
“Sanat tutunacak 
  en güzel dal!”
Geçen yıl ‘Güzeli Arayış’ projesiyle ses getiren sanat 
tarihçisi Gürol Sözen’in, bu projesinin bir ayağı olan 
Anadolu Uygarlıklarının Çocukları başlıklı tarihsel öykü 
serisinin ilk iki kitabı yayımlandı: “Hititli Pattiya ile Pallili” 
ve “Troya’da Bin Pınarlı Dağın Kelebeği”.
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Gürol Sözen, toplumsal yapının 
kirlenmesi karşısında, Anadolu’da 
kendi uygarlıklarımıza sahip çık-
mak, ne kadar önemli olduklarının 
altını çizmek niyetiyle, Anadolu uy-
garlıklarının öykülerini çocuklar 
için masal biçiminde kaleme aldı. 
Anadolu Uygarlıklarının Çocukları 
üst başlığını taşıyan serinin ilk iki 
kitabı: “Hititli Pattiya ile Pallili” ve 

“Troya’da Bir Pınarlı Dağın Kelebe-
ği”. Hititli bir kız ile Troyalı bir 

oğlan çocuğunun ağzından ak-
tarılan bu iki masal, dönemin 

belgelerinin ışığında 
kaleme alındı ve re-

simlendi. Sekiz kitaba 
tamamlanacak seri, 

Anadolu topraklarının 
on bin yıllık mirasını 
çocuklara keyifli bir 

üslupla aktarıyor. 
Ressam, yazar ve 

sanat tarihçisi 

Sözen’le bu iki masal vesilesiyle ilk 
sayımız için söyleştim. 

Klasik bir soruyla başlayalım. 
Tarihi, çocuklar için öyküleme-
ye nasıl karar verdiniz? 

Anadolu uygarlıklarına 
baktığımız zaman, onların 
da çocukları olduğunu, 
yaptıkları heykellerde, 
rölyeflerde ve 
yazıtlarında 
görüyoruz. 
Bunu görün-
ce, baktım 
günümüzün 
büyüklerinden 
hayır yok, gelece-
ğin büyükleri için 
masallar yazmaya 
karar verdim. Eskiden 
masallar yazıyordum, 
masal türünü çok seviyorum. Çok 
büyük bir boşluk var, Anadolu’nun 
masallarını bilmiyoruz. 

Yetişkinler için koca koca anı-
tarih kitapları yazdınız, ama ço-
cuklar için kalem oynatmak başka. 
Nasıl seslendiniz çocuklara bu ma-

sallarda?                              
Çocukların kendi dille-

rinden anlatmak istedim bu 
masalları. O uygarlığın çocuk-

ları, o uygarlığın hayvanları 
olsun istedim bu 

masallarda. Hatta 
kendim de dahil 
olmak üzere, ço-

cukların ağzından 
büyüklerle dalga 
geçtim. Tabii ben 

masalcı olma-
dığım için, diğer 

masallardan farklı 
bir anlatım dilinin 

olması gerekiyordu.  
Farklılık nasıl olabilirdi? Bir masa-

lın didaktik olarak, kafaya vurarak 
çocuklara bir şey anlatması mümkün 
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değil. O masal 
tadını ala-

mazsınız 
ondan. 

Anadolu’ 
daki des-

tanlardan, 
Kelile 

ve Dimme 
hikâyelerinden, 

Binbir Gece 
Masalları’ndan 

ve tabii Pertev Naili 
Boratav’ın araştırmala-

rından çok yararlandım. Yani teker-
lemeler, vurgular, anlatım biçimle-
ri... Aynı üslupta, fakat değişik tatta 
vermeye çalıştım her masalı. Belge-
selliğin korumasına da çok dikkat 
ettim. Çocuklar bir Hitit dediğiniz 
zaman ya da bir İyonyalı dediğiniz 
zaman, Anadolu’da farkı görmeli. 

Savaşı, kör inanışları, dediko-
duyu ve kara çalmayı, çocuk ah-
lakını ciddiye alarak ama öğretici 
olma tuzağına düşmeden eleştir-
mişsiniz…

O izlenimler benim için de çok 
önemli. Sebebi şu; onlar hayatımı-
za egemen olan yanlışlıklar. Savaş o 
gün de vardı, bugün de var ve daha 
şiddetli. O nedenle çocukların savaşa 
karşı olmalarını tabii ki istiyorum. 
Bugünün Türkiyesinde hepimiz gi-
bi benim de gözlediğim en kötü şey 
moral çöküntünün, güvensizliğinin 
ve kuşkunun egemen olması. Günü-
müzde çocukların tutunacağı hiçbir 
dal yok, o yüzden de sanatın, kültü-
rün tutunacak en güzel dallardan 
biri olduğunu, Anadolu’nun da bu 
konuda çok zengin olduğunu gös-
termek istedim. 

Bu kitapların, öyküledikleri 
uygarlıklarla ilgili her şeyi kapsa-
dıkları gibi bir iddianız yok. Ama 
neleri kapsıyor, onu biraz açabilir 
misiniz? 

Şuna dikkat ettim; bir, yönetim 
biçimlerini anlatmak. Hitit’te ola-
ğanüstü bir yorum gücü, soyutlama 
gücü var. Döküm güçleri var, made-
ni dökerken. Sonra giyim kuşamla-
rı… Rölyeflerini görüyorsunuz, o 
rölyeflerin üzerinde olağanüstü bir 
giysi ve kumaş var, üstelik çok yalın 

Hititli kadınlar. Bir de tabii bitkile-
rini inceledim her bölgenin. Kitapta 
kullanılan bitkiler yerel bitkilerdir, 
oraların kendi otlarıdır, çiçekleridir. 
Temelinde, dediğim gibi yönetim 
biçimleri, yeme içmeleri, törenleri, 
eğlenceleri, sanatı… Çok değişik ye-
mekleri var, otları çok kullanıyorlar. 
Hititli Pattiya’nın hikâyesinde anne-
si sürekli ilaç yapıyor otlardan, bu-
gün de varolan otlardan. Sonra kral 
kraliçe dedikoduları var. Tek kitapta 
zor oluyor, belki iki üç Hitit kitabı 
çıksa daha farklı olacak. Toplumsal 
yaşamı korumaya çalıştım ki, çocuk-
lar baktıkları zaman yalnız düşlerin 
arasında, masalların arasında kal-
masınlar, kendi düşleriyle birlikte o 
gerçekleri görebilsinler.

Resimlerin gerçeğe sadık olma-
sı için nasıl bir çalışma yapıldı?

Ben arkadaşlarıma kaynakların 
fotokopilerini veriyorum. Mesela 
Hitit’in çalgıcıları dediğim zaman, 
rölyeflerin fotoğraflarını veriyorum. 
Yahut elyazmaları, minyatürler var-
sa fotokopilerini veriyorum. Otların 
fotoğraflarını veriyorum. Aklımdan 
geçen sahneleri yazıyorum, kendi 
yorumlarını katmalarını da istiyo-
rum tabii. Ondan sonra da ‘o hangi 
sayfada olsun’, ‘nasıl büyütelim’, ‘na-
sıl küçültelim’, ‘vinyetler nasıl olsun’ 
diye konuşuyoruz. Çocuk farkında 
olmadan o giysinin, o mekânın tadını 

almalı. Mesela çift başlı Hitit ördeği 
vinyet olarak kullanılıyor kitapta. 
Kitabın arkasına açıklama koyacak-
tık atladık, ama bundan sonraki ma-
sallarda koyacağız. 

Masallardan birkaçını da siz 
desenleyecek misiniz?

Eşek Kulaklı Soylu Midas’ı re-
simledim. Ama yalnız bir defa ya-
pacağım. Çünkü benim işim masal 
çizmek değil. Başka birilerinin çiz-
mesi hoşuma gidiyor; çünkü benim 
dışımda bir şeyler yakalıyorlar. 

Bu iki masala epeyce bir kardeş 
gelecek sanırım... 

Evet. Bir kronolojik sıraya sokma-
dık, ama Hitit Uygarlığı çok önemli. 
Kırk bin tablet var Boğazköy’den 
çıkan; yaşama biçimleri, hukuk 
düzenleri, giysileri hakkında çok 
şey biliyoruz. O nedenle Hitit’e gir-
dim. Bir de tabii Kaz Dağları’na ve 
Troya’ya girdim. Anadolu’daki uy-
garlıkların sayısından hareket ettim; 
Selçuklu’yu, Bizans’ı, Osmanlı’yı bi-
liyoruz, biraz da gerileri. Oysa Nem-
rut’a çıktığınız zaman Komegene 
İmparatorluğu var. Sonra Frigya var. 
Frigya Kralı Midas çok ilginç, onun 
oyuncaklarının mezarında bulun-
ması bütün bunlara kaynaklık etti. 
Şu anda çıkacak olan da sanıyorum 
Frigya. Sanıyorum Bizans’a kadar 
bu masallar devam edecek.

Aslı TOHUMCU

Hititli Pattiya ile Pallili
Gürol Sözen

Resimleyen: Gözde Bitir S.
Can Çocuk / 64 sayfa

Troya’da Bin Pınarlı Dağın Kelebeği 
Gürol Sözen

Resimleyen: An-Su Aksoy
Can Çocuk / 76 sayfa
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Sabahattin Ali niçin değerli?
Semih GÜMÜŞ

Eleştirmen-yazar Semih Gümüş, gençlerle yetişkinlerin ortak okumasına açık yazar ve kitaplarla her 
ay İyi Kitap’ta olacak. Ortak Okumalar’daki ilk konuğu ise Cumhuriyet dönemi edebiyatının başlıca 
kurucularından Sabahattin Ali...

Zamanla değeri azalmayıp artan 
her yazarı farklı bir gözle yeniden oku-
mak da gerekir. İlkgençlik yıllarımızda 
okuyup tam anlayamadığımız kitapla-
rın gizleri ilerleyen yaşlarda teker teker 
çözülür. Demek ki farklı dönemlerde 
her yazarı başka bir biçimde okuma 
deneyimini de yaşarız. 

Sabahattin Ali belki bu bakım-
dan şanslı yazarlar arasında sayılır. 
Verimliliğinin doruklarındayken de 
edebiyatımızın en önde 
gelen yazarlarındandı, 
adamakıllı bir etkinlik 
alanı kurduktan sonra, 
öyküleri ve romanları 
sonra gelen kuşakları 
da kendi izinde taşıdı. 
Çünkü başkalarına benzemez bir öy-
kücüydü. Ömer Seyfettin, Refik Halit 
Karay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
ile güçlenen memleket öykücülüğüne 
düşünsel bir derinlik kazandırırken, 
öykü anlayışına getirdiği yeni açılım-
larla da gelecek kuşakların önünü açtı. 

Sabahattin Ali, Doğan Kardeş Ki-
taplığı’nın “Seçme Öyküler” dizisinde 
yayımlanan “Kamyon” adlı seçilmiş 
öyküler toplamındaki ilk öyküleri ara-
sında da bulunan “Değirmen”den, son 
öykülerinden biri olan “Çaydanlık”a 

varıncaya dek, kendi öykü anlayışını 
sürekli geliştirdi. Bu kesintisiz etkin-
liği onun öncelikle bir öykücü olarak 
anılmasına yol açtı. Bunda, öykücü-
lüğümüzdeki etkisinin, sözgelimi ro-
manlarının yarattığı etkiyle karşılaştı-
rılamayacak düzeyde bulunuşunun da 
payı var. 

Hemen her zaman onun kasaba 
gerçekliğine ilişkin gözlemlerinin yet-
kinliğinden söz edilir. Aslında dışarı-

daki hayatın gözlem-
ciliğinden çok, onun 
içindeki insanların dü-
şünce ve duygu dünya-
sına sokulabilme yet-
kinliği daha önemli. 
Sabahattin Ali, insan-

cıl bakış açısı içinde, hayatı kişilerin 
dünyasına bağlayarak anlatmayı seçti. 
Çok sahici kişilikler yarattı. Roman 
kişilerinin belleklerde yer edenleri 
çoktur, ama öykü kişileri için aynısı 
söylenemez. Oysa Sabahattin Ali’nin 
“Hanende Melek”, “Gramofon Avrat” 
gibi bir dizi öyküsündeki kişiliklerin 
unutulmaz oluşu da büyük bir yazarı 
anlatır. Asıl eksene kişilerini yerleşti-
ren bu öykü anlayışı ile de memleket 
öykücülerinden ayrılır. Belki Ömer 
Seyfettin’in sıradan insanları anlattığı 
öykülerinden söz edilebilir bu düzey-
de, ama Refik Halit ya da Yakup Kadri 
için yaşanan hayatın gerçekliği kişiler-
den daha önemli olmuştur.

Bu arada yaklaşık yarım yüzyıl 
önce yazdığı öykülerinde kullandığı 
dilin yalınlığından, güzelliğinden de 
söz edilmeli. Bir yazarın zaman içinde 
kalıcı olmasını sağlayan başlıca etken-
lerden biri diliyse, Sabahattin Ali’nin, 
Türkçenin gururu sayılan yapıtlar ver-
diği kuşkusuzdur. Kullandığı Türkçe 
döneminin genel anlayışının çok ile-
risindeydi.

Bugün edebiyatımızın kanonuna 
da karşılık gelen ana akımından, onun 

bütün Cumhuriyet edebiyatını belirle-
yen egemen anlayışından söz ediyor-
sak, bunun oluşmasına katkı yapan 
yazarlar arasında, Sabahattin Ali ilk 
akla gelenlerdendir. Sonunda, egemen 
oluşu ya da bütün edebiyatımızın anla-
yışını belirleme yetkesi ne olursa olsun, 
Cumhuriyet dönemi edebiyatının baş-
lıca kurucularındandır Sabahattin Ali. 

Bizde belirgin bir gençlik edebiyatı 
damarından söz edilemez. Gençlerin 
sorunları daha çok içinde bulundukla-
rı ilişkiler ağına ve yaşadıkları hayatın 
gerçekliğine bağlanarak anlatılmıştır. 
Oysa bu tutum gençleri, onların özel 
sorunlarını, düşünme biçimlerini an-
latmak için yeterli değildir. Belki genç-
lere edebiyatımızın ustalarını götür-
menin yolları daha sık denenebilir. 
Doğan Kardeş Kitaplığı’nın “Seçme 
Öyküler” dizisi bu işlevi yerine getir-
menin yollarından biri. Sabahattin 
Ali’nin “Kamyon” kitabıysa, ilkgençlik 
yıllarından başlayarak has edebiyatı ve 
çağdaş edebiyatımızın ustalarını tanı-
mak için en doğru seçimlerden.

Ortak Okumalar

Kamyon / Seçme Öyküler
 Sabahattin Ali

Yapı Kredi Yayınları
130 sayfa

Sabahattin Ali’nin, 
Türkçenin gururu 

sayılan yapıtlar verdiği 
kuşkusuzdur.
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Irmak ZİLELİ

“Mahalle arası savaşlardan birinde karşı mahallenin savaşçıları tarafından esir alınmıştım da, ilk 
çocukluk aşkımı o sayede yaşamıştım, hiç unutmam... Evet itiraf ediyorum, düşman cepheden bir 
askerdi ilk aşkım...”

Çocuğunuz çete kurarsa...

Çocuklar için, büyüklerin ‘ciddi’  
dünyasından bağımsız, sadece kendile-
rine ait dünyalar kurmak ne harika bir 
şeydir! Mahalle arası savaşlara kadar 
uzanan, sapanların ve yeni icat edilen 
çeşitli aletlerin eşliğinde, tehlikelerin 
kıyısında geçen oyunlar oynamak, on-
ları ‘adam yerine koymayan’ büyüklere 
masumane birer isyandır sanki. Kimi 
çocuk ‘çeteleri’ hay-
vanların canını kur-
tarmaya vakfetmiştir 
kendini. Kimisi yaşlı 
amcalar ve teyzeler 
için çalışmayı amaç 
edinmiştir. Bir başka-
sı, mahallenin arka sokaklarında eski 
çağlardan kalma defineler bulacağına 
inanmıştır. Hatta aynı definenin peşi-
ne düşen iki mahalle çetesinin savaşa 
giriştiği çok olmuştur. Genellikle erkek 
çocukları bu çetelerin elebaşı olsa da, 
biz kızların da maceralara orasından 
burasından dahil olma çabası içinde 
olduğunu biliyorum... Yine böyle ma-
halle arası savaşlardan birinde karşı 
mahallenin savaşçıları tarafından esir 
alınmıştım da, ilk çocukluk aşkımı o 
sayede yaşamıştım, hiç unutmam. Evet 
itiraf ediyorum, düşman cepheden bir 
askerdi ilk aşkım. Allahtan çocuktuk 
da hain damgası yemekten kıl payı 
kurtulmuştum.

HAVAYA GİRMEK İÇİN
Beni bu eski günlere götüren, Enid 

Blyton oldu. “Gizli Yediler” ve “Afacan 
5’ler” kim bilir kaç çocuğun ‘çete’sine 
esin kaynağı olmuştur... İlk basım tari-
hi 1940’lar olduğuna göre, sayısız ‘çete 
elemanı’ yetiştirmiş olmalı Blyton! 
Hatta kuşaktan kuşağa aktarılan gele-
nekler, isimler, parolalar bile bulunabi-
lir, araştırmak gerek. Gerçi kimin kim-
den esinlendiği biraz karışık. Çünkü 
Blyton’ın kızının yazdığı önsöze göre, 
yazar gerçek yaşamda var olan bir Giz-
li Yediler’den araklamış bu fikri. 

Afacan 5’ler de, Gizli Yediler de 
çocukların ilgisini çekecek bütün özel-
liklere sahip. Büyüklerin katılamadığı 

gizli toplantılar yapıyorlar, kendilerine 
ait bir mekânları var (ben en çok ağaç 
ev ya da kulübeleri severdim); üste-
lik bu mekâna girmek için parolayı 
bilmeniz gerekiyor! Tabii çetenin baş 
harflerinden oluşan rozetleri de unut-
mamalısınız... Bunların her biri hava-
ya girmek için olmazsa olmaz!

Günümüzde çocuklar bilgisayar or-
tamlarında daha ge-
niş imkânlar içinde 
pek çok maceraya atı-
lıyor olmalılar ama 
toz toprak içinde de-
belenerek, dağ bayır
tırmanarak (tabii as-

lında küçük bir toprak yığını), ağaçla-
rın tepesinde sincap gibi gezerek ya-
şanan bu maceraların yerini tutar mı 
bilmiyorum. Bana kalırsa hayat sanal 
olandan her zaman daha eğlencelidir! 
Bu romanlarda çocuklarınız da haya-
tın ta kendisini bulacak... 

Unutmadan, içinizi ferahlatmak 
için söyleyeyim, bizim Afacanların da 
Gizli Yediler’in de eli hep kötülerin ya-
kasında... Hatta çoğunlukla boyların-
dan büyük işlere kalkışıyorlar. Yine de 

azıcık maceradan kimseye bir zarar 
gelmez. Hem bu romanlarda olduğu 
gibi, günlük yaşamda çocuklarınızın 
karşısına kaçakçılar ya da hırsızlar çık-
mayacaktır. Olsa olsa onlar hayvanlara 
eziyet edenlerin ya da olmayan define-
lerin peşine düşeceklerdir... 

Romanda en sevdiğim yan çocuk-
lara aşılanan hayvan sevgisi. Blyton, 
iki romanında da dikkati çekici şekilde 
köpek ile insanın dostluğuna yer veri-
yor. Çocuklarınız bugüne kadar köpek 
isterim diye tutturmadıysa, bu iki ki-
taptan sonra başınızın etini yemeye 
başlayacaklardır, benden söylemesi. 

Ekip ruhunu yüceltiyor; arkadaş-
lığı, birarada olmanın önemini anlatı-
yor iki kitap da. Bu macera romanları 
bana “Hepimiz birimiz, birimiz hepi-
miz için” sözünü hatırlattı.

Artemis kitaplara yaş sınırı koy-
mamış, ancak gençlik kitabı olarak 
sunmuş. Ben kitabı 9-14 yaş arasında-
ki çocuk ve gençlerin ilgiyle okuyaca-
ğını düşünüyorum. 14 yaş üstü içinse 
biraz “çocuk oyuncağı” olabilir. Ne de 
olsa onlar çok daha büyük maceraların 
peşindeler... 

Afacan 5’ler Kaçakçılar Tepesi’nde
Enid Blyton

Çeviren: Engin Karadeniz 
Artemis Yayınları  

300 sayfa    

Gizli Yediler İz Peşinde
Enid Blyton

Çeviren: Görkem Köymen
Artemis Yayınları  

164 sayfa

Ekip ruhunu yüceltiyor; 
arkadaşlığı, birarada 

olmanın önemini anlatıyor 
her iki kitap da.
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Ahmet ÖZ

Çocuklar bile
birdenbire büyüyebilir!
Brigitte Labbé’nin çocuklara hayatı anlatan Çıtır Çıtır Felsefe adlı dizisine, tam da yerel seçimler 
öncesi yeni ve anlamlı bir başlık daha eklendi: Liderler ve Diğerleri... Kitap, en küçük insanlararası 
faaliyetin bile nasıl bir iktidar ilişkisi ürettiğini çok iyi betimliyor.        

Antik ve feodal çağlarda insanlar 
zorla, devlet gücü ve şiddetle köleleş-
tirilirdi. Ama modern toplumlarda 
her şey ulusal ve uluslararası huku-
ka uygun olarak yapılmak zorunda, 
çünkü hepimiz özgür yurttaşlarız, 
insanlığın uzun yürüyüşü sırasında 
zorlu mücadelelerle elde ettiği haklar 
bunlar. İfadesini en iyi Evrensel İn-
san Hakları Beyannamesi’nde 
bulan kazanımlar… Modern 
toplumlarda insanları zin-
cire vuran şey, tam da bu 
insanlararası ilişkiler ya 
da iktidar ilişkileridir. 
Çünkü, iki kişinin ol-
duğu yerde daima bir 
iktidar ilişkisi vardır.

Günışığı Kitaplığı ta-
rafından yayımlanan “Li-
derler ve Diğerleri” isimli 
kitap, en küçük insanlararası 
faaliyetin bile nasıl bir iktidar ilişkisi 
ürettiğini çok iyi betimliyor. Kumdan 
bir kale yapmak ya da bir voleybol 
turnuvasına katılmak için bile bir ik-
tidar ilişkisine girmek zorundayız; biri 
lider ya da yöneten, diğerleri tebaa 
ya da yönetilen olmak zorunda. Yine 
kitapta anlatıldığı gibi zevkleri, istek-
leri, karakter, yetenek ve eğilimleri 
birbirinden farklı insanları böylesine 
basit bir iş için bile biraraya getirmek 
neredeyse imkânsızken, nasıl oluyor 
da insanlar devasa toplumsal, siyasal, 
ekonomik ilişkilerin içinde sabitlene-
biliyorlar? (Yazık ki kitap bu soruyla 
ilgilenmiyor.) 

Soydan soptan, kandan güçten ya 
da tanrılardan geldiği varsayılan ve 
geçmişte böylece insanlığa dayatılan 
liderliğin, gerçekte fiili bir zorunluluk-
tan doğduğunu ve kurumsallaştığı her 
yerde zorbalığa yol açtığını ‘çocukça’ 
da olsa gayet iyi anlatıyor kitap. İşte bu 
nedenle arzu ve istekleri farklılaşanlar 
derhal liderliğe boşverip kendi işlerine 
dönüveriyorlar.  

Ama bu sadece kitaplarda olan, 
gerçekte işler böyle yürümüyor. Ken-
di isteklerimize ya da yeteneklerimize 
uygun olmasa da bizim dışımızdaki 
güçlerce şekillendirilmiş dünyamızda 
yaşayabilmek için başkalarının çıkar-
larına hizmet etmek ve bunun kar-
şılığında bize verilen ücretle yetinmek 

zorundayız. 
“Liderler ve Di-

ğerleri” ele aldığı 
konunun ni-
teliğini, nasıl 
ortaya çıktı-

ğını, iç di-
namiklerini 
ve yol açtığı 

sonuçları 
açık seçik ve 
gayet iyi işli-
yor. Derinle-

mesine bir analizle 
karşı karşıya değiliz; 

konunun felsefi, siyasi, toplumsal 
boyutlarını karşılaştırmalı bir biçimde 
ele alan bir kitap değil bu. Ve böyle-
si bir kitap yazmak için dâhi olmaya 
hacet yok. Peki niçin çeviri? Bizim 
bu konuyu böylesine naif bir biçimde 
yazacak yazarımız ve resimlendire-
cek ressamımız yok mu? Üstelik bu 
yapıldığına göre bunu da aşan, me-
seleyi daha derli toplu ele alacak bir 
yapıt oluşturma imkânımız yok mu? 
İsimleri Türkçeleştirmek asıl sorunun 
üzerini örtmüyor. Yazarlarımızın, sa-
natın sadece yetenek, dil ya da üslupla 
ilgili bir şey olmadığını kavraması; ya-
yıncılarımızın da hızla ucuz işten uzak-
laşarak daha kaliteli ve yetkin eserler 
ortaya çıkarmak üzre harekete geçme-
si gerekli, bu sözlerim aynı zamanda 
bir yayıncı olarak kendimedir de…

Sözün özü, liderlik fiili bir zorun-
luluktur. Ama kurumsallaştığı andan 
itibaren zorbalığa dönüşür. İşte bu ne-
denle seçimlere başvurur, kendi yöne-
ticilerimizi seçer ve denetleriz yetkili 

organlar aracılığıyla; zorbalıkları yan-
larına kâr kalmasın diye... Fakat ha-
yatımızın neredeyse tamamını kap-
layan çalışma yaşamında hiçbir seçim 
şansımız yoktur, orman kuralları ge-
çerlidir orada. Ancak mesleki kuru-
luşlar ve sendikalar aracılığıyla örgüt-
lenerek çıkarlarımızı koruyabiliriz. 
Başka alanlarda da seçim yapamayız, 
örneğin arkadaşlarımızın, öğretme-
nimizin, anne-babamızın kişiliklerini 
seçemeyiz. Buralarda daha iyiyi yara-
tabilmek için yapmamız gereken şey 
akılcı, uzlaşmacı, iknaya ve karşılıklı 
anlayışa dayalı bir yaklaşımla sorunla-
rı çözmeye çalışmaktır.  

Dünya tarihine şöyle üstünkörü 
bir bakış bile evrimin, değişimin ka-
çınılmaz olduğunu ve en nihayetinde 
iyiye doğru bir akışın süregelmekte ol-
duğunu görmemizi sağlar. İşte bu ne-
denle, insanı öldürebilir, yok edebilir, 
parçalayabilir ama asla mağlup ede-
mezsiniz, diyor Ernest Hemingway…

Liderler ve Diğerleri
Brigitte Labbé, Michel Puech

Resimleyen: Jacques Azam
Çeviren: Azade Aslan

Günışığı Kitaplığı
39 sayfa



İlk iki serüvenlerinde Batı Anadolu’nun ve İstanbul’un altını üstüne getiren İkiz Gezginler, bu defa 
Troya’da tarihi ve mitolojik bir yolculuğa çıkıyorlar. “İkiz Gezginler Troya’da” adlı bu macerada da 
okuyanları masalsı ve heyecanlı bir serüven bekliyor.

Surların gölgesinde  

En güzel maceralar efsanelerde, 
mitolojilerde ve masallarda saklı der-
sem, abartmış mı olurum! Omuzların-
da gök kubbeyi taşıyan veya dokundu-
ğu her şeyi altına çevirebilen birinden, 
bir günde dünya yüzünden silinen bir 
uygarlıktan, dünyanın bütün hastalık 
ve acılarını barındıran bir kutudan, 
yarı canavar yarı balık veya yarı insan 
yarı keçi canlılardan nasıl haberdar 
olurduk! Ya da bütün bu saydıklarım 
ve çok daha fazlası nasıl varolurdu ef-
saneler ve mitolojiler ol-
masa! 

Anadolu toprakları- 
nın bu anlamdaki bere-
ketinden sadece yetiş-
kinler değil (onların da
ne kadar ilgilendiği tar-
tışılır ya), çocuklar ve 
gençler de nasiplerini 
alabilsinler diye yarat-
mış Betül Avunç “İkiz 
Gezginleri”. Yani Peri 
ile Ege adındaki ikiz 
kardeşleri. Peri beyaz 
tenli, koyu kahverengi 
saçlı, kahverengi gözlü 
bir kız. Ege ise kumral 
perçemli, haşarı bir oğlan çocuğu. Her 
fırsatını bulduklarında atışsalar da, iş 
efsanelerden oyun kurmaya geldi mi, 
onlardan geçimlisi yok. 

Anadolu’da efsanelerin izini sür-
meyi, tarih ve arkeolojiyi seven annele-
rine borçlu İkiz Gezginler. Annelerinin 
dilinden düşürmediği bir şey var; “Siz 
çok şanslı çocuklarsınız. Böyle bir ar-
keolojik zenginliği olan başka bir ülke 

yok. Bin-
lerce yıllık 

Anadolu uy-
garlıklarının 
mirasçısısı-
nız, bunun 

değerini 
bilin.” 

Bu yüzden de, kışın hafta sonları 
İstanbul’un tarihi yerlerini, yazın da 
Anadolu’yu geziyorlar ailece. Eski uy-
garlıkların kalıntıları arasında gezer-
ken efsaneleri canlandırıyor ve harika 
serüvenler yaşıyorlar kendi aralarında. 
Maceralarını okuyanlara da hem eğ-
lence hem de tarihimizi tanıma fırsa-
tını sunuyorlar. 

“İkiz Gezginlerin Serüvenleri”nde, 
Antik Çağ’da doğan efsanelerin izinde 
Batı Anadolu’yu gezmişlerdi çocuklar. 

“İkiz Gezginler 
İstanbul’da” adlı mace-
ralarında ise Kız Kulesi’
nden girip Yerebatan’dan 
çıkmış, İstanbul’un altı-
nı üstüne (iyi anlamda) 
getirmişlerdi.

Şimdilerde İş Banka-
sı Kültür Yayımları’nca 
yayımlanan İkiz Gezgin-
ler, üçüncü maceraları-
nın yeni basımıyla raf-
larda; “İkiz Gezginler 
Troya’da”. (Keşke yayıne-
vi bu üç maceranın daha 
önceden de yayımlandı-
ğını künyede belirtsey-

miş. Hem okuyan yanılgıya düşmezdi, 
hem de serinin yazarına, emeğine karşı 
hoş bir tutum olurdu.) 

Hekabe’nin gördüğü tatsız rüyay-
la, neredeyse gerçekçi diyebileceğimiz 
bir canlılıkla açılıyor macera. Hemen 
ardından anlıyoruz ki Peri, tam da 
“Troya’ya” doğru yola koyulacakları 
sabaha karşı rüyasında, kötü bir düş 
gören Hekabe’yi görüyor. Paris’in han-
gi kehanetin ışığı altında doğduğunun 
hikâyesini de öğreniyor okuyan. Saba-
hın ilk ışıklarıyla ailece yola koyulan 
İkiz Gezginler, yolda İlyada 
hakkındaki bilgilerini 
sınıyorlar. (Troya’ya 
koltuğunuzun 
altında 

Troya kentinin destanı olmadan gidilir 
mi!) Troya kalıntılarının nasıl gün ışı-
ğına çıktığından, nasıl gerçek bir kent 
sıfatını kazandığından bahsediyorlar. 

Çanakkale Boğazı’ndan höşmerim 
yeme hayaliyle geçen ikizler, surların 
önünde Agamemnon ile Akhilleus’luğa 
soyunarak Troya Savaşı’nın en etkileyi-
ci kısımlarını oynuyorlar. İlyada’daki 
bir dizeyle yeryüzüne inen Esin Peri-
si, çocukları tanrılar katında şahane 
bir gezintiye de çıkarınca bizimkilerin 
keyfi tam oluyor. İstanbul’a tatlı anı-
oyunlarla dönen ikizler okuyanların 
da ağzına koca bir parmak bal çalmış 
oluyorlar Troya konusunda!

Kim söylemişti; “Ne kadar geri-
ye bakarsan o kadar ileriye gidersin” 
diye. Dileyelim de, İkiz Gezginler’in 
serüvenlerini okuyanlar da aynı me-
rakın ateşiyle tatlı tatlı kavrulsunlar. 
Anadolu’nun on binlerce yıllık tari-
hinde sık sık yolculuğa çıksınlar ki, o 
geçmiş boyunca adımlar atsınlar gele-
ceğe… 

Bitirmeden, Betül Avunç’un İkiz 
Gezginler’in yeni macerasını yazmakla 
meşgul olduğunu da müjdeleyelim. 

İkiz Gezginler Troya’da
Betül Avunç

Resimleyen: Bahadır Barış Özsoy
İş Bankası Kültür Yayınları  

126 sayfa

Mine ERYAVUZ



“Dere Tepe Ters” Italo Calvino’nun yazdığı son masallardan biri! Ya çocuklar sandığınızdan daha 
akıllı ya da Calvino çocuklar için yazdığını iddia ederken aslında büyükler için yazmış! Masal, 
adının da işaret ettiği gibi ters bir coğrafyada geçiyor. 

Sema ASLAN

Bir masalın coğrafyasında
gezerken...

Fantastik edebiyata katkılarıyla 
Italo Calvino, büyük–küçük herkesin 
gönlünü fetheden yazarlardan. Ufuk 
açıcı satırları, bazen tıpkı kendisinin 
de belirttiği gibi kapılar açarken ba-
zen de okurunu büyük bir merakın 
kıskacında bırakır. Yazarın yazdığı son 
masallardan biri olan “Dere Tepe Ters” 
isimli kısacık ama yoğun anlatı da bi-
raz böyle…

Önce bu masal diyarında gezelim. 
“Dere Tepe Ters”, adının da işaret 

ettiği gibi ‘ters’ bir coğrafyada geçen 
bir hikâyeyi anlatıyor. Savaşa giden 
kral, babasının dönüşünü merak-
la bekleyen güzel prenses, bir demet 
hanımeli uzattığı güzel kızın, aslında 
sarayın prensesi olduğunu bilmeyen 
yakışıklı ve gözüpek delikanlı, kralın 
gecikmesinden hayli memnun olan 
hain üvey anne/kraliçe gibi, pek çok 
masalda karşımıza çıkması olası, do-
layısıyla tanıdık detaylara birer çentik 
attıktan sonra, bu masalın sıradışı ya-
nına bakabiliriz. Tabii her masalın bir 
parça ‘sıradışı’ olduğunu unutmadan. 

“Dere Tepe Ters”, ormanın bittiği 
noktada kurulmuş bir şehrin hikâyesi 
biraz. Ama biraz da o şehir ile orma-
nı var eden insanın hikâyesi. Ordusu 
ve yaveriyle savaştan dönmekte olan 
kral, gidişiyle arkasında bıraktığı şehre 
bir türlü ulaşamaz. Sanki hep aynı yeri 

adımlamakta gibidir. Orman geçit ver-
mez olmuştur; ağaçlar büyümüş, görü-
şü neredeyse imkânsız kılmıştır. Atların 
üzerinde ilerleyen askerlerin gözleri, 
masal bu ya, giderek kararan ormanda 
parlayan küçük fenerlere dönüşmüş-
tür. Ama nafile. Karşılarına çıkan her 
dönemeç onları ancak bir labirentin 
içinde oyalamaya yaramaktadır. Ayrı-
ca, ormanın ağaçlarında başka bir tu-
haflık daha vardır: Kökler gökyüzünde, 
dallar yeraltındadır. Ki kralın varmayı 
umduğu şehrin adı da Kökkafes’dir! 

Ormanın dışında kurulmuş bu 
şehirdeyse tek bir ağaç vardır: Şehir 
kurulduğundan beri orada olan dut 
ağacı. Bu ağaç, simgesel bir öneme 
sahip; şehirle orman arasındaki gizli 
geçit, ağacın yaşlı bedenindeki onlarca 
kovuktan biri arasında.  

Calvino’nun kurduğu ‘tersine dün-
ya’, coğrafi anlamda tepetaklak ediyor 
dünyayı. Ama masalın temel izleği, as-
lında insanın algısı ve yaşam biçimiyle 
nesne olarak da dünyadan bağımsız 
olamayacağı yönünde. Yani, ayaklar 
baş, başlar ayak olduysa, bunda in-
sanın payına bakmalı! Ki, dünya te-
petaklak bile olsa, görmeyi bilen göz 
ne zaman aşağıda ne zaman yukarıda 
durduğunun ayırdında olur. Bir diğer 
mesele de, yaşam alanının ‘şehir’ ve 
‘şehir dışı–orman’ olarak ikiye ayrıl-
ması ve bu ayrımın keskin bir şekilde 
yapılması. Calvino’nun masalında da, 
yaşadığımız bu ‘gerçek’ dünyada da 
görülüyor ki, doğayı dışlaştırdığınız 
an, onunla düşman oluyorsunuz. 

Bir de tabii kitabı zengin kılan re-
simlerden söz etmeli. Anlatılan masa-
la çok uyan, tıpkı o masalın coğrafyası 
gibi labirenti andıran çizgileriyle Ni-
coletta Ceccoli, Calvino’nun provake 

eden metnini desteklemiş. 

Calvino’nun “Görünmez Kentler” 
kitabına da değinmek isterim. Calvi-
no, çalışma disiplini gereği, kendinde 
merak uyandıran konuların her birini 
dosyalayarak yol alan bir yazar oluğunu 
söyler. “Dere Tepe Ters”i okuduğumda 
ister istemez onun ‘kentler’ dosyasın-
dan çıktığını düşündüm. Belki bu ma-
salın anlatısını, Calvino’nun şu cüm-
leleriyle tamamlamak yerinde olur: 

“Geometrik ussallık ile, kördüğüm 
bir yün yumağına benzeyen insan va-
roluşunun giriftliği arasındaki gerilimi 
anlatmada bana en büyük olasılıkları 
sağlayan… kent oldu. En çok şey söy-
lediğime inandığım kitabım bugün 
hâlâ Görünmez Kentler; çünkü bü-
tün düşüncelerimi, yaşanmışlıkları-
mı, sanılarımı bir tek simge üzerinde 
yoğunlaştırabildim; çünkü her kısa 
metnin bir neden–sonuç ilişkisi veya 
bir hiyerarşi izlemeksizin, süreklilik 
içinde bir diğerine yakın olduğu bir ağ 
örgüsünde, çoğul yollar bulunabilecek 
ve çoğul sonuçlar çıkarabilecek zengin 
kesimli bir kristal yarattım.”  

Dere Tepe Ters
Italo Calvino

Çeviri: Filiz Özdem
Resimleyen: Nicoletta Ceccoli

YKY Doğan Kardeş
56 sayfa
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Neyfel SEMİZ

Küllerinden doğan 
şehrin çizgi romanı

Küllerinden doğmaya mecbur bı-
rakılmış bir şehir Hiroşima. 6 Ağustos 
1945 sabahı, Amerika Birleşik Devlet-
leri Hiroşima’nın üstünde atom bom-
bası patlattığında, oradakiler tahayyül 
etmekte bile zorlanacağımız şeyler ya-
şadı. Aradan geçen yılların, politikanın 
ve siyasetin etkisiyle, unutmaya hazır, 
unutturmaya meyilli insanoğlu için bu 
şehrin ismi sanki bir bulmaca sorusu-
nun cevabı gibi alelade bir şekilde kaldı 
belleklerde. Böyle düşünmek rahatsız 
edici… Bazen okunanlardan da rahat-
sız olmak gerekir. Rüyalara girmeli ya 
da uykular kaçırmalı okunanlar… İşte 
Keiji Nakazawa, Yalınayak Gen’de acı 
bir gerçeği tüm çıplaklığıyla anlatarak 
tam olarak bunu yapıyor. Yalınayak 
Gen, atom bombası trajedisini anlatan 
bir manga, yani bir Japon çizgi romanı.

Çocukken çizime ilgi duymaya baş-
layan Keiji Nakazawa, altı yaşındayken 
yaşayıp belleğine kazıdığı atom bom-
bası felaketini 1972 yılında bir çizgi 
romana dönüştürmeye karar vermiş 
ve Yalınayak Gen’in tohumlarını atmış. 
Nakazawa’nın dört ciltlik çizgi romanı 
atom bombasının atıldığı zamanı, son-
rasını Gen adlı bir çocuğun gözünden 

anlatan ama kesinlikle çocukça 
olmayan, oldukça güçlü ve 
otobiyografik bir öykü. Çi-

zerin iyimser karakterine 
verdiği isim de oldukça 

anlamlı. Japoncada 
birden çok anlamı 

olan kelime, bir 
şeyin ‘kökü’ 

ya da ‘baş-
langıcı’ anla-
mına geliyor. 
Aynı zaman-
da atom gibi 
‘elementsel’ 

ve canlılık, mut-
luluk ‘kaynağı’ 

anlamına da 
geliyor. 

SAVAŞA KARŞI SESİNİ 
YÜKSELTEN KARAKTER

Hikâye, 6 Ağustos 1945’ten birkaç 
hafta önce Hiroşima’da başlıyor ve iki yıl 
sonra, saldırının ikinci yıldönümünde 
bitiyor. Patlama sonrasında Gen’in ba-
bası, ablası ve erkek kardeşi evlerinin 
enkazı altında kalarak yanıyor. Hamile 
olan annesi ise erken doğum yapıyor 

ve bebek radyoaktif ışınların etkisiyle 
iki yıl geçmeden ölüyor. Sekiz kişilik 
aileden geriye, anne ve Gen’in yanı sı-
ra biri askerde iki erkek kardeş kalıyor. 
Tıpkı Nakazawa’nın yaşadığı gibi. Gen 
karakteri, Nakazawa’nın da belirttiği 

gibi kendisinin alt benliği. “Gen, be-
nim alter-egom ve ailesi benimkine 
çok benziyor. Yalınayak Gen’de geçen 
hikâyeler benim ve Hiroşima’daki di-
ğer insanların gerçekten başından ge-
çen şeylere dayanıyor.” 

Keiji Nakazawa, Hiroşima’nın yan-
mış kalıntılarının üstünde yalınayak 
durarak savaşa ve nükleer silahlara 
karşı sesini yükselten bir karakter 
olarak yaratmış Gen’i. Yalınayak Gen, 
zerre kadar fikrimizin olamayacağı 
olayları apaçık bir şekilde anlatıyor. 
Atom bombası atıldığında derileri eri-
yen, kolları bacakları lime lime sarkan 
insanları, biriken gazlar yüzünden pat-
layan cesetleri resmetmiş Nakazawa. 
Ancak Yalınayak Gen, trajediyi gözler 
önüne sererken umudu da yeşerte-
biliyor. Keiji Nakazawa, bunu, savaş 
sırasında bile çocuk olmayı başaran 
karakterleriyle hissettiriyor. Savaş psi-
kolojisi altında çeşitli insanlık hallerini 
de biraraya getiriyor. Savaşmak iste-
medikleri için eğitim sırasında intihar 
eden askerler, imparatorlarına körü 
körüne bağlı Japonlar, cepheye silah 

Yalınayak Gen, Hiroşima’ya atom bombasının atılışını Gen adlı bir çocuğun gözünden anlatıyor. 
Nakazawa, savaşların yıkıcı gücünü etkili bir şekilde betimliyor: “Atom bombası hem ölenler hem de 
geride kalanlar için bir cehennem yarattı. Hayatta kalanların acı gözyaşları ülkeyi suladı.”

“İnsanlar aptal. 
Darkafalılık, dini 

fanatiklik ve açgözlülük 
yüzünden, dünya asla barış 

içinde olamıyor ve bir 
nükleer savaşın gölgesi asla 
çok uzaklarda değil.” K.N.
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yetiştirmek için fabrikalarda çalışmak 
zorunda bırakılan çocuklar... Betimle-
diği bu karakterlerin ruh hallerini ay-
rıntılı ve başarılı bir şekilde anlatıyor 
Nakazawa.

Yalınayak Gen’in en önemli özellik-
lerinden biri de savaş karşıtı tavrı. Ba-
rış taraftarı Japonlar, ‘militarist Japon’ 
anlayışının ne kadar saçma ve ülke için 
zarar verici olduğunun altını çiziyorlar 
çizgi roman boyunca. Örneğin Gen’in 
babası savaş karşıtı bir karakter. Zen-
ginlerin ve devlet adamlarının orduyu 
ele geçirerek kendi çıkarları doğrultu-
sunda savaşı sürdürdüklerini söylüyor. 
Böyle düşündüğü için hain ilan edili-

yor. Sırf barış istedikleri için hain ilan 
edilen ailenin toplum tarafından dış-
lanma öyküsü önemli bir yer kaplıyor 
çizgi romanda. 

Yalınayak Gen, savaşın ve propa-
gandanın nelere yol açabileceğinin, 
insan eliyle ne kadar kötü şeyler icat 
edilebileceğinin, icat edilen şeyin baş-
ka insanların ve nesillerin hayatlarını 
nasıl mahvedebileceğinin en çarpıcı 
örneği. 

Keiji Nakazawa, Japonya’nın yeni-
lişinin ve atom bombasının tarihini 
hiçbir tarih kitabında bulamayacağı-
mız şekilde, çizgi romanın gücüyle 
mükemmel bir şekilde özetliyor. Öz 
kelimenin gücü ve bol resim ile, inan-
maya bile zorlandığımız şeylere inan-
dırıyor bizi bu çizgi roman. Daha önce 
de söyledim, bu çizgi roman rahatsız 
edici. Çünkü düşünmek istemeseniz 
de düşündürüyor. Nakazawa, Yalına-
yak Gen vesilesiyle, atom bombasını 
Hiroşima’nın üzerine sıradan bir şey-
miş gibi bırakıveren Amerika Birleşik 
Devletleri ve savaş çığırtkanı Japon 
hükümeti ile hesaplaşıyor.

Yalınayak Gen’e önsöz yazan Art 
Spiegelman’ın da vurguladığı gibi çizgi 
romanlar yoğun birer akıştır. Keiji Na-
kazawa yarattığı bu seri ile Hiroşima 
hakkında yoğun bir akış ile baş başa 
bırakıyor okuru. Bazen resimleriyle, 
bazen sözcükleriyle: “Atom bombası 
hem ölenler hem de geride kalanlar 
için bir cehennem yarattı. Hayatta ka-
lanların acı gözyaşları ülkeyi suladı.”

Yalınayak Gen: Hiroşima’nın 
Hikâyesi 1. Kitap 

Yalınayak Gen: Ertesi Gün  
2. Kitap

Yalınayak Gen: Bombadan Sonra
3. Kitap

Yalınayak Gen: Küllerin İçinden
4. Kitap

Keiji Nakazawa 
Çeviren: Levent Türer

 Tudem Yayınları

“Umuyorum ki Gen’in 
hikâyesi okuyuculara 

barışın değerini ve 
yaşamak için ihtiyaç 

duyduğumuz cesareti 
anlatır.” K.N.
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Şiirsel Taş

Veletlere en hınzırından 
resimli kitaplar...

Hınzır kitapları sever misiniz? Ço-
cuklar hınzır kitaplara bayılır. “Kafa-
sına Edeni Bulmaya Çalışan Küçük 
Köstebeğin Hikâyesi”nde aklınıza ge-
lebilecek en hınzır öykülerden birini 
okuyacaksınız. 

“Günlerden bir gün, 
küçük köstebek, sabah 
güneşine bakmak için 
kafasını topraktan dışarı 
uzatmıştı ki, olanlar oldu.” 
Bir çocuk kitabı için oldukça 
sıradan bir başlangıç tümcesi 
gibi gözüküyor, öyle değil mi? 
Bir de devamını okuyun. 

İşin aslı, küçük köstebe-
ğin ‘başına gelen’ yuvar-
lak, kahverengi 
ve şekli sosise 
benzeyen bir 
‘şey’dir. Evet, 
meçhul bir şahıs küçük köstebeğin 
kafasına etmiştir. Köstebek, haklı ola-
rak küplere biner. Kafasına eden meç-
hul şahsı arayıp bulmaya kararlıdır.  

Köstebek kafasın-
dakini, öykünün ba-
şından sonuna kadar 
bir şapka gibi taşır ve 
karşılaştığı her hay-
vana, “Kafama eden 
sen misin?” diye so-
rar. Hayvanların her biri, “O nasıl soru 
öyle, bak benimki böyle,” yanıtını ve-
rerek, ortalığı şenlendirir.

Kitaptaki betimlemelerin bazıları 
gerçekten de çok başarılı ve 
çocuklar için kesinlikle çok 

eğlenceli. Keçiden “boğaz 
pastili renginde, bir avuç 

yumrucuğun pıtır pıtır 
dökülmesi” boğazı ağrı-

yan çocuk için pastili daha 
mı cazip kılar, 

yoksa itici hale 
mi getirir, 

bilmiyorum. Elbette, aynı soru “şlop 
diye yere düşüp yayılan, yeşilli-kahveli 
büyük bir krep hamuru”na benzeyen 

inek dışkısı için de geçerli.

EDEN BULUR 
Resimler de en az 

öykünün kendisi kadar 
hınzır. Lezzet uzmanı iki 

karasineğin çabalarıyla 
kafasına edenin kim 

olduğunu öğrenen 
köstebeğin yüzün-

deki “ben şimdi sana 
gösteririm” ifadesiyse 
görmeye değer. “Eden 

bulur” sözünü 
doğrulayan 

finali biraz 
yadırgasam 

da, sanırım, onca 
hayvanın içinde bir tek kös-

tebeğin nasıl “ettiğini” öğrenememek 
hayal kırıklığı yaratırdı.

Çocuğun, kendi başına bir dışkı 
edebiyatı yarattığı ve ko-
nuyla ilgili sözcükleri di-
linden düşürmediği kop-
rofil dönemde, “Nasıl olsa 
bu lafları yüzlerce kez yine-
ledikten sonra tüketecek” 
diyerek ermiş sabrıyla bek-

liyorsanız, bu kitabı birlikte okumak 
ikinize de iyi gelebilir. 

Bu arada, dilimize yeni çevrilmiş 
olsa da öykünün neredeyse yirmi yıl 
önce yazılmış olduğunu hatırlatmakta 
fayda var. 

Bu kitaba ilişkin deneyimler, anne 
babalar için de bir tür sınav olacaktır. 
Bakalım, çocuğunuz sokakta yürür-
ken, size defalarca okutmuş olacağı bu 
kitaptan aklında kalan bölümleri kıkır 
kıkır gülerek yüksek sesle tekrarladı-
ğında ne yapacaksınız?  

Okul öncesi çağdaki zorlayıcı dene-
yimlerden bir diğeri −hele hele alela-
cele bir yere yetişmeye çalışıyorsanız− 

yaşanan soyunma giyinme krizidir. İki 
kol ile bir baş için üç deliği olan ka-
zakta, doğru deliği bulmak çözülmesi 
zor bir bulmaca haline gelir. Eyvahlar 
olsun! Üç delikli bir de pantolon var 
giydirilmesi gereken. Kumaşın içinde 
debelenen bir kütlenin çırpınışlarını 
izlersiniz çaresizce.   

Sara Şahinkanat, çocuklar için 
kaleme aldığı ilk kitabının ithaf bölü-
münde boşuna şöyle dememiş: “Kü-
çükken giydirilmesi pek de kolay ol-
mayan canım oğluma...” Ve kol-bacak 
sayısına göre giydirilmesi en zor olabi-
lecek canlıyı öyküsüne kahraman ola-
rak seçmiş. 

Bir ahtapot olduğunuzu düşünün. 
Sekiz kollu bir giysiyle mücadele ede-
cek, sekiz eldiven takacaksınız. Ar-
tık küçük ahtapot Nino’nun derdini 

Sadece görsellikleriyle bile çocukların dikkatini kendine çeken resimli çocuk kitapları, okul öncesi 
çağdaki çocukların sıkı birer okuyucu olmasının ilk adımı aynı zamanda. Bu önemli alanda 
yayımlanmış biri çeviri, diğeri telif iki ilgi çekici kitap konuk oldu sayfalarımıza.  

Küçük köstebeğin 
resimleri de en az 
öykünün kendisi 

kadar hınzır.
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anlayabilirsiniz. Nino, annesi yardım 
etse bile giyinmek için bu kadar zaman 
harcamaktan bezmiştir. En büyük ha-
yali, tek delikli giysilerini üstüne ko-
layca geçiriveren bir yılanbalığına dö-
nüşmektir. Annesi ise, küçük oğlunun 
zamanla farklı düşüneceğini bilir ve 

aslında her annenin çocuğu için his-
settiklerini dile getirir: “Sen bizim için 
özelsin, inan olduğun gibi çok güzel-
sin.”

Nino yılanbalığına dönüşmez, ama 
giyinirken başına dert olan sekiz kolu-
nu kullanarak yılanbalığı için yaptığı 
iyilik, onu gerçek bir kahramana dö-
nüştürür. Giyinmek hâlâ zor olsa bile, 
Nino sonunda sekiz koluyla barışır.  

“Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor” 
ile, ressam Feridun Oral’ın her say-
fasını tabloya dönüştürdüğü çocuk 
kitaplarına bir yenisi daha eklenmiş. 
Ressamın, denizin altı ile üstünü bira-
raya getirdiği bu kendine özgü, renkli 
dünyada, ‘kardan ahtapot’ gibi sevimli, 
küçük ayrıntılar gizli. 

Resimler bunca güzel olunca, ba-
lıkların kullandığı taşıtların üzerinde 
‘TAXI’ değil de, ‘TAKSİ’ yazsaydı de-
dirtecek kadar ayrıntıya takılıyor insan. 

ETKİNLİKLER:
3 Mart 2009 / Uludağ Salonu
Saat: 11.00-11.45
Okuma Saati: “Masal Treni Çuf Çuf Kalkıyor…”
Konuşmacılar: Gamze Alıcı
Düzenleyen: Timaş Çocuk

4 Mart 2009 / Uludağ Salonu
Saat: 14.15-15.15
Söyleşi: “Karagöz ve Nasrettin Hoca”
Konuşmacılar: Sennur Sezer, Adnan Özyalçıner
Düzenleyen: Evrensel Bas. Yay.-TÜYAP Çocuk Kulübü

5 Mart 2009  / Uludağ Salonu
Saat: 13.00-14.30
Söyleşi: “Öykülerin Dünyasında Bir Gezinti”
Konuşmacı: Sevim Ak
Düzenleyen: Can Çocuk 

Saat: 16.00-17.00
Söyleşi: “Masalları Yeniden Keşfetmek”
Konuşmacı: Melike Günyüz
Düzenleyen: Erdem Yayınları

7 Mart 2009 / Çekirge Salonu
Saat: 13.00-14.00
Söyleşi: “Gülten Dayıoğlu 72 Kitabının Yazılış 
Öyküsünü Anlatıyor”
Konuşmacı: Gülten Dayıoğlu
Düzenleyen: Altın Kitaplar

İMZALAR:

Ferda İzbudak Akıncı, Tudem Yay., 
28 Şubat - 2 Mart tarihlerinde her gün, gün boyunca
Hamdullah Köseoğlu, Tudem Yay., 
04 - 06 Mart tarihlerinde her gün, gün boyunca
Çiğdem Gündeş, Tudem Yay.,  
07 - 08 Mart tarihlerinde her gün, gün boyunca
Adnan Saraçoğlu, Tudem Yay.,
07 Mart 2009, 14.00 - 16.00 arası
Yeşim Armutak, Günışığı Kitaplığı, 
04 Mart 2009, 11.00 - 13.30 arası
Aslı Der, Günışığı Kitaplığı, 
05 Mart 2009, 11.00 - 13.30 arası
Zeynep Cemali, Günışığı Kitaplığı, 
06 Mart 2009, 11.00 - 13.30 arası

Kafasına Edeni Bulmaya Çalışan 
Küçük Köstebeğin Hikâyesi  

Werner Holzwarth - Wolf Erlbruch 
Çeviren: Bahar Siber

 İletişim Yayınları  
24 sayfa

Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor 
Sara Şahinkanat 

Resimleyen: Feridun Oral 
 Yapı Kredi Yayınları

30 sayfa

Bursa 7. TÜYAP Kitap Fuarı bu yıl 28 Şubat-8 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor. Fuar kapsamındaki, 
çocuk ve gençlerin ilgisini çekecek etkinlik ve imza günlerinden bir seçmeyi sizlerle paylaşıyoruz.

Feridun Oral’ın her 
sayfasını tabloya 

dönüştürdüğü çocuk 
kitaplarına bir yenisi 

daha eklenmiş.  

Haberler...
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Süpermarketteyim. Alışverişim bit-
mek üzere. Kasiyer, satın aldığım üç 
beş ürünü okuyucudan geçirmeye baş-
lamadan önce tezgâhın üzerine bir 
avuç gıcır gıcır naylon torba koyu-
yor. Ben ise hep yanımda taşıdığım 
çantamdan, defalarca kullanılmaktan 
buruş buruş olmuş başka bir 
torba çıkarıp aldıklarımı 
onun içine dolduruyorum. 
Bu sırada da kasiyer ve ya-
nımdaki müşteriler ile 
göz göze gelmemeye 
gayret ediyorum; çün-
kü bazen öyle bakışlar 
alıyorum ki, yaptığım 
hareketin doğrulu-
ğunu, gerekliliğini ve 
geçerliliğini 
sorgulatıyorlar 
bana. 

Peki bu bakışlar niye? Çünkü nay-
lon torbaların dünya çapında büyük 
bir sorun haline geldiğini, dikkatsizce 
yere atılan bu torbaların eninde sonun-
da denizlere ulaşarak uzun mesafeler 
katettiğini ve yiyecek sanıldığı için yıl-
da yaklaşık yüz bin memeli hayvanın 
ölümünden sorumlu olduğunu bilmi-
yorlar.

POZİTİF BİR KAYNAK
Bilmenin umutsuzluğa sürükledi-

ği, bilmemenin ise yalnızca ayıp değil, 
aynı zamanda tehlikeli de olduğu işte 
bu dönemde, bize hem umut hem de 
doğru ve kapsamlı bilgi verebilecek 
bir kaynak gerekiyor; çünkü çağımızın 
bilgi kirliliğini aşmayı başarıp bizlere 
ulaşan bilgiler çoğu zaman kırıntı ha-
linde, bölük pörçük, yıldırıcı, yüzeysel, 
hatta eksik oluyor. Mesela ağaç dikme-
miz gerektiğini, bunun iyi bir davranış 
olduğunu biliyoruz; gelgelelim ağaç-
ların biraraya geldiğinde orman oluş-
turmaya yetmediğinden, ormanın, çok 
çeşitli bitki ve hayvanı birarada yaşa-
tan dengeli ve uzun ömürlü bir yaşam 
birliği olduğundan, esas yapılması ge-
rekenin varolan ormanları korumak 
olduğundan çoğumuzun haberi yok. 

Bir başka çarpıcı örnek: kullandığımız 
arabaların çevre için zararlı olduğunun 
farkındayız, ama bir araba üretiminde 
ortalama 400.000 litre su harcandığını 
kaçımız biliyor?

Piyasada Dünya’mız hakkında 
bilgi veren çok sayıda kitap ve 

ansiklopedi var. Çevre 
sorunları hakkında da 
az da olsa yayın mev-
cut. Ancak kendisini 

bir maceraperest ve 
çevrebilimci olarak 

tanımlayan David 
de Rothschild’ın 

hazırladığı “Dünya 
Önemlidir” adlı ekoloji 
ansiklopedisi, diğerleri 

arasından kolayca sıyrılıp bir 
başucu kitabı halini alacağa benziyor. 

Kapağı geri dönüşümlü malzeme-
den; kâğıdı sertifikalı, kontrollü ye-
tiştirilmiş ağaçlardan; mürekkebi ise 
bitkisel; elime aldığım anda kanım 
kaynıyor bu şık kitaba. Fakat daha 
önce de belirttiğim gibi, bence bu an-
siklopediyi değerli kılan en önemli un-
sur kapağı ya da mürekkebi değil, bü-
tünlüklü ve pozitif bir bilgi kaynağı 
olması. İşinin ehli bir tur rehberi gibi, 
bizleri 13 milyar yıl öncesinden, ev-
renin oluştuğu tarihten alıp, etkileyi-
ci ve açıklayıcı harita ve fotoğraflarla 
bize dünyamızı tanıtmakla -ben zaten 
tanıyorum demeyin, şaşıracaksınız- 
kalmıyor, bu paha biçilmez gezegenin 
güncel sorunlarını da tane tane, anla-
şılır bir biçimde sıralıyor. 

YEREL DİYE BİR ŞEY YOK
David de Rothschild’ın önderliğin-

de, yalnızca denizlerin ve ormanların 
değil, dağların ve çöllerin de ciddi eko-
lojik sorunlarla karşı karşıya olduğu-
nu, konu çevre olduğunda artık ‘yerel’ 
problemlerden bahsetmenin giderek 
zorlaştığını, tıpkı ayaklarımızı üşüttü-
ğümüzde karnımızın ağrıması gibi, bir 
bölgede yaşanan sorunun dünyanın 
farklı bir noktasındaki canlılara ve do-
ğaya etki edebildiğini öğreniyoruz.

Bu tür ekolojik ve büyük ölçekli 
sorunlar, çoğu zaman ister istemez şu 
soruyu akla getiriyor: “İyi ama bu ko-
nuda tek başıma ben ne yapabilirim?” 
“Dünya Önemlidir”in, bu soruya da 
verecek cevabı var; hatta ansiklopedi-
nin en can alıcı noktasının bu olduğu-
nu söyleyebilirim. 

Kitabın her bölümünün sonunda, 
“Bir fark yaratmak” adlı bir kısım yer 
alıyor. Burada, biz sıradan insanların 
nasıl çözümün bir parçası olabileceği, 
harekete geçmek için neler yapmamız 
gerektiği, sıkıcı olmayan yalın bir dille 
anlatılıyor. Verilen tavsiyeler arasında 
“yere çöp atmayın” gibisinden olduk-
ça basit ve daha çok genç okuyuculara 
yönelik olanlar da; “bir dönüm yağmur 
ormanı sahiplenin” gibi, daha çok ye-
tişkinlere yönelik -ama ciddi bir mali 
külfet getirmeyen- alternatifler de var. 

Bu samimi ve bilgi dolu kitap, tep-
kisiz kalmak için mazeret bırakmıyor 
bizlere. Rothschild önsözde, “Geze-
genimizin ihtiyaç duyduğu çözümleri 
üretmek için sadece biraz daha fazla 
anlayış, ilgi ve istek gerekiyor” derken, 
hepimizin uyması gereken basit ama 
etkili bir reçete yazıyor.

Bundan sonrası ise bize kalıyor.
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Cem ÜNVERBir fark yaratmak mümkün
Kapağı geri dönüşümlü malzemeden; kâğıdı sertifikalı, kontrollü yetiştirilmiş ağaçlardan; mürekkebi 
bitkisel bir ekoloji ansiklopedisi “Dünya Önemlidir”. Okuyanı evrenin oluştuğu tarihten alıp 
gezegenimizin güncel sorunlarına kadar getirmekle kalmıyor, uygulanabilir reçeteler de sunuyor.

Dünya Önemlidir
Danışman Edt.: David de Rothschild 

Çeviren: Levent Türer 
Tudem Yayınları 

256 sayfa
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Âşık bir fare ya da Deparo Tilling
Burcu AKTAŞ

Deparo bir farenin ilgi duyması gereken hiçbir şeye ilgi duymaz. Kardeşleri onu kâğıt kemirmeye 
götürdüklerinde, o, kitabı kemirmek yerine kitaptaki öyküleri okumayı tercih eder. Deparo, fare 
toplumundaki her farenin kınayan bakışları altında, hayatı kendi bildiği gibi yaşamaya cesaret eder.

Kimileri için karşılaşıldığında tek 
hamlede tabureye sıçramayı gerektirir 
bir fare, kimileri içinse bir çocukluk 
yadigârıdır. Peki ya Deparo? Ah, âşık 
Deparo. Daha doğarken hayata kafa 
tutar Deparo Tilling. Doğduğu an-
dan itibaren fare toplumunda büyük 
çalkantılara yol açan bir faredir o.

Bildiğimiz bütün farelerden fark-
lı doğar Deparo Tilling. Herkesin 
gördüğü ve görebileceği en 
küçük faredir. Minicik, ufacık 
Deparo’nun kulakları 
kocamandır. Çev-
resindeki herkes 
kulaklarını eşek 
kulaklarına ben-
zetir. Kral Phillip’in 
sarayının duvar delik-
lerinde yaşayan bütün 
fareleri hayrete düşüren en 
önemli özelliği ise gözleri 
açık olarak doğmasıdır. Oysa 
hiçbir fare gözleri açık doğamaz.     
Hastalıkları yüzünden pençesinden 
mendilini düşürmez.

 Kalenin duvarları arasında yaşam 
geçip giderken ağabeyleri onu eğitme-
ye başlarlar. Etraftaki kırıntı parçaları 
için oradan oraya koşuşturmak, kâğıt 
kemirmek gibi fareleri fare yapan şey-
leri öğretmeye çalışır ailesi ona. Ama 
Deparo bir farenin ilgi duyması gere-
ken hiçbir şeye ilgi duymaz. Aklı fikri 
yiyecekte değildir, etraftaki hiçbir kı-
rıntı (büyük bir parça olsa bile) onun 
dikkatini çekmez. Kardeşleri onu kâğıt 
kemirmeye götürdüklerinde, o, kitabı 
kemirmek yerine kitaptaki öyküleri 
okumayı ve hayal dünyasına gitmeyi 
tercih eder. Çok geçmeden Deparo, 
Tilling ailesi için tam bir hayal kırık-
lığı olur. 

Deparo Tilling fare toplumundaki 
her farenin kınayan bakışları altın-
da, hayatı kendi bildiği gibi yaşamaya 
başlar. Kalenin pencerelerinden içeri 

sızan ışığı fark edip bu umut dolu şeye 
tutulur. Kalenin vitraylı camlarından 
sızan ışıkları izleyip durur. Adına mü-
zik denen şeyi keşfeder bir gün. Pren-
ses Pea’nın, babası Kral Phillip ile söy-
lediği şarkıları duyunca, ‘bal gibi tatlı 

ses’ dediği müziğin müptelası olur. 
Prensesin odasındaki bir duvar 

deliğinde saklanarak dinlemeye 
başlar onları. 

Deparo’nun kendi-
ni müziğe kaptırdığı 

günlerden birinde 
kral ve prenses onu 

fark eder. Deparo 
prensesin gözleriyle 

karşılaşınca ona 
âşık olmaktan kendini 

alamaz. Kaderi de bu aşkla 
değişir. Farelerin en eski ku-

rallarından birini bozar ve bir 
insanla –prensesle– konuşur. 

İşin kötü tarafı bütün 
bunlar olurken kardeşi Furlog 

onu görür. Haber tabii ki çabuk yayı-
lır. Deparo, fareler konseyi tarafından 
yargılanarak sıçanlarla dolu zindana 
gönderilir. Zindana götürülürken ak-
lındaki tek şey elbette Prenses Pea’dır. 
O zor zamanlarda titrer, sarsılır, hapşı-
rır, dişleri birbirine çarpar. Tutunacak 
bir şey olsun diye kuyruğunu alır eline. 
Birden, cesur olmaktan başka yapacak 
bir şeyi olmadığını fark eder. Aşkın-
dan utanmaz, sıkılmaz.

Kate Dicamillo’nun yazdığı “De-
paro’nun Öyküsü” adlı kitap aslında 
sadece Deparo Tilling’in öyküsünü 
barındırmıyor içinde. Kitapta fare 
Deparo dışında üç kahramanın daha 
hikâyeleri ayrıntılı bir şekilde yer alı-
yor: sıçan Saroskuro, Miggery Sow ve 
Prenses Pea. Onlar da Deparo kadar 
tanınmaya değer karakterler.

Deparo karakterinin başarısı, mü-
kemmel bir görünüşünün olmama-
sından kaynaklanıyor. O, kusurlu bir 

kahraman. Korkmasını bilen, hata 
yapmaktan çekinmeyen, farklılıkla-
rından utanmak yerine onları sahip-
lenmeyi seçen bir karakter. Kitabın 
diğer kahramanları düşünüldüğünde 
“Deparo’nun Öyküsü”nün farklılıkları 
sevmenin hikâyesi olduğu söylenebilir. 
Yazar özellikle her şeyin her zaman bi-
zim istediğimiz gibi gitmeyeceğinin al-
tını çiziyor. Deparo’nun hikâyesi için-
de zalimlik ve şiddet de barındırıyor. 
Ve bütün bunların ne demek olduğu 
mükemmel bir üslup ile anlatılıyor. Ki-
tabın en önemli özelliklerinden biri de 
hikâyenin sonunda ‘önyargı’ların ge-
reksiz ve çöpe atılabilir olduğunu ka-
nıtlaması. Kral Phillip’in inandığı gibi 
bütün kemirgenler yalancı ve hırsız 
değil. Bunu krala Deparo kanıtlıyor. 

Romanın başkahramanı Deparo bu 
yıl beyazperde de hayat buldu. Ayrıca 
film en iyi animasyon dalında Oscar’a 
da aday.

Deparo’nun Öyküsü
Kate DiCamillo 

Resimleyen: Timothy Basil Ering
Çeviren: Duygu Kayadelen 

Arkadaş Yayınevi 
224 sayfa 

Kahramanım Benim
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Böyle Bir Kuyrukla Ne Yapardın? 
Steve Jenkins – Robin Page

Çeviren: Özlem Özbal
Tübitak Popüler Bilim Kitapları 

36 sayfa

Kazmaya yarayan bir burun, gör-
meye yarayan kulaklar, kan fışkırtan 
gözler, tavanda yürümeye yarayan 
ayaklar… Hayvanların burunları, ku-
lakları, gözleri, ağızları, ayakları ve 
kuyruklarıyla neler yapabildiklerini 
anlatan bir kitap. Bahsettiği hayvanlar 
hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi ihmal 
etmiyor. Değişik resim tekniği de ca-
bası! Yetişkinlere de ilginç gelecek…

Kirpi ile Kestane
Yazan ve resimleyen: Feridun Oral

Yapı Kredi Yayınları
32 sayfa

Kestane ağacının altında mışıl mı-
şıl uyuyan Kirpi sırtına bir şey düşün-
ce uyanır. Düşen yavru Kestane’ciktir. 
Kirpi ve Kestane, dikenleri birbirine 
dolaşmış halde, birbirlerinden ayrıl-
malarına yardım edecek birini arar-
lar. Bu sırada hem orman ahalisinden 
farklı hayvanlarla karşılaşır, hem de 
birbirleriyle arkadaş olurlar. 

Teneke Orman / Helen Ward 
Resimleyen: Wayne Anderson 

Çeviren: Şiirsel Taş 
Remzi Kitabevi / 30 sayfa

Kahramanımız bıkıp usanmadan 
çöp toplayan; rüyasında rengârenk 
kuşlar, nadir çiçekler gören bir ihtiyar.  
Rüyalarından hep hüzünle uyanan bu 
adam, günün birinde topladığı çöpler-
den teneke bir orman yaratmaya karar 
verir. Neyse ki, bu tenekeden orman 
sonsuza kadar cansız ve ruhsuz kal-
mayacaktır. Çocuklarımıza “bir başka 
dünya mümkün” diyebilmek için.

Measle ve Ejderha / Ian Ogilvy
Resimleyen: Chris Mould
Çeviren: Ö. Saraç Tüzüner

Epsilon Yayınları / 312 sayfa

Measle Stubbs yıllar sonra ailesine 
kavuşmuş, cesur ama bir o kadar da 
şaşkın bir çocuk. Anne babası ilginç 
güçlere sahip olduğu halde, Measle ne 
zaman başı sıkışsa aklını kullanır. Me-
asle, kötü büyücü Basil’i etkisiz hale 
getirdiği için ailesine kavuşmuştur, 
ama bu kez başı birden fazla büyücüy-
le derttedir. Üstelik annesi de kaçırıl-
mıştır. 

Gagalar, Patiler ve Başka Güzel Şeyler 
Faruk Duman

Resimleyen: Gözde Bitir 
Can Çocuk / 179 sayfa

Dünyanın bütün gagaları, bütün 
patileri güzeldir. Timsahın dişleri, ine-
ğin memesi, tavusun kanatları, bülbü-
lün sesi eşsizdir. Bu kitap bildiğimiz 
ya da bilmediğimiz güzel şeyleri sıra-
lamakla kalmıyor; onların nasıl böy-
le büyüleyici olabildiğini de soruyor. 
Hayvanlar dünyasının aslında bizim 
dünyamız olduğunu gösteriyor. Şimdi 
herkes kendine bir dost seçsin.

Ejderhaca Nasıl Konuşursun
Yazan ve resimleyen: Cressida Cowell 

Çeviren: Mine Kazmaoğlu
Günışığı Kitaplığı / 240 sayfa

Korkunç Gıcık III. Hıçkıdık’ın 
üçüncü akıl almaz macerası! Viking 
şefinin çelimsiz ancak akıllı oğlu Hıç-
kıdık, eğitimi gereği, yakın arkadaşı 
Balıkayak’la birlikte denize açılır. Siste 
yollarını kaybeden iki çocuk, yanlışlık-
la bir Roma gemisine çıkar ve Roma-
lıların gizli planlarına kulak misafiri 
olurlar. Bu korkunç planın akıl hocası 
kim olabilir acaba? 

İyi Kitap Vitrini
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Sophie ve Generalin Tuzağı
Stephen Davies

Resimleyen: Gökçe Akgül
Çeviren: Gül Bostancı

Erdem Yayınları / 112 sayfa

Sophie, Sahra Çölü’nün güneyin-
de, bir Batı Afrika ülkesi olan Burkina 
Fasa’da, babasıyla birlikte yaşayan bir 
İngiliz kızıdır. Babası ona iktidara su-
samış insanlarla uğraşmamasını söyler 
durur. Ama arkadaşı Dördüncü Gida-
do, ünlü General Krep-Sombo için ça-
lışmaya başlayınca Sophie de kendini 
kirli işlerin içinde bulur. General hiç 
de nazik ya da barışçıl bir insan de-
ğildir, bu yüzden de başkan olmadan 
önce gerçek yüzünün herkese gös-
terilmesi gerekmektedir. Bunun için 
Sophie’nin bir köpek düdüğüne, etçil 
bir bitkiye ve rüzgârdan hızlı koşan bir 
deveye ihtiyacı olacaktır.

Yine mi, Annie!
Tony ve Jan Payne

Resimleyen: Rosie Reeve 
Çeviren: Meltem Cansever 
İletişim Yayınları / 80 sayfa

İnce uzun, sarışın bir cimcime 
Annie. İyi niyeti ve yardımseverliği 
yüzünden başına gelmedik kalmıyor. 
İşler yolunda gidiyorsa (yolunda git-
mekten ne anladığınıza bağlı) bilin ki 
Annie yakınlardadır ve ortalığı birbi-
rine katmak için elinden geleni yapa-
caktır. Serinin bu kitabında da mace-
radan maceraya koşuyor.

Laura ve Işık Labirenti 
Peter Freund 

Çeviren: Aynur Düzgünel
İthaki Yayınları / 486 sayfa 

Laura Leander bir karabüyücünün 
marifetiyle komaya girer. Doktorlar 
şaşkındır; çünkü bütün muayene ve 
tahliller, sağlığının yerinde olduğuna 
işaret eder. Laura’nın hayatının pamuk 
ipliğine bağlı olduğunu sadece karde-
şi Lukas bilmektedir. Lukas ablasını 
kurtarmak için kazanması imkânsız, 
tehlikeli bir oyuna girişir. Laura’nın 
kötülere karşı mücadelesinde altıncı 
bölüm!

Vücudumuz Nasıl Çalışır? 
Richard Walker

Çeviren: Nivart Taşçı
İş Bankası Kültür Yayınları 

80 sayfa

İnsan vücudu doğadaki en karma-
şık, en şaşırtıcı organizmalardan biri. 
Daha zeki, daha sağlıklı ve daha başa-
rılı olmak için vücudumuzu yakından 
tanımaya, ona daha iyi bakmaya ne 
dersiniz! Bu kitapta bu olağanüstü ma-
kinenin nasıl çalıştığını, gizemlerini ve 
kendimize nasıl bakmamız gerektiğini 
bulacaksınız. İçerdiği özet, anlaşılır 
bilgiler, çarpıcı fotoğraf ve çizimlerle  
her yaştan bilim canavarının başucun-
dan ayırmayacağı bir kaynak.

Nehrin Oğlu / Tim Bowler 
Çeviren: Özgür Çallı

Tudem Yayınları / 184 sayfa

Büyükbaba artık ellerini bile zor 
hareket ettirebiliyordu. Ama hiç olma-
dığı kadar inatçı davranarak hastane-
de kalmayı reddetti. Ölmeden önce, 
son resmi “Nehrin Oğlu”nu bitirmeye 
kararlıydı. Büyükbabasının bu tav-
rına başlarda anlam veremeyen Jess 
kendini, bu gizemli resmin bitmesine 
yardım ederken buldu. Çünkü ona bu 
resmin mutlaka tamamlanması gerek-
tiğini söyleyen bir şey vardı: Nehrin 
Oğlu’yla yüz yüze gelmişti…

Birdy / William Wharton
Çeviren: Evrim Şolpan 

Artemis Genç / 452 sayfa

Askeri bir hastanenin dört duvarı 
arasına kapanmış oturuyor Birdy. Çıt 
çıkarmadan. Ama onun deli olduğu-
nu söylemek kimin haddine! Vasatın 
altında bir tip olan ordu psikiyatrı, 
hastasının kendini kuş olarak kabul 
ettiğini kavrayamadığından, bu kop-
muş vakayla iletişim kurabilir diye 
Birdy’nin çocukluk arkadaşını devre-
ye sokar. Genç bir adamın önlenemez 
kaçma ihtiyacı, kuşlara ve uçmak me-
rakına odaklanan Birdy, gerilim, traje-
di ve hasret dolu bir öykü anlatıyor. İlk 
kez Türkçeye çevrilen kuşadam Birdy, 
alışılmadık derecede güçlü bir dostlu-
ğun ve tutkunun da hikâyesi aynı za-
manda.
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Michael Morpurgo’nun
Kayıp Zamanlar romanından...
Thomas adındaki bir askerin 1. Dünya Savaşı’nın siperlerinden hayatını gözden geçirişini anlatan 
Kayıp Zamanlar, her satırıyla savaşın anlamsızlığının ve kuvvet komutanlarının acımasızlığının altını 
çiziyor. Unutulmaması ya da affedilmemesi gereken olaylardan bahseden hüzünlü bir roman…

Charlie beni elimden tutarak gö-
türüyor, çünkü gitmek istemediğimi 
biliyor. Daha önce hiç yaka takmamı-
şım; nefes alamıyorum. Ayaklarımda-
ki botlar garip ve ağır. Kalbimde de 
bir ağırlık var, çünkü gideceğim yer 
beni ürkütüyor. Charlie bana bu okul 
denen yerin ne kadar korkunç bir yer 
olduğunu defalarca anlatmıştı. Bay 
Munnings’ten, onun öfke nöbetlerin-
den ve masasının arkasındaki duvara 
astığı uzun sopadan 
bahsetmişti.

Koca Joe okula 
gitmek zorunda değil 
ve bence bu haksız-
lık. O benden yaş-
ça çok daha büyük. 
Charlie’den bile bü-
yük, ama hiç okula 
gitmemiş. Annemizle 
birlikte evde kalıyor 
ve en sevdiği ağaca 
tırmanıp bir dala oturduktan sonra, 
gülerek Portakal ve Limonlar’ı söylü-
yor. Koca Joe sürekli gülüyor ve hep 
mutlu. Keşke ben de onun gibi mutlu 
olabilsem. Keşke ben de onun gibi evde 
kalabilsem. Charlie’yle gitmek istemi-
yorum. Okula gitmek istemiyorum.

Omzumun üzerinden arkama ba-
kıyorum ve bu durumdan bir şekilde 
kurtulmayı, annemin koşarak gelip 
beni eve götürmesini ümit ediyorum. 
Ama o bir türlü gelmiyor. Okul, Bay 
Munnings ve sopası, attığım her adım-
da biraz daha yaklaşıyor.

“Omuz?” diye soruyor Charlie. 
Gözlerimin yaşla dolu olduğunu görü-
yor ve beni anlıyor. Charlie her zaman 
anlar. O benden üç yaş büyük; yani 
yapmadığı, bilmediği şey yok. Aynı 
zamanda da güçlü biri; omuzda taşı-

ma konusunda çok iyi. Sırtına atlayıp 
sıkıca tutunuyorum ve gözlerimi ka-
patıp çaktırmadan, ses çıkarmamaya 
çalışarak ağlıyorum. Ama bu durumu 
uzun süre devam ettiremeyip yüksek 
sesle ağlamaya başlıyorum, çünkü bu 
sabahın annemin dediği gibi yeni ve 
heyecan verici bir sabah olmadığının 
farkındayım. Bugün bir şeylerin baş-
langıcı falan değil, benim başlangıcı-
mın sonu yalnızca. Charlie’nin boy-

nuna sarılmış bir şekilde 
ilerlerken, dertsiz ve rahat 
geçen zamanların sonuna 
geldiğimi, öğleden sonra 
eve döndüğümde aynı kişi 
olmayacağımı biliyorum.

Gözlerimi açtığımda, 
gagası açık duran, ölü bir 
karganın çitten sarktığını 
görüyorum. O bet sesiyle 
şarkısını söylemeye he-
nüz başlamışken, ötmek 

için ağzını açtığı sırada mı vuruldu 
acaba? Ölü olduğu halde, tüyleri hâlâ 
rüzgâr tuttuğundan, cansız bedeni 
sallanıp duruyor. Tepemizdeki yük-
sek karaağaçlarda tünemiş olan ailesi 
ve arkadaşları keder ve kızgınlık için-
de ötüyor. Öldüğüne üzülmüyorum. 
Kızılgerdanımı korkutup kaçırarak, 
zavallı hayvanın yuvasındaki yumur-
taları, benim yumurtalarımı, çalan o 
olabilir. Parmaklarımın altında, ılık 
ve canlı beş tane yumurta. Hepsini 
tek tek çıkarıp avucuma koyduğumu 
hatırlıyorum. Teneke kutumun içine 
dizecektim onları. Tıpkı Charlie’nin 
yaptığı gibi içlerini boşaltıp boyamak, 
altlarına pamuk serdiğim karatavuk ve 
güvercin yumurtalarımın yanına ya-
tırmak istiyordum. Tam onları almak 
üzereyken bir şey beni tereddüde dü-

şürmüş ve elimi geri çektirmişti. Kızıl-
gerdan, babamın gül ağacının üzerine 
tünemiş beni seyrediyor; hiç kırpma-
dığı gözleriyle bana yalvarıyordu.

O gözlerde babam vardı. Gül ağacı-
nın altındaki nemli ve solucanlı topra-
ğın altında, epey derinlerde bir yerde, 
onun bütün değerli eşyaları gömülüy-
dü. Önce annem babamın piposunu 
koymuştu. Ardından Charlie onun 
kabaralı postallarını yerleştirdi; bir-
birlerine doğru kıvrılmış uyuyor gibi 
duruyorlardı. Koca Joe da dizlerinin 
üzerine çöktü ve postalları babamın 
eski atkısıyla örttü.   

Annem, “Sıra sende Tommo,” dedi. 
Ama bir türlü yapamıyordum. Öldü-
ğü gün giydiği eldivenler vardı elim-
de. Birini yerden alışımı hatırladım. 
Bilmedikleri bir şey biliyordum, ama 
bunu onlara hayatta söyleyemezdim.

Kitap İçi

Kayıp Zamanlar 
Michael Morpurgo 

Çeviren: Arif Cem Ünver  
Tudem Yayınları

191 sayfa


