
İstemek başarmanın
yarısı mıdır?

Önce kabul etmeli. Hayat bizlere 
yanıtları önceden bilinmeyen sorular 
hazırlar. Onca emek vererek ulaştığı-
mız cevap ise, bizi başka bir sorunun 
kapısına götürür. Doğmak, büyümek, 
konuşmak, sosyal bir varlık olmak, 
eğitim almak ve sonunda ‘birisi olabil-
mek’ hep birer sınavdır. Aslında, soyut 
süreçlere tekabül eden bu aşamalar, 
günümüz dünyasında arz ve talebin 
dengesizleşmesiyle birlikte, gerçek bi-
rer engele dönüştü. ÖSS, SBS, KPSS 
gibi sınavlar ise birer yaşam tarzına… 
Bu durumdan nasibini alan çocuklar, 
ebeveynler ve eğitimciler rekabetin so-
luğunu enselerinde hissediyorlar. Peki 
sınav dediğimiz şey bir amaç mı? Sı-
navlarla yaşamayı nasıl öğrenebiliriz? 
Başarı nedir? Seçim nasıl yapılmalı? 

Uzun yıllardır çeşitli televizyon 
kanallarında sürdürdüğü eğitim prog-

ramlarıyla tanıdığımız eğitimci Cihat 
Şener, bu konudaki fikir ve tecrübe-
lerini Hayatımız Sınav adlı kitabıyla 
okuyucuyla paylaşıyor ve onları ‘sınav’ 
kavramıyla ilgili kapsamlı bir sorgu-
lamaya davet ediyor. Şener’le baştan 
sona sınav olan hayatımızı konuştuk.

Hayatımız neden sınavdır?
Sınav denince 2-3 saat süren, yo-

ğun sorular grubunu yanıtlamayı algı-
lıyoruz. Oysa doğmak, yürüyebilmek, 
hatta konuşabilmek bile birer sınavdır. 

Öğrencilerin birer kıyamet gibi 
algıladıkları sınavların, hayatın do-
ğal süreçleri gibi aşılması gerektiğini 
söylüyorsunuz. Bu konudaki genel 
duruşunuzu özetler misiniz?

Hayatımız Sınav, sınavları düşman 
ilan edip onlarla anlamsız bir kapış-
maya girmek yerine akılcı yollar kulla-

narak ve sınavlarla yüzleşerek onlarla 
birlikte yaşamaya çalışmayı öneren bir 
kitap. Nasıl ülkemiz fay hattı üzerinde 
olduğu için depremle yaşamaya alış-
mamız gerekiyorsa, sınavlara da alış-
malıyız. Onlardan korkup kaçarak bir 
yere varamayacağımız açıktır. Hepimiz 
sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda 
belli bir yaşam kalitesi yakalamak isti-
yoruz. Bir lokma bir hırkaya razıysanız 
sorun yok elbette. Ama daha fazlasını 
istiyorsanız sınav olacak. Çünkü her-
kes aynı şeyi istiyor. Karar sizin.

ÖSS’nin yapılması gerektiğini 
savunuyorsunuz. Bu gibi sınavların 
mantığını nasıl açıklıyorsunuz? 

Sınav bir sonuçtur. Amaç değildir. 
ÖSS de eğitim sistemimizdeki aksak-
lıklar sonucunda ortaya çıkmıştır. Ben 
sınavı savunmuyorum. Yerine ko-
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yabileceğimiz daha akılcı bir şey olma-
dığını söylüyorum. Talebin çok ama 
arzın az olduğu yerde sınav bir mec-
buriyettir. Objektif ve eşitlikçi olmanız 
gerekiyor. Çözümü nasıl bulacaksınız?

Test sisteminin yoruma dayalı 
olduğunu, düşünüldüğü kadar kötü 
bir sistem olmadığını savunuyorsu-
nuz. Neden?

Test sınavında başarılı olabilmek 
için sadece bilgi yeterli değilidir. Yo-
rum, analiz ve doğruyu yanlıştan 
ayırma becerisi ister. Test için ezber-
lenmesi gerektiği yanlış bir yargıdır. 
Hani şikayet ediyor ya öğrenci; “Çok 
çalışıyorum ama bunu sınava bir tür-
lü yansıtamıyorum” diye. Çalışıyorum 
dediği ezberlemektir. Yansıtamıyorum 
dediği de bilgiyi kullanma becerisinin 
eksikliğidir. 

 “Gönlün ne  istiyorsa onu yap”, 
“İstemek başarmanın yarısıdır,” gibi 
önerilere karşı çıkıyorsunuz... 

İstemek nasıl başarmanın yarısı 
olabilir ki? Emek vermeden, çaba har-
camadan, sadece isteyerek nasıl elde 
edersiniz başarmanın yarısını? Birinin 
çocuklara, emek harcamadan başarı 
elde edemeyeceklerini söylemesi gere-
kiyor. Bu tür söylemlerin sadece ‘gaz’ 
olduğunu çocuklar fark ettiler artık. 

Kitapta net önerileriniz de var. 
Örneğin “Ard arda en fazla üç kez sı-
nava girilmeli” gibi…

“Üç kez denemeli” söylemim, el-
bette ki bir yasa veya kural değil. Yedi 
sekiz kez deneyip gerekli puanın ya-
rısını bile zor alırken, “Ben idealistim 
dokuzuncu defa deneyeceğim,” demek 
çok akıllıca değil. Ya hedefinizi gözden 
geçireceksiniz ya da vazgeçeceksiniz. 

ÖSSzede diye bir şeyin ol-
madığını, bu söylemin bir savunma 

mekanizması olduğunu söylüyorsu-
nuz. Sizin söylediğiniz gibi, gerekli-
likler yerine getirildiğinde mağdur 
olmak mümkün değil mi?

Evet, değil. Gerekenleri yaparsanız 
mağdur olmazsınız. Kendinizi mağdur 
görüyorsanız bunun suçlusu sınav de-
ğildir. Çalışacaksınız, öğreneceksiniz, 
denemeler yapacak ve eksiklerinizi 
göreceksiniz, kendinizi geliştireceksi-
niz, aklınızı kullanacak ve emek vere-
ceksiniz. O zaman mağdur olmazsınız. 
Sınava bunları yapmadan girerseniz, 
sonuç hüsrandır. Oturup ağlamak ve 
sınavı suçlamak kolaycılıktır. Önemli 
olan zoru başarabilmektir. 

‘Başarı’ hayatımızın merkezinde-
ki kavramlardan. Siz nasıl tanımlı-
yorsunuz başarıyı ve başarısızlığı? 

Başarı ‘birdenbire’ değildir. Uzun 
süren hazırlık süresi vardır. Önce top-
rağı hazırlar, sonra ekersiniz. Sabırla 
bakımını yaparsınız. İlaçlar, gübreler, 
yabancı otları ayıklar, sular ve çapalar-
sınız. İşte bütün bunlardan sonra ‘iyi 
ürün’ alırsınız. Bilinçle ve akılla sür-
dürmelisiniz bu süreci. Başarısızlık ise, 
ayağını yorganına göre uzatmamaktır. 
Kendini tanımamaktır. Gereksiz hayal-
ler kurup kendini bunlarla oyalamak-
tır. Zamanı ve emeği boşa harcamak 
demektir. Aklı kullanmamaktır. 

Yanlış yapmak konusunda neler 
söylersiniz?  

Gençlerin yanlış yapmaya hakkı ol-
duğuna inanıyorum. Biz yetişkinlerin 
de… Ama bu hak sonsuz kez kullanıl-
mamalıdır. Akıllı olanlar hatalarından 
ders alanlardır. 

Kitabınızın bir yerinde “On dört 
yaşındaki genç kızın sivilcesi küresel 

eko-
nomik kriz-

den daha önemlidir,” 
diyorsunuz. Anne baba-
lar çocuklarını, çocuklar 
da anne babalarını anlamı-
yor. Bu sorun nasıl aşılabilir?

 Aşılamaz. Bir çocuğun anne babası 
ile anlaşmazlıklarının olması  normal-
dir. Olmaması dikkat çekicidir. Bazı 
ailelerde ‘yokmuş gibi’ yapılır. Yani 
halının altına süpürülür. Ama sonra 
fatura daha kabarık olur. Önemli olan 
anlaşmazlıkları çözümlemektir. Elbet-
te yerine yenileri gelecektir. Ve siz yine 
aklınızı ve deneyimlerinizi kullanarak 
onları da çözümleyeceksiniz. Sanma-
yalım ki çocuklar büyüdükçe sorun-
lar azalır. Aksine sorunlar da onlarla 
birlikte büyür. Yılgınlığa düşmemek 
gerekir. Çünkü siz de büyümektesiniz 
ve sorun çözme becerileriniz artık ge-
lişmiştir. Biliyorsunuz buna ‘tecrübe’ 
deniyor. Kısacası hep çözeceğiz. Çün-
kü ‘hayatımız sınav’. 

G. Mine OLGUN
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Ortak Okumalar
Bir insanı sevmekle başlar her şey
Ortak Okumalar’ın bu ayki konuğu içten üslubu ve şiirsel diliyle Türk Öykücülüğü’nde yeni bir 
çığır açan Sait Faik Abasıyanık. Yazarın eserlerine YKY kitaplığından ulaşmak mümkün.

Kimi yazarların ulaştıkları yaratıcı-
lık düzeyinin kaynaklarını açıklamak-
ta çektiğimiz zorluğun nedenleri her 
zaman bizim yetersizliğimiz değildir. 
Bazen o yazarların belli, hemen göste-
rilebilir kaynakları olmayabilir ve ken-
di bilişsel, yazınsal yetilerinin sıradışı 
oluşudur ulaştıkları düzeyin nedeni.

Sait Faik bu soydan yazarların ilk 
akla gelenlerinden sayılır. Öykücülü-
ğümüzdeki ilk büyük değişikliğin ya-
ratıcısı olan öykülerinin asıl kaynağı, 
onun bir başına var olma ve yaşadığı 
hayatı herkesten bambaşka biçimde 
görme biçimiydi. Ondan önce öykü 
yalnızca geleneksel, öteden beri bili-
nen biçimlerde yazılıyor, bilinenden 
başka daha hangi biçimler alabileceği 
konusunda adamakıllı düşünülmü-
yordu. Fransız Edebiyatı’nı tanıyordu, 
gerçeküstücülükten ya da çok sevdiği 
Lautréamont’dan etkilendiği kuşku-
suzdu, ama onlardan aldıkları öylesine 
dolaylıdır ki, titiz bir çözümlemeyle 
bile tek tek gösterilmesi olanaksızdır.

Öykücülüğümüzün yenilenmesin-
de unutulmaz katkılar yapan Memduh 
Şevket Esendal ile Sait Faik’i yan yana 

koyabiliriz belki, ama gene de birbirle-
rinden etkilendikleri söylenemez. Sait 
Faik’in yarattığı öykü dünyası ve biçi-
mi, Batı’daki örneklerinin gerisinde 
olmak bir yana, belki pek çoklarının 
önündeydi, öyle ki, bir başına Alem-
dağda Var Bir Yılan kitabı, onu dünya 
edebiyatında kısa öykünün modern-
leşme çizgisinin önüne getirir.

Kısa öykü denince sıradan insan-
lardan, hayatın ayrıntılarından hemen 
söz edilir. Haklı ve kaçınılmaz bir ta-
nımlama biçimi bu. Üstelik kısa öykü 
asıl gücünü önemli sorunları dile ge-
tirmekten değil, yalın, basit, ilk bakışta 
herkesin göremediği ayrıntılardan alır. 
Çehov da öykü yazan gençlere sesle-
nirken, “olağanüstü ve hatırlanan işler 
becermiş, olağanüstü insanlar hakkın-
da yazman gerekmiyor” diyor. Belki 
de önemli olanları yazarken kendili-

ğinden düşen yazınsal düzey, 
basit sorunlar çevresinde 
yazılanı hep daha yukarıda 
oluşmaya zorluyor.

BİR SEVGİ HAVARİSİ
Demir Özlü de, Sait Faik’in 

yazdıklarıyla mutluluk arayışı 
arasındaki ilişki üstünde du-
rur. Sait Faik’in öykülerinde 
anlattığı insanların neredeyse 
tümü İstanbul’un orta ve yok-
sul kesimlerinden kişilerdir. 
‘Ama o da onlara mutluluk ver-
di; böylece izlediği toplumun 
kurmaca ahlâkından kopmuş 
ahlâkıyla bir sevgi havarisi 
oldu, yapıtlarında anlatılan, 
ince üslubun, insanların, ken-
tin, adaların arasından taşan 
bu sevgidir.’ İçten, coşkunluk-

la gelen bu insan sevgisi, öykü dilini de 
kendiliğinden şiir diline yaklaştırdı.

Bu arada ilk kitapları Semaver ve 
Sarnıç’tan sonra Havuz Başı ve Son 
Kuşlar’a doğru öykü anlayışını kararlı 
biçimde değiştirip yenilemişti. Alem-
dağda Var Bir Yılan bu çizginin doruk 
noktasına çıkarken, yepyeni bir öykü 
dili ve anlatım biçimi yaratmıştı Sait 
Faik.

Bilindiği gibi, daha da çok denizi, 
balıkçıları, sokakları, kenar mahallele-
ri yazdı Sait Faik. Yazarı ile yazdıkları 
arasında özdeşlik arayanlar için de en 
uygun örneklerdendir o; kendi kişiliği 
nasılsa, konu ettiği insanlar ve yaşan-
tılar da öyleydi ve günlük hayatı ger-
çekte nasıl paylaşarak yaşadıysa, öykü-
lerini de aynı paylaşmacı ruhla yazdı. 
Doğrudan sokaktaki insanla paylaştığı 
hayatın süzülmüş gerçeğini öykülerde 
yeniden yaratırken, kendini içinde bu-
lunduğu edebiyatın da doğal bir parça-
sı görüyordu.

ÖZGÜN VE TOPLUMSAL
Tek bir insanın bile yaşadıklarıyla 

öykünün konusu olabileceğini düşün-
düğü için, bir zamanlar Sait Faik’in bi-
reyci olduğu, toplumsal sorunlarla il-
gisinin olmadığı eleştirileri yapıldı. Bu 
eleştirinin neden sonra yersiz olduğu 
anlaşıldı elbette. Sait Faik, kimileri-
nin ondan apayrı düşündüğü Orhan 
Kemal’in en beğendiği öykücü oldu-
ğunu söylüyordu.

Sorun da bunun anlaşılmasında: 
Edebiyat, yazılanların yalnızca kendi 
iç değerlerine göre değerlendirilme-
si gereken bir dünyadır ve ne yazarın 
hayatı, ne onun edebiyatın dışındaki 
alanlara dönük ilgisinin düzeyi, ya-
zılanların değerlendirilmesinde öl-
çüt olarak kullanılamaz. Sait Faik’in 
edebiyatımızın yenilenmesine yaptığı 
katkıyı gerçekten anlamak, kendimizi 
yenileyecek bir gizil gücü harekete ge-
çirmek gibidir.

Semih GÜMÜŞ

Kısa öykü, asıl gücünü yalın, 
basit, ilk bakışta 

herkesin göremediği 
ayrıntılardan alır.
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Kahramanım Benim!
Kötü huylar için rozet hediye edilir!
Zaman kötü... Üstelik bugünlerde kötü rozeti olmadan yaşanmıyor. Küçük Kurt’un da o minik 
göğsüne ‘Kötü’ rozetini takması şart anne babasına göre. Ama gelin görün ki onun aklı kötülüğe 
çalışmıyor, daha da önemlisi kalbi düşmanlıktan yana atmıyor.

Bu hikâyede akıllı uslu olmak pek 
para etmiyor. Uslu olduğu için ailesi 
tarafından kötülük okuluna yollanan 
bir küçük kurt mevzubahis. Buyurun 
buradan yakın! Şimdiye kadar tam 
tersine şahit olduk. Bu kez kurnaz ve 
kötü olsun diye okula gönderilen bir 
kahraman ile karşı karşıyayız. Zararı 
yok, çünkü dünyaya baş aşağı bakan 
kahramanlar her zaman iyidir. Onlar,  
sabit fikirleri değiştirirler.

Küçük Kurt, kendisinden isteni-
leni yapmak için yollara düşmüş (dü-
şürülmüş) sevimli bir hayvan. Aklı 
kötülüğe çalışmıyor, daha da önemlisi 
kalbi düşmanlıktan yana atmıyor. Kü-
çük Kurt, anne babası tarafından ka-
ranlık ve nemli ormanlardaki amcası 
Başkötü’nün okuluna gitmek üzere 
evden sürülüyor. Kardeşine fazla iyi 
davrandığı, annesinin homurdanma-
sını beklemeden uyumaya gittiği için, 
babası onun için endişeleniyor. Bu 
noktadan sonra ise babanın fermanı 
açık: Küçük Kurt’un derhal Kurnazlık 
Okulu’na gidip kötülüğün dokuz kura-
lını öğrenmesi gerek. Anne ve babaya 
göre zaman kötü, üstelik bugünlerde 
kötü rozeti olmadan yaşanmıyor. Kü-
çük Kurt’un da o minik göğsüne ‘Kötü’ 

rozetini takması 
şart...

Küçük 
Kurt’un 

macerala-
rı şim-

dilik 
iki 
ki-

tap. Her ikisi de bizimkinin anne ve 
babasına yoldan yazdığı mektuplar 
olarak ilerliyor. Başına gelenleri bu 
mektuplardan öğreniyoruz. Yolculuğu 
çok da kolay geçmiyor, çünkü epey çet-
refilli bir coğrafya onu bekliyor. Serseri 
Nehir’i, Issız Göl’ü, Kasvet Dağları’nı, 
Deşşet Ormanı’nı aşması gerekiyor 
Başkötü’nün yanına ulaşmak için. 

Bütün bunlar çok ağır, kabul. Kü-
çük Kurt da ilk mektubuna, “Anneci-
ğim ve babacığım, eve dönmeme izin 
verin lütfen lütfen lütfeeeen” diye yal-
vararak başlıyor zaten. Hayata atılma 
konusunda ne kadar istekli olduğunu 
varın siz hesap edin... İlk günleri eve 
dönmek için anne ve babasına ken-
dini acındırmakla geçiyor. Doğruyu 
söylemek gerekirse insan, “Bu kurt bu 
macerayı bitirsin ben de ne olayım,” de-
meden duramıyor. Ama pabuç pahalı 
tabii, eve dönüş izni bir türlü çıkmıyor. 
Hal böyle olunca, Küçük Kurt kolları 
sıvayıp hayata atılıyor. Uzun süre son-
ra “Ne Kadar Kötü, O Kadar İyi” sloga-
nını şiar edinmiş Kurnazlık Okulu’na 
varıyor. Varmasıyla da tuhaf gerçekle 
karşılaşması bir oluyor. Tam bir ha-
yal kırıklığı olan amcasıyla tanışınca 
hayatı başka bir yöne doğru evriliyor. 
Yardıma muhtaç küçük bir kurt olarak 
çıktığı yolculuğunda öğreniyor, değişi-
yor ve özgüven kazanıyor. Öyle ki Kur-
nazlık Okulu’nu Macera Akademisi’ne 
çeviriyor. İkinci kitap Küçük Kurt’un 
Zor İşler Günlüğü bu akademi macera-
larını içeriyor.

Küçük Kurt’un maceralarına ba-
karsak iyilik ve kötülük kavramlarını 
düşündürdüğünü söyleyebiliriz. Kur-
nazlık Okulu’nda kötülük kurallarının 
pek de geçerli olmadığını, kötü olan 
amca Başkötü’nün sonuna bakarak 
kolaylıkla görebiliyoruz. Kavramların 
ağdalı felsefesini yapmadan sevimli 
bir karakter üzerinden bunları anla-

tan Ian Whybrow’un mizah kumaşı, 
Küçük Kurt’u matrak bir kahraman 
haline getiriyor. Özetle, kahraman 
profili olarak Küçük Kurt, çocuk ede-
biyatının en sevimli, su kadar temiz ve  
iyi niyetli karakterlerinden biri. Yazıyı 
Küçük Kurt’un mektuplarından birini 
bitirdiği bir kelimeyle bitirmek istiyo-
rum ki bu maceraları okuduğunuzda 
mektupların bitiş sözcüklerine dikkat 
edin. Bunun mükâfatı tatlı tebessüm-
ler olacak, şüpheniz olmasın.

Rozetsizliğimle

Burcu AKTAŞ

Küçük Kurt’un Zor İşler Günlüğü
Ian Whybrow

Resimleyen: Tony Ross
Çeviren: Elif Yalçınkaya

Tudem Yayınları / 128 sayfa
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Irmak ZİLELİOlasılıkların keşf i...
Kanat Çocuk, uzak Kuzey ülkesi İsveç’ten seçtiği on resimli kitapla küçük okurlara merhaba dedi. 
İşte ‘şans’, ‘eski eşyalar’ ve ‘mucize bir çocuk’ üzerine üç ayrı ilk okuma kitabı...

Elimde hayatın farklı pencere-
lerden nasıl değişik görülebileceği-
ni söyleyen bir kitap tutuyorum. Bir 
tarafından baktığınızda kitabın ismi 
Şanslıyım, arkasını çevirip tepe tak-
lak ettiğinizde ise Şanssızım! Ama işin 
tuhafı Şanslıyım’ın kapak resminde 
kahramanımız Amanda’nın 
korkmuş ve hatta deh-
şete kapılmış  yüz ifa-
desini görüyoruz; 
Şanssızım’da ise 
Amanda keyifli 
bir kahkaha 
savuruyor ha-
vaya doğru. 
“Bu ne yaman 
çelişkidir böy-
le,” diye düşünecek 
olsanız da merakınız sizi 
yeniyor ve okumaya başlıyorsunuz. 

Kitabın her iki bölümü de, evinden 
dışarıya gezinti yapmak üzere çıkan, 
çeşitli sokaklar arasında dolaşan, bir 
parkın içinden geçip pazaryerine varan 
Amanda’nın başına gelenler ve gelme-
yenler üzerine kurulu. Tam da bu yüz-
den her iki öykü de içinde birden fazla 
olasılığı barındırıyor ve okura hayatta 
ne kadar çok olasılık olduğunu duyu-
ruyor. Örneğin Şanslıyım isimli bölüm 
şöyle başlıyor: “Mavi gökyüzünde gü-
neş parlıyordu. Amanda’nın canı dışarı 
çıkmak istedi. Ne kadar da şanslıydı! 
Eğer dışarı çıkmasaydı evde çok sıkıla-
caktı.” Ve okur Amanda’nın önünde 
uzanan olasılıkları izleye izleye 
çeviriyor sayfaları. Bir 
sokağın köşesinden 
dönmeseydi 
b a ş ı n a 
b i r 

saksı düşeceğini öğreniyor. Ya da par-
ka girmeseydi ona bisiklet çarpacağı-
nı... Şanssızım ise bunun tam tersi bir 
kurguyla ilerliyor. Öykü şöyle başlıyor: 
“Mavi gökyüzünde güneş parlıyordu. 

Amanda’nın canı dışarı çıkmak 
istedi. Ne kadar da şanssızdı! 

Eğer dışarı çıkma-
saydı evde çok 

eğlenecekti!” 
Bu 

baş-
langıç-
tan da 

anlaya-
cağınız 

gibi 
bu kez 

Amanda’nın bir 
sokağın köşesinden 

dönerek neler kaçırdığını okuyacak-
sınız. Örneğin sola dönmeseydi güzel 
bir balonu olacağını, parka girmeseydi 
kral ve kraliçeye el sallayacağını, park-
tan çıkmasaydı yeni salıncakları göre-
ceğini... Hikâye böyle uzayıp gidiyor, 
siz ‘şanslı’ okur, Amanda’dan bir far-
kınız olduğunu ise her iki kurgunun 
sonunda anlayacaksınız. 

Şanslıyım öyküsünün sonunda ya-
tağına uzanmış olan Amanda’yı göre-
ceksiniz. Hemen yanında ise şu yazılı 
olacak: “Şanslı oldu-
ğunun farkında 
değildi, ne 

kadar da şanssızdı!” Ve Şanssız’ımın 
sonunda aynı resmin hemen yanında  
bir başka yazı: “Şanssız olduğunun far-
kında değildi. Ne kadar da şanslıydı!” 
Böylece, Amanda’nın neler kaçırdığını 
veya nelerden paçayı kurtardığını, do-
layısıyla şanslı ya da şanssız olduğunu 
siz gayet iyi bilirken, o her şeyden ha-
bersiz uykuya dalacak... 

SANDIKTAN ÇIKANLAR
Geçen sayımızda hayatın gerçek-

lerini çocuklara ve gençlere kitaplar 
yoluyla anlatıp anlatamadığımızı sor-
gulamıştık hani. Belki de olması gere-
keni bu kitap yapıyor, hayatın tek bir 
gerçeği olmadığını, nereden ve nasıl 
baktığımıza göre şanslı veya şanssız 
olduğumuzun; iyi ile kötünün, olumlu 
ile olumsuzun farklı şekillerde değer-
lendirilebileceğinin ipuçlarını veriyor. 
Ama bir şey daha söylüyor; her şey bi-
zim farkındalığımıza dayanıyor, ne ka-
dar şanslı olduğunu bilmediğin sürece 
o şansın kıymeti ne? Ya da ne kadar 
şanssız olduğunu bilmediğin sürece o 
şanssızlığın önemi ne? 

Biriktirmek ya da saklamak... Gü-
nümüze oldukça yabancı iki fiil. Şim-
di ‘al-kullan-at’ dönemini yaşıyoruz. 
Ama Eski Şeyler Okulu, biriktirmenin 
ve saklamanın aslında ne kadar keyifli 
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bir şey olduğunu söylüyor bize. Yaşlı 
bir ‘koleksiyoncu’ ile bir çocuğun, bu 
eylem eksenli dostluğuna gıpta etme-
mek mümkün mü? Bir kere her şeyden 
önce onlar maddi değeri olan şeylerin 
koleksiyonunu yapmıyorlar. Adı üs-
tünde eski şeyleri topluyorlar. Kulla-
nılmış olanları, belki bizlerin bugün 
hiç düşünmeden çöpe fırlatıp attıkla-
rını... Evet ne dersiniz? Belki siz daha 
dün bir oyuncak bebeği çöpe attınız 
ve şimdi o bir başkasının koynunda 
uyuyor, üstelik eski şeyler toplayıcısı 
olan bir başka çocuğun! İnsan böyle 
düşününce hiçbir şeye kıyamaz gibi 
geliyor. Hatta belki bu kitabı okudu-
ğunuzda çocuğunuzla birlikte siz de 
eski şeylerin kıymetini anlayabilir ve 
onların da tüm eskiliklerine rağmen 
bir işe yarayabileceğini görürsünüz... 
Neden olmasın? 

Ayrıca, öyle sanıyorum ki kitap-
ta karşımıza çıkan yaşlı koleksiyoncu 
Jonny ve küçük Anti ile tanışan çocu-
ğunuz vakit kaybetmeden, onların be-
lirlediği ‘eşya toplama kuralları’ ışığın-
da kendi koleksiyonunu oluşturacaktır. 
Bu neye mi yarar? Eskimiş de olsa bir 
‘şey’den bir başka şey’in yaratılabilme-
sine yarayabilir. Ya da eskidi diye de-
ğersizleştiğini sandığımız bir ‘şey’in, 
benzerleriyle yan yana geldiğinde ve 
çoğaldıkça yeni bir değer edinebile-
ceğini öğrenmeye... Çevresine daha 
dikkatli bakıp neyin ne için kullanı-
labileceği üzerine düşünme alışkanlı-
ğı edinmesine yarar belki de. Hayatta 
her şeyin bir boşluk doldurduğunu 
ve eskiden de olsa bir işlevi olduğunu 
görmesine ya da... Hem, Eski Şeyler 
Okulu’ndan mezun olan bir çocuk işe 

yaramaz sanılan şeylerden bir seyahat 
aracı bile yapmayı akıl edebiliyorsa, bu 
kitap çocuğunuza, aklınıza gelmeyecek 
daha pek çok yarar sağlayacak demek-
tir. Daha fazla söze gerek var mı? 

BİSİKLETÇİ KAÇAK
Kanat Kitap’ın bisikletiyle nere-

deyse kanatlanıp uçan bir çocuğun öy-
küsünü anlatan kitabı, Mucize Çocuk’a 
geldi sıra. Uffe isimli küçük çocuğun 
ağabeyi, annesi ve babasıyla ilişkileri, 
çocuğun hayal dünyasının zenginliği, 
bu zenginliğin peşine takılmasının 
sonucunda bisikletiyle sokak sokak 
mahalleyi tavaf etmesi ama sonunda 
da evinin yolunu bulamayacak kadar 
uzaklaşması, tanımadığı birileri tara-
fından bulunması ve nihayet babasına 
kavuşması ana eksenine kurulu olan 
öykünün içinde son derece renkli gö-
rüntüler de beraber akıp gidiyor. Bu 
eğlenceli resimler sayesinde çocuğu-

nuz öyküyü okurken keyif alacak ve 
ona ulaşması gereken mesajı da sağ-
lıklı yollardan edinecek. Kimseciklere 
haber vermeden alıp başını gitmenin 
keyifli de olsa sonunda hoş olmayan 
sonuçlar doğurabileceğini ürkmeden, 
ama işin ciddiyetini de kavrayarak öğ-
renecek. 

Siz anne ve babalar için de çıkarıla-
cak sonuçlar var üstelik bu kitapta. Ço-
cuğunuzun kaybolma ihtimaline karşı 
nasıl bir önlem alabileceğinizin tüyo-
sunu öykünün sonunda bulacaksınız. 
Ve bir de babasının Uffe’yi bulduğu an 
ona öfkelenmek yerine onu sevecen-
likle kucaklaması, ailelere önemli bir 
mesaj içeriyor diye düşünüyorum. 

Galiba kitaplar çocuk kitabı da olsa 
yalnızca onlar için yazılmıyor, öyle de-
ğil mi? 

Mucize Çocuk / Ulf Stark
Resimleyen: Markus Majaluoma

Çeviren: Ali Arda
Kanat Çocuk / 48 sayfa

Şanslıyım! - Şanssızım!
Thomas Halling

Resimleyen: Eva Eriksson
Çeviren: Ali Arda 

Kanat Çocuk / 48 sayfa

Eski Şeyler Okulu
Adam Dahlin

Resimleyen: Emma Åkerman
Çeviren: Ali Arda

Kanat Çocuk / 32 sayfa



8

Türkiye’de çocuk kitapları deyince 
akla gelen ilk isimlerden biri olan ve 
1985 yılından bu yana çocuklar için 
hayatın içinden, gerçekçi ama bir o 
kadar da fantastiğin güzelliğine göz 
kırpan öyküler yazan Sevim Ak, Can 
Çocuk kitaplığındaki yerini büyütüyor. 
Bu kitaplığa eklenen son iki kitaptan 
biri, ismiyle bile iştah kabartan Çilek-
li Dondurma, diğeri de oldukça zeki 
ve komik diye tanımlayabileceğimiz, 
okuyana hayata dair binbir ayrıntı an-
latan Dörtgöz. 

BİRAZ USLU BİRAZ YARAMAZ
Çilekli Dondurma, ‘Çilekli Don-

durma’, ‘Yağmurlu Bir Gün’ ve ‘Al-
çakgönüllü Lokanta’ adlı üç öyküden 
oluşuyor. Kitap boyunca Gülüş adlı 
karakterin dallı güllü, rengârenk, cıvıl 
cıvıl kumaşlar satan babası; akıllı ve 
duyarlı, arkeolog halası, sevimli so-
kak köpekleri, ‘hayali arkadaşı’ Terlikli 
Kız ve arkadaşlarıyla yaşadığı ilginç 
hikâyeleri okuyoruz. 

Gülüş, hayal gücü yüksek, sokak 
hayvanlarını çok seven, duyarlı, şef-
katli ve çok akıllı bir kız. Oyuncak 
bebeklerine ve hayvanlara babasının 
dükkânındaki artık kumaşlardan kı-
yafetler dikiyor, yakın zamanda kay-
bettiği babaannesinin Gülüş seviyor 
diye sürekli yaptığı çilekli dondurma-
yı ve yağmurlu günlerde pencerenin 
kenarına oturup anlattığı hikâyeleri 
özlüyor. Gülüş’ün çocuklar için altın-
dan kalkılamayacak kadar büyük ve 
zor sorunlarla cesurca başa çıkabiliyor 
oluşu çocuklara örnek olacak cinsten. 
Özellikle, sevilen birinin kaybı söz 
konusuysa bununla mücadele etmek 
Gülüş’ün yöntemleriyle daha kolay 
gözüküyor. Kitabın ilk öyküsü baba-

annesinin yokluğunun acısını annesi-
ni kaybetmiş bir sokak köpeğiyle din-
diren Gülüş’ün şefkatli yanını, ikinci 
öyküsü Terlikli Kız adlı hayali arkadaşı 
sayesinde ortaya çıkan sorumluluk 
sahibi yanını, üçüncü öyküyse 
bankadaki işinden emek-

li olup baba mesleği aşçılığa merak 
salan Bay Fonti’ye yaptığı yardımlarla 
yardımsever yönünü ortaya çıkarıyor. 
Öykülerin dili akıcı, eğlenceli ve ağız-
da tat bırakıyor. Yalnız kitabın birkaç 
yerinde ‘cinsiyetçi’ ya da ‘düzen düşkü-
nü’ bir söylem var ki, çocukları özel-
likle bu örtülü söylemden korumak 
gerekmez mi? 

Dörtgöz’deyse birbirinden eğlen-
celi 13 güzel öykü var. Gözlük takı-
yor diye arkadaşlarının dalga geç-
tiği ve bu yüzden kendini kötü his-
seden karakterimiz, abur cubur ye-
mek, arkadaşlarıyla 
gezip tozmak, yani 
biraz haylazlık hakkı 
istiyor. Ders çalışmak, 
bakkala yollanmak, 
azar işitmek, okula 

gitmekse her çocuk gibi hoşlanmadığı 
şeyler. Ama o da biliyor çocuk olma-
nın biraz da bunlar demek olduğunu 
ve ‘büyüyünce geçeceğini’. 

Dörtgöz, çocuklara cesaret veren, 
çocuk olmanın güzel yanlarını, on-

ların ‘dert’ sandıklarının aslında 
gelip geçici şeyler olduğunu gös-
teren umutlu, renkli bir kitap. 
Bayramlık elbise, suluboya re-

simler, sevimli civcivler, uzak-
tan kumandalı arabalar, 

mavi kapaklı şiir kitapları 
gibi çocukluğun o saf 
dünyasından çıkıp gelmiş 

yüzlerce objeyle çevrili, su 
gibi akıp giden öyküler tam 

da havaların serinlediği şu 
günlerde çocukların içini ısı-

tacak türden. Çocuklarına kış 
üstü üşümesinler diye rengârenk 

montlar, atkılar, ayakkabılar alan 
anne babalar, birer tane de Sevim Ak 
kitabı alırlarsa çocuklarının içinin de 
üşümeyeceğinden emin olabilirler. 
Can Çocuk’ta Sevim Ak’ın Mahalle 
Sineması, Vanilya Kokulu Mektuplar, 
Uçurtmam Bulut Şimdi gibi toplam 
22 kitabı var ve hepsi de çocukların 
hayalgücüne, okuma alışkanlıklarına 
iyi gelecek şekilde zengin içerikli, bol 
fikirli, neşeli kitaplar. 

Sevim Ak’ın iki yeni kitabı Çilekli Dondurma ve Dörtgöz, deyim yerindeyse ağızda tat bırakan 
öykülerden oluşuyor. Başarmak, kaybetmek, yeniden başlamak, umut, büyümek gibi insanlık 
hallerine dair olan bu öyküler, şu serin havalarda okuyanın içini ısıtacak cinsten…

Ağızda tat bırakan öyküler Elif TÜRKÖLMEZ

Dörtgöz / Çilekli Dondurma
Sevim Ak

Resimleyen: Behiç Ak
Can Çocuk



9



10

Çocuk ol-
mak güzel şey! 

Düşünsenize, 
okuduğumuz 

kitaplardaki 
kahramanların 

yerine kendimizi 
koyup ne hayal-
ler kuruyorduk. 

Sizi bilmem ama 
ben her hikâye ile birlikte dünyanın bir 
köşesine yolculuğa çıkardım. Pır pır 
uçakla, buharlı trenle, balonla, uçan 
otomobille, yelkenli tekneyle… Bazen 
dünya az gelir ve ver elini uzay. Malum 
1970’li yıllar. Bugünün çocuklarından 
farklı olarak sanal âlem karşımdaki 
ekranda değil, düşlerimdeydi. Zaman 
makinesini keşfetmiş gibi farklı yüz-
yıllarda dolanıp dururdum. 

Birçok kitapta korsanlarla da tanış-
mıştım elbette. Savaşlar ya da görkem-
li defineleri beni ilgilendirmezdi. Yel-
kenleri rüzgârla dolmuş, dalgaları yara 
yara yol alan kalyonları ile açık deniz-
de yolculuk yapmaları cazip geliyordu. 
Korsanları bir gözü bantlı, çatışmada 
kaybettiği bacağının yerine bir tahta 
parçası, eline de kanca takılı korkunç 
savaşçılar olarak değil de; denizle, tek-
neyle iç içe yaşayan gezginler olarak 
düşünürdüm. Hayallerimde onlarla 
birlikte keşif gezilerine çıkar, tropikal 
denizlerin derinliklerine dalıp istirid-
yelerden çıkardığım incileri hazine 
sandıklarında saklardım. Zaman geçti, 

anılarda kalan bu yolculukları ve eski 
dostları unuttum. Günlük yaşamın 
koşuşturmacası sırasında çocukluk 
hayalleri de yok oluyor. Ya da büyü-
düm diye kitap kahramanları ile bir-
likte oyun oynamıyorum artık. Ama 
bir düşümüz gerçekleşti. ‘Gezgin Kor-
san’ olduk; kendi küçük yelkenlimizle 
yolculuklara çıkıyor, yaşımıza uygun 
hayaller kuruyoruz. Gözlük-şnorkel 
su altında deniz kabuğu toplarken her 
seferinde bir inci bulmuşçasına sevi-
niyorum. Alper Uygur’un kaleme al-
dığı  Bizim Korsanlar adlı kitabını da 
eski dostlarımı hatırlayarak bir çırpıda 
okudum. 

DENİZLER ÜSTÜNDE OSMANLI
Hemen başta belirtmem gerekir 

ki Bizim Korsanlar bir macera roma-
nı değil. Fakat okullarda okuduğumuz 
tarih kitaplarında bulamayacağımız 
bilgileri birarada sunan bir hazine 
sandığı. Tarih dersi neden sevilmez? 
Yalnızca savaşları anlatan, neden ve 
sonuç ilişkisine hiç değinilmeden ne-
rede ve ne zaman yapıldığını ezberle-
mek zorunda  olduğumuz olayları öğ-
renmek zorunda olduğumuz için mi? 
Oysa bu kitapta Osmanlı leventlerinin 
yaşam öyküsü ve yaptıkları deniz sa-
vaşları tarih kitaplarında yer almayan 
ilginç detaylarla aktarılmış. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun çapaları gümüş-
ten, halatları ibrişimden, yelkenleri 
atlastan bir donanma yapacak güce 

sahip olduğunu biliriz. Ama 
kim, neden dolayı böyle  

söylemiş ve gerçekleşmiş 
mi? Günümüzde 

Kızıldeniz’i geçmek isteyen gemile-
rin korkulu rüyası olan Somalili de-
niz haydutları ile korsanlar arasında 
nasıl bir fark var? Piri Reis’in haritası 
dünyanın hangi kesimini gösteriyor 
ve nasıl hazırlanmış? Yanıtları Bizim 
Korsanlar’da. Çok farklı uluslardan 
gelen korsanların kendi aralarında 
kullandıkları ortak dil ve bu dönem-
den günümüze gelen bazı sözcükler, 
gelenekler, hatta gemi mutfağından 
yemek tarifi. Kısacası Akdeniz’in Os-
manlı İmparatorluğu’nun egemenliği 
altında olduğu dönemin perde arkası 
diyebileceğimiz bir çalışma. Yazarın 
bizzat yaptığı çizimler ise  kitabın uzun 
araştırmalar sonucu hazırlandığının 
bir göstergesi. 

Osmanlı dönemi deniz tarihini 
merak ediyorsanız, tarih kitaplarına 
veya uzun ansiklopedi maddelerine 
bakmak yerine, akıcı anlatıma sahip, 
öğretirken sıkmayan bu eseri her yaş-
taki okura önerebilirim. Kitabın so-
nunda İstanbul için günübirlik bir gezi 
kılavuzu da yer alıyor. Beşiktaş’taki 
Barbaros heykeli ve türbesi ile başla-
yıp Rahmi Koç Müzesi’ndeki Uluçreis 
Denizaltısı’nda biten. Gün sonunda ise 
yazar rüyamızda ne göreceğimizi me-
rak ediyor. 

Alper Uygur’un kaleme aldığı Bizim Korsanlar, Osmanlı leventlerinin yaşam öyküsünü ve yaptıkları 
deniz savaşlarını, tarih kitaplarında yer almayan ilginç detaylarıyla ortaya koyuyor. Yazarın bizzat 
yaptığı çizimler ise kitaba ayrı bir renk katıyor.

Osmanlı’nın haylazları Şebnem AKALIN

Bizim Korsanlar
Alper Uygur

Yapı Kredi Yayınları
164 sayfa
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Diyelim sokakta giderken yolda 
bir köpek buldunuz. Daha doğrusu bir 
köpek sizi buldu. Peşinizi bırakmadı. 
Tek çocuksunuz. Bayağı da yalnızsınız, 
çünkü anne babanız adlarının telaffuz 
edilmesi bile sıkıcı olan, gayet sıkıcı iş-
lerde, hem de çok, ama çok çalışıyor, 
buna karşılık bol para kazanıyorlar. 
Sizin neyiniz mi var? Yapayalnız ol-
duğunuz kocaman bir eviniz, bir bil-
gisayarınız, helikopterlere bayıldığınız 
için de helikopter simülasyon oyunla-
rınız. Söylemeyi unuttum, üstelik İn-
giltere gibi sokaklarda köpeklerin ya-
şamasının olağan olmadığı bir ülkede 
yaşıyorsunuz. Köpeği eve almayı çok 
istiyorsunuz, ama annenizle babanız 
arasında geçen şu konuşmadan anla-
şıldığı gibi durum pek parlak değil:

Bayan Malt kafasını salladı. “Te-
rence, sen ‘köpek’ nasıl yazılır biliyor 
musun?”

“Tabii ki biliyorum,” dedi Bay Malt.
“Pek emin değilim.”
Bay Malt eşine baktı. Delirmiş miy-

di? “Bilmediğim birçok şey var ama ‘kö-
pek’ nasıl yazılır biliyorum.” 

“Söyle bakalım.”
Bay Malt omuz silkti. “Peki canım. 

‘Köpek’ şöyle yazılır: K.Ö.P.E.K.”
“Ben öyle yazmam,” dedi Bayan 

Malt. “Ben köpeği şöyle yazarım. 
B.O.Ş.A.N.M.A.”

Soruyorum, bu durumda siz ne 

yapardınız. Evet, iyi fikir, köpeğin 
boynunda bir tasma ve üzerinde 

bir adres var mı diye bakardınız. 
Harika, biraz dolambaçlı yoldan 

da olsa Tim ile ailesi de aynı şeyi ya-
pıyor. İşte böylece köpeğin adının Grk 
olduğunu öğreniyorlar. Grk ne demek 
mi? Grk, Stanislavca bir sözcük. Sta-
nislavca da Stanislavya’da konuşulan 
dil. Böyle bir ülkeyi ilk kez mi duyu-
yorsunuz? Doğaldır, çünkü yazarımız 
da öyle düşünüyor ve sizi hemen tes-
kin ediyor: “Eğer daha önce Stanislav-
ya diye bir yer duymadıysan, bunu dert 
etmene gerek yok. Çünkü çoğu kimse de 
duymadı.”

STANİSLAVYA’DA DARBE
Ayrıca bize Grk’ın anlamını açık-

lamayı da ihmal etmiyor: “Dilimizde 
tam olarak ‘grk’ anlamına gelen tek bir 
sözcük yoktur. Çevirmek için en az üç 
sözcük kullanmalısın; hatta belki daha 
da fazla. Doğrudan çevirmek gerekirse 
‘grk,’ hem cesur hem cömert hem de ser-
sem demektir. Örneğin ‘grk’ sözcüğünü, 
soylu ama oldukça anlamsız bir hizmet 
için hayatını kaybeden bir savaşçıyı an-
latmak için kullanabilirsin.”

Tamam, köpeğin adını ve sahibinin 
adresini öğrendiniz. Şimdi ne yapardı-
nız? Evet itiraf ediyorum, bu sorunun 
yanıtı biraz kolay oldu. Tabii ki gidip 
köpeği teslim ederdiniz. Tim de böyle 
yapmak istiyor ve Stanislavya Büyü-
kelçisinin kızına ait olduğu anlaşılan 
köpeği o adrese geri götürüyor. Ama 
o da ne, kitabımızın başındaki, önce 
hiç anlamadığımız beyanat bir anlam 
kazanıyor: “Başkan Joseph Djinko dün 
gece tutuklandı… Stanislavya Ordusu 
ve Hava Kuvvetleri Başkomutanı Al-
bay Zinfandel, ülkenin kontrolünü ele 
aldığını ilan etti.” Evet, Stanislavya’da 
bir darbe olmuş ve Stanislavya Büyü-
kelçisi görevinden alınıp ülkesine geri 
çağrılmış. Natascha ve Max adında-
ki çocuklarını da alarak ülkesine geri 
dönmüş. Yani Büyükelçilikte Tim’e 
söylenen bu. Peki, o kadar sevildiği 
gözlerinden belli olan bu akıllı köpeği 
neden geride bıraktılar o zaman, diye 

düşünüyor Tim ve esas zor soru işte 
şimdi geliyor: Peki, bu durumda siz ne 
yapardınız?  

Köpeği almaya anne babanızı ikna 
edemediğinize göre, onu Battersea 
Köpek Barınağı’na, eğer kimse almak 
istemezse ölüme teslim etmeye mi 
götürürdünüz? Yoksa Tim gibi davra-
nıp, göze alınamayacak denli cüretkâr 
ve tehlikeli, ama bir o kadar da doğru 
görünen şeyi mi yapardınız? Yani Grk’ı 
da alıp, kanlı bir darbenin gerçekleşti-
rildiği, acımasız Albay Zinfandel’in te-
rör estirdiği Stanislavya’ya, Natasha’yı 
bulmaya ve sevgili köpeğini ona teslim 
etmeye mi götürürdünüz?

Evet, Tim biraz düşündükten son-
ra, doğru olduğuna inandığı şeyi yap-
mak üzere yola çıkıyor. Ama size bir 
ipucu; bu iş göründüğünden çok daha 
zor ve evet, gerçeği teslim etmek gere-
kirse, acı dolu olacak. Eh tabii eğlen-
celi yönleri de yok değil; korkunç ve 
kötü bir diktatörü suratı pişmiş tavuğa 
dönecek kadar kızdırmak, gerçek bir 
helikopter kullanmak ve bir hapishane 
dolusu tutsağı gün ışığına kavuştur-
mak gibi… 

Evet söyleyin bakalım, siz de bu 
kadar “grk” bir davranış gösterir miy-
diniz? 

Zarife BİLİZ

Grk Adında Bir Köpek, ne mi demek? Biraz cesaret, biraz cömertlik, biraz sersemlik, ama gene de 
doğru olanı yapmak demek! Joshua Doder’ın bir köpekle bir çocuğun başından geçen maceraları 
anlattığı GRK serisinin ilk kitabı raflarda. 

Kod adı: ‘GRK’

Grk Adında Bir Köpek
Josh Lacey

Çeviren: Elif Yalçın
Tudem Yayınları / 240 Sayfa
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Şiirsel TAŞHani, o, saçlarına taç
yaptığın kitaplar?
Başvuru kitaplarında bu ay, bitkileri tanımak isteyen, doğa gezilerine meraklı, doğanın döngüsüne 
dair sorular soran çocuk ve gençlerin bu merakını giderecek ‘yeşil kitaplar’ın izini sürdük. Çocuklar 
ve gençler kaybolup gitmiş çiçekler ve ağaçları öğrensin, yaban doğayla tanışsın diye...

“Doğup büyüdüğüm yer bir za-
manlar dutlukmuş. Ben göremedim 
o halini. Dutluk için gecikmiştim ama 
doğup büyüdüğüm yerin kırlık zama-
nına yetiştim. İlkbaharda kucak dolu-
su papatya toplayabildim. Okul çıkışı, 
nevalemizi alıp keçilerin otladığı kıra 
gidebildik. Eğimliydi arazi. Çığlıklar 
kopararak uzanıp çayır çimene, yeşi-
lin üzerinde yuvarlanabildik. Çayımı-
zı yudumlarken, yolduğumuz otlarla 
keçileri elimizle besledik. Doğduğum 
yerdeki o meyilli kırlık alanın altında 
iki sera vardı. İki seranın ortasındaki 
dev bir kafeste iki aslan yaşardı ya da 
en azından bir süreliğine yaşadı. Biri 
kısa süre sonra göçüp gitti, diğerine ne 
olduğunu hatırlayamadım şimdi. Ama 
hatırladığım bir şey var ki… Dutluklar 

için gecikmiştim ama kırlara ye-
tişebildim neyse ki…”

Herhangi bir metinden 
alıntı değil bu satırlar; yine de 
tırnak içinde. Çünkü geçmişten 
alıntı yaptım. Zamanca çok uzak 
olmasa da geçirdiği değişim/dö-
nüşüm açısından çok ırak bir geç-
mişten –otuz sene öncesi– aklımda 
kalan görüntüler. Şimdi olsa olsa bir 
masalın içinden (hele de aslanlarıyla) 
alınmış bir paragrafa benziyor. Ama 
anlattıklarımın en inanılmaz tarafı, sö-
zünü ettiğim aslanlar değil, hiç sözünü 
etmediğim yanı, yani o kırlık arazinin 
olduğu yerdir: İstanbul’un göbeği. 
Otuz yıl önce o kırlık alanda koşuşan 
çocuklar, şimdi aynı yerde yükselen 
kırk iki katlı ‘rezidans’ın (eşittir yüz 
elli iki metre yüksekliğinde bir kule) 
dibinde durup gökyüzüne bakıyorlar. 
Kırlar bitti. Ufuk çizgisi silindi. Kafes-
teki aslanların aklıma düşmesi ondan 
olsa gerek. 

KAYBOLAN ÇİÇEKLER
Kırları kaybedince çiçeklerin 

de bazıları yitip gitti yaşamı-
mızdan. Mahalle aralarında ne 

çok akşamsefası ve uyuzotu 
olurdu. Bahçemizdeyse kına 
çiçekleri, kozmozlar, kadi-
fe çiçekleri, horozibikleri, 
aslanağızları, hüsnüyusuf-
lar… 

Bütün bunları zihni-
min bir yerlerinden geri 
çağıran Mini Yaban Çi-
çekleri Rehberi oldu. Adı-
na aldanmayın. Doğru, 
rehber olarak pek küçük 
hacimli, içeriği sınırlı 
ama işte otuz yıl öncesi-
ne götürmeyi başarıyor 
insanı. Bitkileri tanımak 
isteyen, doğa gezilerine 
meraklı olan ya da bağ 
bahçeyle uğraşan yetiş-

kinlerin ilgisini çekebilecek pek çok 
kitap bulmak mümkün kitapçılarda. 
Fakat aynı çerçevede çocuklar için ha-
zırlanmış rehber kitap bulmak zor. 

İŞ BİTKİLERLE BİTMİYOR
Charlotte Voake imzalı Mini Ya-

ban Çiçekleri Rehberi ve Mini Ağaç 
Rehberi’nin (Türkiye İş Bankası Kül-
tür Yayınları) tek başına bu açığı ka-
patacağını düşünmüyorum, ama en 
azından zarif çizimleri ve çocuğun 
kitabı aynı zamanda bir gözlem defte-
ri olarak kullanmasına olanak tanıyan 
incelikli tasarımıyla önemli bir işlev 
üstleneceğini umuyorum. Her şeyden 
önce, konuya zaten ilgisi olan ama 
kendi yaşlarına hitap eden bir estetik 
anlayışla hazırlanmış bu tür kitapları 
bulamayan çocukları mutlu edebilecek 
iki kitaptan söz ediyoruz. Sanat tarihi 
öğrenimi görmüş ve çok sayıda çocuk 
kitabı resimlemiş olan Galler doğum-
lu Voake’in çizimleri, yaşı kaç olursa 
olsun bir doğaseveri yüreğinden ya-
kalıyor. İçerik olarak bu kitapların, 
Türkiye’de yaşayan çocukların çevrede 
görebilecekleri (görme şansları olursa 
elbette) bitkilerle yer yer örtüşmedi-
ği örnekler olabilir. Örneğin; ağaçlar 
kitabında gözler akasya ve erguvanı 
ararken Şili arokaryası ile karşılaşabi-
liyor. Yine de meşe, çınar, ıhlamur ve 
meyve ağaçlarının pek çoğunu bul-
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mak mümkün bu kitapta. Kaldı ki, Şili 
arokaryasının 200 milyon yıldan beri 
yeryüzünde var olduğunu öğrenmek 
de ilgi çekici olabilir. Yabani bitkiler 
rehberinde ise ısırgan otundan tırma-
nıcı yoğurt otuna, civanperçeminden 
ebegümeciye, uyuzotundan sinirotuna 
(belki defalarca rastlamışsınızdır da 
adlarını bilmiyorsunuzdur) pek çok 
bitki tanıtılıyor. Ağaçlar rehberinde, 
yaprak dökmeyenler dışındaki ağaçla-
rın dört mevsime göre gösterdiği fark-
lılıklar vurgulanırken, yaban çiçekleri 
rehberinde her bitkinin en ayırt edici 
ya da çarpıcı özellikleri verilmiş. Ku-
zukulağı yaprağının, ısırgan otu yara-
sının acısını alması benim için önemli 
bir bilgi olarak kayda geçti bile. Her iki 
kitabın sonunda yer alan on dört say-
falık gözlem kaydı bölümü de akıllıca 
tasarlanmış. 

Bitkileri tanımakla iş bitmiyor el-
bet. Soruların sonu yok. Hatta “O ağaç 
nedir, bu çiçek nedir?”den önce, yanıt-
larını rehberlerde bulamayacağınız, 
daha fazla araştırma gerektiren soru-
larla karşılaşabilirsiniz (özellikle de 
okul öncesi dönemde). Bunlar içinde 
en sık karşılaştığımız soru hiç kuşku-
suz, sonbaharda başını kaldırıp yukarı 
baktığında çıplak kalan dalları, yerde 
savrulan sarı
yaprakları 
gören çocu-
ğun yöneltti-
ği, “Ağaçların 
yaprakları 
neden dö-
külüyor?” 
sorusudur. 
Etrafını dik-
katli gözlerle 
inceleyen 
küçük göz-
lemcinin 
bir sonraki 
sorusu ise, 
“Evet, ama 
neden bazı 
ağaçlar 
yapraklarını 
dökmüyor?” 

olacaktır belki de. Tu-
dem Yayınları tarafından 
yayımlanan Merak Edi-

yorum serisinin Neden 
Ağaçların Yaprak-

ları Vardır ve 
Bitkiler Hakkın-
daki Diğer Sorular 

bu soruların karşılığını 
bulmanızda yardımcı 

olabilir. Günlük gözlemler 
sonucu kafalarda beliren soru-
lara yanıt veren kitap, pek çok 
çocuğun ancak belgesellerde 
görebileceği ilgi çekici bazı 
bilgilere de yer veriyor: 
Güney Amerika göllerindeki dev ni-
lüferler, denizlerdeki varek ormanları, 
pis kokulu danaayağı bitkisi, arıları 
kandıran arı orkidesi, denize açılan 
hindistancevizi tohumları, diğer ağaç-
ları öldürene dek sıkan ‘boğan incir’ 
bunlardan birkaçı.

BOTANİK BİLİMİNE GİRİŞ
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 

arasında yer alan Bitkiler adlı kitap ise, 
botanik bilimine giriş niteliğinde. Bo-
taniğe ilgi duyan gençler ve lise öğren-
cileri için el altında bulundurulabilecek 
bir kaynak. Bitkilerin ayrıntılı sınıfla-
ması, her grubun ayırt edici özellikleri 
ele alınıyor kitabın başında. Suyosun-
larından çiçekli bitkilere uzanan geniş 
yelpaze ayrıntılı olarak inceleniyor. Bit-
kilerin farklı bölümlerini ve fotosentez 
olayını ele alan bölümlerin ardından 
çiçeklerin yapısı, tozlaşma, döllenme 
ve meyve oluşumu anlatılıyor. Çiçekli 
bitkilerde üremenin yanı sıra ayrı bir 
bölümde vejetatif üreme işleniyor. Son 

ola-
rak, yeryüzünde-
ki farklı yaşama 
alanlarını 
kendine mes-
ken edinen 
bitkiler 
(kurak alan 
ve sulak 
alan bitkileri, 
etobur bitki-
ler, epifitik ve 
asalak bitkiler) 
inceleniyor. Daha 
yoğun bir bilgi bi-
rikimi ve daha yoğun 
ilgi gerektiren, bitkileri 
etraflıca inceleyen, termi-
nolojisi ağır ama görsel 
destek açısından gayet 
başarılı bir başvuru 
kaynağı.

Çocuklar ve genç-
ler için her dem yeşil 
kitaplar… 

Bitkiler
Kolektif

Çeviren: Adil Güner
Tübitak / 64 sayfa

Merak Ediyorum 
Neden Ağaçların Yaprakları Vardır?

Andrew Charman
Çeviren: Bora Denker

Tudem Yayınları / 32 sayfa

Mini Ağaç Rehberi
Kate Petty - Jo Elworthy

Resimleyen: Charlotte Voake
Çeviren: Filiz Emre
İş Bankası / 80 sayfa
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Kim korkar çürük dişten!
Sinemaya uyarlanmış çocuk ve gençlik kitaplarının yer aldığı SineKitap’a bu ay iki Roald Dahl klasiği 
konuk oluyor: Tim Burton’ın yönettiği Charlie’nin Çikolata Fabrikası ve Henry Selick tarafından 
beyaz perdeye aktarılan Dev Şeftali.

Zeynep ALPASLAN

Çocuğunuza Roald Dahl okutun: 
Dünyası değişecek. Ve çocukken Roald 
Dahl okumadıysanız: Siz de onunla be-
raber okuyun. Çünkü şeker ormanla-
rında dolaşmak, fıstık ezmesi havuzu-
na dalmak, havada uçuran fışırtılı içe-
ceklerden içmek, çikolata şelalelerinde 
yıkanmak, dev bir şeftalinin üzerinde 
denizleri aşmak ve hayatta hep iyilerin 
kazanacağına inanmak için yeterince 
büyümediniz. Ve ne derseniz deyin, 
asla da büyümeyeceksiniz. 

İşe Charlie’nin Çikolata Fabrikası’-
ndan başlayabilirsiniz: Charlie çiko-
latayı çok seviyor ama alacak parası 
yok. Ailesiyle birlikte yaşadığı küçü-
cük evinin penceresinden, Bay Willie 
Wonka’nın çikolata fabrikasına bakıp 
hayaller kuruyor. Ve bir gün, ona fab-
rikanın kapılarını açacak altın bileti 
kazanıyor. Fabrikadan içeriye adımı-
nı attığında, kendini -ancak bir Roald 
Dahl kitabında karşımıza çıkabilecek- 
büyülü bir dünyanın içinde buluyor. 
Bu dünyaya balıklama atlamadan önce, 
dikkatli olun. Çünkü Dahl’ın fabrika 
tasvirlerini okuduğunuzda, ağzınızın 
suyu akacak! Kendinize hâkim olabi-
lirsiniz belki, ama çocuğunuza asla. 

Çikolata Fabrikası’nı okuduk-
tan sonra çocuğunuzun iki kazanımı 
olacak: Çürük bir diş (!) ve içine iş-
leyecek, onu asla terk etmeyecek bir 
hayalgücü ve yaratım tutkusu. Bu, 
okunduktan sonra bir kenara atılacak, 
bir daha yüzüne bakılmayacak türden 
bir kitap değil. Onu tekrar tekrar oku-
mak isteyeceksiniz ve büyük ihtimal-
le, ikinci kitap Charlie’nin Büyük Cam 
Asansörü’nü de yalayıp yutacaksınız, 
ama bu da yetmezse, filmini izleyebi-
lirsiniz. Tuhaf şarkılar söyleyen komik 
fabrika işçileri (umpa-lumpalar), ma-
salsı atmosferi, çılgın Willie Wonka 
rolündeki Johnny Depp’i ve Charlie 
rolündeki Freddie Highmore’u ile, Tim 
Burton’un Çikolata Fabrikası (Charlie 
and the Chololate Factory, 2005) sizin 
ve çocuğunuzun aklınızı başınızdan 
alacak. 

Çikolata yemekten iyice şiştikten 
sonra, şeftaliye geçebilirsiniz: Dev Şef-

tali, Roald Dahl’ın hem en acıklı, hem 
de en eğlenceli kitabı: Küçük James’in 
annesi ve babası, hayvanat bahçesin-
den kaçmış bir gergedan tarafından 
yenir. James, kötü ve sinsi teyzelerinin 
(Sünger Teyze ve Diken Teyze) yanına 
taşınır. Bir gün gizemli bir adam çıka-
gelir ve James’e küçük bir kesekâğıdı 
verir. İçi yeşil, kımıl kımıl sihirli taş-
larla dolu… ve minicik bir şeftaliyi bir 
dev şeftaliye dönüştürecek kadar güç-
lü. James şeftaliye ‘biner’ ve teyzeleri-
nin evinden kaçıp, bir zamanlar anne 
babasıyla gitmenin hayalini kurduğu 
New York’a doğru yola çıkar. Yalnız 
değildir. Şeftalinin içinde ona şarkı-
larla eşlik eden, onu koruyup kollayan 
arkadaşları vardır: Kırkayak, Solucan, 
İpekböceği, Örümcek Hanım, Ateşbö-
ceği, Çekirge ve Gelinböceği. Yolculuk 
zorludur, ama aç kalmak gibi bir dert-
leri yoktur. Dev şeftali, onları doyur-
maya dünden razıdır!

SineKitap
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Nightmare Before Christmas (1993) 
ve Coraline (2009) ile hepimizi kendi-
ne âşık eden yönetmen Henry Selick’in 
kıyıda köşede kalmış hazinesi Dev 
Şeftali’yi (James and the Giant Peach, 
1996) keşfedince, dev şeftalinin iştah 
açıcı görüntüsüne, böcek animas-
yonlarının (Örümcek Hanım’ı Susan 
Sarandon’un seslendirdiğini de hatır-

latalım) sevimliliğine, korkunç teyze-
lerin kılık kıyafetlerine, şarkılara ve 
danslara hayran olacaksınız. 

Eylül ayı, Roald Dahl Ayı’ydı. 13 
Eylül tüm dünyada Roald Dahl günü 
olarak kutlandı. Siz, kendi günü-
nüzü yaratın: Çocuğunuzla birlikte 

koltuğa gömülün ve Dahl’ın kitapla-
rından uyarlanmış filmleri arka arkaya 
izleyin. Ama mısır patlatmayın. Onun 
yerine, yanınıza bol bol çikolata ve 
bulup bulabileceğiniz en dev şeftali di-
limlerini alın… “Keşke her günümüz 
böyle geçse,” diyeceksiniz.

Dev Şeftali
Roald Dahl

Resimleyen: Quentin Blake
Çeviren: Lale Akalın-Cüneyt Akalın

Can Çocuk / 160 sayfa

Charlie’nin Çikolata Fabrikası
Roald Dahl

Resimleyen: Quentin Blake
Çeviren: Celâl Üster

Can Çocuk / 208 sayfa

Bu yıl yirmi sekizincisi düzenlene-
cek TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı, 31 
Ekim-8 Kasım tarihleri arasında kitap 
severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu 
yıl fuarın ana teması ‘Kültürlerarası 
Diyalogda Çeviri’ olarak belirlendi.  
Fuarın onur yazarı ise değerli şair, ti-
yatro eleştirmeni ve çevirmen Cevat 
Çapan. 

ÇOCUKLARLA BULUŞUYORUZ
Yaklaşık 550 yayınevi ve sivil top-

lum kuruluşunun katılımıyla düzenle-
nen fuarda, Tudem  Yayınları da geniş 
yayın yelpazesiyle 2. salonda 401 nolu 
standda okuyucuları bekliyor olacak.  
Tudem Yayınları’nın düzenlediği, ar-
tık gelenekselleşen Tudem Edebiyat 

Ödülleri ise 31 Ekim günü Karadeniz 
Salonu’nda, saat 15.00’te verilecek (Bu 
yıl şiire ayrılan yarışma Dizeler Çocuk 
Açsın başlığıyla gerçekleştirildi).

Yayınevi aynı zamanda, sevilen 
yazarlarını fuar boyunca çocuklarla 
buluşturmaya hazırlanıyor. İşte fuarda 
imza verecek isimler: Mavisel Yener, 
Güldem Şahan, Çiğdem Gündeş, Fer-
da İzbudak Akıncı, Ayfer Gürdal Ünal, 
Ayşe Kilimci, Mucize Özünal, Seza 
Kutlar Aksoy ve Simla Sunay.  

İYİ KİTAP DA TÜYAP’TA
İyi Kitap olarak biz de sizlerle bu-

luşmak için fuarda olacağız. Aslı To-
humcu, Şiirsel Taş, Irmak Zileli ve Bur-
cu Aktaş’ın katılacağı Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı’nda İyi Kitap başlıklı söyleşi 
7 Kasım günü saat 13.15’te Karadeniz 
Salonu’nda gerçekleştirilecek. Fuarda 
görüşmek dileğiyle.

Kitap mevsimi geldi!
28. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı yeniliklerle okurların karşısında çıkmaya hazırlanıyor... Bu yılki ana 
teması ‘Kültürlerarası Diyalogda Çeviri’ olarak belirlenen fuarda, Tudem Yayınları ve İyi Kitap da 
çeşitli etkinliklerle okurlarıyla buluşmayı planlıyor.  
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Cinayet, gizem ve entrika pem-
be dizilerle hayatımıza girmeden çok 
önce, dünyanın en eski uygarlıkların-
dan biri olan Mısır’da günlük yaşantı-
nın en önemli parçalarından biriydi. 
Hatta bazı hikâyelerde bu gizemin 
aslında kaderle bağlantılı olduğu ve 
onunla bir şekilde ilgisi olan herkesi 
etkilediği söylenir. Ay Gözü’nü kale-
me alan yazar Dianne Hofmeyr için de 
durum farklı olmamış. Hofmeyr, pazar 
gazetelerinden birinde okuduğu, eski 
Mısır uygarlığında sır ölümler üzerine 
bir haberden esinlenerek yazmış bu 
kitabı. 

YOL’A ÇIKMAK
Yazar, tarihi bir roman yazmayı 

hiç düşünmemiş; karakterler gerçekse 
de başlarından geçenleri kendine göre 
biraz dönüştürmüş ve bu gizemli yol-
culuk hikâyesine masalsı bir tat kazan-
dırmayı başarmış. Onun başına gelen 
gizemli olay ise kitabın adını bulmaya 
çalışırken ortaya çıkmış. Ona göre bu 
kitabın adı Ay Gözü değil de başka bir 
isim de olabilecekken, bilgisayar kar-
tuşunun bitmesiyle ortaya çıkan ‘do-
lunay’ görüntüsü, Hofmeyr’i Ay Gözü 
adını koymaya yönlendirmiş. Yazar, 
kurguladığı hikâyenin etkisinde fazla 
kaldığından mı kendini buna inandı-
rıyor bilinmez fakat, kitabı daha elini-
ze aldığınız ilk anda entrikalar ve sırlar 
diyarına bir yolculuğa çıkacağınızı bil-
menizde fayda var.

İsikara, diğer bir deyişle Kara, cesur 
ve savaşçı bir kızdır. Babası bir tapınak 
rahibi ve mumyacısıdır ve bir de abi-
si vardır; Katep. Her ikisi de firavuna, 
Rahiplerin Başı’na yani Yüce Kral’a en 
yakın rahiplerden birinin çocuklarıdır. 
Ama bu onları birer itaatkâr yapmak-
tan ziyade isyankâr yapar. Zaten bütün 
hikâye, Katep’in Teb’den (yaşadıkları 
şehrin adı) ayrılmasıyla başlar. 

Başka diyarlara yolculuk etmek her 
zaman keyifli ve sürprizli bir heyecanı 
getirmez ardından. Bazı yolculuklar 
tam tersine, insanı zırhlı bir çembe-
rin içinde sıkıştırıp hareket etmesini 

engelleyen evinden kaçmak, bazen de 
savaşmak içindir. 

Bu savaşın sonunda yenmek ve 
yenilmek çok önemli değildi. Çünkü 
aslında savaşmak ‘yolculuk’un ta ken-
disiydi. Mısır’da 8. sülale döneminde 
başa geçen Kral Amenhotep’in adı, 
“Amon hoşnut olsun!” anlamına geli-
yordu. Kuşkusuz herkes kralın hoşuna 

gideni yapmalıydı kellesi vurulmasın 
diye. Öyleyse bu düzene başkaldırmak 
uzak diyarlara yol almaktan geçiyordu. 
Ardına bakmadan, önündeki macera-
lardan ve sınamalardan gözünü kor-
kutmadan ilerlemek gerekiyordu. 

Bu hikâyede yolculukla sınanan 
sadece Katep değildir. Ona daha sonra, 
anlatıcı olarak karşımıza çıkan, İsika-
ra yani Kara, kardeşi düşman firavun 
Wosret tarafından öldürülen ve Kral 
Amenhotep’in yeni veliahtı olan Tutho-
mosis ve İsikara’yı hiç yalnız bırakma-
yan yoldaşı Anuket de katılır. 

BAŞKA BİR ÂLEM
Karakterlerin hepsi gerçekten Mı-

sır tarihinde savaşçı ya da soylu öze-
likleriyle bilinen isimler. Birer Mısırlı 
olmalarına rağmen Mısır’a karşı öz-
gürlük savaşı veren Kuş Diyarı ülkesi-
ne doğru çıktıkları bu serüvende, baş-
larına gelen türlü macerayla birbirle-
rine daha çok yakınlaşıyor, öğreniyor 
ve kendi gerçeklerini keşfe çıkıyorlar. 
Hepsi de ne sadece iyi ne de kötü. Bazı-
sı biraz korkak, bazısı daha cesur. Eski 
Mısır’da, Mısır soyundan gelmek, do-
ğuştan üstün biri olmak demekti. Ya-

zar, Mısır’a başkaldıran kahramanları-
nı sıradan insan özellikleriyle beziyor 
âdeta: Ağlayan bir savaşçı, arkadaşını 
korumak için gerekirse birini öldüren 
bir rahip kızı, cinayetlerin önünü kes-
mek için kendine el kaldırana vurmak 
yerine kolunu indiren veliaht prens. 

“Bu dünyada herkes kendi çizdiği 
yolda yürür,” deyişini akla getiriyor  
kitap. Hayatın kendisi gibi, gitmekten, 
ilerlemekten ve acı çekmekten bahse-
diyor satır satır. Kitabın kahramanları 
acıyla öğreniyor, yoğuruluyor ve biraz 
daha özgürleşiyorlar. 

Bir düşünsenize, günümüzde de 
aklımız, duygumuz, davranışımız, 
imgelerle süslenip bezenen ve herke-
sin krallığına-kraliçeliğine soyunan 
kimliklerce ele geçirilmemiş mi? Ve 
gerçeğimizi bulmak için kendimizi 
aşmamız şart değil mi? Şimdi, kitabı 
elinize alıp, M.Ö. 1400’lü yıllara doğru 
uzanın. Orada konuşan yılan başları, 
timsah krallar, firavunlar ve mezar ko-
ruyucularla karşılaşacak; bir yandan 
da dört özgürlük savaşçısı gezginin 
peşine takılıp maceralar âlemine dalıp 
gideceksiniz.

Serda SEMERCİ
Yolun karşısından yürüyenler
Horus’un sağ gözü Osiris’i ve Güneş’i simgeler. Sol gözü ise İsis ile Ay’ı. Ay tanrıçası bütün kadınların 
koruyucusudur. Her yola çıkan yanına bir heybe alır. İçinde biraz ekmek, biraz su ve uğur taşları; belki 
bir deniz kabuğu ve bir ay taşı…

Ay Gözü
Dianne Hofmeyr

Çeviren: Niran Elçi
Tudem Yayınları 

268 sayfa
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Okumakla, kitaplarla kendi-
mi bildim bileli çok iç içe oldum. 
Hangi çocuk kitabını yazmış ol-
mayı isterdim diye düşününce, 
zihnim imgelerin saldırısına uğra-
dı adeta. Hoşuma giden bir saldırı 
oldu bu, mutlu eden bir anımsayış. 
En sevdiklerimden bazıları bugün 
hâlâ kitaplığımda duruyor. Kalkıp 
biraz karıştırınca hepsinden tek 
tek söz etmek geldi içimden. Öyle 
mutluluk vermişlerdi ki bana, bu 
kadar küçük bir teşekkür az bile 
olurdu! Ama elbette mümkün de-
ğil bu; yine de çok sevdiklerimden 
birkaçını sıralamadan geçemeye-
ceğim. 

İki Yıl Okul Tatili örneğin. Elim-
deki cilt Işıl Kitabevi Yayınları’ndan 
çıkmış, 1967 basımı. İlkokulda ol-
duğumu hatırlıyorum, şubat tatili 
için Ankara’daydık. Kitap uzak 
kuzenlerimden birine aitti. Kitap-
lığından aldım, orada bitiremeyin-
ce de bana hediye etmişti. Bu romanda 
beni neyin etkilediğini düşününce o 

müthiş kaçış duygusu olduğunu göre-
biliyorum şimdi. Zaten adı ilgimi çek-
mişti de öyle seçmiştim onca kitabın 
arasından. İki yıl süren bir okul tatili 
düşüncesi, yedikçe azalmayan büyü-
lü bir şeker kadar tatlı geliyor insana 
çocukken. O zamanlar bir gün okul 
yıllarına özlem duyabileceğimi söyle-
seler inanmazdım herhalde. Macera 
duygusu, özgürlük, arkadaşlık, mutlu 
sonu nedeniyle de sevinç; her şey var-
dı Jules Verne’in bu harika romanında. 
Bir de Pollyanna var. Sözünü etmeden 

geçmek istemedim, yıllar içinde öyle 
çok okudum ki, çocukluğum boyunca 
yanımdan ayırmadığım birkaç kitap-
tan biridir. Şu anda elimde bulunan 
Altın Kitaplar’ın 1977 basımı. Eleanor 
H. Porter’ın yazdığı bu muhteşem ro-
mandan ılık, sihirli bir iyilik duygusu 
akardı her okuyuşumda içime; Poll-
yanna gibi olmak, olabilmek isterdim 
hiç beceremesem de! 

Seksen Günde Devriâlem, Balonla 
Beş Hafta, Demiryolu Çocukları, Heidi, 
Gizli Yediler, Afacan Beşler… Geçmiş 
olan, geri döndürülemeyecek olan za-
manı hatırlatıyor, hüzün veriyorlar. Bir 
de çocuk kitaplarının değil beni çok 
etkilemiş kitapların rafında duran bir 
cilt var: Küçük Kadınlar. Louisa May 
Alcott benim gibi ne çok kız çocuğu-
nun değişmesine neden olmuş, düşün-
celerini biçimlendirmiştir kim bilir. 

Kimi kitapları dönüp yeni baştan 
okumak gibi bir alışkanlığım var, sık 
olmasa da bunu yaptığım olur, ama 
Küçük Kadınlar hayatımda en fazla 
tekrar okuduğum kitaptır. Elimdeki 
baskının sayfaları okumaktan dağıl-

mış ve ne yazık ki kitabın künye-
sinin olduğu sayfa kayıp. Baskı yı-
lını bilemiyorum ama yetmişlerin 
sonu olduğunu tahmin ediyorum; 
yine Altın Kitaplar yayınlamış. 
Belki de sonunda dönüp dolaşıp 
yazarlığı seçmeme neden olan bu 
kitabı yazmış olmayı isterdim işte. 
Sevgili Jo’nun Undine’in Macera-
ları kitabını alabilmek için para 
biriktirmesini, Laurie’yle olan ar-
kadaşlığını, Laurie’nin umutsuz 
aşkını, Jo’nun evlendiği biçimsiz 
kahverengi takım elbiseler giyen 
profesörü, Jo’nun hikâyelerinin 
basılmak üzere kabul edilişini, 
Jo’nun sonunda bir yazar oluşu-
nu… Bunların tümünü yazabilmiş 
olmayı isterdim. Tüm sıkıntılara 
karşın sevgiyle ayakta kalan o ha-
rika dünyayı ben kurmuş olmayı 
dilerdim. Karışmış sayfaları dü-
zenlerken düşündüm de, bu yazıyı 
bitirdikten sonra Küçük Kadınlar’ı 

tekrar okuyacağım. Bu yaşta nasıl oku-
yacağımı merak ettim doğrusu. Soru-
nuz beni kitabımla yeniden buluştur-
du. İçtenlikle teşekkür ederim.          

Ben yazsaydım Feryal TİLMAÇ

Her yazarın, hatta sıkı okurun, ben yazsaydım dediği bir kitap yok mudur! Ben yazsaydım 
sorusunun cevabını bu ay Feryal Tilmaç aradı. 45. Sait Faik Hikaye Armağanı’nı alan Tilmaç’ı  
Aradım Yaz Dediniz ve Mevt Tek Hecelik Uyku adlı öykü kitaplarından hatırlayacaksınız.

Louisa May Alcott,
 benim gibi ne çok kız 

çocuğunun değişmesine 
neden olmuş, düşüncelerini 

biçimlendirmiştir 
kim bilir? 

Louisa May Alcott

Jules Verne



18 İyi Kitap • Gençlik Kitaplığı • Sayı 8 • Ekim 2009

2009 Newberry Medal Ödülü ve 2009 Hugo Ödülü’nü kazanan Mezarlık Kitabı, efsanevi Sandman’in 
yaratıcısı Neil Gaiman’ın yeni alametifârikası. Hayat ve ölüm arasında bir hikâye anlatan romanda 
Nobody (Hiç kimse) adında bir çocuk başrolde.

Zeynep ALPASLAN
Dikkat! Gulyabani çıkabilir!

Sınırlarını bilmediğimiz bir evren-
de yaşıyoruz. Bilmediklerimizden kor-
kuyoruz. Ve bununla baş edebilmek 
için, sınırlar icat ediyoruz. Her şeyi 
tanımlamaya, isimlendirmeye, biçim-
lendirmeye çalışıyoruz. Bilmedikle-
rimizden uzak duralım diye, yasaklar 
koyuyoruz. Düşmanlarımızın nerede 
olduğunu bilelim diye onları karşımı-
za alıyoruz. Bilmediğimizi kabul etmi-
yoruz, yalnızca, henüz bilmediğimizi 
söylüyoruz. Konuşmaya, yürümeye, 
boy atmaya, yani sınırlara toslamaya 
başladığımız zamanları çabucak unu-
tup, her zaman bu düzenin bir parçası 
olduğumuzu, dış dünyayı ve ötekilerin 
varlığını yadırgadığımız bir dönemin 
hiç olmadığını varsayıyoruz. Çocuk-
lardan da şunu bekliyoruz: Sınırlarını 
bilmelerini. Ve yeterince büyüdük-
lerinde, onlara sınırları zorlayabile-
ceklerini, isterlerse her türlü engeli 
aşabileceklerini söyleyerek, kendimizi 
ve başka türlüsünü bilmediğimiz bu 
düzeni, düzenin bir parçası olmayı bı-
rakmadan, yalanlıyoruz. 

Büyüme hikâyeleri, kahramanın 
sınırları aşmak için çıktığı yolculuğu 

anlatır. Her yolculuğun bir içeyolcu-
luk olduğu doğrudur, yani kahrama-
nın etrafında olup biten her şey, onun 
için, ona karşı ve ondan dolayıdır. Sı-
nırları aşmak söz konusu olduğunda, 
çocuk kahramanlar daha hevesli ve 
beceriklidirler. Çocuk, yetişkinlerin 
dünyasında bir ‘öteki’dir çünkü. Yerini 
ve sınırlarını bilmediğinden, yetişkin-
lerin karşılarına aldıkları ‘öteki’lerle iyi 
anlaşır. Ama her iki taraf için de hep 
dışarıdadır ve yolculuğunu tamamla-
yıp eve dönene dek, hiçbir yere ait ola-
mayacaktır. 

‘HİÇ KİMSE’ OLMAK
Çocuk, “kendisinden başka hiç-

kimseye benzemez”. Hiç kimse’dir. Bü-
yürken etrafındakilerin –bazen en iyi, 
bazen en kötü– parçalarını kendinde 
toplar ve ‘birisi’ olur. Neil Gaiman’ın 
çocuk kahramanı Nobody, henüz be-
bekken ‘ötekiler’in dünyasına açılan 
kapıdan içeriye giriyor: Mezarlığa. Ve 
yüzyıllardır ölü olan, yaşarken çocuk 
sahibi olamamış bir çift tarafından 
evlat ediniliyor. Mezarlık sakinlerince 
yetiştirilen ‘canlı çocuk’ birisi olmayı 
kafasına koyduğunda, etrafına örül-
müş duvarları aşmak istiyor; bebekken 
beşiğinin parmaklıklarını aştığı gibi. 
Sınırlar her iki dünya için de aynı an-
lama geliyor: Dışarısı tehlikeli bir yer. 

Gaiman’ın Coraline’i, Alice Hari-
kalar Diyarında’nın farklı bir versi-
yonuydu aslında. Mezarlık Kitabı ise 
Kipling’in Cengel Kitabı ile paralel gidi-
yor. Maugli, ormanda kurtlar tarafın-
dan, orman yasalarına göre yetiştiril-
miş ve insanların ‘tehlikeli’ dünyasın-
dan uzak durması, sınırları aşmaması 
gerektiğini öğrenmişti. Nobody ise, bir 
başka kimliksiz çocuk. Doğal koruma 
alanı ilan edilmiş mezarlıkta, yani in-
sansız, vahşi ve tekinsiz bir dünyada, 
ölülerin yasalarını öğrenerek hayat-
ta kalmaya çalışıyor. ‘Canlı çocuk’a 
Nobody ismi veriliyor, çünkü ölüler 
arasına kabul edilebilmesi için var-
lığının meşrulaştırılması, ölüler için 
bir tehdit olmaktan çıkması gerekiyor. 

Maugli’nin giydiği hayvan postları 
gibi, Nobody’nin gri kefeni de, ‘ötekiler’ 
tarafından büyütülmüş insan yavru-
sunun arada kalmışlığını gösteriyor. 
Ölüler için ne kadar canlıysa, fosforlu 
turunculu anoraklar giyen arkadaşı 
Scarlett için de o kadar ölü çünkü.

Vahşi cinayetler, hayaletler, hort-
laklar, katiller… Onlar, büyümenin 
korkutuculuğu demek. Sınırlarla ta-
nışmanın. Korkunun kendisinin. İçe-
risi de en az dışarısı kadar korkutucu 
bir yer çünkü. Ve bazen, bizi korku-
tanın sadece basit bir korkuluk oldu-
ğunu düşünmek –yani ona isim ver-
mek– onunla yüzleşmemize yardım 
edebiliyor. Sınırlar, belki de onlara 
ihtiyacımız olduğu için var. 

Mezarlık Kitabı, sınırda duruyor: 
Çocuk ya da yetişkin kitabı değil, bü-
yümekte olanlar ve büyüme sancıları-
nı unutmayanlar için yazılmış. Ama 
siz okuduktan sonra, “Bu kitap sade-
ce benim için yazılmış,” diyeceksiniz. 
Yazarının ise sınırın hangi tarafında 
durduğu belli değil: Neil Gaiman bi-
zim dünyamızda mı, yoksa tanrıların 
Olimpos’unda mı yaşıyor, bilmiyo-
rum. 

Mezarlık Kitabı
Neil Gaiman

Resimleyen: Dave McKean
Çeviren: Evrim Öncül

İthaki Yayınları / 284 sayfa
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Adolfo Bioy Casares ve Jorge Luis 
Borges birlikte bir kitap yazmaya karar 
verdiler. Casares, Arjantin’in edebiyat 
dünyasında yeni yeni boy göstermeye 
başlayan ve bazı eleştirmenler tarafın-
dan da yerden yere vurulup özgüveni 
kırılan bir yazardı. Borges’in şöhreti 
ise ülke sınırlarının dışına çıkmaya 
başlamıştı. Uzun uzun edebiyat soh-
betleri yapmak için bir araya geliyor-
lardı ve birlikte bir hikâye yazma fikri 
Casares’ten çıktı. Borges için başta böy-
le bir şey imkânsızdı. Gelin görün ki 
yağmurlu bir sabah bu iki yazarın için-
den üçüncü bir yazar çıkıp, yazılacak 
hikâyenin başına oturdu. İkilinin için-
den çıkıp hayali bir vücut bulan bu ya-
zarın adına da 
Bustos Domecq 
dendi. Bustos 
D o m e c q ’ i n , 
yani Borges ve 
Casares’in ata-
larının isim-
lerinin birle-
şiminden türetilen bu hayali yazarın, 
Don İsidro Parodi’ye Altı Bilmece adlı 
kitabı 1942’de yayımlandı. 

İKİ KALEM TEK ZİHİN
Borges ve Casares, Bustos Do-

mecq’in ikisi arasında bir başka yazar 
olarak ortaya çıktığını anladıklarında, 
onun aslında kötü bir yazar olduğu-
nun farkına vardılar. Ama Domecq 
kötü üslubuna rağmen fantezilerini 
yazması için ikisini de yönetiyor, key-
fince yazıyor ve titiz iki yazarın için-
deki kötü yazarı ortaya çıkartıyordu. İş 
bununla da kalmıyordu elbet: Yazarı-
mız Domecq’in hatırı sayılır bir okur 
kitlesi oluşmuştu ve edebiyat dergileri 
onu tartışmaya başlamıştı. Hatta bu 
tartışmalara Borges de katıldı ve Do-
mecq hakkında şunları yazdı: “Yeni ke-
limeleri, kötü Latince’yi, beylik sözleri, 
tutarsız metaforları, mantıksızlıkları, 
tumturaklı anlatımı kullandı ve kötü-
ye kullandı. Sonunda okuyucuların bir 

bölümü tarafından kınandı, hatta Bus-
tos adının bir aldatmaca olduğunu ve 
dolayısıyla yazdıklarının hiç mi hiç cid-
diye alınmayacağını keşfeden okurların 
öfkesini uyandırdı.”  

İki yazarın dünya edebiyatına ar-
mağan ettiği aldatmaca bir yazardı 
Bustos Domecq. Ve nereden bakarsak 
bakalım, iki yazarın tek bir metni aynı 
anda kaleme almaya kalkıp tek bir kişi 
gibi düşünmesi oldukça zordu. 

BENZERSİZ ÇALIŞMA
Ama yayıncılık dünyasında bun-

dan çok daha zor yazar ortaklıkların-
dan doğan kitaplar var. Bunlardan biri,  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 

tarafından Türkçeye 
kazandırılan Klik.  Ki-
tap, on yazarı bir ara-
ya getiriyor; dünyanın 
yakından takip ettiği, 
Eoin Colfer, Linda Sue 
Park, Ruth Ozeki, Nick 
Hornby, Tim Wynne-

Jones, David Almond, Gregory Magu-
ire, Deborah Ellis, Margo Lanagan ve 
Roddy Doyle’u aynı hikâyede buluş-
turuyor. Ama Borges ve Casares ör-
neğinde olduğu gibi farklı bir üçüncü 
yazar yaratmıyor bu kitap. Herkes aynı 
hikâyenin peşinden gidiyor ve kendi 
imzalarıyla, kendi bakış açılarıyla aynı 
metnin sürekliliğini sağlıyorlar. 

Linda Sue Park hikâyenin girişini 
yapıyor ve bir süre sonra bayrağı David 
Almond’a bırakıyor. O aynı hikâyeyi 
aynı şekilde ama kendi üslubuyla fi-
nale taşırken, Gregory Maguire kitabın 
son yazarı ve haliyle hikâyenin de fina-
listi oluyor. Klik pek kolay inşa edilen 
bir kitap değil, ama okuması için aynı 
şeyi söylemek haksızlık olur. 

On farklı yazar demek elbette on 
farklı edebiyat anlayışı demek ve on 
farklı bakış açısı şüphesiz. Dolayısıyla 
dışarıdan bir gözle  bakıldığında kitap 
aynıymış gibi görünse de aslında on 
farklı hikâye anlatıyor ama sonunda 

hepsi aynı kapıya çıkıyor. Kolay oku-
nuyor ve hoş bir tat bırakıyor.

Kitabın tek eksiği ise; “Hepsi dünya 
tarafından takip edilen ve milyonlar-
ca hayranı olan yazarlar olmalarına 
rağmen, bir araya geldiklerinde neden 
daha kuvvetli bir metin yaratamıyor-
lar”? sorusunu sordurması. Konuyu 
yerele taşırsak, Türk Edebiyatı’nda da 
birkaç ortak kitap denemesi yapıldı-
ğını söyleyebiliriz. Hatta birçok yazar 
bir araya gelip yeni yazarlar da üretti. 
Bu yeni yazarlar da genelde bir dönem 
gazeteler için hazırlanan çiğ romanlar 
yazdı ve kısa zaman sonra unutulup 
gittiler. Her yazarın aynı tema üzerine 
yazdığı birbirinden farklı hikâyeleri de 
var, ancak Klik benzeri bir çalışma ha-
tırlamıyorum. 

Umarım bizim yayıncılarımız da 
buradan hareket ederek farklı fikirler 
yaratırlar ve yazarları çeşitlenmiş, de-
ğişik hikâyeler okuma şansı elde edi-
lebilir; çünkü edebiyatın acilen böyle 
yeniliklere ihtiyacı olduğu aşikâr.  

Son zamanlarda birden çok yazarın bir araya geldiği pek çok kitapla karşılaşıyoruz. Bunlardan biri 
de on yazarlı Klik. Pek çok farklı yazar ve üslupla uğraştıkları için editörlerin ve hatta eleştirmenlerin 
işi biraz zorlaşıyor belki ama okuyucular bu durumdan memnun gözüküyor.

On yazar tek bir roman 
inşa ederse...

Ferhat ULUDERE

Klik: On Yazar Bir Öykü
L. S. Park, D. Almond, 

G. Maguire, v.d.
Çeviren: Zeynep Seyhan

İş Bankası Kültür Yayınları / 244 sayfa

Klik pek kolay inşa edilen 
bir kitap değil, ama okuması 

için aynı şeyi söylemek 
haksızlık olur.

İyi Kitap • Gençlik Kitaplığı • Sayı 8 • Ekim 2009



20 İyi Kitap • Gençlik Kitaplığı • Sayı 8 • Ekim 2009

Ünlü ressam Vermeer’in Kadın ve Mektup adlı eseri  başka bir müzeye götürülürken çalındı. 
Kahramanlarımız ise bu işin peşine düştüler. Dikkat! Bu kitapta, sırrın çözülmesi kadar, nasıl 
çözüldüğü de önemli!

G. Mine OLGUN

Bazen sorular cevaplardan 
daha önemlidir!

Pentominoları bilir misiniz? Bir 
pentomino takımı, on iki parçadan 
oluşan matematiksel bir oyundur. Bu 
parçaların her biri en az bir kenarı or-
tak olan beş kareden oluşur. Dünyanın 
her yanında matematikçiler pentomi-
nolarla, geometri ve sayılar üzerine 
araştırmalar yapıyorlar. Pentominolar, 
biraz alıştırmayla bir bulmaca parçası 
olarak kullanılabilir ve farklı boylarda 
ve şekillerde binlerce dikdörtgen oluş-
turacak şekilde bir araya getirilebilirler. 

Tablodaki Sır da bir pentomino ta-
kımı gibi ayrı ayrı parçalarla başlıyor. 
Sonunda hepsi bir araya gelecekler. 
Yazar Blue Balliett okuyucuyu baştan 
uyarıyor: “İlk başta kolayca yerine otu-
ruyormuş gibi görünen fikirlere kan-
mayın. Hiçbir yere oturmuyormuş gibi 
görünen fikirlere de kanmayın. Pento-
minolar gibi insanlar da sizi şaşırtabi-
lir.” Sonra da açıyor kutuyu, gösteriyor 
maharetini…

Ilık bir ekim gecesinde Chicago’da 
bir mahalledeki üç ayrı eve üç imzasız 

‘mektup’ gön-
der i l iyor.  
Mektupta, 
dünyanın en 

büyük ressamlarından birine yapılmış 
bir haksızlıktan söz ediliyor ve mek-
tubun sahibi yüzyıllardır süregelen 
bu haksızlığa son vermek için yardım 
istiyor. Bu sırada okulda çok sevilen sı-
radışı bir öğretmen olan Bayan Hussey 
öğrencilerine bir ödev veriyor: “Bana 
unutamayacağım bir mektup yazın.”  

BİR SIRRI PAYLAŞMAK
Çok geçmeden Vermeer’in Kadın 

ve Mektup adlı tablosu ortadan kaybo-
luyor. Hırsız, bunun hayırlı bir hırsız-
lık olduğunu, Vermeer’le ilgili bir sırrı 
açığa çıkarmak için ve sanatçıya  yüz-
yıllardır yapılan haksızlığa -ne oldu-
ğunu söyleyemeyeceğim- son vermek 
için resmi çaldığını söylüyor. Ve tüm 
ülkede gündeme Vermeer düşüyor.

Şimdiden parçaların kenarlarının 
ortak olduğuna ikna oldunuz değil 
mi? Bitmedi! Kahramanlarımız, iki-
si de tuhaf tipler olan Petra ve Calder 
da Bayan Hussey’nin öğrencileri. Ne 
tesadüf ki, bir sanat müzesine sınıfça 
yaptıkları bir ziyaret sırasında ‘içinde  
mektup olan eserleri araştırırlarken’ 
Kadın ve Mektup hayatlarına giriyor. 
Evet, Kadın ve Mektup’un çalınmasının 

kesinlikle onlarla da bir alakası var.
Açıklanamayan olaylar ve rastlantı-

lar, dökülen yapraklar gibi Petra ve 
Calder’ın hayatını sarıyor çünkü.

Kahramanlarımız, çocukça 
dostlukların en tatlı mezesi olan  
‘sır paylaşmak’la tanışıyorlar ve  ha-
yalgüçleri ile sezgilerini kullanarak 
parçaları bir araya getirmeye çalı-
şıyorlar. Hatta daha da ileri gidip, 
sırrı çözmek -ve resmi kurtarmak- 
için kolları sıvıyorlar. Mektup kim 
tarafından gönderildi? Hırsız 
kim? Vermeer hakkında söyle-
nenler doğru mu? Bu soruların 
hepsine tek bir yanıt verilebilir: 
Olaylar her zaman göründükleri 
gibi değildir ve bazen sorular ce-
vaplardan daha önemlidir. 

Pentominolar, rüyalar, izlek-
ler, mavi M&M’ler, rastlantılar, gizli 
mektuplar, şifreler ve sanat eseri hır-
sızlığı… Blue Balliet’in ödüllü kitabı 
Tablodaki Sır, “Gençler için Da Vinci 
şifresi” alt başlığıyla sunulmuş, akıl 
açıcı, aksiyon dolu, ilginç karakterlerle 
bezenmiş bir macera… Ancak, kitap, 
benzerlerinden farklı olarak, matema-
tiksel bağlantılar, gizli çizimler, sanat 
tarihi, 20. yüzyılın başında açıklana-
mamış olaylar da içeriyor. 

Picasso’nun, “Sanat gerçeği söyleyen 
bir yalandır,” sözünden tutun,  sanatın 
ne olduğuna, bir resme nasıl bakılma-
sı gerektiğine kadar birçok entelektüel 
tartışma hayat buluyor kahramanlar 
arasında. Hem de hiç korkutucu değil 
bu tartışmalar. Çocukları zorlamaya-
cakları ve hatta bu konularda zaman 
zaman kendi kendilerine sordukları 
soruların cevaplarını bulmada onlara 
yardımcı olacakları bile söylenebilir. 
Bu da, yazarın okullarda sanat tarihi 
dersleri vermiş olmasının bir sonucu 
olsa gerek. 

Tablodaki Sır
Blue Balliett

Resimleyen: Brett Helquist
Çeviren: Kutluhan Kutlu
Altın Kitaplar / 224 sayfa
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Hareketli Uçak
Rebecca Finn

Çeviren: Nevin Avan Özdemir
İş Bankası Kültür Yayınları / 9 sayfa

2-5 yaş arası çocuklar bu kitapla 
hem boyut algılarını hem el-göz ko-
ordinasyonlarını hem de çevreyle bağ-
lantı kurma yeteneklerini geliştirme 
fırsatı bulacaklar. Kitap uçak ve insan 
figürlerinin bulunduğu, hareket edebi-
len bir maket gibi hazırlanmış. Kitabın 
tren versiyonu da yakında yayımlana-
cak.

Ne, Nasıl Yapılır?
Bill Slavin

Çeviren: U. Ceren Ünlü
İletişim Yayınları  

128 sayfa

Gizemler dünyasında yaşadığımı-
zın farkında mısınız? Günlük yaşamı-
mızda, gerçekte hakkında çok az şey 
bildiğimiz nesnelerle çevriliyiz. Bitki-
lerin ve kayaların nasıl kola kutusu ha-
line geldiğini, ağaçların nasıl bir gitara 
dönüştüğünü ve kot pantolonun nasıl 
mavi olduğunu merak ediyorsanız bu 
kitap tam size göre. Sakız, gitar, ayna, 
yara bandı, diş macunu, peynir, kola, 
kot pantolon ve cd’den kâğıda kadar 
toplam elli dört nesnenin nasıl yapıl-
dığını öğrenebileceğiniz, gündelik ha-
yata dair güzel bir bilimsel çalışma.

Televizyona Düşen Çocuk Gip
Gianni Rodari

Resimleyen: Sedat Girgin
Çeviren: Eren Cendey
Can Çocuk / 185 sayfa

Giampiero, Milano’da yaşayan sekiz 
yaşında televizyon tutkunu bir çocuk-
tur. Bir gün yeşil koltuğuna oturmuş, 
en sevdiği programı izlerken yavaşça 
bacaklarından yukarı doğru tv ekra-
nının içine çekilmeye başlar ve başına 
neler gelir neler. Televizyonun sadece 
izleyicisi değil bir parçası olmak iste-
yen, televizyon çağında yaşayan bu-
günün çocukları için Gip’in macerası 
biçilmiş kaftan. 

Ejderistan
Julian Press

Çeviren: Emsali Kekeç
Çizmeli Kedi Kitaplığı 

64 sayfa

Bu çete iki yetişkin ve üç çocuktan 
oluşuyor. Hepsinin kendine has yete-
nekleri var ve bu yeteneklerini gizem-
li olayları çözmek için kullanıyorlar.
İsimleri Şekerleme Çetesi! Onlar, poli-
siye olayların ortasına atlayıp çözmeye 
bayılıyorlar. Ama okurun da kendile-
rine eşlik etmesini istiyorlar; bu yüz-
den adım adım ilerliyor hikâye ve her 
adımda bir ipucu veriliyor okura. 

Kralın Piresi
Derleyerek çeviren: Akşit Göktürk
Resimleyen: Ayşın Delibaş Eroğlu

YKY / 130 sayfa

Doğan Kardeş dizisinin yeni ma-
sal kitabı Kralın Piresi, yine dünyanın 
farklı ülkelerinden özel masalların yan 
yana getirildiği özel bir çalışma. Usta 
çevirmen Akşit Göktürk’ün derleye-
rek Türkçeleştirdiği masallara Ayşın 
Delibaş’ın resimlediği renkli figürler 
eşlik ediyor. Bu masallarda klasik ka-
rakterlerin yerine, sıradışı ve eğlenceli 
kahramanlar sahneye çıkıyor.    

Korku Salanlar
Pete Johnson

Resimleyen: Ünver Alibey
Çeviren: Tuba Yılmaz

Büyülü Fener Yayınları / 147 sayfa

Korku Salanlar, ürkütücü olsa da 
aynı zamanda hem komik, hem gi-
zemli, hem de duyarlı olmayı başara-
bilen bir hikâye örgüsüne sahip. Her 
şey, Chloe’nin dönem ortasında yeni 
bir okula gelmesiyle başlar. Chloe yeni 
okulunda dışlandığı için oldukça üz-
gündür. Kimsenin arkadaşlığa yanaş-
madığı Chloe’nin elinden Aidan tutar. 
Okulda bütün çocuklar Aidan’dan ve 
onun çizdiği resimlerden korkmakta-
dır. Peki kimdir bu herkese korku sa-
lan Aidan? 

İyi Kitap Vitrini
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İlk görevini başarıyla tamamlayan Sansasyonel Küçük Ajan Janey Brown’ın başı belada! Rap müzik 
meraklısı yaşlı kadın peşini bırakmıyor, tuhaf zamanlarda tuhaf armağanlar alıyor ve Meyveli Buz 
Merkezi’nde garip şeyler oluyor. Soluk kesen bu maceraya davetlisiniz.

Heyecana dayanamayan okumasın!

Müthiş casus Sarışın 
Jane, bir defa daha sıra-

dan bir kız öğrenciye 
dönüşmek için du-
şaja, yani casus du-
şuna doğru ilerler-

ken duş kabininden 
vızıltılar yükseldi. 

Bu öylesine sıradan, alışılmış bir 
iş haline gelmişti ki Jane, casuslara 
özgü duş kabininde dolanmakta olan 
parlak, sedef su damlacıklarını zar zor 
fark edebildi. Duşajdan çıktığında 
yapması gerekenleri düşünmeye baş-
lamıştı bile. SPİ:ÇCE (Solomon’un 
POLBİLDİD –politik, bilimsel ve di-
daktik– İncelemeleri: Çocuk Casus-
Eğitmeni) casus laboratuvarındaydı 
ve en iyi öğrencisinin –aslında tek öğ-
rencisinin– sorgusunu beklerken bir 
havucu iştahla kemirmekteydi.

Bekleyiş uzun sürmedi. Birkaç da-
kika içinde robot bir el, Sarışın 

Jane’in sesle hareket 
eden casus-gözlüğünü 

çıkardı. Böylece Jane’in 
gözleri her zamanki bu-

ğulu gri rengine biraz
olsun geri döndü. Gümüş rengi likra-
dan casus-kıyafeti üstünden alındı ve 
alttan çıkan çöp bacakları bir kez daha 
yalnızca bayramlarda giyilen okul üni-
formasıyla örtüldü; kot pantolon ve 
üzerinde ‘Bana Güneşışığı Ver’ yazan 
tişört vardı. Son olarak bir başka me-
tal el, altın renkli saçlarını, ç o k 
işlevli atkuyruğunu sıkı-
ca bağlayan bantla birlikte 
h ız- la çekip aldı. Küçük 

casusun 

cılız, sıçan rengi saçları omuzlarına 
döküldü ve Janey Brown duşajdan dı-
şarı çıktı.

Vaftiz annesi, yani V-anası koca-
man, paslanmaz çelik buzdolabında 
bir şeyler aranırken Janey, “Aradığın 

şey bu mu?” diye sordu.
Janey, elini daha tam ola-

rak uzatamamışken V-ana 
yırtık pırtık kutuyu 
kaptı. “Kötüsün Sarışın 
kız, kötü, kötü, kötü! 

Bunları sırayla yapman 
gerektiğini biliyorsun: 

Şifreyi çöz, sorgula, du-
şajdan çık. Ne zamandan beri 
bana şekerlemeleri vermeden du-
şajdan çıkıyorsun. Yani hayati bilgileri 
vermeden demek istedim.”

“Sadece diyetini bozmaman için 
yardımcı oluyordum V-ana. Tatiller-
deki görevimin bu olduğunu söyle-
miştin,” dedi Janey alaycı bir ifadeyle. 

V-ana mor kuvars gözlerini kırpa-
rak gökyüzüne dikti. “Bu sadece 

bir kandırmacaydı 
Sarı kız! Blöf yapıyordum! Bunu hızla 
fark edip tersini yapman gerekiyordu. 
BANA PASTA GETİR!”

“Sonunda nasıl yapılacağını anla-
dım,” dedi Janey. “Maalesef 
gece yarısı pasta alınabilecek tek yer 
pasta fırınının arkasındaki çöp bidon-
ları. En temiz çöp bidonunu seçtim. 
Pasta muhtemelen bir iki günlük…”

“Ama duşajdan geçti!” Kurdeleyle 
sarılmış pasta kutusunu kabinin için-
den alırken V-ana’nın gözleri parlıyor-
du. “Bak şu bebeğe.” 

Janey güldü. Çöp kovasının di-
binden çıkarıp aldığı ezik ve peri-
şan durumdaki süngere benzeyen 
kek, muhteşem kremalı bir pastaya 
dönüşmüştü. Hava kadar hafif bir 
dilim beyaz pasta, aralara serpiştiri-
len kalın reçel katmanları ve üzerini 
kaplayan kremayla birlikte V-ana’nın 

mağara kadar geniş ağzına 
doğru yol aldı. “Bana da 
biraz bırak!” dedi Janey. 

“Harika görünüyor. Duşajın 
insanların yanı sıra yiyecekler-
de de etkili olduğunu bilmiyor-
dum. Aaa… ve kedilerde.”
Casus-kedisi Bela’yı bulabil-

mek için laboratuvarda etrafına ba-
kındı. Janey’nin ilk görevine bulaş-

tığından beri Bela, ona çok 
bağlanmıştı. Kremalı pasta 
ve kek kokuları onu sık sık 

baştan çıkarıp V-ana’nın 
laboratuvarına çekse de, 
artık o, zamanının büyük 

bir kısmını V-ana’nın şömi-
nesinin diğer tarafında, yani Janey’nin 
yatak odasında geçiriyordu. “Nerede 
o? Onu bu gece gördün mü hiç?” 

V-ana başını salladı. “O bir kedi 
kızcağızım. Muhtemelen fare peşin-
dedir.”

“O, farelerden nefret eder.”
“Haklısın. O zaman kuşların pe-

şindedir.”

Kitap İçi

Sarışın Jane Bela’nın Peşinde
Jill Marshall

Çeviren: Nursel Yıldız
Tudem Yayınları / 200 sayfa 



Filozof Çocuk yanıt vermek yerine, çocukları ve yetişkinleri düşünmeye 
yöneltiyor, görünenin arkasına çocuk gözüyle bakmaya çalışıyor. 

Bu seri, kendileriyle, hayatla, dünyayla ilgili önemli sorunlara kafa yoran 
tüm çocuklar ve yetişkinler için sorgulama yöntemi sunuyor.

Kalıplaşmış yanıtlar yerine eleştirel olanları tercih edenler için de gerekli 
bir kılavuz niteliği taşıyan Filozof Çocuk serisi  

her yaş grubuna hitap eden bir kaynak özelliğinde...




