirde yaşadığı komik olaylar, bu ku-
sursuzluğun ve ciddiyetin ne kadar 
gereksiz ve kafa yoran şeyler olduğunu 
gözler önüne serer. Michael Bond, bel-
ki de farkında olmadan, bu bozulma-
yan düzeni sakar ve sevimli ayı vasıta-
sıyla eleştirir. Medeniyettir en çok ye-
rilen. Gerçekten de hayatı kolaylaştır-
dığı düşünülen onca eşyaya, sözgelimi 
banyoda duş gibi araç gereçlere ihtiyaç 
var mıdır? Ne olur, bir su birikintisin-
de oturup yıkansa(k)?

Brownlar, ayıyı elbette dönüştür-
mek isterler, ona giysiler alır, sürekli 
banyo yapmasını söylerler. Onun için 
yeniledikleri odaysa tamamen bir “in-
san” odasıdır. Halılar, perdeler ve du-
var kâğıdı çok bildiktir. Paddington 
için özellikli hiçbir şey yoktur, bavulu 

bir ayı ile karşılaşırlar. Boynundaki 
etiket çok dokunaklıdır: “Lütfen Bu 
Ayıyla İlgilenin.” Kafasında kendin-
den büyük kırmızı şapkasıyla sevimli 
buldukları, bu hayli kısa boylu, kü-
çük yavru ayıyı evlerine götürür ve 
bir misafir gibi ağırlarlar. Padding-
ton kürkü dışında tümüyle bir insan 
gibidir; konuşur, okuma yazma bilir, 
defterlere not tutar. Hatta kadınlara 
şapka çıkaran epey nazik bir karakte-
ri vardır, Perulu’dan çok bir İngiliz’i 
andırır. Başka türlü olsa toplum onu 
kabul etmeyecektir zaten. Herkes onu 
çok sever, evin yaşlı emektarı bile. 
Oysa en büyük keyfi marmelat yemek 
olan ayı pek çok kazaya, tuhaf olaya, 
sakarlığa ve zarara sebep olmaktadır. 
Bay Brown bile onun bu pahalıya pat-
layan vakalarına sert muhalefet etmez 
(filmde babanın kızgınlığı abartılmış). 
Sanki Londra’da herkes bir gün bir 
ayı gelecek diye beklemektedir. Ayı 
Paddington hiçbir kimseye, hiçbir şe- 
ye faydası olmadığı hâlde çok kolay 
kabullenilmiştir (bu kolaylık ünlü İn-
giliz güvensizliğini tiye alır). Zamanla  
aileden biri olacaktır. 

Karakterin aslında nasıl bir ki-
şiliği olduğu ve yeni dünyasını nasıl 
karşıladığına dair değerlendirmeler 
eksiktir kitapta. Bir sürü kaza belaya 
rağmen her şey çok rahat gelişir. Di-
ğer kahramanlar da zayıf anlatılmıştır. 
Evin emektarı Bayan Bird en belirgin 
tip olarak karşımıza çıkarken, antika-
cı Bay Gruber karakterini daha çok  
tanıma isteği uyanır içimizde.  

CİNSİYET VURGUSU
Yazıldığı tarih düşünüldüğünde 

belki klişe diyemeyeceğimiz ama ki-
tabın evrenselliğini bozan, onu za-
mana yenik düşüren kimi ifadeler 
dikkat çeker. Bay Brown: “Brown 
ailesinin reisi olarak, bu mese-
leyi her açıdan değerlendirmesi 

Ayı Paddington karakterinin İn-
giliz çocuk edebiyatı, dahası İngiliz 
çocukları için önemini işitmiştim. 
Londra’da yaşayan iki yeğenim onu 
okuyarak büyüdüler. Ve evet, evde bir-
kaç oyuncağı da vardı. İlk defa 1958’de 
yayımlanan kitap Türkçeye yeni çev-
rildi ve ben de gecikmeli olarak okuma 
şansı buldum. Yazarı Michael Bond 
savaşlara katılmış, ölümden dönmüş 
eski bir asker, bir BBC kameramanı 
ve yazar. Birdenbire, hiç planlamadan, 
adeta kendiliğinden gelen bir ilhamla, 
okurunun yaşını da düşünmeden na-
sıl yazdığını anlatıyor ilk kitaptaki son 
notta. Derken beklenmedik biçimde 
çok satanlarda liste başına yükseliyor 
kitap! Bugün artık bir Paddington en-
düstrisinden söz edebiliriz. Yazıldığı 
tarih düşünülürse, yirmi altı kitap-
lık seri, sayısız oyuncak ve şimdilik 
bir adet sinema filmiyle türünün ilk 
örneklerinden Paddington. (Filmin 
kitaptan çok daha renkli ve hareketli 
olduğu, ancak metne tam sadık kalın-
madığı, piyasa işi heyecan yamalarıyla 
bozulduğu aşikâr.)

Bay ve Bayan Brown (tipik İngiliz 
çift), yatılı okuyan çocukları Judy’yi 
almak için gittikleri Paddington İs-
tasyonu’nda, Peru’dan gelen kimsesiz 

“Paddington” sadece  
bir istasyon değildir!      
1958 yılından bugüne 26 kitaba ulaşmış bulunan Ayı Paddington serisinin ilk iki kitabı Türkçeye 
çevrildi. Peru’dan gelen Ayı Paddington’ın Londra’daki dönüşüm sürecini anlatan öyküler yakın 
zamanda bir filme de konu oldu.

Simla SUNAY



Ayı Paddington
Michael Bond

Resimleyen: Peggy Fortnum
Çeviren: Coşkun Öz

Epsilon Yayınları, 119 sayfa

Mutlu Yıllar Ayı Paddington
Michael Bond

Resimleyen: Peggy Fortnum
Çeviren: Coşkun Öz

Epsilon Yayınları, 112 sayfa

ve ısrarla savunduğu şapkası dışında. O da bu değişime 
–şapkası hariç– razıdır, hatta biraz fazla kolay gelişir her 
şey. Öyle ki bir değişim bile değildir belki bu. 

Seksen dokuz yaşındaki yazarın 2014’te yazdığı son 
kitapla birlikte 26 kitaba ulaşan serinin henüz iki kitabı 
çevrildi. Diğer hikâyeleri okumadım ama Paddington hep 
böyle yalnız mı kalacak, bir eşi, ayı bir dostu olmayacak mı 
merak ediyorum doğrusu. Ne evin gerçek bir üyesi ne de 
ev hayvanı. Bu nedenle Paddington at the Zoo (Padding-
ton Hayvanat Bahçesinde) kitabını heyecanla bekliyorum. 
Yoksa o da ünlü tavşan Mify gibi hayvan olduğunu unutup 
hayvanat bahçesine mi gidiyor? Bir ayının böylesi insanlaş-
tırıldığı kitapta hayvanat bahçesi gerçeği nasıl işlenebilir ki?

Son notunda, neden kahraman olarak bir ayıyı seç-
tiğini açıklıyor yazar: Ayılar da insanlar gibi iki ayak üs-
tünde yürüyebilir. Sanırım bu onun için yeterli bir neden. 
Ancak edebiyat tarihi için inandırıcı bir “tip” yarattığını 
söylemek hayli zor. Günümüzde Londra’daki Padding-
ton İstasyonu’nda, sevimli ayıcığın bronz bir heykeli ve  
kitap-oyuncak satış mağazası vardır. 

Bir çocuk okur, Michael Bond’a gönderdiği mektup-
ta, Paddington isminin bir istasyon için komik kaçtığını, 
daha çok bir ayıya uygun olduğunu yazar. Otuz dile çevril-
miş olan Paddington kitapları, elli milyona yakın satışıyla  
bugün istasyondan çok, bir ayının adı olarak ünlüdür artık. 
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dair kafa yorar. Neyse ki yavru-
ların, anneleri Bayan Pofuduk’a 
kavuşması fazla uzun sürmez.

Tavşan Çiko’nun Hikâyeleri’ 
nin resimleri de Aysun Berktay Öz- 
men’e ait. Sanatçının suluboya tek-
niğiyle yaptığı resimlerde Çiko’nun 
yaşadığı maceraları anbean takip 
etme şansımız oluyor. Ara ara kar-
şımıza çıkan manzara resimleriyse 
Çiko’nun yaşadığı dünyayı daha ya-
kından tanımamızı sağlıyor. Tavşan 
Çiko’nun Hikâyeleri tasarım olarak 
da dikkat çekici. Resimler sağ say-
falarda yer alırken, sol sayfalara iri 
puntolu metinler bazen tek cümle, 
bazen de kısa paragraflar hâlinde 
yerleştirilmiş. Metnin fazla yoğun 
olmaması, özellikle okumaya yeni 
başlayan ya da kitaplara yeni yeni ısı-
nan çocuklara rahat bir okuma olanağı 
sağlayabilir. Kitabı yaşça daha küçük 
çocuklara bir masal kitabı gibi okumak 
da mümkün. 

Paylaşmak, zorluklarla mücadele 
etmek ve korkularla yüzleşmek gibi 
konulara usulcacık değinen Tavşan 
Çiko’nun Hikâyeleri’nde en çok öne 
çıkan mesele ise arkadaşlık. Kitabı 
tek cümleyle özetlemek gerekirse,  
“Dostların varsa umudun var...”

eder. Ne var ki, vadiden aşağı inerken 
kızak kazası geçirir ve uyandığında 
kendini bilin bakalım nerede bulur? 
Ayıların mağarasında! Çiko eve vardı-
ğında korkularından arınmış, üstelik 
yeni dostlar edinmiştir.

İLK OKUMA KİTABI
Üçüncü ve son öykünün başlığı 

“Çiko ve Kimsesiz Yavrular.” Çiko, uy-
kudan uyanıp kendini yeni güne ha-
zırlarken, kapının hemen dışında onu 
bekleyen sürprizden haberdar değildir 
elbette. Dışarı adımını attığı anda önce 
soğuk havayla, ardından merdivenler-
de birbirine sokularak uyuyan iki tav-
şan yavrusuyla burun buruna gelir. O 
ve Karbeyaz, ısınıp karınlarını doyur-
duktan sonra oyun faslına geçen yav-
ruların keyfini sürerken, bir yandan da 
onların nereden gelmiş olabileceğine 

Okurların daha önce Tavşan 
Çiko’nun Dileği adlı kitapla tanıştığı 
sevimli tavşan Çiko’nun o sıralar tek 
derdi yalnızlıktı. Bir arkadaşın has-
retiyle kendine bir “kardan tavşan” 
bile yapan Çiko, bu özlemini yep-
yeni kitabında gidermiş olsa gerek 
ki bu kez üç öyküden oluşan bir 
kitapla çıktı karşımıza. Tavşan 
Çiko’nun Hikâyeleri adını taşıyan 
kitapta Çiko’nun bu kez arkadaş-
tan yana hiç sıkıntısı yok. Kitabın 
yazarı Aysun Berktay Özmen, 
üç hikâyeyi de benzer bir te-
mayla kurgulamış: Arkadaşlık ve  
dayanışma. 

Kitapta yer alan ilk öykü 
“Tavşan Çiko’nun Kırmızı Do-
matesi” adını taşıyor. Çiko ve 
Karbeyaz domates yetiştirme 
sevdasına tutulunca, imdatla-
rına büyükannenin kilerindeki 
domates tohumları yetişir. Önce 
tohumları nazikçe çimlendiren iki 
tavşan, fideler büyümeye başlayınca 
bu kez onları bahçeye ekme işine 
girişirler. Domatesleri büyütme sü-
recinde onlara pek çok kişi yardım 
eder. Köstebek fidelerin çevresin-
deki toprağı kabartıp havalandırır. 
Kirpiler sararan yaprakları ayıklar. 
Kurbağa fidelere konan zararlı bö-
ceklerden sorumludur. Salyangoz ise 
arkadaşlarını domates yapraklarını 
yememeleri için uyarır. Sonuç, herke-
sin katıldığı bol şenlikli ve iştah açıcı 
bir domates şölenidir. 

AYILARIN DOSTLUĞU
“Tavşan Çiko’nun Dostu” adlı ikin-

ci öyküde, Çiko ile Karbeyaz biraz 
daha büyümüştür. Tavşanlarımız bu 
kez zorlu bir kış ile karşı karşıyadır. 
Azalan erzağı yenilemek için kara rağ-
men yola çıkan Çiko’nun tek korkusu 
vardır: Ayı ile karşılaşmak. Köye sağ 
salim varan Çiko, bakkalın fırtına uya-
rılarına rağmen eve dönmek için acele 

Aysun Berktay Özmen’in yazıp resimlediği Tavşan Çiko’nun Hikâyeleri, arkadaşlık ve dayanışma 
temaları üzerine kurulu üç öyküden oluşuyor. Suluboya resimlerin eşlik ettiği kitap, tasarımı ve metin 
yoğunluğu açısından, okumaya yeni başlayan çocuklar için özellikle uygun. 

Banu AKSOYDostların varsa  
umudun var…

Tavşan Çiko’nun Hikâyeleri
Aysun Berktay Özmen

Yapı Kredi Yayınları, 156 sayfa
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kız çocuğunun annesine “Bu ne çiçeği 
anne?” diye sorduğunu duydum. Ço-
cuk yol kenarına ekilmiş laleleri gös-
teriyordu. Annesinin ne dediğini du-
yamadım ama doğru cevabı vermekte 
zorlandığını hissettim. Türkiye’nin Bah-
çe Bitkileri ve Kent Çiçekleri kitabımı, 
önsözünde de belirttiğim gibi, “Bu ne 
çiçeği?”, “Bu ne bitkisi?” sorularına  
cevap olarak hazırladım.

Üçüncü nedense, Anadolu’nun çe-
şitli yörelerinde yaptığım araştırmalar 
sırasında, çocukların bitkilere olan il-
gisini ve heyecanını, çalışmalarımıza 
yardımcı olma isteğini görmemdir. 

Bu kitap yaşadığı yörenin “doğa 
bilgini” olarak tanımladığınız ni-
nenize çok şey borçlu görünüyor. 
Onun “doğa içinde büyümenin ver-
diği bilinçle her sorunun üstesinden 
gelebileceğine inandığını” söylüyor-
sunuz kitabınızın girişinde. Peki, 
günümüzün kentlerde yaşayan genç 
kuşakları açısından “doğa içinde bü-
yüyememek” ne ifade ediyor sizce?

Doğa içinde büyüyen insanla-
rın doğada yüz yüze gelebilecekleri 
birçok sorun karşısında daha güçlü 
oldukları düşüncesindeyim. Örne-
ğin; dağda kaybolmadan gezebilmek, 
yönünü doğru belirlemek, tehlikeli 
bir hayvanla karşılaştığında ne yapa-
cağını, aç kaldığında neyi yiyip neyi 
yemeyeceğini, nereden su içmemesi 
gerektiğini, herhangi bir sakatlanma 
ve yaralanma durumunda nelerden 
nasıl yararlanabileceğini bilmek gibi.

Günümüzde kentlerde yaşayan 
genç kuşaklar için “doğa içinde bü-
yüyememek” doğa deneyimlerinden 
ve bilgisinden yoksun kalmayı ifade 
eder. Yurdumuzda zaman zaman çe-
şitli bitki zehirlenmeleriyle karşılaşı-
yoruz. Büyük kentlerde bile yaprakla-
rını maydanoza, meyvelerini fasulyeye 
benzetip yiyen çocukların bitkilerden 

Sizi Türkiye florası üzerine yaz-
dığınız kitaplarla tanıyoruz aslın-

da. Türkiye Bitkiler Sözlüğü, Şifa 
Niyetine: Türkiye’nin Bitkisel 

Halk İlaçları, Türkiye’nin Ya-
bani Besin Bitkileri ve Ot  

Yemekleri bunlardan birkaçı. Doğa 
ve Çocuk ise genç okurlara yönelik 
olarak hazırlanmış bir kitap. Ne-
reden aklınıza düştü çocuklar için  
böyle bir kitap hazırlamak?

Özellikle çocuklara ve gençlere yö-
nelik bir doğa kitabı yazma fikri ve bu-
nun ön çalışmaları yıllar öncesine da-
yanıyor. Bu fikrin temelini oluşturan 
birçok neden var ama ben en önemli 
üçünden söz edeyim.

Bunlardan biri, 1981 yılında Edin-
burg ve Londra’da araştırma yapmak 
üzere bulunduğum sırada, gerek  
botanik bahçelerinde, gerekse çeşitli 
müzelerde, ki bunlardan en önemlisi 
Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’dir, 
çocuklara ve gençlere yönelik doğa-
yı tanıtıcı çalışmaların çok dikkatimi 
çekmiş olmasıdır. 

İkinci gözlemim, 10-15 yıl ka-
dar önce mayıs ayında fakülteden 
Kadıköy’e doğru yürürken oldu. Bir 

Çocuklara yaşadığımız coğrafyanın 
doğal yapısını, florasını ve faunasını ta-
nıtmaya yönelik hazırlanmış kitap yok 
desek yeridir. Bu açığı kapatmak için 
yoğun bir çaba gerekiyor ama ilk adı-
mı atmak önemli kuşkusuz. İşte Doğa 
ve Çocuk ‒ Çocuklar İçin Doğa Kültü-
rü Kitabı’nın bu boşluğu doldurmaya 
yönelik bir ilk adım niteliği taşıdığını 
söylemek mümkün. Marmara Üniver-
sitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik 
Botanik Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Ertan Tuzlacı’nın çocuklar için hazırla-
dığı kitap, teknik terimlerle okuru zor-
lamayan, tam tersine Tuzlacı’nın ço-
cukluk yıllarındaki doğa gözlemlerine 
ve tecrübelerine dayanan, fotoğraflarla 
zenginleştirilmiş bir tür doğa rehberi 
niteliğinde. Kitabın nüvesini oluşturan, 
Tuzlacı’nın ninesiyle doğada geçirdiği 
ve ondan çok şey öğrendiği bir yıllık 
sürece dair gözlemleri, yazarın sonraki 
yıllarda meslek hayatına da yön ver-
miş. Çocukluk çağında arkadaşlarının 
“Dağ Gezgini” adını taktığı Tuzlacı ile 
çocuk-doğa ilişkisi üzerine konuştuk.

Doğaya merhaba 
derken...
Salep içmişsinizdir mutlaka ama hiç salep çiçeği gördünüz mü? Ya da nineniz, dedeniz sizi 
kolunuzdan tutup dağlara götürdü, “Bak bu çiğdem, bu da acı çiğdem,” dedi mi? Doğayla gitgide 
zayıflayan bağlarımızı güçlendirmek için bir fırsat sunuyor Doğa ve Çocuk.

Şiirsel TAŞ
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göre, sorunun temelinde toplumu-
muzda ne yazık ki doğaya zaman ayır-
ma, doğada zaman geçirme kültürü-
nün fazla gelişmemiş olması yatıyor. 
Edinburg’da bulunduğum sırada bir-
çok ailenin hafta sonları çocuklarıyla 
birlikte doğa yürüyüşleri yaptığını 
görmüştüm. Bu bir yaşam tarzı olarak 
değerlendirilmelidir. Ailelerin çocuk-
larını doğa gezilerine götürebilmek 
için zaman ayırmasında yarar olduğu 
düşüncesindeyim. Bununla birlikte 
örgün eğitim sistemi içinde de doğa 
gezileri organize edilebilir. 

Doğanın kucağında geçen çocuk-
luk yılları geride kalmış, İstanbul’da 
yaşayan bir kent sakini olarak doğayla 
şu anki bağınızı nasıl tanımlarsınız?

Benim doğayla bağım hiç kopma-
dı. Özellikle üniversitede asistan ol-
duğum 1972’den bugüne kadar 43 yıl 
boyunca her yıl yurdumuzun çeşitli 
yörelerine araştırma gezileri yaptım. 
Türkiye’nin her bölgesini gezdim, bü-
tün illerini gördüm, birçok dağına çık-
tım, binlerce bitki topladım. Bitkilerle 
ilgili çalışmalarımı eski yoğunluğunda 
olmasa da emeklilik dönemimde de 
sürdürebilmeyi isterim.

büyük gerçekten. Ancak şurası da 
bir gerçek ki kitaplar deneyimin 
yerini tutmuyor. Elimizden tutup 
doğada bizimle yürüyüş yapan, çiğ-
demle acı çiğdemi nasıl ayırt edece-
ğimizi gösteren ninelerin, dedelerin 
nesli tükenmediyse bile tükenmek 
üzere herhâlde. Kitapların hakkını 
teslim etmekle birlikte, deneyim an-
lamında yaşanan bu eksikliği nasıl  
gidereceğiz?

Deneyim ile bağlantılı birkaç anımı 
paylaşmak isterim. Benim yaşamım-
da, ilkokul öğretmenimizin bizi ikinci 
sınıfta götürdüğü piknik çok önemli 
yer tutar. Altmış yıl kadar önce bu ge-
zide gördüğüm, kitapta da resmi olan 
salep çiçeğini bugün gibi hatırlarım. 
Üniversitedeyken hocam Betül Tutel 
bizim sınıfı İstanbul yakınında, o za-
man doğal hâlde bulunan Halkalı’ya 
bitki toplamaya götürmüştü. Bu, ya-
şamımda unutamadığım ve bana doğa 
sevgisi ve araştırma heyecanı aşılayan  
ikinci gezi olmuştu.

Ben de üniversitede öğrencilerimi 
İstanbul çevresinde birçok yere, hatta 
Abant, İznik ve Uludağ gibi nispeten 
uzak yerlere bitki tanıma gezilerine 
götürdüm. Onların bu gezilerden çok 
hoşnut kaldığını ve anılarında güzel 
bir yeri olduğunu biliyorum. Bu ne-
denle, çocuklar ve gençler için bilgi-
lendirici çevre gezileri düzenlenmesi 
çok yararlıdır. Ancak önder olacak 
kişilerin bu konuda eğitimli ve bilgili 
kişiler olması gerekir.

Ayrıca yerel botanik bahçeleri ku-
rularak o yörede yaşayanların ve orayı 
ziyarete gelenlerin bitkileri tanımasına 
yardımcı olmak mümkün. 

Doğa ve Çocuk, anlattığınız coğ-
rafyanın mevsimlere göre değişimini 
anlatan bir kitap. Zaman bu kitapta 
sürekli peşinden koşup yetişmeye 
çalıştığımız ana karakter değil; ana 
karakterimiz doğadaki mevsimsel 
döngü ve anlattığınız şey de aslında 
gözlemin gücü. İşiniz gereği üni-
versite gençliği ile daha yakın temas 
hâlindesiniz gerçi ama kitabın daha 
küçük yaştaki okurlara seslendiğini 
de düşünecek olursak, gerek ailele-
rin gerekse örgün eğitim sisteminin 
çocuğun hayatında “zamana yayı-
lan gözlem”i sürekli es geçmesi ko-
nusunda neler söylemek istersiniz?

Ailelerin ve çocukların gündelik 
yaşamında, söylediğiniz gibi gerçek-
ten zaman sorunu var. Ancak bana 

zehirlendiğini biliyorum. Kentlerde 
yaşayan gençlerde doğa sevgisi ve il-
gisi arttıkça doğal ortamlarda bulun-
ma istediğinin de artacağına, böylece 
gelişen doğa bilgisi ve görgüsüyle bir 
bilinçlenme oluşacağına inanıyorum.

Kitabınızı okurken Richard 
Louv’un Doğadaki Son Çocuk adlı 
kitabında değindiği sorunları anım-
sadım sık sık. Çocukların yağmur 
ormanları hakkında pek çok şey bil-
dikleri hâlde kendi bölgelerindeki 
ormanlar hakkında hiçbir şey öğren-
mediğini söyler Louv. Gerçi “Bölge-
de orman kalmadı,” diyebileceğimiz 
yerler çok ama yine de çocukların 
“uzakta olana yakın” olma, “yakın-
da olana uzak” kalma çelişkisi nasıl  
aşılabilir sizce?

Sorunuzla ilgili yıllarca önce yaşa-
dığım bir olayı anlatmak isterim. 1972-
1975 yılları arasında Denizli’de Honaz 
Dağı’nın bitkileriyle ilgili doktora 
çalışmamı yapıyordum. Topladığım 
bitkileri gören ve dağla ilgili anlattık-
larımı dinleyen aksakallı, seksen yaşla-
rında bir ihtiyar gülerek şöyle demişti: 
“Ben burada yıllarca yaşadım, ömrüm 
burada geçti. Senin çıktığın bu dağı gö-
remedim; sen İstanbul’dan gelip bize 
dağın güzelliklerini anlatıyorsun, biz 
de dinliyoruz.” O sevimli ve hoşsoh-
bet ihtiyar, bu konuşmamızdan sonra 
merak edip dağa çıktığını ve gezisin-
den çok mutlu olduğunu söylemişti. 
Bu anı benim için, bir insanın yaşı 
kaç olursa olsun öğrenme isteği du-
yabileceğinin kanıtı oldu. Daha son-
raki Anadolu gezilerim sırasında da 
birçok kişinin yaşadığı yerin çevresini  
görmediğini, bilmediğini fark ettim.

İşte bu nedenle, Doğa ve Çocuk 
yalnızca kentlerde yaşayanlar için de-
ğil, aynı zamanda kasabalarda, köyler-
de yaşayanlar için de yazıldı. İnsanlar 
yaşadıkları çevreyi merak etsinler, öğ-
rensinler istedim. 

Çocukların “uzakta olana yakın” 
olma, “yakında olana uzak” kalma çe-
lişkisi, yerli, yani yurdumuzda yetişen 
ve yetiştirilen bitkileri konu edinen 
kitapların çoğalması ve okunmasıyla 
aşılabilir. Benim amacım da bu. Genç 
okurlar bu kitaptaki bitkilerin bir-
çoğunu kendi çevrelerinde de görüp  
tanıyabilecektir.

Kitabınız, Çocuklar İçin Doğa 
Kültürü alt başlığını taşıyor. Bu tür 
yayınların giderek kaybolan bir bi-
linci canlı tutmak açısından önemi  

Doğa ve Çocuk
Ertan Tuzlacı

Kırmızı Kedi Yayınları, 120 sayfa
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meraklı hem de düzene ve disipline 
direnç gösteren çocuklarla doğru ile-
tişim kurabilmek için kaleme alın-
mış. Uçanbalık Yayınları tarafından 
yayımlanan kitapların çizimleri ise 
genç yaşına rağmen birçok çocuk kita-
bında adını görmeye alıştığımız Serap 
Deliorman’a ait. 

80’li yıllardan bu yana çocuklar 
için yazdığı sayısız öykü ve romanla, 
özellikle de okul öncesi çocuk edebi-
yatında kendine özgü bir tarz ve yer 
edinen, birçok ödülün sahibi Seza Kut-
lar Aksoy’un bu büyülü şiir-öykülerini 
kitaplığınızda mutlaka bulundurun. 

“Bugün biraz geç yatsam olur mu?”dan 
“Bu gece uyumasam n’olur ki?”ye va-
ran sorularla özellikle annelerini ikna 
etmeye çalışıyorlar. Ancak “uyusunda 
da büyüsün”ün sıradan bir ninni sözü 
olmadığının farkında olan anneler, en 
çok uyurken salgılanan büyüme hor-
monunun önemini de gayet iyi bildik-
lerinden uyku düzeninin bozulmasına 
izin vermeye razı olmuyor. Seza Kut-
lar Aksoy’un Uyku Ağacı kitabında, 
birçok çocuk gibi Nil de erkenden 
yatmaktan şikâyetçi. Bir gece annesi-
nin okuduğu masal eşliğinde uykuya 
dalan Nil, Uyku Ağacı’yla yolculuğa 
çıkıyor. Rüyasında uykunun sadece in-
sanlar için değil, doğa için de önemini 
kavrayan Nil, acaba uyandığı yeni gü-
nün akşamında erken yatmamak için 
yine direnecek midir? Pek sanmam.

Kahramanımız Nil’in, meraklı so-
ruları kadar rengârenk düş dünyasın-
dan da beslendiği bu iki kitap, hem 

Özellikle ilk çocukluk (0–6 yaş) 
döneminde kişilik oluşumu ve gelişi-
minin temellerinin atıldığı düşünül-
düğünde, bu dönemde çocuğun sor-
duğu sorular kadar, onlara verilen ce-
vapların da önemi ortaya çıkıyor. Seza 
Kutlar Aksoy’un Nil Soru Soruyor adlı 
öyküsü buna güzel bir örnek. 

Nil Soru Soruyor’da kahramanı-
mız Nil, biraz da kıskançlığın etkisiyle 
sürekli sorular soruyor anne babası-
na. Babası kediyi sevince kedi, annesi 
çiçeği koklayınca çiçek olmak istiyor. 
“Keşke kedi olsaydım,” diyor bir gün 
babasına. Babası verdiği cevapla aslın-
da Nil’in sürekli yaptığı şeyi, yani soru 
sorma eylemini pekiştiriyor: “Eğer bir 
kedi olsaydın hiç soru soramazdın!” Bel-
ki de aldığı cevabın etkisiyle daha çok 
coşan Nil, sonu gelmez sorular sorma-
ya devam ediyor. Neden kanatları yok-
tur ki sanki? Peki sular nereden gelir? 
Gökyüzü neden böyle mavidir? Aydede 
gerçekten yumuşacık mıdır? Ve en so-
nunda can alıcı soruyu anneye yöneltir: 
“Neden okula gidiyoruz?” Annesi Nil’e 
okulda birçok sorunun cevabını bula-
cağını anlatır güzel güzel. Bazı bilgileri 
edinmek için okul şarttır. Bir çocuğun 
ilk öğretmenleri şüphesiz anne babası-
dır. Ancak okulda verilen eğitim, bun-
dan çok daha farklı ve hatta fazladır. 

Şimdi bahsedeceğim soruyu etra-
fımdaki çocuklardan o kadar sık duyu-
yorum ki… Hep bir pazarlık hâlindeler. 

Kedi mi olsam, 
çiçek mi yoksa?
Ardı arkası kesilmeyen sorular ve uyumak istemeyen çocuklar... Tanıdık gelmiştir. Küçük 
kahramanımız Nil bir yandan soru sorma egzersizleriyle anne babasının sabrını sınarken, diğer 
yandan uyumamak için direnişe geçiyor.

Gökçe GÖKÇEER

Nil Soru Soruyor
Seza Kutlar Aksoy

Resimleyen: Serap Deliorman 
Uçanbalık Yayınları, 16 sayfa

Uyku Ağacı
Seza Kutlar Aksoy

Resimleyen: Serap Deliorman 
Uçanbalık Yayınları, 16 sayfa
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ayırdında? Evimizi paylaştığımız hay-
vanlar, o evlerde bizler kadar mutlu 
mu acaba? 

İşte Holly Webb, hayatı bir hay-
vanla paylaşmanın getirdiği tüm bu 
çıkmazları tek tek ele alan ve doğru 
çıkış noktalarını işaret eden sıcacık 
hikâyeler anlatıyor. Meseleye çocuk-
ların hayvan sahiplenme konusunda-
ki hevesi üzerinden yaklaşarak, hem 
bir hayvana bakmanın sorumluluğu-
na vurgu yapıyor hem de o hayvanın 
varlığının çocuğun hayatına kattıkla-

rına ışık tutuyor. Webb’in sevimli 
yavrularla çocuklar arasın-

da kurulan dostlukları ele 
aldığı serisi, bir ailenin 
bir hayvanı sahiplenme 
sürecine ve bunun deva-

mında karşılaşılabilecek so-
runlara değiniyor. Bir hayvanı sahip-
lenme aşamasında sorulması gereken 
doğru soruları ortaya koyuyor ve her 
şey yolunda gitse bile, hesaplanmamış 
ayrıntılardan doğabilecek problemlere 
çözüm üretiyor. Bu noktada bir hayva-
nı sahiplenmenin fiziksel yeterlilikten 
çok duygusal olgunluk gerektirdiğini 
vurgulayarak, hayvan sahiplenmeyi 
planlayan ebeveynlere ve çocuklara da 
önemli mesajlar iletiyor. 

Üstelik, bakıma ve sevgiye muh-
taç bunca hayvan varken, hâlâ pet-
shop’lardan kedi-köpek satın alıyor 
olmak, bu berbat döngüyü ve hayvan 
endüstrisini beslemeye devam ediyor. 
Açıkçası, kendinize “hayvansever” di-
yebilmeniz için onları sadece seviyor 

olmanız yeterli değil. 

Sevginizin getirdiği sorumluluğun 
ne kadar farkında olduğunuz daha 
önemli. Üstelik, bir hayvana kötülük 
etmek için onu illa sokağa terk etmiş 
olmanız gerekmiyor. Çoğu zaman, 
onlara evimizi açarak büyük iyilik et-
tiğimizi zannediyoruz, fakat kaçımız 
bir hayvanla beraber yaşamanın as-
lında nasıl bir sorumluluk olduğunun 

“Sevmek, bir insanı sevmekle baş-
lar her şey,” der Sait Faik. Faik, aynı 
noktada her şeyin bir insanı sevmekle 
bittiğini söylese de, bu argümanı her 
şeyin bir hayvanı sevmekle süreceği-
ni söyleyerek bir adım ileriye götür-
mek mümkün. Sebebi malum: insanla 
hayvanın birbirini tamamlayan 
ilişkisi. Zaten bunu Faik de 
kabullenir. Dünyanın bizim 
kadar onlara da ait olduğunu 
fark edebilmek... Tanıdığımız 
her güzel insanın hayatına bir 
yerden bir hayvanın temas et-
tiğini öğrenmek... 

Gelgelelim, insanlar bir-
birlerine dahi akıl almaz kö-
tülükler ederken, yaşanan-
lardan hayvanlar da nasibini 
alıyor. Hayvanların varlığını 
kendi beğenilerimize bağlıyor, keyfi 
çıkışlarımızla onlarda nasıl izler bıra-
kacağımızı bile düşünmeden hareket 
ediyoruz. 

SEVGİ VE SORUMLULUK
Malum, sığınaklar ve ormanlar, 

genellikle sömestr tatilinde çocuklara 
hediye olarak petshop’lardan alınan, 
fakat okulların başlamasıyla artık “baş 
edilemeyen” binlerce hayvanla dolu.  

Sıcacık dostluklar  
için kılavuz
Holly Webb’in dört kitaplık serisi, çocuklarla hayvanların dostluğuna dair sıcacık hikâyeler anlatıyor. 
Webb, kitaplarında bir hayvanı sahiplenmenin azımsanamayacak sorumluluklarına da değiniyor.

Ecem Nida DİNÇTÜRK
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Karda Kaybolan Kedicik
Holly Webb

Resimleyen: Sophy Williams 
Çeviren: Zeynep Çamaş

Pegasus Yayınları, 128 sayfa

Fırtınada Kaybolan Kedicik 
Holly Webb

Resimleyen: Sophy Williams
Çeviren: Zeynep Çamaş

Pegasus Yayınları, 128 sayfa

Üzgün Sam
Holly Webb

Resimleyen: Sophy Williams
Çeviren: Zeynep Çamaş

Pegasus Yayınları, 128 sayfa

Yapayalnız Alfie
Holly Webb

Resimleyen: Sophy Williams
Çeviren: Zeynep Çamaş 

Pegasus Yayınları, 128 sayfa
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Karda Kaybolan Kedicik ve 
devamı niteliğindeki Fırtınada 
Kaybolan Kedicik kitaplarında 

Webb, sevimli kedi yavrusu 
Yumak’ın hikâyesini anla-
tıyor. İlk kitapta dünyaya 

gelişine ve doğduğu 
çiftlikten ayrılarak 

kendine yeni bir 
yuva arayışına 

şahit olduğumuz 
Yumak, Fırtınada 

Kaybolan Kedicik’te 
de yaramazlık yap-

maktan geri durmuyor. 
Sahibi Ella ile Yumak’ın 

verdiği büyük imtihanı anlatan bu iki kitabın satır arala-
rı, kedi bakımının inceliklerinden kedilerin içgüdülerine  
kadar birçok kıymetli bilgiyle bezeli. 

Sophy Williams’ın yumuşacık çizgileriyle zenginleşmiş 
serinin diğer iki kitabıysa birbirinden bağımsız birer kö-
pekçik hikâyesi. Üzgün Sam’de bir Noel sabahı Emily’nin 
küçük dostu Sam ile tanışması ve her şey yolunda giderken 
Sam’in bir anda ortadan kayboluşu konu ediliyor. Sevgili 
dostu Sam’i bir dedektif edasıyla iz sürerek ve araların-
daki kuvvetli bağın nimetlerinden faydalanarak arayan 
Emily’nin bu tecrübesinde, bir çocuğun sorumluluk edin-
me süreci kadar dostluk kurma ve paylaşmayı öğrenme  
süreçlerine de şahit oluyoruz.

HAYATI PAYLAŞMAK 
Yapayalnız Alfie’de ise yazar bambaşka ve de sıklıkla 

yaşandığını sandığım bir soruna parmak basıyor. Yakın 
zamanda ailesine küçük bir bebeğin katılması beklenen 
Evie’ye anne ve babası, kardeşinin doğumundan hemen 
önce bir sürpriz yaparak ona küçük Alfie’yi hediye ediyor-
lar. Ebeveynleri, kardeşi dünyaya geldiğinde ve tüm ilgi ona 
yöneldiğinde Evie’nin Alfie sayesinde kendini dışlanmış 
hissetmeyeceğini düşünüyorlar. Bu başlarda iyi bir fikir 
gibi görünse de Evie’nin kardeşi Sam’in dünyaya gelişiyle 
işler biraz tersine dönüyor. Sam dünyaya gelene kadar evin 
gözbebeği olan Alfie, bir anda geri planda kalıyor ve ken-
dini çok mutsuz hissediyor. Bebek Sam’in üzerine titreyen 
Evie ve ailesi, bir yanlış anlaşmadan ötürü Alfie’nin evde-
ki varlığını riskli buluyor ve onu barınağa geri gönderme 
kararı alıyor. Evie, ailesinin aldığı karar karşısında hatasını 
fark ediyor ve çok geçmeden, aynı anda hem iyi bir sahip 
hem de iyi bir abla olmayı öğreniyor. Yapayalnız Alfie, iyi 
düşünülmeden verilmiş kararların doğurabileceği olumsuz 
sonuçları anlatırken hayvan sahiplenme aşamasındaki tüm 
süreçleri de tek tek sorgulatıyor.

Holly Webb, çocuklarla yavru kedi ve köpeklerin bir-
birine temas ettiği bu hikâyelerde, hayatınızı bir kedi ya 
da köpekle paylaşmanın güzellikleri kadar zorluklarına da 
dikkat çekiyor. Kimi zaman farkında olmadan yaptığımız 
sevimsiz hataları vurgulayarak, iyi insan olmanın sırrı-
nın, birbirimize olduğu kadar insan olmayan dostlarımı-
za da göstereceğimiz hassasiyetten geçtiğini anımsatıyor 
ve  onlar olmadan bizim insan olmamızın da bir anlamı  
kalmayacağını fısıldıyor. 



saçlı-sakallı bir insan olan 
Şeremet’i hırsız sanan kadı-
nın öfkesi, peş peşe iki say-
fada toplam üç kez tekrar-
lanan “domates suratlı” 
hitabına dönüşüyor ki 
çocukların ayrımcı-
lık konusunda sınır 
tanımadığı şu yaş-
lar için tehlikeli 
bir söylem ve pe-
kiştirme bu… Bu 
kadının uyguladı-
ğı fiziksel şiddetin 
yanı sıra sözlü şid-
det ve aşağılama “ha-
fifseniyor”. Bir de zihinsel 
engeli olduğu açıkça tarif edilen bir 
çocuk için kullanılan “Çok güzel, çok 
tatlı bir kızdı. Ancak sağlıklı olduğu 
söylenemezdi. Kocaman kız konuşa-
mıyor, hâlâ emzik emiyordu,” ifadesi, 
kurulmaya çalışılan bakışa ve kitabın 
geneline yayılan olumlu duyguya ters 
düşüyor; ressamın bu çocuğun atölye-
ye gelmesiyle (tiner ve boyayla aslında 
çocuğun kendisine değil de resimleri-
ne zarar vereceğinden) endişelenmesi, 
okuru şaşırtıyor. Tüm bunların dışın-
da kalan genel çerçeveyle Balel, Ressa-
mın Kedisi’nin aslında “kedinin ressa-
mı” olduğunu düşündürtecek kadar 
sıcak bir kitap sunuyor bize.

zaman, anne yavrularını birer birer gö-
türür ama Dilber’i orada bırakır. Dil-
ber sepette tek kalan yavrudur ve artık 
bir “kendi gelen” olarak Şeremet’in 
hayatına girmiştir. Aslında bir kediyle 
yaşamaya pek hazır olmadığı sezilen 
ressam için Dilber’in varlığıyla atölye 
de salt çalışılan yer olmaktan çıkıp, 
“sabahları kendisini bekleyen birinin 
olduğu” bir yuvaya dönüşmüştür.  
Üstelik bu sevgi karşılıklıdır!

Sonra bir gün Dilber kaybolur; 
kediyle yaşayanlar bilirler, kediler 
bazen kaybolur. Şeremet de öyle sa-
nır: Önce kendisine oyun yaptığını ya 
da bir dolabın içinde kapalı kaldığını 
veya balkona çıktığını düşünür... So-
kak sokak arar onu, hatta farklı semt-
lerde en olmadık yerlerde Dilber’in 
miyavladığını sanır, başka başka ke-
dilerin peşinden koşar, hatta bir ke-
resinde tanımadığı birinin camına 
tırmandığı için neredeyse dayak yer!.. 
Meğer Dilber atölyenin dibindeki 
ağacın tepesinde değil miymiş! Kuş 
için atlamış ve iki gün o koca ağacın 
tepesinden inemeyip orada kalmış… 
(Yine kedilerle yaşayanların bildiği 
gibi, “Ev kedilerinin dramı” ayrı bir 
başlık konusudur.) Bu olaydan ders 
çıkaran Şeremet Bey bir daha pen-
cereyi ardına kadar açmayacak, iki 
günü ağaç tepesinde aç susuz geçirdi-
ğini unutamayan Dilber ise kuş sesle-
rini uzaktan dinlemekle yetinecektir.

İNCE DETAYLAR...
Kitabın dilindeki akıcılık, kurgu-

sundaki sağlamlık, atmosfer yaratma-
da ve okuru içine almada gösterdiği 
açıklık ve genelinde yer alan gerçeklik 
duygusu, özellikle hitap ettiği yaştaki 
çocuk okurlar için bir nimet. İllüs-
tratör Burcu Yılmaz ise gördüğünüz 
sayfada sizi gülümsetecek, sıcak mı 
sıcak, tatlı mı tatlı çizimlerle karşınıza 
çıkıyor. Kitapta meşhur “kadı kızı”nı 
hatırlatan birkaç nokta var ki keşke 
dikkatli bir editoryal göze takılıp da 
düzeltilseydi dedirtiyor insana. Kızıl  

Öykücü, romancı ve çevirmen ola-
rak tanıdığımız Mustafa Balel, yine 
çocuklar için yazmış. Kitabın daha 
girişinde yazarın kurduğu sağlam bir 
atmosferle karşılaşıyoruz ki bu da hız-
lıca öykünün içine girmemizi, tarif 
edilen sokaklarda adeta yürümemizi, 
İstanbul’un, en çok da Balat’ın hava-
sını içinize çekmemizi sağlıyor. Eh, 
sonra gelsin kediler!

Öyle güzel ve renkli betimlemeler 
var ki Haliç’in arkasından Balat’ın so-
kaklarına uzanasım, Mimar Sinan’ın 
yaptığı camiyi geçesim, esnaf lokan-
tasının önünden yürürken hemen 
yanındaki fırından gelen anasonlu 

gevrek kokularını 
içime çeke çeke, 
semt pazarının 

kurulduğu 
yerdeki kırmızı 

apartmanın 
dördüncü katına 
bakasım geliyor... 

Dilber’i pencerede 
görecekmişim gibi! 
Çocuk kitapları da 

resimleyen ünlü ressam 
Şeremet Bey’le tanışı-

yoruz; yukarıdaki tarif 
üzerine elinizle koy-
muş gibi bulacağınız 

yer onun atölyesi. Evi 
Erenköy’de olmasına 

rağmen (İstanbul 
ve hatta vapurlar 

bu noktada öyküde 
Dilber’den rol çal-

makta!) atölyesini bu 
eski ve güzel semtte 
tutmayı tercih eder 

Şeremet Bey. Adı, 
“saçı bigudili tombul 

bir hanım”ı çağrıştıran 
Dilber ise aslında yan evin 
çatısından Şeremet Bey’in 

balkonuna atlayıp, oradaki 
soğan sepetinin içine yavrula-
yan bir annenin üç yavrusun-

dan biri. Gel zaman git 

Dilber’in peşinde
Mustafa Balel’in çocuklar için kaleme aldığı Ressamın Kedisi, renkli betimlemeleri, akıcı dili ve 
sağlam kurgusuyla sıcacık bir öykü sunuyor okurlara. Bir ressamın himayesine aldığı minik kedi 
Dilber’in pati izlerinin ardında İstanbul sokakları ve en çok da Balat var!

Didem ÜNAL

Ressamın Kedisi
Mustafa Balel

Resimleyen: Burcu Yılmaz
Nesin Yayınevi, 56 sayfa
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istenen yere ulaşılamadığını (az git-
mişler, uz gitmişler, arpa boyu yol 
gitmişler), aç gelenin tok gittiği sof-
raları (ne yemeyen kalmış, ne doydum 
demeyen), çocuksuz kalmayı (bir to-
pacık etten yoksun kalmak) benzer 
biçimde anlatmış. Kitabın sonunda, 
çocukların yadırgayacağı ya da bil-
meyeceğini düşündüğü sözcüklerle 
deyimleri (örneğin “evi yanmış çıfıt 
karısı gibi yaygara etmek”) açıkladı-
ğı bir sözlüğe de yer vermiş. Bence 
“tebdil gezmek” (kıyafet değiştirmek) 
de bu sözlükte yer almalıydı. Son-
raki baskılarda sözlüğün biraz daha  
zenginleşeceğini umuyoruz.

Ben masalı severim sevmesine de, 
çocukluğumdan beri, kötülerin ceza-
sını bulmadığı ya da ettiği kötülüğün 
yanına kâr kaldığı masallardan hoş-
lanmam. Şahsene Camız beni bağış-
lasın, “Köse Dayı” masalını bu yüz-
den sevemedim, masaldan bir ders de 
çıkaramadım. (İyilik etmeyelim mi 
sömürülmemek için?)

Bir de “Fettan Gelin” masalını 
yadırgadım. Gençlerin yaşlılara ce-
fası anlatılmalı mı? Bilirim, masallar 
yalnız çocuklar için üretilmez, kadın 
topluluklarında da anlatılır. Neyse, 
duygusallığımı yaşlılığıma bağışlayın.

bir yanına su bardağını, bir yanına 
kahve fincanını alıp başköşeye geçe-
cek. Lambanın fitili hafif kısılacak. 
Pirenin berberliğinden devenin tel-
lallığına bir dede beşiği sallanacak...

Ne yazık ki artık masal anlatanlar 
kalmadı. Ninelerimizin, annelerimi-
zin işi başından aşkın. Kitaplardan 
okuyoruz masallarımızı. Kimi masal 
kitaplarında benim alıştığım tekerle-
meler yer alıyor. Kökü gökte dalı yerde 
ağaçlar, ağaçları kökünden söken ka-
rıncalar... Örnek mi dediniz? Şahsene 
Camız’ın anlattığı masallar.

Kahveci Güzeli, Şahsene Camız’ın 
derlediği masalların yer aldığı dör-
düncü kitap. Kitapta, “Anadolu’nun 
dört bir yanında anlatılan, birbirine 
benzeyen, hayata anlam katan masal-
lardan” bir tutam yer alıyor. Yazarın 
masalları kimlerden derlediğini bile-
miyorum ama okuryazar ve yaratıcı 
kişilerden dinlediği kuşkusuz. Çünkü 
bu anlatılarda, Ali Baba ve Kırk Ha-
ramiler gibi çok bilinen masalların 

yansımalarına rastlıyoruz. Üstelik 
bu kırk harami titreyerek (ya da 
bir hareketle) bütünüyle biçim  
değiştiriyor.

AZ GİTMİŞ, UZ GİTMİŞ
Başka masalların izlerini 

taşıyan bu yapı, masalların 
nasıl biçim değiştirerek 

çoğaldığının da bir örneği 
sayılabilir. Ustalarımız, çok 

sayıda masal kalıbı olma-
dığını, anlatanların de-

ğiştirme gücüyle yeni 
masallar ürettiklerini 
söyleyegelirler. Bence 

Şahsene Camız’ın 
masallarından çok, 

masallarının anlatım 
tarzı birbirine benziyor. 

Kullandığı deyimlerle ve 
deyimlerin kimi bölüm-

lerini yineleyerek, 
ne kadar yol alınırsa 

alınsın varılmak 

Masal sever misiniz? Ben severim 
sevmesine ama asıl sevdiğim teker-
lemelerdir. Hani, masalın olağanüs-
tü dünyasına dinleyiciyi ya da okuru 
hazırlamak için söylenen, kimi zaman 
ölçülü uyaklı, kimi zaman şaşırtıcı, 
çoğunlukla güldürücü kısacık me-
tinler var ya. İşte onlarsız yapamam. 

KÖKÜ GÖKTE, DALI YERDE
Hani tekerlemelerden birinde 

dokuz çıplak bir ava gider, ellerinde 
kimi kırık kimi bozuk tüfeklerle. Bir 
keçi vurur, dipsiz kazana kor, pişi-
rirler. Ama yerlerken bıyıkları com 
com eder de karınları doymaz. İşte 
böyle şeyler anlatılmazsa, ben masala 
masal demem. Bir de masalların do-
ğal ortamını düşünün, ortalık karar-
madan masal anlatılmaz. Anlatanın 
şalvarını fare yer. Ortalık kararacak, 
akşam yemeği yenecek, masalı anla-

tacak nine ya da büyükanne 

Ben dedemin beşiğini...
Artık masal anlatan nineler, büyükanneler yok ama neyse ki hâlâ masal derleyenler var. Onlar 
sayesinde bu geleneksel kolektif hafızanın ürünleri farklı bir biçimde de olsa aktarılmaya devam 
ediyor. Kahveci Güzeli, Anadolu’dan derlenmiş bir tutam masal sunuyor okurlara.

Sennur SEZER

Kahveci Güzeli
Şahsene Camız

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Can Çocuk Yayınları, 157 sayfa
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Minik Bilgeler
İşte Evren

Jean – Philippe Uzan
Resimleyen: Pascal Lemaître

Çeviren: İbrahim Şahin
Esen Kitap,  72 sayfa

Minik Bilgeler
Rüyalar Fabrikası
Sophie Schwarz

Resimleyen: Cécile Gambini
Çeviren: İbrahim Şahin

Esen Kitap, 64 sayfa

Minik Bilgeler – İklimler
Bérengère Dubrulle

Valérie Masson – Delmotte
Resimleyen: Cécile Gambini

Çeviren: Hasan Doğan
Esen Kitap, 56 sayfa

Minik Bilgeler
Zihnimin Kutucukları

Francis Eustache
Resimleyen: Odile Graumer

Çeviren: Hasan Doğan
Esen Kitap,  56 sayfa

onun hafızasıyla ilgili sorunlar yaşı-
yor olması. Hafıza ve sorun deyince 
Alzheimer hastalığının yakınların-
da bir yerlere düşüyoruz hemen. Bu 
sevimsiz hastalığın tam olarak ne 
olduğunu Profesör Zihni’den öğre-
niyoruz. Profesör Zihni ve kitaptaki 
diğer bilim insanları, Sevgi ile Berk’e 
beynin farklı işlevlere sahip böl-
geleri hakkında aydınlatıcı bilgiler 
veriyor, bu değerli ve gizemli orga-
nımızın nasıl çalıştığını anlatıyorlar.

Dördüncü kitabın konusu ise 
iklimler… Bu kez maceranın mer-
kezinde Ece, Zehra ve Ati var. Ati, 
adının anlamına uygun olarak gele-
cekten gelen bir kahraman… Biraz 
dalgın bir genç. İyi ki de öyle. Yoksa 
zamanda yolculuk yapmasını sağla-
yan “kronotron”unun yakıtını kont-
rol ederdi. Bu durumda deposunu 
doldurmak için Ece ve Zehra’nın 
yardımına ihtiyaç duymazdı; dolayı-
sıyla onlarla tanışamazdı. Biz de bu 
üç gencin zaman yolculuklarına eşlik 
edemeyeceğimiz için buzul çağları-
na, iklim değişimlerine ve küresel 
ısınmaya dair bilgilere ulaşamazdık. 
Belki de örtü buzulunun ve sera et-
kisinin ne olduğunu bir süre daha 

galaksilere ve elbette ki Dünya’mıza 
dair şaşırtıcı bilgiler sunuyor okuruna.  

Dizinin ikinci kitabı, gözlerimi-
zi kapattığımızda içine düştüğümüz 
büyülü dünya üzerine… Neden rüya 
görürüz? Uykumuzun hangi aşama-
sında yaşanır bu zihinsel hareketlilik? 
Hepimizin gördüğü benzer rüyaların 
ortak bir anlamı var mıdır? Rüyalar 
ne işe yarar? Yanıtlarını öğrenmek için 
bu soruları kitabın saygın ve dalgın 
kahramanı Profesör Ziya’ya sormak 
lazım. Kitabın diğer kahramanları Ali 
ve arkadaşları da öyle yapıyor. Böyle-
ce “gözü kapalı” yaşadığımız o mace-
ralara dair ilginç bilgiler ediniyorlar. 
Yalnız şunu peşin peşin söylemekte 
fayda var: Profesör Ziya, unvanından 
anlaşılacağı üzere bir bilim insanı. 
Dolayısıyla rüya tabirleriyle ilgilenen-
leri mutlu edecek bilgiler vermiyor.

Sırada, zihnin kutucuklarına dair 
şaşırtıcı bilgiler sunan üçüncü kitap 
var. Bu defa esas kahramanlarımız 
Sevgi ve küçük kardeşi Berk. Azıcık 
tuhaf bir insan olan ressam Asuman 
teyzelerini de anmakta fayda var; 
çünkü Sevgi ile Berk’in beyin kıv-
rımları arasında neler olup bittiğini 
öğrenmeye başlamalarının nedeni, 

Esen Kitap’tan çıkan Minik Bilgeler 
dizisi okurunu geniş bir bilgi yelpaze-
sinde dolaştırıyor. Dizinin yayımlanan 
ilk altı kitabına bir göz atalım. Evreni 
tanımakla başlayalım önce. Bunun 
için dağ gezisine çıkmış bir aileye ko-
nuk olacağız. Bu geziye eşlik eden uzay 
salyangozu Horas’ı da unutmayalım. 
Kendisi Andromeda galaksisinde bu-
lunan bir gezegenden geliyor. “Acaba 
evrende bizden başkaları da yaşıyor 
mu?” diye meraka düşen Horas’ın bir 
uzaygemisi, akıllı bir dedesi ve eksik 
de olsa bir uzay haritası var. Gemisine 
atlamış ve dedesinin hesaplarına göre 
yaşam barındıran Dünya’mızı bulmuş. 
Tabii aslında Horas’ın merakı ve yol-
culuğu bahane… Asıl amaç, evreni 
anlatmak. Dizinin bu ilk kitabı evrene, 

Minik bilgelere 
güzel kitaplar
Evrenin yapısından insan vücuduna, rüyalardan insan zihnine... Minik Bilgeler dizisi, çok farklı 
alanlarda kapsamlı bilgi veren, üstelik bunu bilimsel gerçekleri alt alta sıralayarak değil, öyküleştirerek 
yapan bir çalışma. Bilgeliğe doğru ilk adımı atmaya hazırlanan miniklere duyurulur!

Toprak IŞIK
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Minik Bilgeler
Vücudum

Laurent Degos
Resimleyen: Sophie Jansem

Çeviren: Hasan Doğan
Esen Kitap, 64 sayfa

Minik Bilgeler
Rakamlar Diyarına Yolculuk

Benoit Rittaud
Resimleyen: Hélène Maurel

Çeviren: İbrahim Şahin
Esen Kitap, 56 sayfa

öğrenemezdik. İnsanlardan kaynaklı iklim değişimini ön-
lemek için imzalanan Kyoto Protokolü’nden de haberdar 
olamayabilirdik.  

Rakamlardan mahrum bir dünyada yaşamak kim bilir 
nasıl olurdu! Aslında şöyle sormalı: Henüz rakamlar keş-
fedilmemişken hayat nasıldı acaba? Bugün, hava sıcaklığı-
nın kaç derece olduğundan tutun, hangi yılda olduğumuza 
kadar her şeyi rakamlarla tanımlıyoruz. İnsanlar binlerce 
yıldır rakamları ve saymayı biliyorlar. Karmaşığından ir-
rasyoneline, bize çok doğal gelen sayılara parmak hesabın-
dan geldik. Nasılını öğrenmek için dizinin beşinci kitabı-
nı okumanız gerek. Bu defa kahramanımız Kaliza adlı bir 
genç kız… Kaliza’nın yaşadığı köyde bizimki gibi gelişmiş 
bir teknoloji yok ama yine de sayılacak çok fazla şey var. 
Kaliza’nın kendine kolye yapmak için topladığı taşlar gibi… 
Baluda’nın da yaptığı okların kaç tane olduğunu bilmesi ge-
rekiyor. Ok ve kolye yapabilen insanların saymak için pra-
tik yöntemler bulmaları şaşırtıcı değil. O pratik yöntemler 
sayesinde, bugün kullandığımız onluk sayı sisteminin te-
melleri atılmış. Maceranın sonrasını öğrenmek için büyülü 
bir kartalın sırtına atlayıp zamanda ve mekânda seyahate 
çıkan Kaliza’yı izlemeniz gerek. 

BİLGELİK YOLUNDA
Serinin altıncı kitabı, vücudumuz ve onu oluşturan 

milyarlarca hücre hakkında… İnsan ile taş arasında ne fark 
var? Nasıl büyüyoruz? Hücrelerimizin bir beyni var mı? 
Hikâye başlarken Meryem, Vedat ve arkadaşları buna ben-
zer soruların yanıtlarını bilmiyorlar. Hikâye bittiğinde ise 
mitokondrinin hücre içinde bir fabrika gibi çalışarak enerji 
ürettiğinden haberdarlar. Aksonun ne olduğunu da bili-
yorlar, nöronların birbirleriyle nasıl haberleştiklerini de… 
Ve hatta genleri okuma işlemine transkripsiyon dendiğini 
bile… Profesör Halit Amca sayesinde, hücreyi çevreleyen 
zarın yapısının nasıl olduğunu ve ilk hücrenin yaklaşık üç 
milyar yıl önce ortaya çıktığını da öğreniyorlar. Şunu da 
belirtmek gerekir ki bu örnekler, kitapta yer alan tüm bilgi-
lerin yanında devede kulak kalır.  

Bu altı kitabı, içindeki bilgileri özümseyerek okuyan 
genç, bilgelik yolunda kocaman bir adım atmış olacaktır. 
Sonraki adımlar için yeni bilgilerin peşine düşme olasılığı 
da yüksektir. Bu arada, dizinin çocuklar için olduğu ka-
dar yetişkinler için de değerli bilgiler içerdiğini özellikle  
belirtelim. 

“Çocuklarınıza sesli 
okuyabileceğiniz harika bir kitap, 
ama çocukların kitabı bir defada 

okuyup bitirmenizi istemesine 
şaşırmayın (belki yanında süt ve 

kurabiye de isterler!).”

Newbery ve Carnegie Madalyaları sahibi, 
çoksatan kitapların yazarı Neil Gaiman’ın 

yazdığı, zaman yolculuğuna çıkan bir 
babanın eğlenceli macerasını keşfedin.

Coraline gibi filme uyarlanan kitapların, 
Doctor Who dizisinin bir bölümünün 
yazarı, The Simpsons dizisinde kendisi 
olarak rol alan Neil Gaiman yine çok 

güldürüyor!

NEIL GAIMAN
komik ve tuhaf bir
hikâye anlatıyor!
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ayırdığı, birbirinden ilginç ve keyifli 
numaralarının tüyolarını veriyor: bir-
leşen ataşlar, kaybolan kürdan, kesil-
meyen ip, sihirli pinpon topu vb. 

Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, Tür- 
kiye’de illüzyonun kilometre taşların-
dan olan, Mandrake adıyla tanıdığımız 
Ertuğrul Işınbark’ın önsözde geçen şu 
cümlesini Sihirbazlık Öğreniyorum’u 
okuyan illüzyonist adayları aklından 
hiç çıkarmamalı: “Bol pratik yapın 
ve sorulduğu takdirde kesinlikle 
sırlarınızı paylaşmayın.”

isteyen sihirbaz adaylarının iştahını 
kabartacak numaralarla dolu. Çocuk-
luğundan beri illüzyon sanatıyla ilgi-
lenen Fatih Ermiş, mezuniyetinden 
sonra profesyonel illüzyon gösterileri 

sergilemeye başlamış ve bu süreçte 
yaptığı çocuk şovlarıyla da ço-

cukların sevgilisi hâline gelmiş 
genç bir arkadaş. 2006’da Bal-
kan Şampiyonası’nda komedi 

sihirbazlığı dalında üçüncü-
lük elde eden Fatih Ermiş, 
Sihirbazlık Öğreniyorum’ 
da evde kolayca bulunabi-
lecek malzemelerle yapabi-

leceğimiz numaraların 
ipuçlarını paylaşıyor.

Aslında Sihirbaz-
lık Öğreniyorum’da-

ki oyunların birer 
sihir değil illüz-

yon, yani göz yanıl-
saması ve el çabukluğu oldu-

ğunu söyleyerek başlıyor Ermiş. Bu 
illüzyon gösterilerini yapanlara da 
aslında sihirbaz değil, illüzyonist ya da 
illüzyon sanatçısı dendiğini de ekliyor. 

NE SİHİRDİR NE KERAMET
Kitabı okuyan illüzyon heveslile-

rinin “sihirbaz”ı mı, “illüzyonist”i mi 
tercih ettikleri yine kendi kararları ta-
bii ki. Ama bu işin bir sihir, büyü de-
ğil, günlerce, hatta belki aylarca süren 
çalışmalarla kazanılan el çabukluğu 
hareketleri olduğunu akıldan çıkar-
mamak gerek. Bir illüzyon numara-
sının nasıl sergilendiği de işin önemli 
bir kısmını oluşturuyor. Her gösteriyi 
eşsiz kılan, hareketleriniz ve  esprile-
rinizle kendinizden kattığınız şeyler 
aslında. 

Fatih Ermiş kitabın başında, bir 
illüzyonistin şapka, sihirli asa ve mal-
zeme kutusu gibi en önemli aksesuar-
larını yapmanın yollarını gösteriyor. 
Sonra da zorluk derecelerine göre 

Aklınıza gelen ilk sihirbaz kim, 
diye sorsam çoğunuz David Copper-
field diye cevap verir muhtemelen. 
Doğruya doğru, Copperfield’ı tanıma-
yan yok; genelde hayranlık dolu gözler 
ve yarım açık bir ağızla izlenen başarılı 
gösterileri bir yana, Forbes dergisi ta-
rafından dünyanın en çok kazanan si-
hirbazı sayılıyor. Peki, ya Türkiye’nin 
en çok bilinen sihirbazları? Merhum 
Zati Sungur, ustaların ustasıydı ama 
otuzlu yaşlarını sürenler için Sermet 
Erkin ve Mandrake’nin daha farklı 
bir yeri vardır kanımca. Zamanında 
TRT’nin hafta sonu eğlence program-
larındaki kısa gösterilerini izlemek 
için yanıp tutuşanlarımız, en kolay si-
hirbazlık numarası sayılabilecek para 
kaybetme hilesini de bolca denemiştir 
muhtemelen.

Elbette genç sihirbazlar da yetişiyor. 
Fatih Ermiş’in Sihirbazlık Öğreniyo-
rum kitabı bu gizemli dünyaya girmek 

Şapkadan  
tavşan çıkarmak
Fatih Ermiş ile Sihirbazlık Öğreniyorum, illüzyona meraklı sihirbaz adaylarının iştahını kabartacak 
çeşitli numaralarla dolu. Marifet el çabukluğu elbet ama o el çabukluğuna o kadar da çabuk 
ulaşılmıyor. Bıkıp usanmadan çalışmaya hazırsanız, buyurun sahneye! 

Tuğba ERİŞ

Fatih Ermiş ile Sihirbazlık Öğreniyorum 
Fatih Ermiş

Resimleyen: Mete Kaplan Eker
Redhouse Kidz Yayınları, 64 sayfa
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Devasa bir kaplumbağanın 
sırtında, düşünce ile gerçekliğin 

arasındaki düz bir dünya: 
DiskDünya®ya hoş geldiniz!

Fantastik edebiyatın efsanesi
Terry Pratchett’ın, olağanüstü bir mizahi 
incelikle işlediği “DiskDünya® ” serisinin ilk 
iki kitabı Büyünün Rengi ve Fantastik Işık, 
Niran Elçi’nin pürüzsüz Türkçesiyle
Delidolu Yayınları’nda!

Paralel bir zamanda ve evrende yer alan 
DiskDünya® ya adım atar atmaz kendinizi 
katıksız fantastik bir maceranın ve zekâ dolu 
göndermelerin ortasında bulacaksınız…

“Terry Pratchett
bir mizah dâhisi.”

DiskDünya® Okuma Rehberi ve
DiskDünya® Haritası www.delidolu.com.tr’de 
Karekod ile okuma rehberi ve haritayı mobil 

cihazlarınızda görüntüleyebilirsiniz!#DiskDünya
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ırkçılığın ve her türden tutucu fikrin 
kol gezdiği bir toplumda siyahîleri 
savunan, çocuklarını tek başına ye-
tiştiren, onlara ismiyle hitap ettiren 
Atticus’un sükûnet içindeki tavrı, ge-
celeri koltuğuna oturup kitabını oku-
yuşu unutulur gibi değil... Ve belki de 
en önemlisi, evinden hiç çıkmayan, ço-
cukların hayal dünyasındaki “hortlak”, 
“öcü” Arthur Radley’in romana dam-
gasını vuran tavrı... Kasaba sakinleri-
nin önyargılarından arınışta belli belir-
siz de olsa bir mesafe katedişi... Hepsi, 
her şey bize gündelik hayatın hep kar-
şımıza çıkardığı o incelikli ya da kaba 
meydan okumaları, attığımız ya da 
atamadığımız adımları, insan olmanın 
o bitmek bilmez çilesini hatırlatıyor.  

Bülbülü Öldürmek sonsuz çocuk-
luğun, bitmek bilmeyen yaz tatilleri-
nin, uzun ikindilerin, ocak başında 
geçen akşamların, gece gezintilerinin, 
arsa ve sokaklarda oynanan oyunların, 
arkadaşlıkların, sırların, gizemin, kor-
kuların ve cesaret sınavlarının, kısaca-
sı çocukluğun o unutulmaz anlarının, 
incelikli esprilerin, zekânın romanı...  

Harper Lee’nin 1960 yılında, 34 yaşın-
dayken yayımladığı, dünya çapında 
40 milyon adet satmış, 40’tan fazla 
dile çevrilmiş, 1961 yılında Pulitzer 
Ödülü’nü almış, 1962 yılında Robert 
Mulligan tarafından sinemaya uyar-
lanmış eseri Bülbülü Öldürmek üze-
rine çok şey söylenmiş ve yazılmıştır 
elbet. Daha da yazılacaktır. Yirminci 
yüzyılın ilk yarısındaki Amerikan top-
lumu, bunalım yılları, ırkçılık, siyahî 
karşıtlığı ve onurlu insanların müca-
delesi... Hele ki ırkçılığın ABD’de hâlâ 
siyahîlerin ölümüne yol açtığı, bizim 
coğrafyamızda ayrımcılığın her türü-
nün gündelik hayatın parçası hâline 
geldiği 2015 yılında okunduğunda, o 
“onurlu, vicdanlı” insanlara ne kadar 
ihtiyacımız olduğu düşünülürse, ro-
manın –ne yazık ki!– güncelliğinden 
hiçbir şey yitirmediği de görülecektir.

BİR SONRAKİ SAYFA
Ama insan bir romanı niye okur? 

Irkçılık karşıtı diye mi, onurlu in-
sanları anlatıyor diye mi? Belki kimi 
zaman bunlar için de okumuşuzdur 
romanları ama asıl neden bu mudur? 
Hele ki çocukken... Çok basit ve çok 
temel o gerekçeyi fark ettim Bülbülü 
Öldürmek’i okurken: Bir sonraki say-
fada ne anlatıyor diye meraktan oku-
ruz bir romanı ve ancak bu merakı 
uyandırıyorsa bizde iyidir, güzeldir, 
unutulmazdır bir roman; “gerisi tefer-
ruat” demeyeceğim ama gerisi “gerisi” 
işte... 

Romanın anlatıcısı, “dokuz yaşına 
henüz basmamış” olduğu sık sık bize 
hatırlatılan o küçük kızın müthiş ince-
likli zekâsına, hayata, okul yaşamına, 
büyüklerin dünyasına esprili bakışı-
na, “haylazlığına”, bir “hanımefendi” 
olmamak için elinden geleni yapışı-
na hayran olmamak elde değil. Keza,  

1960’ların ikinci 
yarısıydı. Radyodaki “Ço-

cuk Saati”nde dinlemiştim 
Bülbülü Öldürmek’i. Sonra, tesa-

düfen bir komşumuzun kitaplığında 
rastlayınca romana, hemen alıp oku-
muştum bir çırpıda, büyük bir he-
yecan ve zevkle... O zamandan beri 
unutamadığım romanlar arasında hep 
yerini aldı Bülbülü Öldürmek, adını 
hep andım. Daha ileriki yıllarda filmi-
ni izledim DVD’den, ama romandan 
aldığım zevki bulamadığımı söyleye-
bilirim. Sonra, kızımın lisedeki okuma 
kitapları arasında İngilizcesini görün-
ce de heyecanlandım. Onun benimle 
aynı heyecanı paylaşıp paylaşmadığını 
ise bilemiyorum... Kısacası, yarım asrı 
aşkın hayatımın büyük bölümünde, 
ara sıra kendini hep gösteren bir eser 
oldu Bülbülü Öldürmek... 

Derken, yeniden Türkçesiyle kar-
şılaşınca, uzun süre gizli bir sevinçle 
birlikte uzak durmaya çabaladım şu 
“eski heyecanlar” mevzusundan. Bi-
lemedim, tekrar okusa mıydım, geç-
miş hislerimi dokunulmadan bıraksa 
mıydım... Ama artık hayatın her ala-
nında “yüzleşme” yaşına ve zamanına 
gelmiş olduğum kanısıyla, Bülbülü 
Öldürmek’i de bu çabanın dışında 
tutmamaya karar verdim ve sonunda  
yeniden okudum. 

Böylece, birçok şeyi birden anla-
dım... Neyi diye soracak olursanız, 
insan bir romanı niye okur, bir ro-
mandan niye zevk alır gibi çok temel 
ama çoğu zaman da unuttuğumuz bir 
soruyu ve yanıtını anladım öncelikle... 

Harper Lee’nin 1960’ta yayımlanan romanı Bülbülü Öldürmek, yarım asırdır güncelliğini koruyor. 
Irkçılık karşıtı söylemiyle dikkati çeken roman, gündelik hayatın hep karşımıza çıkardığı meydan 
okumaları, attığımız ya da atamadığımız adımları, insan olmanın bitmek bilmez çilesini hatırlatıyor.  

Işık ERGÜDEN

İnsan bir romanı niye okur?

Çoğul Kütüphane

Bülbülü Öldürmek
Harper Lee

Çeviren: Ülker İnce
Sel Yayıncılık, 355 sayfa
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dizmek ve evin içinde dans eden kır-
mızılı yeşilli ışık huzmeleriyle mutlu 
olmak... “Hayatın derdine tasasına 
ağız dolusu gülmek,” bundan daha iyi 
anlatılabilir mi? Willow ve dostları 
bunu başarıyor. Willow’un 4-5 kişi-
den oluşan küçük çevresi, 12 yaşın-
da anne babasını kaybedip hayatta 
bir başına kalmış bu kıza kol kanat 
gererken onunla birlikte değişiyor. 
Mucizeleri Saymak’ta değişen sadece 
insanlar değil; eşyalar, daireler, taş-
tan betondan bahçeler bile değişiyor, 
bambu ağaçlarıyla, ayçiçekleriyle kap-
lanıyor. Willow, kelimenin her anla-
mıyla, dokunduğu hayatlarda çiçekler 
açtırıyor. Bunun adına yazar “mucize” 
diyor, benimse “insanlık hâli” diye-
sim var.  Hem de hâllerin en güzelin-
den, birbirlerinin yaralarını sararken  
kendileri de iyileşiverenlerden... 

“Bu dünyada payına düşeni çekmiş 
gibi duran Nguyen’e kalırsa; zaman, 
meşguliyet ve bir bardak su her derde 
deva. O yüzden bana iki bardak su  
içiriyor.”

Kitabın arka kapağında yazdığı 
gibi; izin verin, Willow Chance size de 
iyi gelsin.

Ya Mutlu Ojeli Tırnaklar Manikür 
Salonu’nun sahibi Bayan Pattie Ngu-
yen? En sevdiği sözcük “geçici” olan 
Pattie. Hayatını oje kokuları arasında 
geçiren bu kadın için Willow’un tespi-
tine katılmamak mümkün değil. “Oje-
den daha geçici ne var ki hayatta?” 

14 yaşında ama çok az yetişkin-
de bulunan bir özgüvene sahip Mai 
Nguyen ve sanatsal becerisi gelişmiş 
ama topluma uyumsuz ve huysuz abi-
si Quang-ha ile acayipler kadromuz  
tamamlanıyor.

DANS EDEN IŞIKLAR
Bu kadroda Willow Chance’in 

anne babası eksik bir tek. Onlar da 
zaten daha kitabın ilk sayfalarında 
elim bir kazayla aramızdan ayrıldık-
ları için bu normal. Eksikliklerini 
hissederek devam edeceğiz yazımıza 
ki Mucizeleri Saymak’ın yazarı Holly 
Goldberg Sloan’ın da yaptığı tam ola-
rak bu.  Dünya tatlısı bir küçük kızın 
arkadaşları ve danışmanıyla dondur-
ma yiyerek geçirdiği güneşli bir günle 
başlıyor anlatacaklarına. Sonra hiç 
vakit kaybetmeden, büyük bir kayıpla 
yüzleştiriyor bizi. Kayıp, hepimizin 
kaybı oluyor kolaylıkla. Sonrasında 
Pattie gibi, Willow’u iyilik meleği ola-
rak kabul eden taksi şoförü Jairo Her-
nandez gibi, sorunlu danışman Dell 
Duke gibi biz de kol kanat geriyoruz 
bu küçük dâhiye. 

Başarıyla kurgulanmış, karakterle-
ri ve olaylarıyla empati yaratmada hiç 
sorun yaşamayan bir kitap Mucizeleri 
Saymak. Hayata dair bilgece laflar da 
var içinde, gülümseten espriler de. 
Dell’in evini hâle yola koymak için 

seferber olan Nguyen ailesiy-
le Willow’un çabasında öyle 

güzel metaforlar saklı ki! 
Çatı penceresini kapatan 
gri muşambayı kaldırıp, ye-
rine renk renk içki şişelerini  

Yazar gibi yapalım, en sonda 
söyleyeceğimizi baştan söyleyi-

verelim; bu kitaptaki hiç kim-
se normal değil. En başta 
da, botanik bilimine kafayı 
takmış 12 yaşındaki dâhi 
Willow Chance. “Yaşama 
ait ne varsa hepsini bir bah-
çede görmek mümkün,” diyen 
bir çocuk ne kadar normal 

olabilir?
Peki, görevi ona ve 

onun gibi çocuklara da-
nışmanlık yapmak olan 
ama kendine bir hayat 
kurmaktan âciz Dell 
Duke? Dâhi kızımız 
Willow nokta atışı yapı-
yor: Dell Duke kötü biri 
değil, sadece “biri” olma 

konusunda kötü. 

Holly Goldberg Sloan’ın New York Times Çok Satanlar listesine giren kitabı Mucizeleri Saymak, 12 
yaşındaki dâhi Willow Chance’in hayatını anlatıyor. Botanik bilimine kafayı takmış ve erken yaşta 
öksüz kalmış bu küçük kız, dokunduğu hayatları bir mucize gibi değiştiriyor. 

Emel ALTAYBu kitaptaki hiç kimse 
normal değil!

Mucizeleri Saymak
Holly Goldberg Sloan

Çeviren: Şiirsel Taş
Domingo Yayınları, 328 sayfa
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bu çocuk için. O yolculuğa siz çıksay-
dınız, aynı şeyi sizin için de söylerdik. 
Bu pembe renkli zarif kuşların toplu 
hâlde gelip yavruladıkları İzmir Kuş 
Cenneti’nde Kaan babasıyla birlikte ça-
dırda kalacak ve flamingoları yakından 
gözleyebilecektir. Bu yolculuk onun 
için her zaman hatırlayacağı günleri 
yaşamasına olanak tanıyacak, tabiatın 
ortasında ona ait bir varlık gibi durabil-
menin ilkelerini öğrenirken “Tepetak-
lak” adını verdiği flamingonun yanına 
kadar sokulmasından duyduğu heyeca-
nı asla unutamayacaktır. Yazar, Kaan’ın 
kamptaki ilk akşamında tutmaya baş-
ladığı günlüğü üzerinden, öykünün 

makinelerin seslerini ayırt edemeyen 
çocukları çoğaltacağız maalesef. 

Bu kaygılarla doluyken Koray 
Avcı Çakman’ın beni bir nefes olsun 
rahatlatan/sevindiren iki kitabından 
söz açmalıyım. Yazar, her geçen gün 
sunileşen bir hayatın içinde kuşlarla 
birlikte yaşadığımızı bize bir kez daha 
anımsatıyor. Can Çocuk’tan çıkan Fla-
mingo Günlüğü yekpare bir öykü kitabı. 
2010 yılında “İzmir Kuş Cennetini Ko-
ruma ve Geliştirme Birliği” tarafından 
düzenlenen yarışmada ödül almış bir 
kitap aynı zamanda. Kaan’ın “nesli tü-
kenen türlere” dair hazırlayacağı ödevi 
için flamingoları seçmesiyle başlayan 
bir yolculuğa tanık oluyoruz kitapta. 
Önce, evdeki de-
denin ağır işiten 
kulakları sayesin-
de, flamingolara 
Anadolu’da “allı 
turna” dendiğini 
öğreniyoruz. Bel-
gesel seyretmekten 
pek de hoşlanma-
yan bir ilkokul öğ-
rencisinin bu zarif 
hayvanları tanıdık-
ça onlarla nasıl bir 
gönül bağı kurdu-
ğunu da fark ediyo-
ruz. Hatta odasının 
duvarına yapıştırdığı, 
kanatlarını açmış fla-
mingoların dans edişini 
simgeleyen o afişin, 
Kaan’ın önceliklerini 
değiştirecek bir zama-
nın işareti olduğunu 
da. Babasının, belgesel 
çeken bir 
arkadaşının 
davetini müj-
delediği o andan 
sonra hiçbir şey 
aynı olmayacaktır 

Dünya ile kurduğumuz ilişki bizi 
belirliyor elbette. Yaşadığımız zamanı, 
öncesi ve sonrası aralığında kurgula-
yarak, şimdi nerdeyiz, ne yapmaktayız; 
bunun içinde debelenip duruyoruz. 
Neredeyiz sahi? Şehrin ortasında mı? 
Sırtımızı gökdelenlere dayadığımız, yo-
ğun trafiğin, bol koşturmanın, bir yer-
den bir yere yetişme telaşının olmazsa 
olmazlığında, o kalabalığın ortasında 
mıyız? Yoksa daha kenarda, hani şu 
herkesin herkesi tanıdığı köyde/ka-
sabada, kıyıda mı? Bir kaynak ya da 
çeşme başında su doldururken bir an 
doğaya şükranla dolduğumuz o nadir 
anlarda, duyduğumuz huzurun bir par-
çası da “kuşlar” değil mi? Göğe bakma-
yı unutmamış olanlar için uçsuzluğu 
kanatlarında taşıyan o kuşlar, biraz da 
bizim “dünya dönüyor” sevincimizdir. 

TABİAT BİLGİSİ
Bir beton şehre dönüşmüşlüğün 

bizi en eksik bıraktığı şeylerden biri 
tabiat bilgisi. Yağmalanan ise sadece 
kuşların yuvası ağaçlar değil, bir iç 
denge ile büyüyecek olan çocukluğu-
muz... Bir ağaç gölgesi bulduğumuzda, 
onun bizi piknik duygusunda karşı-
laması. Çoluk çocuk, akraba arkadaş, 
sadece mangal başında yemek yemek, 
bir topun peşinde koşmakla sınırlan-
dırılmış ve kanıksanmış işbölümüyle 
tekrarlanan bir gündelik hayat hâli. 
Oysa amaç, tabiatın ve ona dair ola-
nın peşinde bir zamanı yaşamak oldu-
ğunda, o bilgiye ulaşacağını bilecektir 
büyüyen de. Ne acı ki, tabiat bilgisini 
çoğaltamazsak şehrin içinde boğulup 
gideceğiz ve çocuklarımıza öğrettiği-
miz, birer şehir savaşçısı olabilmenin 
incelikleri olarak kalacak. Eğer onları 
kuşlara, ağaçlara, nehirlere arkadaş 
olmaya götürmezsek… kuş sesleri ile 

Kanat sesleri...
Koray Avcı Çakman, Flamingo Günlüğü ve Yedikır’ın Kuşları adlı iki kitabında, içinde sıkışıp 
kaldığımız hayatlara inat, dikkatimizi başka bir dünyaya, kuşların dünyasına çekiyor. Hanidir 
unuttuğumuz tabiat bilgisini kanat sesleri arasında anımsatıyor. 

Betül DÜNDER
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Yedikır’ın Kuşları
Koray Avcı Çakman

Tudem Yayınları
80 sayfa

Flamingo Günlüğü
Koray Avcı Çakman

Resimleyen: Reha Barış
Can Çocuk Yayınları, 64 sayfa

kahramanını konuşturur. Onun kuşları gözleyerek tuttuğu 
notlarda, kurduğu cümlelerde, Gediz Delta’sında yaşadığı 
bu deneyimden sonra, artık tabiat bilgisine sahip bir çocuk 
vardır karşımızda.

Koray Avcı Çakman’ın bir diğer kitabı aynı izlekten 
hareketle yazılmış. Tudem Yayınları’ndan çıkan Yedikır’ın 
Kuşları’nda olay örgüsünü keşif ve giz üzerine kurmuş yazar. 
Yedi bölümden oluşan kitabın ilk bölümü olan “Kuş Gözlem 
Günü”nde az çok neler yaşayacağımızı ve nelerle karşılaşa-
cağımızı hissederiz. Çünkü yazar, bu hislerimizi kuvvetlen-
direcek metinlerle süslemiş bölüm başlarını. Orada bir kez 
daha hatırlamış oluruz Simurg’u, Anka Kuşu’nu, kırlangıç-
ları, kelaynakları, hüt hüt kuşlarını ve Nuh’un gemisinde 
olan bitenden de haberdar oluruz. Kargaların neden lanet-
lendiğini de söyler yazar. Ama ben söylemeyeceğim. Baka-
lım, kim bunu öğrenmenin peşine düşecek? Zaten bütün 
mesele bu güzel merakımız değil mi? Bu merak neden hep 
çocuklarda? Bora’nın babası, patronu görevlendirdiği için  
kuşları gözlemeye zoraki gider örneğin ve ailesiyle birlikte 
çadır kurarak farklı bir tatil ortamı yaratmış olur. Koray Avcı 
Çakman, her iki kitapta da memnuniyetsiz ve çadırda kaldığı 
için huysuzlanan ebeveynler resmetmiş. Bense bunu biraz da 
“Böyle anne babalar olmayın!” uyarısında bulunan bir ikaz 
fişeği gibi algıladım. Çok fazla müdahale ve değişim hamle-
leri kabul etmeyen yetişkin dünyasında, çocukların merak ve 
keşfetme duygularına ket vurmanın, onları bu açlıklarında 
hazır gıdalarla beslemek gibi, tabiata, hayata çıkarmadan do-
yurmaya çalışmanın bir nevi eleştirisini yapmış sanki yazar. 

İlerleyen bölümlerde, diğer aileler de gelmeye başlayın-
ca, okul arkadaşlarıyla da buluşmuş olur Bora ve hınzırlık-
lar başlar. Sazlıkların ardında kamufle olup kuşları gözle-
mekle kalmaz, aynı zamanda bir kulübenin içinde tutulan 
onlarca kuşu da fark eder ve onları kurtarmanın bir yolunu 
bulmaya çalışırlar. Onları harekete geçiren ise bir kuşun 
ayağındaki halkada yazan şeydir: 

Uç uç Florya... / Bir o dala, bir bu dala. / Selam ver ağaca, 
çalıya, / Çiçeğe, böceğe... / Yalnız getirdiğini al, / Onun olanı 
ona geri sal. 

Can’ın söylediği gibi sen de şiire mi benzettin kuşun 
ayağındaki notu? Onu kimler ne amaçla yazmışlar ki? Bazı 
şeyleri kitaplardan öğreneceğini sakın unutma. Ama bir 
ipucu da vereyim. Kuş halkalamak nedir acaba? 
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olduğunu, oradaki çocukları yönet-
tiğini görüyorlar. Olivia’nın abisi 
de orada. Paul, Olivia’nın öldüğünü 
öğrenince tam anlamıyla deliye dö-
nüyor. Koleksiyoncu’yu öldürmeleri  
gerektiğini söylüyor. 

EVET, İNTİKAM!
Çocuklar yine dışarı çıkıyorlar 

ama bu sefer farklı bir amaçları var: 
intikam. Koleksiyoncu’yu içlerindeki 

bütün kini kusarak öldürüyorlar. 
Müzeye geri döndüklerinde, Jus-

tin Çılgın Köpek’e ortalığı gez-
diriyor. Üç yetişkini kilitledik-
leri kamyona gelince Çılgın 
Köpek dehşet içinde kalıyor. 
Justin ona, bunun çok önem-
li bir deney olduğunu, yetiş-
kinlerden aldıkları örnekler 
üstünde testler yaptıklarını, 
böylece hastalığın kaynağını 

ve bunun nasıl önlenebileceğini 
öğreneceklerini söylüyor. 

Bundan sonrası, (hem yetiş-
kinlerden hem de çocuklardan) pek 

çok ölümle ve macerayla devam ediyor. 
Kalın bir kitap olmasına rağmen bir 
günde bile bitirebileceğiniz Korku, sizi 
diğer kitabı heyecanla bekler ve olabi-
lecekleri kafanızda kurarken bırakacak. 

Onun emri olmadan kimse bir şey 
yapmıyor. Çocuklar çok sıkı çalışı-
yorlar. Ayrıca saraya bir kere girenin 
tekrar çıkamadığı gibi bir söylenti 
var. David onlara Brooke’un yerini 
bilmediğini, kızın onları yüzüstü bı-
rakmaya çalıştığını söylüyor (olay-

ların detayını öğrenmek için ikinci 
kitabı okuyun). Ama çete, Brooke’un 
Doğal Tarih Müzesi’ne yerleşmiş ol-
duğunu duyuyor. Gece olurken, Da-
vid onları bir gün daha kalmaya ikna 
etmeye çalışıyor ama çocuklar din-
lemeyip kaçıyorlar. Gelgelelim, on- 
ların da çok iyi bildiği gibi, anne ba-
balar geceleri çok daha aktif oluyor. 
Kaçmaya çalışırlarken çocukların ya-
şadığını umdukları bir eve giriyorlar. 
Fakat, içeride Koleksiyoncu denen bir 
babanın yaşadığı ortaya çıkıyor. Baba, 
çocukları kaçırıyor ve oyuncağı olarak 
saklıyor. Arada bir kısmını yiyor. Bir 
kısmını da öldürüp koleksiyonuna ek-
liyor. Buradan çıkmaya çalışırlarken, 
çetenin en küçüğü, bu yolculuğa abisi 
Paul’u bulmak için çıkmış olan Oli-
via geride kalıyor. Sonunda müzeye 
ulaşıyorlar. Brooke’un çok değişmiş  

Yetişkinler, kimi çocuk/gençlik ki- 
tabında kahramanların düşmanı ol-
muştur. Charlie Higson bu düşmanlığı 
çok farklı bir düzlemde kuruyor. Yaza-
rın yedi kitaplık serisi, on dört yaşın-
dan büyük herkesin korkunç bir hasta-
lığa yakalanıp zombimsi ve insan (daha 
doğrusu, geriye kalan sağlıklı insanlar 
sadece çocuklar olduğu için “çocuk”) 
yiyen yaratıklara dönüştüğü bir dün-
yada geçiyor. Bizim gündemimizde 
olan ise serinin üçüncü kitabı Korku. 

Üçüncü kitaba kadar, çocuklar 
bu düzene (ya da düzensizliğin 
içinde oluşturdukları düzene) 
alışmaya başlıyorlar. Yetişkin-
lerle ilgili bazı şeyler fark edi-
yorlar (örneğin; güneş ışığının 
onları kötü etkilediğini). Fark-
lı çocuk grupları Londra’nın 
farklı yerlerine yerleşip, bura-
da kendilerine bir hayat kur-
maya çalışıyorlar. Sebze bahçe-
leri oluşturuyor, kendi ordularını 
kuruyorlar. Üçüncü kitap aslında, 
ikinci kitabın sonundan beş gün ge-
riye giderek başlıyor. Çılgın Köpek ve 
Courtney (kulede yaşayan çocuklar-
dan ikisi), ikinci kitapta ayrı düştük-
leri arkadaşları Brooke’u bulmak üzere 
yola çıkıyorlar. Yanlarına da güvene-
bilecekleri ya da onlar gibi abilerini 
ablalarını arayan çocuklar alıyorlar. 

SPORCU TAVŞANLAR
Küçük çetemizin ilk durağı Par-

lamento binası oluyor. Burada, Nico-
la ile onun emri altındaki çocukları 
buluyorlar. Nicola onlara, Brooke’la 
aynı zamanda kaybettikleri ama pek 
de arkadaşları sayılamayacak David’in 
Buckingham Sarayı’nda yaşadığını 
söylüyor. Böylece grup, Buckingham 
Sarayı’na doğru yola çıkıyor. Yolda, 
sporcu tavşanlar diye adlandırdıkla-
rı, diğerlerinden çok daha formda ve 
akıllı olan anne babalarla karşılaşıyor-
lar. Neyse ki sağ salim David’in sara-
yına varmayı başarıyorlar. Sarayda, 
David çok sağlam bir düzen kurmuş. 

Zombilerin sessizliği
Genç Bond serisiyle de tanıdığımız Charlie Higson’ın yedi kitaptan oluşan zombi serisinin üçüncü 
kitabı Korku’da gerilim aynı hızla devam ediyor. Yetişkinlerin zombileşerek çocukları mideye 
indirdiği bu dünyada çocuklar da boş durmayıp intikam almaya girişince kan gövdeyi götürüyor!

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Korku
Charlie Higson

Çeviren: Belgin Selen Haktanır
Tudem Yayınları, 480 sayfa

On dört yaşından büyük herkese korkunç bir hastalık bulaştı. 
Anne babalardan, abla ve ağabeylerden kurtulan olmadı. 

Aç yetişkinler çocukların peşinde...

Çılgın Köpek ve ekibi izlerini kaybettikleri arkadaşlarını 
bulmak için ölümcül bir yolculuğa çıkmak üzere. 

Bu yolculuk, şehirde hayatta kalan her çocuğu etkileyecek. 
Peki bu yeni dünyada kim dost kim düşman?

www.tudem.com

İLK DÜŞMAN VARDI
SONRA  ÖLÜM GELDİ
ŞİMDİ KORKUYLA 
BAŞA ÇIKABİLECEK MİSİNİZ?
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bir çınara, kısa bir süre önce kaybetti-
ğimiz, çınarların en görkemlilerinden 
birine göndereceğimiz selama...

Yaşar Kemal’in vefatının ardından 
Agos’ta yayımlanan, “Öleceğini ne bi-
lelim ulan!” başlıklı Ara Güler söyle-
şisini okurken, “Menekşe diye bir yer-
de otururdu,” diye başlayan bir yanıta 
denk geldim. Kitabın yanına, kalpler-
de açan bir güzel menekşe olarak not 
ettim bu güzel tesadüflerin çiçeğini.

Maral Dink: Birlikte gittiğiniz yer-
leri düşündüğünüzde, ilk hangi kare 
geliyor gözünüzün önüne?

Ara Güler: Menekşe diye bir yerde 
otururdu, bilir misin? Yeşilköy’den bi-
raz ileride, küçücük bir köydür. Orada 
balıkçılar vardır, sahilde insanlar tavla 
oynar. Onlarla ahbaptı. Beni de götü-
rürdü. Tavla oynardık. O konuşurdu, 
ben fotoğraf çekerdim.

Menekşe Mahallesi’nin güzel in-
sanları, ne zaman bir tren düdüğü 
duysalar gülümsemeden duramıyorlar 
ve o güzel Haziran direnişini hatırlı-
yorlar. Mahalle, tren istasyonu, park, 
bazen de bir sinema salonu... Belki biz 
Yekta Baba’nın sırdaşı su kaplumbağası 
gibi 200 yıl yaşamıyoruz, ama bizi biz, 
geçip giden günleri hayat yapan anı-
ların ev sahipleri var oldukça, bizlerin 
sedası da duvarlarda, ağaçlarda ve tren  
düdüklerinde yankılanıp duracak. 

olan bu insanlar, çocuğundan yaşlısı-
na, kendilerinin olan, elleriyle var et-
tikleri bu güzel dünyayı kaybetmemek 
için büyük bir kararlılık ve direnişçi 
ruhuyla harekete geçiyorlar. 

Belli ki yazar, Menekşe Mahal-
lesi’nin sakinlerini çok sevmiş. Her 
birine bonkör davranmış, birbi-
rinden renkli özelliklerle, huylarla 
donatmış. Güvercinlerinin havada 
süzülüşünü hayran hayran izle-
yen Berber Süleyman, fırsatını 

bulsa insanların 
ceplerine bile bir 

parça toprak atıp bir 
dal maydanoz yetiştirecek olan yeşil 
âşığı Bostancı, hastasıyla önce sohbet 
edip huyunu suyunu öğrenmeden diş 
çekmeyen Dişçi Aynur, sokak ressa-
mı Gezgin, mahallenin kuruluşun-
dan bugüne her günü deftere kayıt 
düşen Büfeci Rıza, varı yoğu uzaklara 
madende çalışmaya giden oğlu Seyit 
olan Gogo Teyze ve onun sevimli ine-
ği Yadigâr, bir de her sabah gün doğ-
madan göl kenarına inip su kaplum-
bağasıyla sohbet eden Yekta Baba... 
Tabii Menekşe İstasyonu kapatıl-
masın diye muazzam bir kampanya 
başlatan, mahallenin zehir gibi akıllı 
afacanlarını da unutmamalı. Karaba-
tak Burak, Karakalem ve diğerleri... 
Dişçi Aynur’un dediği gibi, çocuklara 
geleceği değil, önce bugünü vermeli.

Bir mahalleye sahip olmak de-
mek, ortak bir yaşama, ortak hayallere, 
mutluluklara ve acılara sahip olmak 
demek. Menekşe Mahallesi sakinleri 
birlikte gülüp birlikte ağladıkları, bir 
trene benzeyen, geçip giden ama pay-
larına ne düşüyorsa birlikte yaşadıkları 
hayatlarına yine hep birlikte kol kanat 
geriyorlar. “Menekşe İstasyonu bizim-
dir, istasyonumuza dokunma!” diyorlar. 
Bunu da bir Haziran zamanı, gençlerin 
önderliğinde, besbelli bir başka unutul-
maz Haziran’a selam göndererek yapı-
yorlar. Biz de yazarın bu güzel selamın-
dan bir başka selama geçelim. Yaşayan 

Hayat tren 
gibidir, geçip gider. Ama 
bazen de tren, sen hiç yokmuşsun, 
isteklerin, hayallerin hiç var olmamış 
gibi geçip gitmesin diye raylara oturur, 
kesersin yolunu. Öyle kolay mı, sahip 
olduğunun değerinin farkında olup, 
onu korumak için hayatını ortaya ko-
yanı alaşağı etmek? Menekşe İstasyonu, 
işte böyle bir direnişin hikâyesi. Aynı 
zamanda mahalle yaşamının, kom-
şulukların, anılara ve geleceğe sahip 
çıkmanın hikâyesi. İlkokul öğretmen-
liği de yapan Ömer Açık, muhtemelen 
çocuklardan ne çok şey öğrenilebile-
ceğini her gün tecrübe eden biri ol-
masının katkısıyla, harekete geçen ve 
ilham verenler olarak mahallenin ço-
cuklarını öne çıkartıyor ilk kitabında. 

ESKİ ZAMAN İNSANLARI 
Menekşe İstasyonu, yazarın ağ-

zından tatlı tatlı anlatıyor hikâyesini. 
Menekşe Mahallesi’nin kuruluşundan 
alıyor sözü yazar, mahallenin ilginç 
karakterleriyle devam ediyor ve Me-
nekşe İstasyonu’nun yıkım kararıyla 
düğümü atıyor. Şimdi ne olacak? Ma-
hallelerini kendi elleriyle kuran bu 
güzel eski zaman insanları, mahalle-
nin kalbi olan istasyonun yıkılmasına 
izin verecekler mi? İstasyon, onlar için 
diğer mahallelerle ve elbette başka ha-
yatlarla bağ kurmanın neredeyse tek 
yolu. Her şeyden çok anılarına bağlı 

Geçmiş ve gelecek 
için diren Menekşe!
Menekşe İstasyonu, bir Haziran direnişinin, hayatın da trenler gibi geçip gitmemesi için bir 
mahallenin tek yürek olup gümbür gümbür atarak otoriteye meydan okumasının hikâyesi. 

Emel ALTAY

Menekşe İstasyonu
Ömer Açık

Günışığı Kitaplığı, 168 sayfa
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Kruger, uçan oyuncaklar ta-
sarlayan Baron Legenstein, 
sürekli kavga eden Berger 
çifti ve elmasları çalınan 
Danimarkalı hanımefendi.

Her bölümde bulmaca-
nın farklı bir parçasını 
bulan Lord Huber, 
Bay Jaromir’i sık sık 
şaşırtsa da, elbette en 
sonunda –Agatha Christie’nin 
Hercule Poirot’su misali– konuk-
ları bir odada toplayarak olayı çözer ve 
suçluları adalete teslim eder. Peki, ma-
cera burada biter mi? Kitabın sonunda 
Bay Jaromir’i Lord’la birlikte Viyana’ya 
giderken görürüz. Bir müzeden çalı-
nan ama müzeden dışarı çıkarılmayan  
tabloyu bulmak için hem de…

Bay Jaromir ve Çalınan Elmaslar 
serinin ilk kitabı. Kitap, resimli kitap-
larıyla tanıdığımız Heinz Janisch’in 
imzasını taşıyor. Avusturyalı yazar, 
bu kez bir solukta okunan bir dedek-
tif hikâyesiyle ağzımıza bir parmak 
bal çalıyor. Genç okurlar için polisi-
yeye giriş sayılabilecek serinin devam  
kitaplarını ise sabırsızlıkla bekliyoruz. 

görülmesi şarttır. Çalışma şartlarını 
ise önüne uzatılan kâğıda tereddütsüz 
yazar: “1. Her kahvaltıda bir adet gün-
lük İngiliz gazetesi. 2. Siste yürüyüşe 
çıkarılmak istemiyorum. 3. Senede bir 
kez suya kıyısı olan bir yere seyahat.” 

Mülakatın sonunda Lord Huber 
otuz yedi numaralı adaydan hayli et-
kilenmiştir. Emekliye ayrılmış yaşlı bir 
dedektifin yanına sadık bir refakatçi 
arandığı haberini duyup gelen Bay Ja-
romir de, olası işvereni hakkında olum-
lu düşünmektedir: “Bastonun içine yer-
leştirilmiş bir mikrofon. Ve de fotoğraf 
makinesi. Flaşın patladığını gördüm. 
Cevaplarımı not etti ve fotoğrafımı çekti. 
Zeki bir adam.”

Tahmin edeceğiniz üzere ilk bö-
lümde yavaş yavaş tanımaya başladı-
ğımız bu iki karakterin yolları, Lord 
Huber’in Bay Jaromir’i işe almasıyla 
birleşir. Lord Huber’in emekli bir de-
dektif olduğunu öğrendiniz zaten ama 
size Bay Jaromir hakkında ufak bir bil-
giyi de vermem gerekiyor: Bay Jaromir 
bir sosis köpektir! Uzun süre birlikte 
yaşadığı yaşlı kaptan ölünce sahip-
siz kalan ve boş bir kulübede iyi kötü 
yaşamaya çalışan Bay Jaromir, Lord 
Huber’in iş teklifinin olumlu sonuçlan-
masıyla yepyeni bir hayata adım atar.

MACERADAN MACERAYA... 
Bay Jaromir, yeni evine geldiği ilk 

gün Lord Huber ile ilk macerasına 
atılır. Yaşlı bir Danimarkalı hanıme-
fendiye ait elmaslar, kadının kaldı-
ğı oteldeki odasından çalınmıştır ve 
kahramanlarımızın görevi bu vakayı 
çözmektir. Otele varır varmaz, Agatha 
Christie maceralarını anımsatan bir 
ortama ve karakterlerin arasına düşe-
riz. Lord Huber ve Bay Jaromir’in fazla 
vakti yoktur ve bu kısıtlı vakitte otelde 
kalan konukları tek tek sorgulamala-
rı gerekir: Londralı Güzellik Kraliçesi 
kaniş Miss Snowflake’in sahibesi Bayan 

Lord Huber hızla bastonunu aldı. 
Onu Bay Jaromir’e doğru tuttu. Siyah 
renkte, gümüş saplı, yürüyüş için kul-
lanılan bir bastondu bu. Lord Huber 
bastonun sapına kısa bir süre dokunup, 
“Mikrofon açık, hazır mısınız?” dedi. 
Bay Jaromir etkilenmişti. “İçine mik-
rofon yerleştirilmiş bir baston,” dedi. 
“Dâhice.”

Bu konuşma, İngiliz gizli servisi-
nin en marifetli ajanı 007 James Bond 
ile MI6’nın teknoloji harikası icatlar 
geliştiren beyni Q arasında geçiyor 
olsa yadırgamazdınız değil mi? As-
lında konuşmanın devamında da bu 
hissinizi bozacak bir şeyle karşılaşma-
yacaksınız.

FARKLI BİR ORTAK
Belli ki Lord Huber birlikte çalışa-

cağı, ona ortaklık edecek iyi bir yar-
dımcı peşindedir. Bundan önceki otuz 
altı adaya olduğu gibi, görüştüğü otuz 
yedinci kişi olan Bay Jaromir’e de onu 
tanımak adına kimi sorular sorar: “En 
büyük korkunuz nedir? İyi bir dedekti-
fin kahvaltıda neye ihtiyacı vardır? De-

nizle aranız nasıl?” Bay Jaromir 
bu sorulara yanıt verdikçe 

Lord Huber de yavaş ya-
vaş onun hakkında bilgi 
edinmeye başlar. Bay Ja-
romir en çok, uçan dai-
relerden korkmaktadır. 
Kahvaltının olmazsa 
olmazı günlük gaze-
teler, mümkünse İn-

giliz gazeteleridir, 
zaten kendisi de 
şu sıralar İngiliz-
ce öğrenmektedir. 
Son olarak, ona 
göre deniz büyük 
ve muhteşemdir; 

Bay Jaromir  
bir sosis köpektir...
Resimli çocuk kitaplarıyla tanıdığımız Heinz Janisch, bu kez bir dedektiflik öyküsüyle çıkıyor 
karşımıza. Sıradışı bir ikili olan Lord Huber ile Bay Jaromir, Danimarkalı bir hanımefendinin çalınan 
elmaslarının izini sürüyor. 

Banu AKSOY

Bay Jaromir ve Çalınan Elmaslar
Heinz Janisch

Resimleyen: Ute Krause
Çeviren: Genç Osman Yavaş

Can Çocuk Yayınları, 106 sayfa
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Kristine Barnett, “Annelik içgüdü-
sü pusula oldu. Jake (otistiklere yöne-
lik) özel eğitimde kalsaydı, kaybede-
cekti. Şimdi sonsuza kadar parlayacak 
olan bir ışık sönmüş olacaktı,” diyor. 
Kitabın son satırlarını okuyup kapa-
ğını kapattığımda, “başarmış” bir an-
nenin nasihatleri yüreğime ve aklıma 
iyi geliyor:
• Çocuğuna sınır koyup potansiyeli-
ni kısıtlama.
• Annelik içgüdülerine güven ve onu 
bir pusula gibi kullan.
• Umudunu yitirme, tersine bulup 
parlat.
• Çocuğunu cesaretlendir, yetenek-
lerini fark et ve tutkusunu ateşle.

Kristine Barnett’ın “Bak, gör ne-
ler olacak!” dediğini duyar gibiyim... 
Ayrıca benim gibi iki harika çocuk 
annesiyseniz ve otistik oğlu nedeniy-
le iki sene önce İstanbul’dan Artvin 
Yusufeli’ne göç eden bir komşunuz 
varsa, kitapta anlatılanlar daha da 
anlamlı gelebilir. Barnett’e şapka çı-
karıyorum. Tıpkı komşum Behiye’ye 
olduğu gibi...

nedeniyle yüklenmek yerine, onun 
yeteneklerini ve tutkularını beslemek 
için neler yapılabileceğine odaklan-
mayı öneriyor. Otizmli olsun olmasın, 
her çocuğun içindeki ışığı keşfetmek 
isteyen Barnett, kreşindeki çocukları 
tutkularının peşinden gitmeleri ko-
nusunda hep yüreklendirmiş. ABD’de 
yaşayan otizmli pek çok çocuğun da 
hayatını kökünden değiştirmiş.

Sonuç mu?.. Üç yaşında boya ka-
lemlerini renk spektrumuna göre di-
zen, dört yaşında bir iki dakika haritaya 
bakıp şehir merkezine giden kusursuz 
bir rota çizebilen, yedi yaşında yalnızca 
bir kez duyduğu parçayı piyanoda ça-
labilen, jeoloji ve astronomiye aşırı ilgi 
duyan, dokuz yaşında kendi teorisini 
doğrulatmak için dünyanın ünlü astro-
fizikçileriyle bir araya gelen, on yaşında 
yedi sınıf birden atlayarak üniversitede 
ders vermeye başlayan bu çocuk, bu-
gün on altı yaşında. Kuramsal fizik ala-
nında yüksek lisansını bitirdi ve üniver-
sitede kuantum fiziği dersleri veriyor.

TUTKUYU ATEŞLEMEK
IQ testinden aldığı 170 puanla dâhi 

kategorisine giren Jacob, turbo işlem-
cili bir belleğe sahip. Yani, öğrendiği 
her şeyi hatırlayabiliyor ve bu bilgileri 
istediği zaman kullanabiliyor. Jacob’ın 
olağanüstü işler belleği o kadar güç-
lü ki pi sayısını iki yüzüncü basama-
ğa kadar baştan sona ve sondan başa 
kolaylıkla sayabiliyor, ileri seviyedeki 
görsel-uzamsal yeteneği ile “pek çok 
boyutta matematikle uğraşıyor.” Ancak 
diyalogları, diğer insanların dedikleri-
ni hatırlamakta güçlük çekiyor. Hava 
karlı da olsa, dışarıya çıkarken şort ve 
parmak arası terlik giyebiliyor. Birinin 
ona, bir sandviç yemek için çalışmaya 
ara vermesini söylemesi gerekiyor.

Hiç konuşamayacağı ya da hiç 
okuyamayacağı söylenen bir çocuk, 
kuramsal fizik alanında yüksek lisan-
sını tamamlayıp, üniversitede kuan-
tum fiziği dersleri verebilir mi? Umut 
Işığı’nı okuduktan sonra, bu soruya 
artık, “Evet!” yanıtını verebilirim.

Hem Kristine Barnett’ın otobiyog-
rafisi, hem de oğlu Jacob’ın biyografisi 
olarak düşünebileceğimiz Umut Işığı 
bir annenin yazabileceği en güzel ki-
tap. “Çocuğunun tutkularını ateşleme-
ye karar veren” olağanüstü azimli bir 
anne “her çocuğun içinde yatan gerçek 
potansiyeli görmeyi öğrendiğinde” orta-
ya çıkan “baş döndürücü olasılıkların” 
hikâyesi. Hem de çoğu kez berbat oku-
ma oranları, obezite sorunu ve okula 
sokulan silah haberleriyle gündeme 
gelen ABD’den bir çocuğun öyküsü...

UZUN SOLUKLU MÜCADELE
Jacob’a iki yaşındayken konulan 

otizm teşhisinin ardından Kristine 
Barnett’ın, oğluna kaybettiği yetileri-
ni yeniden kazandırma çabaları çok 
dikkat çekici. Yazar, kendi şahsi tecrü-
besinden yola çıkarak, alışılagelmişin 
dışında bir eğitim felsefesi benimse-
miş ve uygulamış. Yürümeye başladığı 
dönemde göz teması bile kurmayan 
oğlunu, onu kaybettiğini düşündüğü 
anda umudunu yeniden parlatarak 
terapistlerin, uzmanların ve eşinin 
itirazlarına rağmen, kendi kreşindeki 
otizmli çocuklarla birlikte yetiştirme-
si heyecan verici ve yüreklendirici... 
Bu arada genç yaşta felç geçirmesine, 
Jacob’ın ardından biri hasta iki çocuk 
daha doğurmasına rağmen mücadele-
ye devam etmesiyse hayranlık verici.

Kitap, çocukların yapabildiklerine 
değil de yapamadıklarına yoğunla-
şan eğitim sistemine ciddi eleştiriler 
getiriyor. Bir çocuğa başarısızlıkları 

Umut Işığı, iki yaşındayken otizm tanısı konan Jacob Barnett’ın yaşam öyküsünü ve ondan çok daha 
fazlasını anlatan bir kitap. Annesi Kristine Barnett’ın yazdığı kitap, bir çocuğun yapamadıklarına değil 
de yapabildiklerine odaklanıp tutkularını harekete geçirdiğinizde neler olabileceğinin somut örneği.. 

Hayriye MENGÜÇ

Otizmden kuantum fiziğine

Anne Baba Köşesi

Umut Işığı
Annesinin Kaleminden
Bir Dâhinin Hikâyesi

Kristine Barnett
Çeviren: Güneş Demirel

Final Kültür Sanat Yayınları, 320 sayfa
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Çocukların el değmemiş bir hayal dünyası vardır ve yetişkinler o dünyaya burnunu sokmaya bayılır. 
Hangi noktada kaybederiz hayallerimizi, daha da kötüsü hayal kurma becerimizi? Ángeles Jiménez 
Soria’nın öyküsü kaybettiklerimizle ilgili bir bellek yoklaması yapıyor.

Geçenlerde yakın bir arkadaşım, 
kızıyla “istemek ve hayal etmek” üze-
rine yaptıkları sohbeti anlatırken, 
izlediğim bir videoyu anımsadım. 
Yetişkinlere ve çocuklara aynı soru 
soruluyor: “Vücudunuzun bir yerini 
değiştirebilseydiniz nereyi değiştirmek 
isterdiniz?” Yetişkinler soruya, “Daha 
uzun olmak isterdim”, “Küçük kulak-
larım ya da daha iri gözlerim olsun,” 
gibi gerçekçi cevaplar verirken, 
çocuklar vücutlarında istedikle-
ri, hayalgücüne dayanan deği-
şiklikleri şöyle sıralıyorlar: de-
nizkızı kuyruğu, köpekbalığı 
ağzı, sivri kulaklar, uçabilmek 
için kanatlar, hızlı koşabilmek 
için çitanınki gibi bacaklar. 

Aklımda bir sürü soru 
dolanmaya başladı. Büyümek 
hayal edememek miydi? Hayal 
etmek öğrenilen bir şey miy-
di? Hayalleri besleyen damar-
lar nelerdi ve nasıl kesiliyordu? 
Çocuklardan hayal etmelerini 
isterken yetişkinler ne ka-
dar hayal edebiliyordu?! 
Yoksa yetişkinler kendi 
yapamadığı, özlemini  
duyduğu şeyleri mi 
talep ediyordu? “Biz 
hayal edemedik, sen et 
bari,” diyerek, aile ge-
nellemelerinin dışında bir 
talepte bulunurken bile, onların hayal 
kanallarını beslemek yerine tıkıyor 
muyduk?

BÜYÜLÜ YOLCULUKLAR
Bu sohbetin ardından, arkadaşım 

elime bir kitap tutuşturdu ve “Hikâyeyi 
seversin,” dedi. Baskısı tükenmiş olan 
kitabın yazarı Ángeles Jiménez Soria, 
Sihirli Palto (El Abrigo) ile bizi bir ço-
cuğun zihnindeki maceralara davet 

ederken, illüstratör Pablo Rafael Pres-
tifilippo bu macerayı tüm yalınlığıyla 
resmediyor.

Maceranın kahramanı Jeremias’ın 
hayatındaki en önemli şey, büyülü 
yolculuklar yaptığı, kocaman değil, 
“koskocaman paltosu”. Paltosu üzerin-
deyken sonbaharda yaprak dağlarında 
yüzüyor, rüzgârla uçuyor, büyücüler 

kurbağaları prens ya da prensese çevir-
mesin diye paltosundaki mağaralarda 
saklıyor. Deniz korsanlarıyla, amansız 
haydutlarla denizde ve karada savaşır-
ken, mevsimlerden geçer gibi macera-
dan maceraya yol alıyor. Fakat bir gün, 
ailesinin yeni bir avcı ceketi almasıyla 
Jeremias’ın bütün dünyası başına yıkı-
lıyor. Ailesi, Jeremias’ın eski ve büyük 
paltosu için yaptığı kaprisi anlamlan-
dıramazken, babası kendisi için bile 

büyük olduğunu göstermek için pal-
toyu giyince, anneyle babanın ayakları 
yerden kesilmeye başlıyor... 

Ángeles Jiménez Soria, 1975 yılın-
dan beri sanatçı, yönetmen ve kostüm 
tasarımcısı olarak projeler üretirken, 
çocuk ve gençler için tiyatro metin-
leri ve öyküler yazıyor. Ve yazmak ile 
ilgili hikâyesini kişisel web sayfasın-

da şöyle anlatıyor: “Birkaç yıl 
önce Avila’da doğdum. Avila, 
İspanya’nın ortasında hep so-
ğuk olan bir yer. Orada o ka-
dar çok kar, o kadar çok buz 

olur ki günlerim sobanın ya-
nında okuyarak ve kurabiye yiyerek 
geçmiştir. Soğuk dışarı çıkmama izin 
verdiğinde ise öğretmenlik eğitimi al-
dım ama kitap okumaya ve kurabiye 
yemeye de devam ettim. O kadar oku-
mak ve yemek bende az rastlanan bir 
şişmanlığa neden oldu: Kurabiyeleri 
sindirirken, okuduklarımı sindiremez 
oldum ve vücudum garip ve fark edilir 
derecede şişmeye başladı. Bir uzmana 
danıştım ve bana çok ciddi bir diyet 
uygulamamı söyledi; içimdeki tüm o 
edebiyatı sindirebilmek için her gün 
4-5 sayfa yazmam gerekiyordu. Böy-
lelikle asıl mesleğimi bulmuş oldum: 
hikâye anlatmak. Bugün o hikâyeleri 
ya kağıda aktarıyorum ya da sahnede 
anlatıyorum. Bu başıma birkaç yıl önce 
geldi ve o zamandan beri oldukça kilo 
verdim ama hâlâ diyetteyim.”

Çocukların o el değmemiş hayal 
dünyasına dokunmamak gerektiği-
ni hatırlatan bu resimli çocuk kitabı, 
ayakları yerden kesilmesi gereken ye-
tişkinler için tekrar basılmalı, belki 
böylece geleceğin en önemli mesleği 
olabilecek “hayalperestlik” için de bir 
teşvik sağlanır. Sabahattin Ali’nin de 
dediği gibi, “Hayatta hiçbir zaman ka-
famızdaki kadar harikulade şeyler ol-
mayacağını henüz idrak etmemiştim.” 

Paltoya sığan çocukluk

Aylin OMİNÇSahaf Dükkânı

Sihirli Palto
Ángeles Jiménez Soria

Resimleyen: Pablo Prestifilippo
Gendaş Yayınları, Basım Tarihi: 1997 
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balıkçı motorum olacak. Ben çok çok 
sevdim bu balıkçıları. Göreceksin on 
yıl sonra benim bu balıkçı köyüne çok 
iyiliğim dokunacak.”

Baktım ki Muhterem Yoğuntaş 
her şeyin bilincinde. Sömürüldüğünü, 
ona zulmettiklerini biliyor. Biliyor ya 
ne yapsın, bekliyor. Kendine göre bir 
yaşam görüşü var ki Muhterem Yo-
ğuntaşın, sağlam, sarsılmaz. Şimdiden 
sert inançları oluşmuş Yoğuntaşın, 
onu inançlarından caydırmanın hiç 
olanağı yok.

Muhterem Yoğuntaşa öğütler ve-
receğime, onu anlamaya çalışmalıyım. 
Böylelikle arkadaş olduk Muhterem 
Yoğuntaşla.

Balıkçı kahvesine ne zaman, ne 
gün insem beni ilk sevinçle karşıla-
yan, eliyle tavşankanı çayı yapıp geti-
ren Muhterem Yoğuntaş olur. Burada 
Muhterem Yoğuntaş herkesin, her 
evin güvendiği bir çocuğu. Karda ol-
sun, kışta kıyamette olsun, gece olsun 
gündüz olsun, her işe hiç yüzünü as-
madan, üstelik de durmadan gülerek 
koşan Muhterem Yoğuntaştır.

Kusura kalma ya, ben burada kalıp 
kök tutmak mecburluğundayım. Yu-
varlanan taş yosun tutmaz... Ben çok 
yuvarlandım. İşte burasını buldum. 
Burasının insanı da iyi ha... Ben ne 
insanlar gördüm, ne insanlar, ah ne 
insanlar. Anlatsam inanmazsın, bura-
sının insanlarını zalim, insafsız bulu-
yorsun sen, ya sen benim gördükleri-
mi bir görsen, işte o zaman fıydırırsın 
ki fıydırırsın... Burası nurun nimeti ki 
abi, aman ha, bozulmasın abi. Bu ba-
lıkçılar iyi be. Çalıştırıyorlar ama söv-
müyorlar. Bana öğüt vereceksen hiç 
verme.”

“Sana bir yardımım olabilir mi 
Muhterem Yoğuntaş?”

“Dediğini anladım abi... Sağ olasın. 
Hiçbir şey istemem. Dökme suyla de-
ğirmen dönmez. Ben kendi hayatımı 
kendim kazanmalıyım. Sağ olasın iyi 
kötü geçinip gidiyoruz.”

Elini uzattı, gözlerini gözlerime di-
kip, elimi tuttu:

“Burası iyi,” dedi. “Burada çok iş var. 
İki yıl sonra gör beni. Her şeyim olacak. 
Evim, kayıklarım, sonra da büyük bir 

Gözlerini bana dikti, tetiğe geçti, 
gerilmiş bekledi. 

“Akıllı bir çocuksun. Geldiğin gün-
den bu yana seni izliyorum. İyi has ya, 
herkesin, her insanın işine, ayrılık gay-
rılık gözetmeden koşuyorsun... İyi has 
Muhterem Yoğuntaş, yalnız bu insan-
lar da bir acayip değil mi? Seni paspas 
gibi kullanmıyorlar mı? Az önce Rıza-
nın yaptığına çok kızdım. Sana, senin 
iki mislin çuvalı vermiş, yüklenmen 
için bile yardım etmiyor koskocaman 
adam... Çok içerledim ona be. Bun-
lar için de para alıyor musun allasen 
Muhterem Yoğuntaş?”

“Veriyorlarsa alıyorum abi.”
“Veriyorlar mı?”
Boynunu büktü. Benim sorularıma 

inanılmayacak gibi, şaşırmıştı. Gözleri 
yuvalarında bir telaş, korku, şaşkınlık, 
ne yapacağını bilemez bir havada fırıl 
fırıl dönüyorlardı.

“Veren oluyor mu?”
“Binde bir abi.”
“Çok çalışıyorsun Muhterem Yo-

ğuntaş...”
Güldü, sevinç içinde, apaydınlık 

güldü Muhterem Yoğuntaş. Tatlı, yu-
muşak, okşayıcı. Çok yaşamış, çok 
görmüşün hoşgörüsüne, gözleri se-
vinç içinde parlayarak bana dostça 
gülüyordu.

“Bu da çalışma mı be abi. Burada 
çalışma yok ki... Sen çalışırsan, insan-
lar senin bir çalıştığını anlamayagör-
sünler, ohhhoooooo, seni bir çalıştırır-
lar insanlar, bir çalıştırırlar kemiklerin 
un ufak olur çalışmaktan...”

“Bu kadar çok çalışma Muhterem 
Yoğuntaş.”

“Daha da çok çalışmaya mecbu-
rum abi.”

“Neden?”
“Burası benim son durağım. Burada 

tutunmalıyım. O yüzden de herkesin 
işini görmeliyim. Ne verirlerse elime 
yapmalıyım. Burada kök tutacağım abi. 

Muhterem Yoğuntaş bize ne diyor?
Şubat ayında kaybettiğimiz değerli yazar Yaşar Kemal’in Çocuklar İnsandır adlı kitabında, yıllar 
önce sokak çocuklarıyla yaptığı söyleşileri öykü tadında okumuştuk. Yağmurla Gelen ise bu kitaptan 
tek bir öyküyü, Mustafa Delioğlu’nun çizgileriyle okurlara sunuyor.
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