
Mustafa Delioğlu, Türkiye’de ço-
cuk kitabı illüstrasyonu yapan en güç-
lü isimlerden biri. Çocuklar için kitap 
kapakları ve içleri resimlerken, onlara 
resmi sevdirmeyi ve estetik algılarını 
geliştirmeyi amaçlayan sanatçının son 
alametifarikası Nasreddin Hoca Bir 
Gün adlı seri.

Nasreddin Hoca Bir Gün serisinin 
en önemli özelliği, metinleriyle bir-
likte tamamen Delioğlu’na ait olma-
sı. Bu seriyle sanatçı ilk kez metin de 
oluşturmuş. Nasreddin Hoca’nın kes-
kin zekâsını gösteren en tipik fıkrala-
rı seçen sanatçı, bu metinleri, renkli, 
canlı ve âdeta yaşıyor hissi uyandıran 
figürlerle zenginleştirmiş ve Anado-
lu kültürünün gelmiş geçmiş en ünlü 
figürlerinden olan Nasreddin Hoca, 
Delioğlu’nun elinde bir kez daha can 
bulmuş. Hoca her sayfada başka kos-
tümlerle, başka renklerde ve başka 
başka yüz ifadeleri takınmış halde res-
medilmiş.        

Mustafa Delioğlu kullandığı su-
luboya tekniğiyle okuyucuda sayfalar 
arasında geziniyor hissi uyandırıyor. 
Türkiye’de değil resimli, doğru düzgün 
çocuk kitabı bile yayımlanmazken bu 
mesleğin başlatıcısı olan sanatçı, her 
gün atölyesinde kitap resimleri çizme-
ye devam ediyor.  

Çalışma mekânında ziyaret etti-
ğimiz  Delioğlu’yla hem son ürünü 
Nasreddin Hoca Bir Gün serisi hem de 
kişisel kariyeri ve resimlediği binlerce 
kitap üzerine sohbet ettik.

40 küsur senedir kitap kapakları 
tasarlıyor ve kitap içi resimleri yapı-
yorsunuz… Neredeyse bir ömür geç-
miş. Nasıl başlamıştınız bu işe?

Resim yapıyordum ama edebiyata 
da ilgim çoktu. O dönemde resim-
li kitap sayısı çok azdı. 1972’de, Oluş 
Yayınları’ndan çıkan Fırtınayla Gelen-
ler adlı roman için kapak resmi çizdim 
ve böylece mesleğe başladım.

Peki neden özellikle çocuk kitap-
ları üzerine yoğunlaştınız?

Nasreddin Hoca kitabının başında 
da yazdım; “çocukların estetik algısını 
geliştirmek önemli” diye… Hem de 
ben bu işe başladığımda Türkiye’de çok 
az çocuk kitabı çıkıyordu, çıkanların 
da görsel yönü zayıftı. Çocuk kitapla-
rının önemli olduğunu düşünüyorum. 
Bazıları, yazılması, çizilmesi ko-
lay, alt tarafı çocuk kitabı 
dese de bu kitapların 
apayrı bir zorluğu 
vardır. Hem sanatsal 
ve edebi olmalı, hem 
de çocukların anla-
yabileceği düzeyde 
tutulmalıdır.

Çocuğu 
bir  kitaba 
çeken, ka-
pağındaki 
resim, 
içindeki 
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illüstrasyon ve renk 
midir?

Kesinlikle. Çocuk, 
bir kitabı eline aldı-
ğında önce kapağa, 
içindeki görsellere 
bakar. Onu sevmesi 
içinse, içindekilerin 
hem güzel hem de ger-
çek ve samimi görünmesi 
gerekir. 

Nasreddin Hoca Bir 
Gün serisinin ikinci, 
üçüncü ve dördüncü 
kitaplarında ilk kez 
metinlere de el attı-
nız…

Uzun süre Nas-
reddin Hoca figürleri 
çizdim. Ama öylece 
bir kenara koyuyordum. 
Daha sonra, uzun süredir birlikte ça-
lıştığım Can Çocuk, bunları yayımla-
mayı teklif etti. Ben de hem fıkraları 
seçip bu kitaba göre uyarlayayım, hem 
metinleriyle hem resimleriyle tama-
men bana ait bir şey olsun istedim.

Giriş yazısında Nasreddin Hoca’-
nın Anadolu kültüründeki öneminin 
altını çiziyorsunuz. Sizin için kimdir 
Nasreddin Hoca?

Nasreddin Hoca bizim kültürü-
müz. Anadolu kültürü deyince akla ge-
len en önemli figür. O, hazır cevaplılığı 
ve keskin zekâsıyla verdiği yanıtlarla 
bir fenomene dönüştü. Bence Nasred-
din Hoca evrildi ve Anadolu insanının 
kimliğinin bir sembolü oldu.

Kitaptaki fıkraları seçerken nele-
re dikkat ettiniz? Bazılarında çocuk 
Nasreddin Hoca’ya da rastlıyoruz 
mesela…

Çoğu hepimizin bildiği fıkralar-
dan oluşan bir derleme.  “Parayı veren 
düdüğü çalar” gibi. Küçük Nasreddin 
Hoca’yı da onun, çocukken de ne ka-
dar muzip ve afacan olabileceğini gös-
terebilmek için ekledim.

Kapak ve içerik resimlerinde en 
dikkat çekici unsur her bir sayfada 
Hoca’nın da diğer karakterlerin de 
yüz ifadelerinin çok belirgin olma-
sı… 

Bakışlar çok önemli! Gerçek ve 

canlı hissini onlar veriyor 
resme. Zaten bu kitaptaki Nas-
reddin Hoca’nın da en büyük farkı 
bu oldu bana kalırsa. Başka resimler-
de hatırlayın: Hep uzak, başında sarık, 
üzerinde kaftanıyla tek tip biçimde 
gösterilirdi Hoca. Ben burada onu da 
kırmak istedim. Şaşırırken, sinirlenir-
ken, korkarken, ya da donakaldığı (ki 
bu çok tipik bir Nasreddin Hoca duru-
şudur) halleriyle resimledim.

Sizce en güzel, en komik Nasred-
din Hoca hikâyesi hangisi?

Bilmem, hepsini de seviyorum 
ben. Şu eşeğe ters bindiği ama “E, za-
ten inecektim,” dediği fıkrasını çok ko-
mik bulurum mesela…

Uzun yıllardır Cağaloğlu’ndaki 
Nur-i Osmaniye Caddesi’nde bulu-
nan atölyenizde çalışıyorsunuz. Böy-
le hayat dolu bir yerde çalışmak sizi 
besliyor mu?

Şüphesiz. Aslında Kadıköylü’yüm; 
kolayca oradan bir atölye tutabilir, 
hatta evden çalışabilirdim. Ama bura-
ya 30 yıldır gidip geliyorum. Çevrede 
herkesi tanıyorum. Ayrıca her sabah 
kalkıp vapura biniyorum, bir sürü in-
san görüyorum. Bir sürü başka yüz… 
Onlar hep bir yere kazınıyor. Bir gün 
bir yerde kullanıyorum o yüzleri. İn-
sanlara, hayata karışmak sanat için ol-
mazsa olmazdır bana göre.

Başka kitaplarda başka önemli 
masal/roman kahramanları için özel 

çalışmalar yapmayı düşünüyor mu-
sunuz? Hacivat-Karagöz için belki?

Şu an için öyle bir fikrim yok. 
Nasreddin Hoca serisinin de-

vamı gelebilir. Çünkü elim-
de bir bu kadar kitaba 

daha yetecek kadar 
Nasreddin Hoca figü-
rü var. Dediğim gibi, 
şu an için böyle bir 
şey gündemde yok 
ama olabilir de…

Peki, son olarak 
günümüz Türk yayın-

cılığına dair birkaç söz 
alsak sizden…

Gelişmeler iyi yönde 
ama hâlâ kalitesiz işler 

basan yayınevleri var, 
ne yazık ki. Kitap illüst-
ratörlerinin çoğunun 

(neyse ki ben onlardan 
değilim) aslında hiç sevmedikleri, hoş-
lanmadıkları işler için çizdiklerini bili-
yorum. Ama çok iyi işler yayımlamaya 
başlayan yayınevleri de var. Bazı genç, 
hevesli kitap illüstratörü arkadaşları 
görüyorum, bir sürü şey yapmak isti-
yorlar ama piyasa onlara yanıt verecek 
kapasitede değil. Onlar da kısa zaman-
da usanıp bırakıyorlar mesleği. Yani iyi 
illüstratör yetişmemesi de büyük teh-
like yaratıyor bu alan için… Zamanla 
düzeleceğini 
umuyorum. Serda SEMERCİ
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Hazırlayan ve resimleyen: 

Mustafa Delioğlu
Can Çocuk
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Ortak Okumalar
Yusuf Atılgan’ın 
dünyamızdaki yeri
Ortak Okumalar’ın bu ayki konuğu, Anayurt Oteli ve Aylak Adam’la edebiyatımızda yeni bir roman 
anlayışının kurucuları arasında yer alan Yusuf Atılgan.

Semih GÜMÜŞ

Yusuf Atılgan’ın az yazdığı söy-
lenebilir. 1959’da yayımlanan ilk ro-
manı Aylak Adam’dan sonra Anayurt 
Oteli ile Bodur Minareden Öte, ölü-
münden sonra yayımlanan Canistan 
romanı ile Eylemci adlı öykü kitabı 
ve Ekmek Elden Süt Memeden adlı 
çocuk kitabı. Bu denli az sayıda kita-
bıyla edebiyatımızın önüne bu den-
li büyük bir değer getiren yazarlara 
bugün daha az rastlanıyor.

Yusuf Atılgan da Vüs’at O. Bener 
ya da Bilge Karasu soyundan, ilk ya-
pıtlarıyla egemen edebiyat anlayışı-
nın dışına çıkabilmiş, yazdıklarının 
gücüyle nitelikli edebiyata değer 
verenlerin ilgisiyle karşılaşmış ya-
zarlardandı. Özellikle Aylak Adam 
ve Anayurt Oteli romanlarının ede-
biyatımızda 1950’lerden sonra yaşa-
nan modernist dönüşümde önemli 
bir yeri olduğu neden sonra daha iyi 
anlaşılmıştı. O güne dek edebiyatın 
taşıdığı toplumsal kaygıların dışın-
da, toplumsal olana iki sıra dışı bi-
reyin dünyası içinden ışık tutmuştu 
bu romanlar.

Bu arada Yusuf Atılgan’ın yazdık-
ları yeterince okunup değerlendiril-
miş midir, diye sormak istemiyorum; 
çünkü bir edebiyatın egemen, gözde 
eğilimlerinin dışına çıkan yazarlar 
çoğu kez hak ettikleri gibi değerlen-
dirilmez. Belki gecikmeyle değerlen-
dirilmeleri de yeterli sayılabilir. 

Aylak Adam yayımlandıktan 
sonra yerleşik edebiyat anlayışını 
değiştiren romanlar arasında yer 
aldı. Yaşar Kemal, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Oğuz Atay yazdıkları ro-
manlarla nasıl zaman içinde daha 
iyi anlaşılmış ve roman sanatımızda 
keskin dönemeçler oluşturmuşsa, 
Aylak Adam da bir dönüm noktası 
yaratmış, ana yoldan sapılacak yeni 

bir yol çizmiştir. Belki de o güne dek 
yazılan romanlar arasında en katkı-
sız kent romanlarından biriydi Aylak 
Adam, bir ilkörnek’ti.

KARA DÜNYA
Onu bugünün okuma kütürü 

içinde okuduğumuzda anladığımızla, 
bundan tam elli yıl önce okuyanların 
anladığı aynı olabilir mi? Romanın o 
yıllarda sıra dışı bir kişilik sayılabile-
cek kahramanı C., bugünün okuruna 
sanırım şaşırtıcı gelmez. Aykırı bir 
ruhsal durumu adım adım oluşturan  
C., kendi yalnızlığıyla birlikte, canlı 
ve karmaşık bir kent hayatı içinde 
dolaşır. Kentin hızı romanın anlatım 
biçimine sinmiştir. Dört mevsim bo-
yunca, bir büyük kent hayatının pek 
çok köşesine sızarak akar anlatı.

Oysa Anayurt Oteli’nde zaman 
durmuş gibidir. C.’den sonra Zeber-
cet: Yusuf Atılgan, iki romanında 
unutulmaz iki roman kahramanı 
kazandırmıştır edebiyatımıza. Ve 
Zebercet kendini içine kapadığı 
hücrede zamanı dondurmuş gibidir. 
Ara sıra dışarı çıktığında Anayurt 
Oteli’ndeki iletişimsiz, kara dünyası-
nı sokaklara taşır.

Anayurt Oteli her okur için ir-
kiltici, olağandışı bir yaşantı, tuhaf 
bir dünya yaratır. Zebercet’in dört 
duvarı olan otel, dışarıdaki dünya-
dan büsbütün kopuktur. Yaşayan bir 
dünya gibi değildir. Zebercet dışarı-
daki gerçek dünyayı yok saymış gibi-
dir. C.’nin büyük bir kentin sokakla-
rında yaşama biçimi de Zebercet’in 
habercisidir aslında. Aylak Adam’da 
da sokakların havasından farklı bir 
dünya solunmaktadır.

Yusuf Atılgan, Aylak Adam ve 
Anayurt Oteli’yle –özellikle bu iki 
romanıyla– edebiyatımızda yeni 

bir roman anlayışının kurucuları 
arasında yer almıştır. Zamana karşı 
dirençli oluşu, onun romanlarını ve 
öykülerini hiç kuşku yok ki çağdaş 
Türk edebiyatının klasikleri arasına 
sokacak, farklı zamanların yepyeni 
okuma biçimleri içinde edebiyatımı-
za katkılarını çoğaltacaktır.

Bu arada Yusuf Atılgan genç ya-
zarların dünyasında bir yer tutmuş 
mudur, bilmiyorum. Edebiyatımızın 
yenilikçi atılımlarının önündeki ya-
zarlar arasında oluşu, onu genç ku-
şakların göz önünde tuttuğu yazarlar 
arasına sokmuş olmalıdır.

Anayurt Oteli
Yusuf Atılgan

YKY Yayınları / 112 sayfa
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Zarife BİLİZ

Adı Mustafacan Yaşar Sönmez Şafak Yalçınkaya olan bir çocuk okuma yazma öğrenmeye kalkar. 
Ama önce alfabeyi öğrenmesi gerek! Yıldızlı Alfabe, upuzun bir adı olan bir çocuğun harflerle 
tanışmasının ve adını yazmayı öğrenmesinin aylı yıldızlı öyküsü! 

Ay’la yıldızla 
bezenmiş bir alfabe

Adı Mustafacan Yaşar Sönmez Şa-
fak Yalçınkaya olan bir çocuk okuma 
yazmayı öğrenmeye kalkınca ne mi 
olur? Ne olacak, ben adımı yazmayı 
nasıl öğreneceğim diye kara kara dü-
şünür elbette. Onun bu korkusunu 
duyan Aydede imdadına yetişir, adları 
aynen bu çocuk gibi uzun olan yıldız-
ları yardıma çağırır da öğretirler bu 
zavallı çocuğa okuma yazmayı. Böy-
lece adı Mustafacan Yaşar Sönmez Şa-
fak Yalçınkaya olan çocuk Aydede’nin, 
Çobanyıldızı, Güney Kutupyıldızı, Kü-
çüksuyılanı Yıldızı, Küçük Kuyruklu-
yıldız, Pers Takımyıldızı, Küçükayı ve 
Büyükayı’nın yardımıyla tek tek harf-
lerle tanışır, onların şekillerini öğrenir 
ve sayfanın altındaki boşluğa kendi 
küçük harfini çizme şansı bulur.

Kimi kitapların ‘gücü’ içerdikle-
rinde değil çağrıştırdıklarında yatıyor 
olabilir. Alfabe deyince, tek tek harfleri 
öğrenerek, ardından hecelere, derken 
kelimelere ve cümlelere geçerek oku-
ma yazmanın söküldüğü artık çok ge-
rilerde kalmış o günlere uzanmamak, 
oralardan bugüne gelmemek elde de-
ğil.

ALET EDEVAT KUTUSU GİBİ
Adı gerçekten Alfabe olan bir al-

fabeyle eğitim gören son kuşağın üze-
rinden kaç yıl geçti kim bilir? Hayal 
meyal hatırlardadır; parlak mavi kuşe 
kaplı, üzerine kalın puntolarla bindi-
rilmiş Alfabe yazısının okunduğu ve 

yavrukurt giysili bir kız irisinin elinde 
fener tuttuğu kitap... ‘Aydınlanma’nın 
fenerini, hem de yavrukurt giysili, 
muhtemelen adı Ayşegül olan bir kız 
çocuğuna tutturan Cumhuriyet ideo-
lojisinin taşıdığı bütün anlamları bu-
labilmek mümkündü o Alfabe’lerde. 
‘Ayşe’ler ‘gül’sün diye ‘orda’ki, ‘uzakta’ki 
köye yüzünü dönmüş yavrukurtların 
yürüyüşünde, Alfabe, elimize verdiği 
tek tek harflerle neler yapabileceğimi-
zi bize gösteren bir alet edevat kutusu 
gibi karşımızda duruyordu. Belki de 
hareket kabiliyetimizin daha fazla ol-
masından güç ve cesaret alarak yürü-
müştük şehirlerden o ‘uzaktaki köyle-
re’, kimi zaman şarkılarla, kimi zaman 
marşlarla... 

ORADA BİR KÖY YOK UZAKTA
Sonra, Alfabe’ler bir yana bırakıldı, 

tek tek harflerle değil de cümle kalıp-
larıyla okuma yazmanın sökülmesi, 
aynı zamanda harflerden oluşan o alet 
edevatın elimizden alınıp, üstümüzde 
giderek küçülen giysilerle, kalıplarla 
ve kalıplaşmış hayatlarla baş başa ka-
lışımızın da resmi oldu. Artık ‘orda 
bir köy’ yoktu uzakta, her şey yakın, 
her şey kalıpların içinde... Çocukların 
adları da Ayşegül değildi; yok olan ne 
çok şey varsa ada dönüşmüş gibi akın 
ediyordu ortalığa, Umutlar, Ümitler, 
Barışlar...

Ve bugüne geldiğimizde, adı Mus-
tafacan Yaşar Sönmez Şafak  Yalçın-
kaya olan bir çocukla, Ay’la, Yıldız’la 
örülü bir Alfabe’yi, Yıldızlı Alfabe’yi 
elimize aldığımızda, bunca sıkıştırıl-
mış anlamlardan nasıl bir hayatın, na-
sıl bir çocukluğun çıkacağı, kalıplara, 
basmakalıplara alışmış çocukların tek 
tek harflerle neler yapabilecekleri so-
rusu soruluyor ister istemez...

Cevap Alfabe’de mi bilemem, ama 
her çocuğa güvenmek gerek. Eline 
A’yı, B’yi, C’yi ve diğerlerini, hatta X’i, 
W’yi alan her çocuk, adının ve tarihi-
nin yüklemlerinden bağımsız olarak 

yaratabilir. İnsanlık, çocuklarına ka-
lıpları değil aletleri vererek daha hayır-
lı işlere vesile olabilir. Belki bu yüzden, 
Alfabe’leri çoğaltmak gerekir, her ço-
cuğun annesiyle babasıyla konuştuğu 
dildeki alfabeleri, sokakta arkadaşla-
rıyla oynadığı dildeki alfabeleri çoğalt-
mak gerekir. Herkesin konuştuğu ve 
yaşadığı gibi kendini ifade edebileceği 
alet edevata sahip olabildiği bir dünya, 
‘henüz yazılmamış olan’ o en güzel ki-
tapların da sayfasını aralayacaktır mu-
hakkak...    

Yıldızlı Alfabe
Süleyman Bulut

Resimleyen: Gözde Bitir S.
Can Çocuk / 41 sayfa
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Sema ASLAN

Küçük hikâyelere 
neden ihtiyacımız var?
Marsık Yayınları tarafından yayımlanan Yalvaç Ural ve Yekta Kopan imzalı iki küçük masal kitabı, 
özenli tasarımları ve görselleriyle sizi de baştan çıkarmaya niyetli…

Akıllı Minik ile Obur ve Burun, 
Marsık Yayıncılık tarafından hazırla-
nan masal kitaplarından ikisi… İlki, 
zaten bütün çocukların ‘Yalvaç Abi’si 
olan Yalvaç Ural’a; ikincisiyse, farklı 
alanlardaki yoğun çalışma gündemine 
rağmen ‘çocuksu merakı’nı diri tutma-
yı başaran Yekta Kopan’a ait. 

Akıllı Minik ile Obur, adından da 
belli, bir ‘akıllı’ ile bir ‘kendini akıllı 
sanan’ iki küçük masal kahramanı ara-
sında yaşanan bir meseleyi anlatıyor. 
Gisella Biondani’nin göz dolduran, 
yumuşak, renkli ve sevimli çizimleriy-
le kısacık bir çizgi film tadı da veren 
kitap, bir yanıyla ağustosböceği ve ka-
rıncanın hikâyesini andırıyor: Çalışıp 
didinen Akıllı Minik, yaz boyu topla-
dığı buğdayları yuvasının yakınların-
da bir yere açtığı çukurda depolayıp, 
kış mevsimi için kendini sağlama al-
mıştır. 

Bu arada Obur ne yapmıştır? Bü-
tün bir yazı eğlenerek ve tembellikle 
geçirdiğine ilişkin bir ipucu yok, an-
cak Akıllı Minik’in buğdaylarına göz 
koyduğuna bakılırsa, kış için ‘erzak’ı 
da yok! Baykuş ve tarla korkuluğu-
nun tanıklığında gelişen olaylar Akıllı 
Minik ve arkadaşı Obur’u karşı karşı-
ya getirmişken, Yalvaç Ural’ın masal 
kahramanlarından birine neden ‘akıl-
lı’, diğerineyse neden ‘obur’ sıfatlarını 
uygun bulduğunu anlıyorsunuz. Zira 
Akıllı Minik, Obur’dan hesap sormak 
ve buğdaylarını istemek yerine zekice 
bir plan tasarlayarak hem buğdayları-
na kavuşur hem de Obur’a dersini ve-
rir. Fakat bu arada Obur’u da düşünür; 
ona hiç değilse bu kışı geçirebilmesini 
sağlayacak kadar buğday yardımında 
bulunur. 

Akıllı Minik ile Obur’u sempatik 
kılan unsurlardan bir tanesi, –bence– 

kahramanının ders vermekten kaçın-
ması; en ders verdiği anda bile Obur 
ile arkadaş olduğunu unutmaması. 
Bir değer sempati unsuru ise, Yalvaç 
Ural’ın masalı anlatırkenki dili; müzi-
ği… 

KIZIM DA BEN DE SEVDİK
Yetişkinlerin çocuklara bazen do-

laylı olarak ama bazen de doğrudan, 
ders veren hikâyeler anlatmaları, fakat 
öte yandan gerçek yaşamın o ders-
leri yaşamlarının hiçbir noktasında 
kavramamış yetişkinler tarafından 
şiddeti giderek artan bir adaletsiz-
likle tasarlanması bana hep –en hafif 
ifadeyle– gülünç gelmiştir. Bugünün 
koşullarında çok çalışanın çok avan-
tajlı olduğunu kim söyleyebilir ki? Bir 
ahlâki kod telaşına düşerken başka bir 
ahlâki unsuru gözden kaçırmamalı, 
diğerlerini eleştirmenin sınırlarını bir 
kez daha düşünmeli belki de… Bir de 
tabii, aklı kullanmak meselesi var ki, o 
bambaşka bir yazı konusu!

Ve Burun. İki buçuk yaşındaki 
kızımın çoook ilgisini çekti bu kitap. 

Benim de öyle. Yekta Kopan’ın çok 
sevimli hikâyesine Şilili ressam Alex 
Pelayo’nun şahane çizimleri ortak ol-
muş. Çizimler, çocuğunuzun algısını 
zorlayabilir çünkü ‘düz’ bir okumayı 
aşan ve kendisi de gerçeküstü bir ton 
taşıyan hikâyeye uygun olacak şekilde, 
algının sınırlarıyla oynayacak nitelik-
te… Tam da bu nedenle, zaten yerin-
den kaybolmuş ve kim bilir nerelere 
seyahate çıkmış bir burnun hikâyesini 
dinlemekte olduğunu fark edip gözleri 
kocaman açılmış kızıma resimleri gös-
terirken, parmaklarımla onun resmi 
izleyebilmesine yardım ettim. 

Burun, okul öncesi çocukları için 
yazılmış bir kitap ama inanın, o kitabı 
çocuğunuza defalarca okumaktan siz 
de sıkılmayacaksınız… Sabah uyan-
dığında burnunun olması gerektiği 
yerde olmadığını fark eden Ali’nin 
serüvenini okurken her sayfada şaşı-
racak, eğlenecek ve yazarına teşekkür 
edeceksiniz… Çocuğunuza organları-
nı ve işlevlerini öğretmek istiyorsanız, 
sırada da ‘burun’ varsa, buyurun “Bu-
run” okuyun.  

Akıllı Minik ile Obur
Yalvaç Ural

Resimleyen: Gisella Biondani
Marsık Yayıncılık / 24 sayfa

Burun
Yekta Kopan

Resimleyen: Alex Pelayo
Marsık Yayıncılık / 24 sayfa

“Burun”u defalarca 
okumaktan siz de 

sıkılmayacaksınız… 
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Sanmayın ki ölümle meselesi olan sadece büyüklerdir. Yaşam kadar ölüm de bir bilinmeyendir çocuk 
algısında. Hal böyle olunca, ölüm üzerine sorular da kaçınılmazdır. Ördek, Ölüm ve Lale, yaşam ve 
ölümle ilgili ciddi sorular sordurarak ölümü kabullenmenin mümkün olduğunu anlatıyor. 

Irmak ZİLELİÖlüm hayata dahil...

Geçen yıl, ölüm karşısında hisset-
tiğim çaresizliğe çare olsun diye Irvin 
Yalom’un Güneşe Bakmak Ölümle 
Yüzleşmek isimli kitabını okumuştum. 
Aslında yıllar boyu kurtulamadığım 
duygunun nedeni, ölümden sonra olu-
şacak o derin hiçliğin yarattığı dehşet-
ti. Ben bir hiçliğin içine yuvarlanırken 
geride bensiz akıp giden bir hayat bı-
rakacaktım ve hiçbir şeyden haberim 
olmayacaktı... 

Sanmayın ki bu, yetişkinlere özgü 
bir duygudur. Ölüm kavramı azıcık 
aklımız ermeye başladığında yapışır 
yakamıza. Niyeyse, hayat ne kadar 
elle tutulur ve olağan görünürse, ölüm 
de o kadar gizemli ve olağanüstüdür. 
İnsanoğlunun bilinmeyen karşısında 
duyduğu korkunun son noktası...

DEHŞETİN YERSİZLİĞİ
Ne diyordum? Evet, sanmayın ki 

büyüklerdir yalnız ölümle meselesi 
olan... Uykuya dalmadan önce, hayal-
lerinde kendi cenaze törenini yaşayan 
çocukların sayısı az değildir. Arkasın-
dan gözyaşı dökenleri bir bir gözünün 
önüne getirip de kendi ölümüne ağla-
yanlar olduğunu biliyorum. Hem son-
ra, olağan kayıplardan biri çoğunlukla 
küçük yaştayken yakalar bizi, karşıla-
şılan ilk ölüm olayı, o soruyu da bera-
berinde getirir: “Ölünce nereye gidiyo-
ruz?” Demek ki, biz ne kadar kaçınsak 
da o sözcüğü ağzımıza almaktan, o 
hep içimizde kocaman bir soru işareti 
olarak bizimle birlikte... 

Her neyse, Irvin Yalom’un kita-
bında zihnimi açan bir önerme vardı. 
Ölüm karşısında dehşete düşmenin 
yersizliğini anlatmak için şunu söylü-

yordu Yalom, siz öldüğünüzde geride 
kalanlara dair hiçbir şey bilmeyecek-
siniz... Hiçbir şeyin farkında olmaya-
caksınız, evet belki aileniz, dostlarınız, 
yaşadığınız sokak, oturduğunuz semt, 
dünyanın tümü sizsiz kalacak ve bu size 
büyük bir boşluk gibi geliyor. İyi ama 
aslında siz de onlarsız kalacaksınız, si-
zinle birlikte onlar da ölmüş olacaklar, 
çünkü sizin bilincinizdeki varlıklarını 
yitirecekler...

Yine de ikna olmamıştım. Beni 
dehşete düşüren de zaten bu değil 
miydi? O derin boşluk daha da derin-
leşiyordu şimdi.

Ama sonra ne oldu biliyor mu-
sunuz? Kısacık bir okuma, bir başka 
uçsuz bucaksız aydınlanmaya yol açtı: 
Ördek, Ölüm ve Lale isimli bir çocuk 
kitabı. Ölüm kavramıyla hesaplaş-
masını tamamlayamamış biri için ilk 
anda irkilten bir isim. Hele şöyle bir 
karıştırıp resimlerine baktığınızda 
ve hatta ilk okumada yüreğinizin 
ferahlaması şöyle dursun, sancı-
sı daha bile artıyor diyebilirim... 
Ama sonra, daha yakından bakın-
ca, ne söylediğini anlamayı dene-
yince küçük küçük ışık huzmele-
riyle başlıyor aydınlanma. 

Ördek ile Ölüm’ün karşılaş-
masını anlatıyor kitap. Ördek 
de okurun o ilk tepkisine ben-
zer bir şekilde irkiliyor Ölüm’ü 
görünce. Ama sonra, usulca 
olağanlaşıyor Ölüm’ün varlı-
ğı. Onun hayatın bir gerçeği 
olduğunun ilk ipucunu böyle 
ediniyoruz. Onunla vakit ge-
çirmeye başlıyor Ördek. Göle 
giriyorlar, çimenlikte oturu-
yorlar, sohbet ediyorlar... Ve 
Ördek ile Ölüm arasındaki 
her diyalog bize ölümün de 
hayat kadar olağan olduğu-
nu, ikisi arasındaki diyalek-
tik ilişkiyi aktarırken, onu 
kabullenmenin mümkün 
olduğunu sezdiriyor. Her 
şeyden önce Ördek’i 
Ölüm’le barıştırarak ya-
pıyor bunu.

Ölümden sonra ne olacağına dair 
sorular da soruyor Ördek. Tıpkı ço-
cukken bizim sorduğumuz gibi, ya da 
çocuklarımızın şimdi bizlere sordu-
ğu gibi... Acaba bulutların üzerinden 
dünyayı mı seyredeceğiz? Yoksa yerin 
altında bizi kızartan ocaklar mı var? 
Ölüm hiçbirine net bir yanıt vermiyor, 
çünkü bunu o da bilmiyor... Ölümden 
sonra ne olacağına dair kim ne bilebi-
lir ki? Zaten belki de o kadar önemli 
değil...

YERİN ALTI NASIL?
Sonra bir ağacın tepesinden bir gün 

önce yüzdüğü göle bakarken içleniyor 
Ördek. “Ben öldüğümde böyle olacak 
demek,” diye düşünüyor, “Göl tek ba-
şına kalacak. Bensiz.” Ve işte Ölüm’ün 
buna verdiği yanıt, Irvin Yalom’un 
açıklamalarıyla ne kadar benzeşse de, 

Ölümden sonra ne olacağına 
dair sorular da soruyor 
Ördek. Tıpkı çocukken 

bizim sorduğumuz gibi, ya 
da çocuklarımızın şimdi 

bizlere sorduğu gibi... 



onun aksine, beni ikna etmeyi başarı-
yor: “Sen ölünce göl de yok olacak. En 
azından senin için.”

Hikâyenin sonunda, “bir şey olu-
yor” ve Ördek nefes almayı bırakıyor. 
Ölümün gerçekleşme anını öyle yalın 
bir kabullenişle aktarıyor ki yazar, içi-
niz burulsa da, o hep çok korktuğunuz 
şeyi bu kez sukûnet içinde karşıladığı-

nızı fark ediyorsunuz. 
Ölüm, nasıl ‘arkadaşı’ Ördek’i son 

yolculuğuna uğurladığında, “içinde 
keder gibi bir şey” hissettiyse öyle...

Ve son cümleniz onunkiyle bulu-
şuyor: “Ama işte, hayat böyle bir şey...”

Şimdi aklınıza takılan o soruyu 
buradan seslendirelim: “Bir çocuğa 
nasıl okunabilir ki böyle bir kitap?” 

Belki önce ölümle yüzleşme cesare-
tini siz toplamalısınız kendinizde... 
Bunu bu yaşa kadar yapamamış olan 
ben, doğacak olan çocuğumun bunu 
olabildiğince erken başarabilmesi için 
şimdiden hazırlıyorum kendimi... O 
soru bir gün gelecek çünkü, biliyorum: 
“Anne, ölünce nereye gidiyoruz?”

Ördek, Ölüm ve Lale
Wolf Erlbruch

Çeviren: Bahar Siber
İletişim Yayınları / 32 sayfa
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Hayatı Öğreniyorum adlı dizi, miniklerin gündelik hayatına ayna tutuyor. Sevgi dolu ve anlayışlı 
tavrıyla dikkat çeken serinin kitapları, bazı olaylar ve durumlar karşısında ne yapacaklarını 
bilemeyen ebeveynler için de yararlı birer kaynak olarak okunabilir. 

Dünyada olan bitene bakıp karam-
sarlığa kapılabilir, ideal yaşam yalnızca 
masallarda mı kaldı diye düşünebilirsi-
niz. Ama o kadar da ümitsiz olmamak 
gerekiyor. Mutlu bir aile ortamında 
yaşayan, okullarında başarılı, sevecen 
çocuklar yalnızca öykülerde ve film-
lerde değil, yanı başımızda olabilir. 

Çocuklara yönelik eğitici kitapla-
rın bu düşü gerçekleştirme konusunda 
ebeveynlere de yararlı olacağı kanı-
sındayım. Çizmeli Kedi Kitaplığı’ndan 
çıkan Hayatı Öğreniyorum başlıklı 
dizinin ilk beş kitabı bu düşünceleri-
mi bir kez daha pekiştirdi. Hikâyeler 
çocuklara iyi huylu, akıllı-uslu olmala-
rını telkin ediyor. Ama daha da önem-
lisi hikâyelerdeki anne ve babalar, öğ-
retmenler, akraba ve komşular onlara 
sevgi ile yaklaşarak, kızmadan, azarla-
madan öğüt veriyorlar. 

Henüz okuma-yazma bilmedikleri 
dönemde çocuklarımıza okuduğumuz 
kitaplar genellikle bol resimli olur. 
Birkaç okumadan sonra da resimle-
rine bakarak hikâyeleri çocuklarımız 
bize anlatmaya başlar. Çocuk kitapları 
konusunda uzmanlaşmış sanatçıların 
elinden çıkma resimleri, dizinin her 
kitabında, hemen her sayfada olayların 
anlaşılmasını ve akılda kalmasını ko-
laylaştırıyor. Kitapların akıcı Türkçesi 
ve çeviri olmasına rağmen okumayı 
kolaylaştırmak için isimlerin Türkçe-
leştirilmesi yoluna gidilmesi de özenle 
hazırlandıklarının göstergesi. Bu ki-
tapları büyüklerin de okumasını öne-
riyorum ama yeri gelmişken, çocuk ki-
tapları basan tüm yayınevlerinden bir 
dileğim var. Kitapların uygun bir ye-
rinde, hangi yaş grubuna ait 
olduğunu gösteren bir bilgi 

notuna yer vermeleri.

Tatlı Bela, tam günümüz çocukla-
rını anlatan bir hikâye. Gördüğü her 
giysiyi, oyuncağı tutturan küçük bir 
kız ve onu kırmamak için her istedi-
ğini yapan bir anne, sanırım birçoğu-
nuza hiç yabancı gelmeyecektir. Bazen 
otoritemizi hissettirmek için hayır 
dediğimiz oluyorsa da, çoğunlukla ya 
onları mutlu etmek ya da sonu gelmez 
ısrarlarından kurtulmak için istekle-
rini yerine getiriyoruz. Hiçbir şeyin 
kıymetini bilmeyen, maymun iştahlı 
bir çocuğun başından geçen sıradışı 
olayları eğlenceli bir üslupla anlatan 
Tatlı Bela, küçük savurganların aşırı 
isteklerine gem vurmayı amaçlıyor.

MASAL DÜNYASI
Kim Korkar Denizden ise küçük 

bir kızın yüzmeyi öğrenme macerasını 
anlatan bir öykü. Aynı zamanda ide-
al anne-kız ilişkisine güzel bir örnek. 
Yüzme korkusunu yenmeye çalışan 
bir çocuğa ailesinin nasıl davranması 
gerektiği anlatılıyor. Hikâye, çocukla-
ra yalnızca kendilerinin ne yapmaları 
gerektiğini değil, büyüklerinin de nasıl 
davranmaları gerektiğini göstermesi 
açısından dikkate değer. 

Kahraman Babam, insan ilişki-
lerini ve sevgiyi öğretmek amacı ile 
kaleme alınmış. İngiltere’de yaşayan 
Bangladeşli bir çocuğun, babasının 
aksanlı konuşması yüzünden okul ar-
kadaşlarının alay konusu olmasıyla 
başlıyor hikâye. Oysa farklı meslekleri 
tanıtmak amacı ile okulda düzenlenen 
konuşmaya taksi şoförü olan bu baba 

da davet edilmiştir. 
Çok sevdiği babasını 

koruma dürtüsü ile 
hareket eden çocuk ise 

öğretmeninin 
davet mek-

tubunu 
babasına 
vermek-

ten çe-
kinerek 

çöpe 
atar. 

Anne 

ve babasının buldukları çözüm oğul-
larını mutlu ederken ona ders vermesi 
açısından da önemlidir.

İyi ki Doğdum, çocuklara doğa ve 
hayvan sevgisini aşılayan bir öykü. 
Annesinin biraz daha büyümesi ge-
rektiğini söyleyerek hayvan beslemesi-
ne izin vermediği bir çocuğun çayırda 
dört yapraklı yonca bulduğunda tuttu-
ğu dileği doğum gününde gerçekleşir 
ve küçük bir kedisi olur. Konusu bu 
kadar basit olmakla birlikte öykünün 
satır aralarında çok eğitici detaylar giz-
li. Günümüzde televizyon veya bilgisa-
yar başında zaman geçiren çocuklara 
doğada nasıl bir hazine saklı olduğunu 
öğretmek istiyor. Deniz kabukları veya 
doğal taşlar toplayan, çiçekleri ansik-
lopedi arasında kurutup saklayan ço-
cuklar hâlâ var mı diye soruyor insan!

Canım Arkadaşım ise çocukların 
okul yaşamlarına ayna tutuyor. İlk gün 
korkusunun yerini bir ‘kanka’ bula-
bilme telaşı almış. Ben de bu kitaptan 
öğrendim! 

Masallardaki gibi bir dünyada ya-
şamak için belki de dünyaya çocuk 
gözüyle bakabilmeyi öğrenmeli ve öğ-
retmeliyiz.

Şebnem AKALINHayatı birlikte öğrenelim

Kim Korkar Denizden
Mara Bergman

Resimleyen: Tor Freeman
Çeviren: Nurgül Ateş

Çizmeli Kedi Yayınları / 64 sayfa
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İnci ÖZGÜR

Çocuk yazarımız İnci Özgür bu ayki yazısında, çiçeği burnunda bir yazar olarak katıldığı ilk kitap 
fuarından izlenimlerini bizlerle paylaştı. Ayrıca, fuarda tanışıp imza aldığı İranlı yazar Houshang 
Moradi Kermani’nin Reçel Kavanozu adlı kitabını ve daha neleri neleri...

Son günlerde yaşadıklarımı nasıl 
anlatacağımı bilemiyorum. Geçen ay 
yayımlanan yazımı çok beğenmişler, 
yayınevinden Aslı abla, Cemile abla 
başta olmak üzere… Kimi okullarda 
öğretmenler öğrencilerine okutup bir 
nevi örnek göstermişler. (bu cümleyi 
kurmak için annemden yardım aldım, 
bir nevi ne demek bilmiyordum, bu 
arada öğrendim) Sizin düşüncelerini-
zi de çok merak ediyorum, bana mail 
yazarsanız çok sevinirim.

Bu haftayı –yeni bir yazar olarak– 
çok heyecanlı geçirdim. TÜYAP Kitap 
Fuarı’na iki kez gittim ve onlarca ki-
taba dokundum, içlerinden bazılarını 
oracıkta okudum, Aslı abla beni ya-
yınevlerine götürdü, onlar bana kitap 
hediye etti. Sonra hafta içinde Nilüfer 
öğretmenimle bir daha gittik,  o zaman 
da arkadaşlarımla gezdim, onlarla en 
sevdiğimiz kitapları konuştuk. Kitap 
ayraçları topladık. Acaba sadece çocuk 
ve gençlik kitaplarının olduğu bir fuar 
yapsalar nasıl olur diye düşündüm. 
Böylece daha geniş bir alan olur, daha 
çok çocuk gelir... Ben bu isteğimi daha 
sonra bir kez daha dile getireceğim.

ÇİLEK REÇELİNİ ÇOK SEVERİM
Fuarda pek çok kitap ve onların 

yazarlarını gördüm. Fuardan önce 
bazılarını okuyarak, kitabımı imzalat-
maya gittiğimde bana bir şey sorarlar-
sa hazır olmaya çalıştım. Okuduğum 
kitaplardan biri Reçel Kavanozu adını 
taşıyor. Yazarı Houshang Moradi Ker-
mani hakkında küçük bir araştırma 
yaptım, ülkesi İran’da çok sevilen ve 
şöhreti dünyaya yayılan bir yazarmış. 
Birçok ödül kazanmış. Aklıma hemen 
Samed Behrengi geldi. Onun Küçük 
Kara Balık’ını sevmeyen çocuk var mı 
acaba? Reçel Kavanozu’na geri döne-
yim ben. (Zaten reçelleri, özellikle de 
çilek reçelini çok severim) Kitapta her 

şey Celal’in reçel kavanozunu açama-
masıyla başlıyor. Kafasına taktığı şeyi 
yapmadan rahat edemeyen Celal (biraz 
benziyoruz galiba) reçel kavanozunu 
okula götürüp arkadaşlarına açtırmak 
ister, kimse açamayınca bakkala geri 
götürür, bakkal önce kızar ama sonra 
bir bakarlar ki hiçbir kavanoz açılmaz. 
Celal önce karakola şikâyet eder ama 
gitmesi gereken yerin tüketici hakla-
rı derneği olduğunu öğrenince oraya 
da gider. Derken her şey karışmaya, 
açılmayan reçel kavanozu yüzünden 
insanları huzuru kaçmaya başlar. Ki-
tabı okurken acaba, böyle bir durum 
benim başıma gelse ben ne yapardım 
dedim. Karakola gitsem polisler, on-
larla dalga geçtiğimi düşünüp beni 
döverlerdi herhalde. Tüketici hakları 
derneği de kendilerine gelen küçük 
bir çocuğu ciddiye bile almazdı. Za-
ten bütün bunları tahmin edecek olan 
annem de beni bir yere göndermezdi. 
Neyse, ben yine aldım başımı gittim. 
Reçel Kavanozu o kadar eğlenceli ve 
heyecanlı bir kitap ki okula giderken 
serviste okumaya başlamıştım, devam 

edebilmek için teneffüsleri dört gözle 
bekledim. Neredeyse derslerde sıranın 
altında okuyacaktım, zaten eve dönün-
ce de ödevlerimi yapmadan okudum. 

ANNE BEN BÜYÜDÜM
Reçel Kavanozu’nu okurken şöyle 

düşündüm, ben Amerika’daki ya da 
Fransa’daki çocukların nasıl yaşadık-
larını biliyorum, onların yaşamlarını 
anlatan kitaplar okuyorum, filmler-
de, çizgi filmlerde ya da dizilerde gö-
rüyorum, ama İran’da, Hindistan’da, 
Japonya’da çocukların neler yaptıkla-
rını hiç bilmiyorum. Dünya sanki do-
ğusu batısı olmayan bir yer de ben hep 
tek bir yere bakıyorum. İşte bunları 
düşünmemi sağladığı için Houshang 
Moradi Kermani’ye teşekkür etmek 
istiyorum. (Fuarda kendisini görün-
ce bunları söyleyebilirim sandım ama 
çok iyi anlatamadım kendimi) 

Annem bana bir hediye almış. Pa-
keti açarken bir kitap olduğunu anla-
mıştım, üzerinde Çıkartmalı Resim Ki-
tabı yazıyordu, biraz bozuldum, “anne 

Reçel kavanozumu gören var mı?

Çocuk (da) yazar

Reçel Kavanozu
Houshang Moradi Kermani

Çeviren: Nezahat Başçı
Kelime Yayınları / 72 sayfa
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ben büyüdüm” diye bağırmaya başlamıştım ki, altında 10-
14 yaş damgasını görünce merakım arttı. Kitaptaki tablo-
lar Londra’daki National Gallery’den seçilmiş ve hayvanlar, 
moda, kentler, ışık, melekler gibi bölümlere ayrılmış. Say-
falarında resimlerin çok silik göründüğü çerçeveler, çerçe-
velerin altında da bu tablo ve ressamı hakkında bilgiler var. 
Hatta bazı sayfalarda ressamların da resimleri de veriliyor. 
Kitabın sonunda da buraya yapıştırılacak çıkartmalar yer 
alıyor. Üstelik kitabın sonunda verilen internet adresine 
girerek tablolar hakkında daha fazla bilgi edinmek müm-
kün. Sanırım bütün hafta sonumu bu kitapla uğraşarak ge-
çireceğim. Ama önce anneme teşekkür etmeliyim.

Öğretici kitapları çok seviyorum. (ben galiba tüm ki-
tapları çok seviyorum) Masamın üzerinde fen bilgisi öde-
vimi yapmak için aldığım bir kitap var. Ödevimin konusu 
‘meteoroloji’ydi.  Hava Durumu ve İklim Değişikliği adlı 
kitap tam bir yardımcı oldu. Bu kitap da internet bağlan-
tılı olduğu için anlatıları orada daha ayrıntılı görmek de 
mümkün oldu. Kitapta ilk olarak hava durumunun ne ol-
duğu anlatılıyor, son derece akıcı ve kolay anlaşılır bir dille 
yazıldığı ve çok sayıda resim olduğu için ben bile anladım. 
(fen bilgisi dersim benim en kötü dersim de) Ayrıca kimi 
yerlerde grafikler ve şekiller de var. Çiyin, kırağının, hor-
tumun, tayfunun ne olduğunu, hava tahminlerinin hangi 
aletlerle yapıldığını, bu aletlerin nasıl çalıştığını, dünyanın 
neden ısındığını o kadar rahat öğrendim ki…  Kitapta hem 
bugüne kadar yaşanan iklim değişikliklerinden söz edili-
yor hem de gelecekte bizi bekleyen tehlikelerden. Sanırım 
dünyayı çok üzdük, denizleri, havayı kirlettik, ormanları 
kestik, doğal yaşam alanlarını yok ettik. Şimdi de bizi bek-
leyen tehlike karşısında ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu 
kitabı okuyunca birkaç küçük çözüm yolu buldum: Artık 
naylon torba kullanmayacağım, annem bana bir bez tor-
ba alsın her yere onunla gideceğim, banyo yaparken suyu 
daha dikkatli kullanacağım ve bu konuyu düşünmeye de-
vam edeceğim.

Öğretmenlerim yıllardır kitap okumanın yararlı bir şey 
olduğunu söylerlerdi, ilk kez bu yaz tatilinden bu yana (ge-
çen yazımda da söylediğim gibi) ne dediklerini anlıyorum 
ve anladığım için çok mutluyum. 

Hava Durumu ve 
İklim Değişikliği

Laura Howell
Çeviren: Cumhur Öztürk

İletişim Yayınları / 96 sayfa 

Çıkartmalı Resim Kitabım
Kate Davies 

Sarah Courtauld
Çeviren: Sevgi Atlıhan

İş Kültür Yayınları / 32 sayfa 
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G. Mine OLGUN

Yazarın genç bir 
adam olarak portresi
Ölümünün 115. yıldönümünde, Robert Louis Stevenson’ın eserlerine ve hayatına uzanalım dedik bu 
ay. 3 Aralık 1894’te kaybettiğimiz yazarın eserleriyle tanışmamış olan yoktur herhalde!

Çocukluğumda en sevdiğim kitap 
Define Adası, en yakın ‘hayali kahra-
man’ arkadaşımsa, kimseyi kırmak 
istemem ama, Jim Hawkins’di. Jim, ai-
lesinin hanında kalan yaşlı bir deniz-
cinin eşyaları arasında define adası-
nın gizemli haritasını bulmuştu. İtiraf 
ediyorum, o dönem eski sandıkların 
içinde ya da divanların altında, uzak 
ve masalsı bir adanın haritasını bul-
mak umuduyla ben de debelenmedim 
değil. Tropikal adalar, gizemli harita-
lar, acımasız korsanlar… İnanılmaz 
bir maceranın fantastik atmosferinde 
Jim Hawkins’e ve dostu tahta bacak-
lı John Silver’a duyduğum hayranlık 
gözümü kör etmiş olacak; beni, o sı-
ralarda olmak istediğim zamana ve 
mekâna –XVIII. yüzyılın ikinci yarı-
sında okyanusların korsan kaynadığı, 

uzak adaların inanılmaz maceralara 
sahne olduğu bir döneme– ışınlayan 
bu kült kitabın (korsanlığın kitabı da 
denebilir) yazarına gereken ihtimamı 
göstermedim. Zaten o kadar da önem-
li değildi, çünkü o sıralar kahramanlar, 
yazarlardan daha mühimdi. 

İYİLİK VE KÖTÜLÜK İKİLİĞİ
Ancak daha sonra, Doktor Jekyll ve 

Bay Hyde ile karşıma çıkınca, Robert 
Louis Stevenson ismine kayıtsız kala-
madım. Anlaşılan dostluğumuz daha 
da ileri gidecekti. Yine kült bir roman-
la karşımdaydı Stevenson ve bütün 
eserlerinde sıklıkla karşımıza çıkan 
önemli bir tema olan iyilik ve kötülük 
ikiliğini sıradışı, hatta gerçeküstü bir 
şekilde ortaya koyarken beni büyü-
lemişti. Neyse ki, ben de biraz daha 

büyümüştüm. Edebiyatta devrimci bir
atılımı ise zaten neredeyse yüz yıl 
önce yapmıştı. Yazarın, gördüğü bir 
rüyadan hareketle birkaç hafta içinde 
kaleme aldığı, aynı anda hem halim 
selim bir doktor, hem de acımasız bir 
katil olan kahramanın yaşadığı acı ve 
çelişkiler hakkındaki bu büyük klasik,  
birçok çağdaşını ve kendinden sonraki 
birçok sanatçıyı etkilemişti. 

Yazarın, insan doğasına yaptığı 
göndermelerin yanı sıra, daha sonra-
ları, Viktorya Dönemi ahlakçı parano-
yasını ustalıkla gözler önüne serdiğini 
de öğrendim elbette. Ve Stevenson’ın 
eserleri, her zaman, bir dönemi anla-
mak ya da tarihsel bir sezgide bulun-
mak için referans noktası oldu: Define 
Adası’na geri döndüğümde ya da eleş-
tirmenlerce yere göğe sığdırılamayan 
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ve Stevenson’ın kendisinin de daha 
çok onayladığı Kaçırılan Çocuk’u eli-
me aldığımda,  bu sefer karşıma çıkan 
XVIIII. yüzyıl sonu orta sınıf erdemle-
riyle işçi sınıfı disiplinsizliği arasında-
ki çatışma, dürüstlük, sadakat, inanç 
ve hatta alkoldü. 

YAZMAZSA ÖLECEKLERDEN
Çocuk ve gençlik edebiyatının kült 

eserlerinin yazarı olduğu düşünülse 
de, Stevenson yarattığı çok katmanlı 
metinlerle, edebi kaygılarının ne ka-
dar kuvvetli olduğunu ve yaşadığı dö-
nemin siyasi ve sosyal atmosferine ne 
kadar duyarlı olduğunu kanıtlayarak 
hem çocukların hem yetişkinlerin kal-
bini kazanmış bir yazar. Bu durum hiç 
de şaşırtıcı değil. Çünkü o çok erken 
yaşlarda hayatta ne yapmak istediğini 
bilen şanslı azınlığa mensupmuş.

Stevenson küçücük bir çocukken, 
hayatı boyunca peşini bırakmayan 
hastalığı nedeniyle çıkamadığı oda-
sında, hayatta en çok sevdiği masalcı 
olan dadısı Cummy’den dinlediği dev-
ler, goblinler ya da prenseslerle ilgili 
İskoç hikâyeleriyle hayali yolculuklara 
çıkar. Teyzesinin hediye ettiği oyuncak 
tiyatroda oyunlar sergilemeye yedi ya-
şındayken başlar. Dedesinin evinde, 
kuzenlerle birlikte oynanan korsancı-
lık oyunlarında ise hep o başı çeker. 
Onun olduğu yerde mutlaka bir şeyler 
olur. Zaten o da korkunç gözlem yete-
neğiyle birleşen hayal gücüyle etrafta 
olup biten bir tek şeyi bile kaçırmama-
ya çalışmaktadır. Çünkü onun yazması 
gerekmektedir, ne olursa olsun…

Hayatının ileriki dönemlerinde, 
kuşaklar boyu deniz fenerleri inşa 
eden dedesi, babası ve amcasının izin-
den gitmeyeceğini bilir Stevenson. De-
nizi mi? Elbette sevmektedir. En büyük 
hayali uzak mı uzak yerlere yolculuk 
etmektir! Mühendis olmaya ise, belki 
bunun için katlanabilir. Özel hocalarla 
geçen bir çocukluktan sonra, 17 ya-
şındayken Edinburgh Üniversitesi’nde 
mühendislik okumaya başlasa da, bir 
yıl sonra okulu bırakır. Babasını ikna 
edebildiği mühendislik dışındaki tek 
alan olduğundan hukuk okumaya baş-
lar. Böylece çalışmaya daha fazla vakit 
bulabilmeyi planlamaktadır. 

Velhasıl kelam, Stevenson yazmaz-
sa öleceklerden… Yazarlığın ancak 
uzun ve dikenli bir yol aşılarak varı-
lacak bir vaha olduğunun da fazlasıy-
la farkındadır. 1873 yılında yazarlığı 
meslek edinmesi için kendisine destek 
olan Cambridge Üniversitesi profesö-

rü Sidney Colvin ile tanışır ve çeşitli 
makale ve öykülerini önde gelen ede-
biyat dergilerinde yayımlatmaya baş-
lar. Kırılgan yapısı ve akciğer sorunları 
nedeniyle halsiz düşerek zaman zaman 
gelgitler yaşasa da, hukuk eğitimini 
tamamladıktan sonra mesleğini icra 
etmeyi aklının ucundan bile geçirmez. 
Hastalıktan nefes aldığı zamanlarda 
daha bohem bir hayat sürmektedir.  
1879 yılında bir göçmen gemisiyle 
gittiği New York’tan Kaliforniya’ya 
geçip sevgilisi Fanny Osbourne ile ev-
lenir. Çift, Stevenson’ın hastalığına iyi 
geleceği düşüncesiyle yazları İskoçya 
dağlarında, kışları ise İsviçre’de yaşa-
maya başlar. Bu dönemde de yazarın 
ilk eserim dediği ve üvey oğlu Lloyd’a 
ithaf ettiği Define Adası, 1881 yılında 
Young Folks dergisinde tefrika edil-
meye başlanır. Çift, sağlık sorunları 
nedeniyle İngiltere’nin güney sahilin-
deki Bournemouth’a yerleşir. 1885 yı-
lında yayımlanan Doktor Jekyll ve Bay 
Hyde, Amerika ve Britanya’da 56.000 
kopya satar. Kaçırılan Çocuk da aynı 
yıl yayımlanır.

1886’da Stevenson ailesiyle birlik-
te uzun bir gemi yolculuğuna çıkma-
ya karar verir. Tahiti ve Honolulu’dan 
sonra Samoa’ya ulaşır ve toprak satın 
alıp buraya yerleşir. Yerliler ona ‘tu-
sitala’ (hikâyeci) ismini takarlar. Ste-
venson burada hayallerindeki hayatı 
sürmektedir. Aynı zamanda yerel po-
litikayla ilgilenmekte ve izlenimlerini 
kitap olarak İngiltere’de yayımlatmak-
tadır. Ancak, beklenmedik bir anda, 
3 Aralık 1894 günü, 44 yaşındayken 
beyin kanaması nedeniyle hayatını 
kaybeder.

Stevenson yaşarken, insanların 

önünde dünyanın kesin bir haritası 
yoktu. Zamanla dünyanın her köşesi-
ne gidildi. Aya bile…  Korsan gemi-
leri uzak sahillerde yok oluşa bırakıl-
dı. Papağanlar şimdi milli parkların 
renkli birer dekoru. Ama her şeye 
rağmen hâlâ düşlere açık gizli geçitler 
var. Geceleri gözlerinizi kapattığınız-
da uzak adaların kuşlarını duyabilir, 
korsan gemilerinin dumanlarını kok-
layabilirsiniz. Ve inanın; o anda sevgili 
Stevenson’ı düşlere ait bir anahtar ile 
yanı başınızda göreceksiniz. Stevenson 
sevenler derneğine hoş geldiniz…

Dr. Jekyll ve Mr. Hyde
Robert Louis Stevenson

Çeviren: Ebru Kılıç
İthaki Yayınları / 118 sayfa 

Define Adası
Robert Louis Stevenson

Çeviren: Nurettin Elhüseyni
İş Kültür Yayınları / 264 sayfa 
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Elif TÜRKÖLMEZ

Karikatürist ve mizah yazarı Cihan Demirci çocuk edebiyatına el attı, çocuklar yaşadı! Günümüz 
çocuklarının dünyayı algılarken kullandıkları sözcüklere nasıl anlamlar yüklediklerini anlatan 
Sinirnaz’ın Sözlüğü çocuk okuyucularını bekliyor!

“Sinirnaz’ın tek derdi 
kendini anlatabilmek”

Gelecek yıl meslek hayatının 30. 
yılını kutlayacak olan karikatürist ve 
mizah yazarı Cihan Demirci şimdi de 
çocuklar için bir kitap yazdı. Tudem 
Yayınları’ndan çıkan Sinirnaz’ın Söz-
lüğü adlı kitap, günümüz çocuklarının 
dünyayı algılarken kullandıkları söz-
cüklere nasıl anlamlar yüklediklerini 
anlatıyor. Cihan Demirci’yle yeni kita-
bını konuştuk.

Çocuklar için hayatı anlatan bir 
sözlük yazma fikri nereden çıktı?

Günümüz çocuğu artık çocuk-
luğunu yaşayamadan varolan bozuk 
sistemin elinde anında paketleniyor 
ve konserve bir hızla büyüyor. Bu an-
lamda günlük tutmak nasıl bir çocu-
ğa daha çok yakışırsa, sözlük yazmak 
da çocukluğunu pek yaşayamayan şu 
anki kuşağa yakışır diyerek yola çık-
tım. Tabii ben aracıyım, aslında yıllar-
ca gittiğim okullardaki pek çok çocu-
ğu gözlemleyerek ortaya çıkardığım 
Sinirnaz’ın gözüyle bakacak olursak; 
onun tek derdi bu kişiye özel sözlük-
teki sözcüklerin yardımıyla kendini 
anlatabilmek. Kendini çok basit söz-
cüklerle bile anlatamayan kuşakların 
art arda yetiştiği bir ülkede hiç de fena 
bir düşünce sayılmaz sanırım.

Sözlükler, ansiklopediler pek 
okunmaz ancak ihtiyaç olduğunda 

bakılır. Ama Sinirnaz’ın 
Sözlüğü öyle değil. 

Klasik anlamda bir 
sözlük için dediğiniz 
geçerli olabilir ama de-
diğim gibi sözcükler 
sayesinde aslında çevre-
sine kendini anlatmaya 
çalışan 12 yaşındaki bir 
kızın sözlüğü bu. A’dan 
Z’ye 12 yaşındaki bir ha-
yatın toplamı.  

Kitaba alamadığınız 
maddeler oldu mu? 

Bu sözlük Sinirnaz’ın 
Sözlüğü aslında. Ona 
sormak lazım. Bana söy-

lediği, aslında sözlüğüne en çok ilgi-
lendiği sözcükleri almış olduğu. 

Maddeleri neye göre seçtiniz? 
Yazarlık yaşamımın son 15 yılında 

söyleşilere ve imza günlerine katılmak 
için sayısı yüzleri bulan okullara gittim. 
Buralarda ‘Sinirnaz’ benzeri çocukları, 
özellikle de bir mizahçı gözüyle çaktır-
madan inceden inceye gözlemledim. 
Mizah yazarlığımın bana verdiği pek 
çok avantajla çocuklara adım adım 
yöneldim. Böyle olunca bu sözcükleri 
benden çok 12 yaşındaki bir kız çocu-
ğu seçmiş oldu.

Sinirnaz adlı bir kız çocuğunun 
deneyimleri üzerinden, tüm çocuk-
lar için, onları ilgilendiren olaylarla 

ilgili açıklamalar yapıyorsunuz. Ço-
cuk dünyasını nasıl gözlemliyorsu-
nuz, onların nelerle ilgilendiklerini 
nasıl araştırıyorsunuz?

Çocuklarla anında kaynaşırım. 
Çünkü onlara yaşıtları olan bir ‘arka-
daş’ tavrıyla yaklaşırım. Onların dün-
yasına tepeden bakmazsanız gerçek 
sorunlarını daha kolay görürsünüz. 
Bugünün sırtına teknoloji vurulmuş 
çocuğu aslında korkunç derecede yal-
nız ve kendini ifade edemiyor. Çünkü 
kendini ifade edecek sözcük kalmadı 
dilinde. Zaman deseniz çocuğa çocuk-
luk yaşaması için herhangi bir zaman 
dilimi de bırakmadık. Biz onları ‘çok 
bilmiş’ olarak görüp, anında büyütü-
yoruz. Oysa çocukluk devresi yaşan-
madan es geçildiğinde ortalık yetişe-
memiş, ruhsal anlamda sorunlu bü-
yüklerle doluyor. Onların yetiştirdiği 
çocuklarda da çocuktan çok sorunlar 
büyüyor. Tıpkı şu an olduğu gibi. 

Şiddet maddesinde, şiddetin eği-
timsizlik ve sevgisizlikten geldiğini 

yazmışsınız. Çocukların şiddete 
daha az eğilimli olması için ne ya-
pılabilir?

Onları ‘çocuk’ olarak görerek işe 
başlanabilir. Çünkü biz onların ‘ço-
cuk’ olduklarını epeydir unuttuk… 

Tabii öncelikle; eğitimin çocuğu 
kendine güvenli, özgür bir birey ola-
rak yetiştirmesi gerekiyor ama bizim 
ülkemizde durum tam tersi malum. 
Hele hele televizyonun ve diğer medya 
araçlarının sayesinde şiddete müthiş 
derecede eğilimli kuşaklar yetiştirme-
ye başladık. Reyting uğruna geleceğini 
yakan bir medyaya sahibiz. Sevgisiz 
anne-babaların yetiştirdiği çocuklar-
dan şiddet manyağı ağır abiler çıkı-
yor sonuçta ortaya. Erkek çocuklarını 
epeyce yitirdik. Burada tek umudum 
kız çocuklarının da tamamen yitiril-
memesi. Çünkü bugün hâlâ kitap oku-
yan, hâlâ güzel şeyler için çaba içinde 
olanlar çoğunlukla kızlar. Sevgi dolu 



İyi Kitap  •  Çocuk Kitaplığı  •  Sayı 3  •  Mayıs 2009 15

kız çocuklarının her alanda daha çok 
söz sahibi olduğu bir ülke, erkek ço-
cuklarını da bu yolla eğitebilir. Tabii 
böyle bir derdi varsa…

Teknolojik yeniliklere ya da gü-
nümüz dünyasının genel geçer ku-
ralarına Sinirnaz bazen şaşırabiliyor 
ama şimdiki çocuklar bu konularda 
zehir gibi ve maalesef hiçbir şeye 
şaşırmıyorlar. Onlara hâlâ içinde gi-
zem barındıran bir dünya bırakmak 
için ne yapmalı?

Sinirnaz da aslında teknolojiyi so-
nuna kadar kullanan ama bunu kul-
lanırken yapılan yanlışları gören bir 
çocuk. Kız çocuğu duyarlılığı var. Her 
verilen ürünü açık ağızlılıkla anında 
tüketip, ilerde milyonlarca büyükten 
biri olmak istemiyor. Buna da çocukça 
bir duyarlılıkla karşı çıkıyor. Şaşırmayı 
unutmuş çocuklardan korkmak gere-
kiyor. Onlar mutlaka genetiği değiş-
tirilmiş çocuklardır. Çocuk henüz az 
zehir almıştır ve şaşırma duygusu çok 
değerlidir. Bu duygunun bittiği yerde 
koyun sürüsüne karışmış büyükler-
den zaten ortalık geçilmiyor. Onlara 
gizem barındıran bir dünya bırakmak 
artık çok zor çünkü dünyayı yöneten 
büyükler farklı dünyaları yok edip, sü-

rekli son kullanma tarihi verilen tek 
bir global dünya yarattılar. Hem sanal 
hem de global. Ama en azından şaşır-
ma gibi çok önemli bir duyguyu yaşa-
tacak şeyler yazmak mümkün hâlâ…

Çocuklar için üretilen eserlere 
bakabiliyor musunuz? Sizce bunla-
rın niteliği değişti mi, daha iyiye gi-
diyor mu?

Yola yıllar önce karikatürcü olarak 
çıktım, hemen ardından mizah ya-
zarlığı geldi. 2010’da 30. yılına ulaşa-
cak yazarlığımın son 10 yılında ciddi 
anlamda çocuklara yöneldim. Tabii 
mizahçı ciddi anlamda eğilince yanlış 
anlaşılan bir insan. Çocuklara yönelik 
üretilen kitaplara bakıyorum ama ço-
ğunda hâlâ benim çocukluğuma yöne-
lik çoktan ‘emekli’ olmuş bir yaklaşım 
görüyorum. Oysa günümüzde nerdey-
se çocukluk diye bir süreç bile kalma-
dı. Bugünün çocuğunun sorunların-
dan çok yazarlar kendi çocukluklarına 
takılıp düşüyorlar. Çocuk bu, düşen 
biri oldu mu gülmeye başlar. Mizahçı 
yanım haliyle; çocukların bize değil, 
yazdıklarımıza gülmesini ister. Çala-
kalem yazılmış, sırf kitap olsun, torba 
dolsun diye üretilmiş çocuk kitabı çok 
fazla ülkemizde. Yazarlık ülkemizde 

hâlâ bir meslek değil sadece başka işi 
olanların adeta oyalanmak için bulaş-
tığı bir hobi. Başka işleri olan insanla-
rın kitap yazmasından çok bu işi pro-
fesyonelce yapan, tüm zamanını bu işe 
ayırabilen, daha genç ruhlu yazarlara 
ve ondan da önemlisi bu yazarların 
kitaplarını basabilecek cesarete sahip 
sağlam yayıncılara gerek var. Şu an bir 
çaba var ama sanırım daha sonuçlar 
alınmış değil. 

Sinirnaz’ın Sözlüğü
Cihan Demirci

Tudem Yayınları / 152 sayfa 
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Kardeşimle birlikte pazar günlerini 
iple çeker, hevesle televizyonun karşısı-
na kurulurduk. Gölgesinden hızlı silah 
çeken yalnız kovboy, tüm karizmasıyla 
ekranda arz-ı endam etmeye başladı-
ğında, birbirinden heyecanlı macera-
lara dalardık. Red Kit blue jeani, sivri 
uçlu, mahmuzlu çizmeleri, siyah yeleği 
üzerine taktığı kırmızı fuları ve fiyaka-
sına fiyaka katan beyaz kovboy şapka-
sıyla 1946’dan bu yana çizgi roman ve 
çizgi filmiyle pek çok kuşağın gönlün-
de taht kurdu. O, suçluların ve adalet-
sizliğin amansız düşmanıydı. Macera-
ları, komik karakterlerle doluydu; Red 
Kit’in sadık beyaz atı Düldül, şaşkın 
köpek Rin Tin Tin, Dalton Kardeşler, 
posta arabacısı Hank ve elinde mezu-
ra ahalinin vücut ölçüsünü alan cena-
ze levazımatçısı... Bir de her bölümde 
tekrarlanan akıllara kazınmış replikler 
var tabii; “Bay Red Kit’e telgraf ”, “Dül-

dül içimde 
takip edil-

diğimize 
dair bir 

his var”...

Bizim Red Kit adıyla tanışma şe-
refine eriştiğimiz kahramanın aslında 
orijinal adı Lucky Luke (Şanslı Luke). 
Yaratıcısı ise Belçikalı Maurice De Be-
vere, takma adıyla Morris. Morris, Red 
Kit’i çizerken, sürekli sigara içen, yay 
gibi bacaklı, at gibi dişleri olan ve yal-
nızlıkla ilgili şarkılar söyleyen ev sahi-
besinden esinlenmiş. 

Red Kit, ilk kez 1946 yılında Spirou 
isimli dergilerde yayınlanmaya başladı. 
Morris’in 1948 yılında ABD’ye gitme-
siyle Red Kit daha da renklendi. Hay-
ran olduğu ‘vahşi batı’yı gezen Morris, 
gördüklerini çizimlerine de yansıttı. 
ABD’nin Morris açısından en büyük 
kazançlarından biri de Asteriks’in ya-
ratıcısı Rene Goscinny ile tanışması 
oldu. Goscinny, Red Kit’in senaryola-
rını yazmaya başladı. 

Morris, 1967’den itibaren Asteriks’-
in de yayımlandığı Pilote dergisinde 
çizmeye başladı. Bu sayede Red Kit’in 
ünü tüm dünyaya yayıldı ve çizgi film 
yapıldı. Goscinny 1977’de ölene kadar 
Red Kit’in senaryolarını yazdı. 2001 
yılında Morris ölünce Red Kit de ara-
mızdan ayrıldı. 

YEŞİLAY’CI KOVBOY
Peki bu kadar ilgi gören, çizgi ro-

man olmanın ötesine geçerek çizgi fil-
mi yapılan, hatta beyaz perdeye aktarı-
lan Red Kit nasıl bir kahramandı? (Red 
Kit, dünyada ilk kez Türk sinemasına 
aktarıldı. 1967’de Öztürk Serengil bir 
filminde gördüğü bir rüyada kendini 
Red Kit sanar ve vahşi batıda macera-
dan maceraya koşar.) Red Kit, Teksas 
Nothing Gulch kasabasında yaşasa da, 
yeri geldiğinde mağdurlara yardım 
etmek için orijinal adı Jolly Jumper 
olan atıyla Meksika’dan Kanada’ya, 
Boston’dan San Francisco’ya kadar 
pek çok yeri arşınlar. Kimi zaman bir 
senatörün verdiği gizli görevle, kimi 
zaman da Başkan Lincoln’ün ricasıyla 
harekete geçse de çoğunlukla bela gelir 
onu bulur. 

Dudaklarından hiç düşürmediği 
sigarasını artistik hareketlerle yakar. 
Ancak Red Kit’in bu artistik hareket-
leri 1980’lerde son bulur. Yalnız kov-
boy, kötü örnek olmamak için sigarayı 
bırakarak süper bir harekette bulunur. 
Bundan sonra kovboyun dudakları-
nın arasındaki sigaranın yerini bir dal 
parçası alır. Red Kit, her türlü belayla 
başa çıkarken ‘cool’luğu hiç elden bı-
rakmaz. Ona kasabanın şerifi olması 
teklif edildiğinde bile tek söylediği sa-
kin bir ‘olur’dur. 

Havaya atılmış beş madeni parayı 
aynı anda ortasından vuracak kadar 
iyi nişancıdır. Ancak silahını hiçbir 
zaman öldürmek için kullanmaz. Ada-
leti hiç elden bırakmaz. Jesse James’in 
başını çektiği çetenin bir üyesini yaka-
ladığında kasaba halkı onu linç etmek 
ister, ama Red Kit “yargılanma hakkı 
var” diyerek onun mahkemeye çıkma-
sını sağlar. Her macerasının sonunda 
yaptıklarından ötürü tezahürat ve öv-
güler başladığında ise “Red Red nerde-
sin” sesleri hep aynı görüntüyle sona 
erer. Çoktan beyaz atına atlamış batan 
güneşe doğru yol alan Red Kit, “Ben 
evinden uzak yalnız bir kovboyum” şar-
kısını söyleyerek uzaklaşır.    

Umay SALMAN

Evinden uzak,     
yalnız bir kovboy
Suçluların ve adaletsizliğin amansız düşmanı Red Kit, 1946’dan beri çizgi romanı ve çizgi filmiyle 
birçok kuşağın kalbinde ayrı bir yer edindi. Yapı Kredi Yayınları 2007 yılından bu yana, bu efsane 
kahramanın maceralarını okuyucuyla yeniden buluşturuyor. 
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    Her macerasında detaylarda ze-
kice espriler saklı olan Red Kit, unu-
tulmaz karakterlerle dolu. Boyları 
dışında tıpa tıp aynı olan Red Kit’in 
belalıları Dalton Kardeşler, tipleri ka-
dar replikleriyle de komiktir. Çetenin 

beyni aksi 
Joe, en uzun ve safı Ava-

rel... Maceraların en ilginç 
karakterlerinden biri de 

elinde sürekli bir mezura 
ile insanların vücut ölçü-
lerini alan cenaze levazı-

matçısıdır. Kasabaya 
suçlular geldiğin-

de yüzünde 
pis bir 

gülüm-
semeyle 
ellerini 

ovuşturur, belki 
bir kaç kişi ölür 

de ‘işlerim açılır’ 
diye sevinir. Red 
Kit suçluları her 

zamanki gibi kan 
dökmeden 

yakalayınca da 
bozulur. 

Siyah takım elbisesi, silindir şapkası 
ve kambur duruşu ile tipi bir hayli gi-
zemlidir. Bir de yanından ayırmadığı 
akbabası vardır. En olmadık zaman-
larda, üstelik nerede olursa olsun elin-
de telgrafla çıkagelen postacı çocuk, 
Daltonlar’ın oyun oynamak istediğini 
sanıp attığı dinamiti onlara geri atan 
insan canlısı şaşkın köpek Rin Tin 
Tin birbirinden renkli karakterler-
dir. Red Kit’in yalnızlığının paylaşan 
dostu Düldül aynı zamanda en büyük 
yardımcısıdır. Öyle ki, “Sen tek başı-
nasın, durdurmak istediğin haydutlar 
üç kişi,” diyenlere “Benim atım iki kişi 
eder,” diye cevap verir. Maceraların en 
önemli özelliklerinden biri de tarihsel 
kişiliklere yer vermesidir. Kanun kaça-
ğı Billy the Kid, kadın kovboy Calamity 
Jane, kendi koyduğu kurallarla insan-
ları yargılayan Yargıç Roy Bean ve dün-
yaca ünlü oyuncu Sarah Bernardt gibi 
isimler Red Kit’in maceralarına konu 
olmuş kişilerden sadece bazıları. Red 
Kit için Avrupalıların, Amerikan tari-
hine alaycı bir bakışı demek de müm-
kün. 

Dünyaca tanınan yalnız ve ‘cool’ 
kovboy tam 30 dile çevrildi. Yapı Kre-

di Yayınları ise 2007’den bu yana Red 
Kit’i Türk okurlarıyla yeniden buluş-
turuyor. Yayınevi geçen ay 25. macera 
Jesse James’i yayınladı. Sırada Kanun-
suzlar, Örümcek Adam ve Daltonlar’ın 
Namus Sözü var. 

Red Kit - Jesse James
Morris

Resimleyen: Goscinny
Çeviren: Eray Canberk

YKY Yayınları / 48 sayfa

Beş yıldızlı çizimleri ve yaratıcı karakter tasarımıyla Tılsım, aksiyon dolu bir çizgi macera. Heyecan 
verici bir hızla ilerleyen seri, okuyuculara çok şey vaat ediyor. 

Biraz fantezi biraz manga...

Çizgi romancıların yeni gözdesi 
Tılsım! Seri, genç yaşına rağmen (1978 
doğumlu) kendini kanıtlamış bir sa-
natçı olan Kazu Kibuishi’nin elinden 
çıkmış. Sanatçı, sunduğu görsel şölen 
ve etkileyici fantastik hikâyeyle okurla-
rına satır aralarında güç, iktidar, bilinç 
ve mücadeleyle ilgili çok şey söylüyor.

Tılsım’ın ilk kitabı Taşmuhafızı 
bilindik bir hikâyeden yola çıkıyor. 
Mutlu bir çekirdek aile hayal edin. Bir 
araba kazası bu ‘mutlu ama sıradan rü-
yaya’ noktayı koyup, onları bambaşka 
bir dünyaya dahil ediyor. Babalarını 
bu kazada kaybeden Emily ve Navin 
anneleriyle birlikte büyük büyükbaba-
dan kalma eski eve yerleşiyor ve  ‘biraz 
sıradışı biri’ olan bu adamın odasında 
tılsımlı bir kolye buluyorlar. Çok geç-
meden, anneleri kaçırılıyor ve macera 
başlıyor. 

Hikâyelerin tılsımı da nasıl anla-
tıldığında olsa gerek; Tılsım, çizgilerin 

sunduğu imkânları kullanarak, büyülü 
ormanlarla bezeli, yaratıklarla, konu-
şan bilge ağaçlarla ve gittikçe hayvana 
dönüşen insanlarla dolu bir dünyanın 
içine dahil ediyor okuyucusunu.

Emily ve Navin annelerine ulaşı-
yorlar ama onu hayata döndürmek 
için bir panzehire ihtiyaçları var. Bu da 
ikinci kitap Taşmuhafızı’nın Laneti’nin 
konusu. Çocuklar panzehiri bulmak 
için mücadele ederken, önemli güçlere 
sahip olduklarını fark ediyorlar. 

Emily, tılsımlı kolyeyi elde etmek 
isteyen başka güçler olduğunu fark 
ettiğinde önemli bir karar vermek zo-
runda kalıyor: Taşın hükmü altına gi-
rip sonsuz bir güce sahip olmak ya da 
kontrolü kaybetmeden kendi çabasıyla 
başarıya ulaşmak ve taşı sadece iyilik 
için kullanmak! Seçilmiş biri olmak 
Emily’nin sırtına bir sorumluluk daha 
yüklüyor: Elfler tarafından baskıcı bir 
şekilde yönetilen Alledia şehrini kur-

tarmak! Çünkü şehrin sakinlerinin tek 
umudu Emily ve Navin! 

Çetrefilleşerek daha gizemli ve 
daha fantastik bir hal alan maceranın 
devamını sabırsızlıkla bekliyoruz.

Tılsım 2 / Taşmuhafızı’nın Laneti
Kazo Kibuishi

Çeviren: Elif Yalçın
Desen Yayınları / 217 sayfa
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G. Mine OLGUN

Yılın en güzel zamanları geldi çattı. Etrafı yılbaşı günlerinin büyüsü sardı… İyi Kitap olarak biz de bu 
büyünün etkisiyle çocuklar ve gençler için bir yılbaşı kitaplığı hazırladık.

Mutlu yıllar,
iyi okumalar...

İşte yılın en güzel zamanları… 
Camdan baksanız göreceksiniz so-
kaklardaki bayram havasını. Nedeni 
en sorgulanmayanından bir coşku, 
nerede olursanız olun peşinizi bırak-
mıyor. Aynı çocukluğunuzdaki gibi… 
Zaten bu büyüye en fazla kapılanlar 
çocuklar değil midir? Sanki bütün bir 
yıl boyunca bu günleri beklemişçesine 
süslemezler mi Noel ağacını. Aylar ön-
cesinden ısmarlamazlar mı hediyeleri-
ni? Yılın en güzel zamanlarını, kendi 
tarihlerinde daha da güzelleştirmek 
için ellerinden geleni yapmazlar mı?

BİRKAÇ AYDINLIK GÜN
Çocuklar bu zamanlarda sanki 

bambaşka bir boyuttaymışçasına ya-
şarlar. Öte yandan, yılbaşı zamanları-
nın en güzel yanı, kanımca, büyükle-
rin de kendilerini, ‘çocukça’ davran-
maktan sakınmamalarıdır. Dikkatlice 
bakın, göreceksiniz o heyecanı. İnsan-
ların bayram telaşı içinde birbirlerine 
çarparak koşuşturmaları, paketlerini 
unutup sonra gerisingeriye dükkanla-
ra girmeleri, o sevinçli kargaşa içinde 
meydana gelen yüzlerce küçük olay ve 
en güzel hediyeleri seçme telaşı... Kısa-
cası her şey daha bir farklı. Bu neden-
ledir ki, size de çocuklara da en gerekli 
olan yılbaşına dair masallar, öyküler, 
hikâyeler okumak, anlatmak. Bir sü-
reliğine de olsa, belki uzak zamanlara, 
belki de uzak diyarlara ait mutlu 
masallarla süslemek için dün-
yayı…

“Koca bir yılın tak-
viminde insanla-
rın birbirlerine 
yüreklerini 
seve-

rek açtıkları, herkesi kendileriyle eşit 
görüp yaşamın mezara giden çetin yo-
lunda bir yoldaş olarak benimsedikleri 
birkaç aydınlık günde” geçiyor tüm za-
manların en sevilen Noel masalların-
dan biri olan Charles Dickens’ın Noel 
Şarkısı. 

HUYSUZ, CİMRİ, AKSİ!
Aman yanıltmayayım sizi, Noel 

Şar-kısı’nın başkahramanı huysuz, 
cimri, aksi, bencil, açgözlü gibi sıfatları 
hiç yabancılık çekmeden taşıyabilecek 
biri olan Scrooge. Onun Noel’le filan işi 
yok. Azıcık haftalıklarına rağmen Noel 
coşkusu yaşayanlara da edecek iki çift 
lafı var: “Paranız yokken bir sürü fatu-
rayla karşılaşmaktan, yaşınıza bir yıl 
eklenirken kasanıza tek kuruş eklen-
mediğini görmekten, hesap defterlerini 
dengelerken yılın on iki ayında da açık 
verdiğinizi anlamaktan başka ne olabi-
lir Noel bayramı sizin gibiler için?”

Ancak bu Noel, Scrooge’un fikir-
leri değişecek. Noel’den bir gece önce, 
Scrooge’u eski iş ortağının hortlağı 
–hayattayken huy olarak da eştiler– zi-
yaret ediyor ve ona, yaşarken daha iyi 

bir insan olmadığı için duyduğu piş-
manlığı anlatıyor. Hortlak, Scrooge’a 
isterse bu yazgıdan kurtulabileceğini 
söylüyor. 

Bu gecenin ardından Scrooge’a 
üç ruh görünüyor. Birincisi onu geç-
mişine götürüyor. Scrooge’un donuk 
gözleri mutlu çocukluk anılarıyla ışıl-
dıyor, yüreği hopluyor; sonra yılların 
gerisinde kalmış, bu unutulmuş çocuk 
için gözyaşları döküyor. Nasıl acıma-
sız, duygusuz bir adama dönüştüğü-

nü görüyor Scrooge. İkinci ruh 
ona Noel’i gösteriyor, bayramın 

nasıl bir coşkuyla yaşandı-
ğını, insanlara nasıl da 

mutluluk kattığını… 
Scrooge, onu se-

ven, ama onun 
inatla kötü 

dav-

Yılbaşı zamanlarının en 
güzel yanı, büyüklerin 

de kendilerini, ‘çocukça’ 
davranmaktan 

sakınmamaları. 
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randığı yakınlarının Noel masaları-
na oturuyor görünmeden. Üçüncü 
ruh ise Scrooge’u geleceğe götürü-
yor. Scrooge ölmüş ve başında bir tek 
ağlayanı yok. Bu manzaradan çok 
etkileniyor Scrooge, ölenin kendisi 
olduğunu kabullenmek istemiyor. 
Fakat üçüncü ruh geleceğin aynası-
nın ta kendisi.

BAYRAM ETMESİNİ BİLMEK
Scrooge dersini alıp, artık iyi bir 

insan olmaya karar veriyor ve bam-
başka biri oluyor! Kiliseye gidiyor, 
sokak sokak dolaşarak insanları sey-
rediyor, çocukların saçlarını okşu-
yor, dilencilerle konuşuyor, evlerin 
pencerelerinden içeri bakıyor, insan-
lara yardım ediyor, her şeyde ayrı bir 
tat buluyor. 

Rasgele bir gezintinin ya da her-
hangi bir şeyin kendisini böylesi-
ne mutlu kılabileceğini daha önce 
aklının ucundan bile geçirmemişti 
Scrooge. O günden sonra herkes, 
“Dünyada bayram etmesini gerçek-
ten bir bilen varsa, o da Scrooge’dur!” 
demeye başladı. Yediden yetmişe her 
yaştan insanın sevdiği Noel Şarkısı, bir 
güldüren bir ağlatan, ayrıca hiç moda-
sı geçmeyecek dersler veren bir yılbaşı 
masalı. 

Yılbaşı masalı deyince, Hans Chris-
tian Andersen’in Kibritçi Kız adlı ma-
salını anmadan olmaz. Herkes yılbaşı 
telaşı içinde koşuştururken, kimsenin 
dikkatini çekmeyen bir kapı girintisi-
ne sığınmış bir kız çocuğu var. Üşü-
yor, üstelik bir tek kibrit bile satama-
mış. Sonunda acıya dayanamıyor ve 

ısınmak için bir kibrit çakıyor. Ve bir 
tane daha. Yaktığı kibritlerin kısa sü-
reli alevleri onu düşler âleminde mutlu 
yolculuklara çıkarıyor. Ancak, sonun-
da küçük bedeni soğuğa teslim oluyor 
Kibritçi Kız’ın. Bu masal, içinde barın-
dırdığı tezatla birçoğumuzu çaresizlik 
duygusuyla tanıştırmıştı. 

Masallar, ortak belleğimizde yer 
tuttukları sürece tekrar tekrar yorum-
lanıyor. Başka masallara ilham veriyor. 
Şükran Farımaz, Bir Yılbaşı Masalı adlı 
öyküsünde Kibritçi Kız’ı hem de kah-
ramanıyla hem okuyucularıyla arka-
daş ediyor. 

Yılbaşı gecesi… Işıklarla donatıl-
mış bir ev, gelin gibi süslenmiş bir çam 
ağacı, nar gibi kızarmış bir hindinin 
süslediği yemek masası. İnsanlar-
da  bir telaş. Tüm bunlara karşın hiç 
mutlu olamayan bir kız çocuğu var-
mış bu evde, uzak ülkelerin düşünü 
kuran. Yanardağları, soğuk iklimlerin 
sessiz ormanlarını, ren geyiklerinin 
gezdiği ıssız yolları öyle bir özlemle 
düşünüyormuş ki, başka hiçbir şeyle 
ilgilenmiyormuş. Herkes eğlenirken 
o uykuya dalmış. Ve gecenin ilerleyen 
saatlerinde ziyaretine gelen Kibritçi 
Kız’la birlikte o hayalini kurduğu uzak 
diyarlara doğru yola koyulup Karlar 
Kraliçesi’ni ziyaret etmiş. 

Masalın sonu da oldukça anlamlı. 
Belirtmekte fayda var: Farımaz daha 
merhametli bir son uygun görmüş 
masalına. Bir Yılbaşı Masalı, Şükran 
Farımaz’ın aynı adı taşıyan kitabında 

yer alan ‘çağdaş’ masallardan biri. 8-11 
yaş grubu okuyucuya hitap eden bu 
masallar hem eğlenceli hem de düşün-
dürücü. 

Ne diyorduk? Yılbaşı güzeldir, bir 
de kar yağarsa tadından yenmez. Şimdi 
de elimde, ters çevirdiğinizde kar ya-
ğan yılbaşı biblolarını andıran bir okul 
öncesi kitap var. Bu kış çok kar yağıyor 
ve her taraf bembeyaz bir örtüyle kap-
lanmış. Oyuncakçı dükkânında yıl-
başına hazırlanan Noel Baba ve ar-
kadaşları Süperler oyuncak yaparken 
çok eğleniyorlar. Biraz da heyecanlılar, 
çünkü yılbaşına az kaldı. Yeşil kıyafetli 
Süperler ışıkları ve yıldızları, kırmızı 
kıyafetli Süperler ise oyuncak bebek-
leri ve arabaları yapıyorlar. Noel Baba 
ise listeleri kontrol ediyor. 

EN ÖNEMLİSİ ARKADAŞLIK
Bu hummalı çalışma içinde, karı-

şıklıklar da çıkıyor tabii. Yeşil Süperler 
ışıkların çok önemli olduğunu düşü-
nüyor; Kırmızı Süperler ise oyuncak-
ların. Noel Baba ise babacan tavrıyla 
tartışmayı sonlandırıyor ve minikle-
re minicik bir ders de vermiş oluyor 
böylece. Söz Noel Baba’nın: “Işıklar 
olmadan oyuncaklar çok sönük kalır, 
oyuncaklar olmadan ışıklar ne işe ya-
rar.” Süperler işlerini tamamladıktan 
sonra, arkadaşlığın oyuncaklardan da 
ışıklardan da daha önemli olduğunu 
anlıyorlar. Charles E. Reasoner’ın Sü-
perlerin Oyuncak Dükkânı adlı kitabı 
hem fantastik ve eğlenceli hem de eği-

Ece ile Efe 
Sürprizlerle Dolu Bir Yılbaşı

Catherine Metzmeyer 
Resimleyen: Marc Vanenis

Çeviren: Gökçe Mine Olgun 
Tudem Yayınları / 16 sayfa 
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tici bir yılbaşı kitabı. Kitabın görselliği 
ise ayrı bir yazının konusu. O derece 
sevimli.

Noel Baba ve dostları karlı bir yıl-
başı gecesine hazırlanadursun; kar 
yağdığında işler her zaman yolunda 
gitmeyebiliyor. Okul öncesi çağdaki 
çocuklar tarafından çok sevilen Ece 
ile Efe serisinin kahramanları olan ikiz 
kardeşleri de bir sürpriz bekliyor yılba-
şı gecesinde. (Serinin ilk okuma kitabı 
olarak okunmaya da uygun olduğunu 
belirtmekte fayda var.) 

Yılbaşını dedelerinin evinde kutla-
yacak olan aile yola çıkıyor. Ancak kar 
iyice bastırıyor ve radyodan yolların 
kapandığını öğreniyorlar. Baba da ça-
reyi bir benzin istasyonuna sığınmak-
ta buluyor. Ece’yle Efe hayal kırıklığına 
uğruyorlar. Geceyi burada geçirmek, 
hiç hediye alamamak demek çünkü. 
Derken, benzin istasyonundaki komik 
kıyafetli adam, bir kutlama düzenle-
meyi teklif ediyor. Herkes işe koyu-

luyor ve benzin istasyonu süsleniyor. 
Birbirini tanımayan insanlar, yılın bu 
en anlamlı gecesini birarada şarkılar 
söyleyerek geçiriyorlar. Ece ile Efe’nin 
hayatlarından çok memnun oldukları-
nı söylemeye gerek var mı! 

Gece yarısı fırtına dindikten sonra 
yola çıkan komik yolcunun onlar için 
hazırladığı, sabahleyin uyandıklarında 
karşılaşacakları bir sürprizi de var. Ece 
ile Efe, Sürprizlerle Dolu Bir Yılbaşı, 
yalın anlatımı ve görsel algıyı destek-
leyen çizimleriyle çocukların çok ho-
şuna gidecek. 

Yılbaşı ruhunu yaşamak ve yılbaşı 
atmosferinde eserler okumak isteyen 
gençler –ve tabii yetişkinler– içinse 
Agatha Christie’nin Noel’de Cinayet 
adlı eseri biçilmiş kaftan. Christie 
bu kitapta, polisiye gizemin yanı sıra 
mükemmel bir atmosfer vaat ediyor 
ve okurunu 1930’lu yıllarda bir Noel 
akşamına götürüyor. Noel’de Cinayet, 
Christie’nin yarattığı, çok sevilen Bel-

çikalı dedektif Hercule Poirot’nun ma-
ceralarından biri. 

Multimilyoner Simeon Lee, Noel 
yemeği için tüm ailesini evine davet 
eder. Bu davet konuklar tarafından 
kuşkuyla karşılanır. Simeon aile bağ-
ları kuvvetli biri değildir ve zaten aile 
üyelerinin çoğunun da birbirleriyle 
arası açıktır. Kutlama akşamı, kulak-
ları sağır eden bir gürültü ve canhıraş 
bir çığlık duyulur. Simeon Lee, üst 
katta boğazı kesilerek öldürülmüştür. 
Köyde, bir arkadaşının evinde Noel 
tatilini geçirmekte olan Hercule Poirot 
olaya el koyunca, evde yas havası ye-
rine kuşku rüzgârlarının estiğini fark 
eder. Yaşlı adamdan nefret etmek için 
herkesin, kendine göre bir nedeni var-
dır... Daha fazla ipucu veremeyeceğim 
ama Hercule Poirot’nun bu kitapta ha-
rikalar yarattığını söyleyebilirim. 

Katili Poirot’dan ve yeni yıldan 
önce siz bulun! Hepinize mutlu yıllar!

Noel’de Cinayet
Agatha Christie

Çeviren: Gönül Suveren 
Altın Kitaplar / 176 sayfa

Bir Yılbaşı Masalı
Şükran Farımaz

Resimleyen: Claude Leon 
Can Çocuk / 87 sayfa

Süperlerin Oyuncak Dükkanı
Charles E. Reasoner
Çeviren: Nevin Avan 

İş Kültür Yayınları / 12 Sayfa

Noel Şarkısı
Charles Dickens

Resimleyen: D. Morrissey 
Çeviren: Nihal Yeğinobalı

Can Çocuk / 125 sayfa
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Da Vinci hakkında yayımlanan kitaplara biri daha eklendi. Leonardo da Vinci, ustanın atölyesinde 
çalışmaya başlayan on yaşındaki Paolo’nun hikâyesi. Kitap, da Vinci hakkında ayrıntılar ve Rönesans 
yaşamından kesitler sunuyor.

Da Vinci’yle çalışmak...

Şimdiye kadar Leonardo da Vinci 
üzerine yazılmış her şeyi bir kenara bı-
rakmakta fayda var. Herkesin bildiği, 
herkesin anlattığı bir ressam da Vinci, 
hatta sadece bir ressam da değil, bir 
mühendis ve çağının çok da ötesinde 
bir isim… 1452’ten 1519 yılına kadar 
yaşadı, dünyanın ve sanatın özellik-
le Avrupa’da yeniden yorumlanmaya 
başladığı döneme, yani Rönesans’a 
damgasını vurdu. Hatta benzerleri gibi 
değildi onun vurduğu damga, onların 
çok ötesinde çalışmalar yaptı. Resim-
leri, matematik ve mühendislik alan-
larında yaptığı çalışmaları ve anatomi 
incelemeleriyle birlikte dünyayı baştan 
sona yeniden şekillendirdi ve kendin-
den sonra gelecek ressamların ve bilim 
adamlarının yolunu açtı, onlara güçlü 
ve kuvvetli bir ışık oldu. 

İKİ HİKÂYE BİRARADA
İlginç bir yaşamı vardı, mesela ev-

lilikle kutsanan bir ailede doğmadı, 
yaşadığı dönemde hakkında bir sürü 
söylenti çıktı, hâlâ da çözülemedi bu 
söylentilerdeki sırlar ve yaşamıyla ya-
pıtları bir anlamda gizemini koruyor. 
İşte tam da bundan dolayı olsa gerek, 
birçok defa edebiyatın konusu oldu Le-
onardo da Vinci. Hakkındaki her şey 
didik didik incelendi. Yaptıklarındaki 
sırlardan çoksatan romanlar yazıldı, 
biyografileri hazırlandı. Eserleri kitap-
larda toplandı ve birçok sanat tarihçisi 
onun hakkında söz söyleyebilmek için 
sıraya girdi. Ama Steve Augarde’nin 
Leonardo da Vinci adlı kitabı benzerle-
rinden oldukça farklı bir tat bırakıyor.

Augarde, Paolo Valenti üzerinden 
anlatıyor da Vinci’nin hikâyesini. 10 
yaşında bir çocuk Paolo, bir ayakka-
bıcının ortanca oğlu ve yükselmek is-
tiyor. Aynı yerde kalmanın ona göre 
olmadığını anlıyor ve kariyerinin 
en önemli adımını atıp Leonardo da 
Vinci’nin atölyesine giriyor. Böylece 
sanatla dolu bir hayat başlıyor onun 
için. Paolo, şöyle anlatıyor günlüğün-
de artık çalışacağı, yaşayacağı ve mutlu 
günler geçireceği yeri: “Atölyenin her 

köşesinde şekillenen bir şeyler vardı. 
Aralarından geçerken bir şeylere zarar 
vermemek için çok dikkat ettim. Büyük 
ve küçük ebatlarda tablolar, heykeller, 
bir tiyatro sahnesinden dekorlar. Bir 
binanın küçük ahşap modeli ve sayabi-
leceğimden çok daha fazla çizim vardı. 
Daha önce, Via Como’daki pazar dışın-
da, hiç bu kadar kalabalık ve hareketli 
bir yer görmemiştim. Bütün bu çalış-
malar bir tek adama ait olabilir mi?”

Atölyeyi ilk gördüğündeki şaşkın-
lığın yanında yeni hayatına kısa za-
manda alışıyor Paolo ve Leonardo da 
Vinci’yle birlikte çalışmaya başlıyor. 
Okur bir yandan Paolo’nun hikâyesini 
takip ederken, diğer taraftan da Da 
Vinci hakkındaki ayrıntıları okuyor. 
Ressamın en ünlü tablolarından biri 
olan Son Akşam Yemeği yapılırken Pa-
olo yardım ediyor da Vinci’ye ve bir 
taraftan da Rönesans yaşamından ke-
sitler sunuyor. 

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınla-
rı tarafından yayımlanan Leonardo da 
Vinci’nin sonunda, kitapta geçen kav-
ram ve nesneler üzerine hazırlanmış 
bir sözlük de bulunuyor. Ayrıca Da 
Vinci’nin yapıtlarına, kimliğine ilişkin 
çeşitli başlıklarda açıklayıcı metinler 
de yer alıyor.

Kitaptaki Leo Brown imzası taşıyan 
çizimler de Leonardo da Vinci ismine 
yakışacak düzeyde. Çizimler hikâyenin 
atmosferini yaratmaya yardımcı olur-
ken, dönem hakkındaki ince detayları 
ve Leonardo da Vinci hakkındaki ay-
rıntıları başarıyla yansıtıyor. 

Leonardo Da Vinci 
Steve Augarde 

Resimleyen: Leo Brown
Çeviren: Sevgi Atlıhan

İş Kültür Yayınları / 65 sayfa

Ferhat ULUDERE
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SineKitap
Sinemanın gözde Noel hikâyesi

Zeynep ALPASLAN

SineKitap’ın bu ayki konuğu Charles Dickens’ın Noel Şarkısı adlı eseri. Çok sevilen bir Noel 
masalı olan ve defalarca sinemaya aktarılan eserin Robert Zemeckis tarafından yönetilen 2009 
uyarlamasında huysuz Scrooge’ye Jim Carrey hayat veriyor.

Daha önce hiç sis görmemişler. 
Şimdi karanlık sokakların zeminini 
kaplayan beyazlık, aslında şehri bir 
anda işgal etmiş fabrikaların dumanı. 
İleride, dar sokaklardan birindeki 
aristokrat beyefendi, şapkasız bir 
kadını arabasına alıyor. Kadının 
göğüsleri açıkta, ama beyefendi 
onun kendisi gibi bir insan ol-
madığını, duyguları olmadığını, 
dolayısıyla üşümediğini varsayı-
yor. Kadın ise en iyi ihtimalle bu 
beyefendinin Londralı Karınde-
şen Jack gibi bir katil olmadığını 
umuyor. Çocuk sokağın önün-
den geçerken gözlerini kaldırımı 
kaplayan beyazlığa dikiyor. Tıpkı 
otopsilerin sahnelendiği halka açık 
anatomi tiyatrolarının önünden ge-
çerken yaptığı gibi. 

GÖRMEZDEN GELİNEN ÇOCUK
Elleri cebinde, adımlarını hızlan-

dırarak et pazarına yöneliyor. Ha-
nımları için mutfak alışverişi yapan 
hizmetçilerin eteklerine dolanıyor, 
kadınların şuh kahkahaları kulakları-
nı tırmalıyor. Çocuk, gördüğü hiçbir 
yüzü unutmuyor. Her bir mimiği, ba-
kışı ve jesti hafızasına kazıyor. Sanki 
içinde kocaman bir boşluk var ve o, 
etrafında olup biten her şeyin onda iz 
bırakmasına izin vererek, içinde kü-
çük hikâyeler depolayıp duruyor. Pa-
zardan hiçbir şey almadan ayrılıyor ve 

şık dükkanların oldu-
ğu caddeye giriyor. 
Evlilik çağına gel-
miş kızlar toplan-
mış, eldivenli el-

leriyle çocuğu 
gösteriyorlar. 

K a h k a h a -

lar. Lucy’yi düşünüyor. Büyümenin, 
onunla evlenmenin hayallerini kuru-
yor. Ama hayalleri kafasından atması 
ve adımlarını hızlandırması gerek. Bu-
rası Paris değil, o da o süslü flaneur-
lerden değil. Çocuk, genç mahkûmun 
idamını izleyen kalabalığın arasından 
geçip, boya fabrikasındaki işinin başı-
na dönmek zorunda. 

Boya şişelerini etiketlerken, göz 
ucuyla diğer çocukları izliyor. Gör-
mezden gelinen, hor görülen, en iyi 
ihtimalle yetim olan çocuklar bunlar. 
Her birinin kendi hikâyesi var. Bazıla-
rının babaları hapiste. Çocuğun baba-
sı gibi, borçlarını ödeyemedikleri için 
değil üstelik. Dışarıda kar yağıyor, ha-
yat başkaları için devam ediyor. Başka 
çocuklar, Noel hediyelerini açıyorlar. 
Burada vakit geçmiyor. Borçlar artıyor. 
Ve çocuk, oyalanmak için hikâyeler 
uyduruyor. 

Başkaları görkemli balolarda gü-
zel, kültürlü kızları dansa kaldırıyor. 
Çocuk, sadece okula gitmek istiyor. 
Artık Lucy yok. Boşluğu annesinin 
zalimliği, öğretmenlerinin sadistliği 

ve üzerine sinmiş, yakasını bir türlü 
bırakmayan o boya kokusu doldu-
ruyor. Sonra onu görüyor: Maria 
Beadnell. Kız gülümsüyor, çocuk 
âşık oluyor. Ailesi Maria’yı apar 
topar Paris’e götürdüğünde ise, 
ilk gerçek yıkımını yaşıyor. 

Ödülü ve tesellisi, ilk hi-
kâyesinin yayımlanmış olması. 
Yıl, 1933. Hikâyenin altındaki 
isim, Boz. Artık 21 yaşında bir 

delikanlı olan yazarın gerçek ismi, 
Charles Dickens. Birkaç yıl sonra 

Oliver Twist’i yazacak ve bütün dünya 
onu tanıyacak. İki Şehrin Hikâyesi’ni, 
Büyük Umutlar’ı bütün ülkede, bütün 
çocuklara okuyacak. Çok parası, güzel 
bir karısı, on tane çocuğu olacak. 

Sıradan insanların, alt sınıfın, yok-
sulların, hafızasına kazıdığı kayıp ha-
yatların romanını yazacak. Ekonomik 
düzenin acımasızlığını eleştirdikçe, 
kalbi hafifleyecek. Kalbi hafifledik-
çe, mizahı, karikatürü, insanları gül-
dürmeyi öğrenecek. Noel’i kutlaya-
cak, hayaletlere ve doğaüstü olaylara 
merak saracak. Cenazesinde ondan 
‘İngiltere’nin en büyük yazarı’ diye söz 
edilecek. Ama o şimdilik, bunların 
hiçbirini bilmiyor. Bundan çeyrek asır 
sonra sevgili Maria’sına yeniden kavu-
şacağını bilmeden, sadece ve durma-
dan, yazıyor. 

Dickens’ın romanlarını haftalık ya 
da aylık bölümler halinde yazdığı bi-
liniyor. Bu süreç içerisinde, okuyucu-
larının tepkilerini beklerken, yarattığı 
karakterlerin görsel karşılıkları üze-
rinde tekrar tekrar, en ince ayrıntısına 
kadar düşünürmüş. Hikâyelerini re-
simleyenlerin başını da epey ağrıtmış 
olmalı. 
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Çocukluğundan beri hafızasına ka-
zıdığı bütün imgeler, romanlarında 
birer karikatüre benzeyen karakterler 
olarak yeniden hayat buldular. Bunla-
rın içinde en ünlüsü ise, kuşkusuz, Bir 
Noel Şarkısı’ndaki (ya da Noel Şarkısı) 
Scrooge karakteridir. Varyemez ve aksi 
bir adam olan Scrooge, Noel zamanı 
geçmiş, şimdiki ve gelecek Noeller’in 
hayaletleriyle yüzleşerek, sonunda onu 
bambaşka biri yapacak tuhaf ve fantas-
tik bir yolculuğa çıkar. 

Scrooge’nin hikâyesi, sinemanın 
icadına tanık olamadan hayata veda 
etmiş olan Charles Dickens’ın yazdığı 
en sinematografik hikâyedir. İlk uyar-
laması 1901 yapımı, 11 dakikalık Scro-
oge; or Marley’s Ghost (Walter R. Bo-
oth) filminden sonra, roman yüzlerce 
kez daha sinemaya uyarlanmış. Disney 
animasyonları ve Muppet Show’un se-
vimli kuklalarının başrolleri paylaştığı 
The Muppet Christmas Carol (Brian 
Henson, 1992) unutulmayacak klasik-
ler. Bu ay vizyona giren A Christmas 
Carol – Yeni Yıl Şarkısı ise, Dickens’ın 
yarattığı sisli ve karanlık Noel ruhunu 
kıskıvrak yakalıyor ve ona, sinemanın 
tüm imkânlarını kullanarak, kendin-
den çok şey katıyor.

Filmin yönetmeni, muhteşem Ge-
leceğe Dönüş serisinden (1985-89-90), 
muhteşem Beowulf ’tan (2007) ve o ka-
dar da muhteşem olmayan The Polar 
Express’ten (2004) tanıdığımız Robert 
Zemeckis. Artık sadece 3D (üç boyut-
lu) animasyonlar yapan yönetmenin 
bu son filminde çok büyük iki avan-
tajı var: Birincisi, etkileyici bir görsel 
zekâsı ve hayalgücü olan karizmatik 
rehberi Charles Dickens. İkincisi ise, 
herhangi bir sıfatla tanımlanamayacak 
kadar çok … olan Jim Carrey, ki sırf 
onu izlemek için bile bu filme defa-

larca gidilebilir. Dickens’ın kafasında-
ki Scrooge’yi hiçbir ressam bu kadar 
iyi resimleyemezdi. Onun Scrooge’yi, 
Zemeckis’in kılıktan kılığa soktuğu 
Jim Carrey olarak hayal etmiş olduğu-
na hemen hemen eminim. Çocuklar 
bekledi ve sabretti; ve yeni yıl şarkısı-
nın mevsimi, nihayet geldi. 

Noel Şarkısı
Charles Dickens

Resimleyen: Dean Morrissey
Çeviren: Nihal Yeğinobalı

Can Çocuk / 125 sayfa



24 İyi Kitap  •  Başvuru Kitaplığı  •  Sayı 10  •  Aralık 2009

Şiirsel TAŞ

Evrenin başlangıcından 
bugüne doğa tarihi
Şiirsel Taş bu ay, Ayrıntı Yayınları tarafından çocuklar için yayımlanan Dinozor Çocuk başlıklı 
başvuru kitapları dizisinin sekiz kitabını tüm ayrıntılarıyla inceledi ve serinin artıları ile eksilerini 
masaya yatırdı. 

Uzun yıllardır kitaplarını ilgiyle 
izlediğimiz Ayrıntı Yayınları’nın ço-
cuklar için başvuru kitapları yayım-
lamaya başlaması mutluluk verici, 
bu çabanın devamının gelmesini 
diliyoruz. Dinozor Çocuk dizi-
sinden şimdiye kadar, metinleri 
Anna Hatzimanoli tarafından 
hazırlanmış ve çizimleri Karin 
Muser-Spasu tarafından ya-
pılmış sekiz kitap yayımlandı. 
Bunlar sırasıyla; Yaşamın Ev-
rimi, Dünya’nın Evrimi, Evren, 
Karalar ve Denizler, İnsanın Ev-
rimi, Mevsimler ve İklimler, Çöp-
ler ve Geri Dönüşüm, Enerji başlık-
larını taşıyor. Aynı dizinin devamı 
olarak çıkacak diğer kitaplar ise Ne, 
Hangi Maddeden Oluşur?, Hava Olay-
ları, Yaşam Zinciri, İnsanın Öyküsü ve 
Doğanın Bayramı. 

Bu başlıklara şöyle bir göz atınca, 
bir ucu evrenin başlangıcına diğer ucu 
günümüze uzanan bir tür doğa tarihi 
ansiklopedisiyle karşı karşıya olduğu-
muzu düşünüyoruz. Dünya’nın Evri-
mi, Yaşamın Evrimi ve İnsanın Evrimi 
konularının üç farklı başlık halinde 
incelenmesi, evrim konusunun çok 
yönlü olarak (jeolojik evrimi, biyolo-
jik evrimi ve insanın kültürel evrimini 
içerecek şekilde) kavranabilmesini ko-
laylaştırıyor. Sonuç olarak, okul öncesi 
dönemde sayfaları çevrilmeye başla-

nabilecek, okula başladıktan sonra da 
konuyla ilgili bilgi dağarcığını geniş-
letmek için okunabilecek bir kaynak 
var karşımızda. 

GÜNDE 400 SORU!
Buna karşılık, dizinin şu ana kadar 

yayımlanan kitaplarındaki başlıkla-
rın sıralamasında bir tuhaflık olduğu 
dikkatimizi çekiyor. Örneğin; birbi-
riyle içerik açısından son derece iliş-
kili olan Hava Olayları ile Mevsimler 
ve İklimler başlıklı kitaplar arasına, 
neden bu bağlantıyı koparan birkaç 

kitap girmiştir? Ya da mevcut başlık-
lar içinde ilk sırayı Evren’in alması 

beklenmez mi? Durum böyle olunca, 
içimizi kemiren merakın esiri olup, 

dizinin özgün Yunanca baskısını 
yayımlayan Kirki Yayınları’nın 
internet sitesine göz atıyoruz. 
Burada dizinin tanıtımıyla il-
gili sayfada gözümüze takılan 
ilk sevimli ayrıntıyı hemen 
paylaşalım: “Dört yaşındaki bir 
çocuk, günde çeşitli konularda 
ortalama 400 soru sorar.” 

Şimdi de özgün dizideki 
başlıkların sıralamasına bakı-

yoruz: Evren, Dünya’nın Evrimi, 
Karalar ve Denizler, Ne, Hangi Mad-

deden Oluşur?, Enerji, Hava Olayları, 
Mevsimler ve İklimler, Yaşamın Evrimi, 
Yaşam Zinciri, İnsanın Evrimi, Buluş-
ların Tarihi (dizinin Türkçe çevirisinde 
İnsanın Öyküsü başlıklı kitaba karşılık 
geliyor olsa gerek), Çevre ve Ekoloji (bu 
da, herhalde Türkçe baskıdaki Doğa-
nın Bayramı başlığının karşılığıdır), 
Çöpler ve Geri Dönüşüm, Çevre Kir-
liliği ile İlgili On Konu. Bu sıralamaya 
bakınca her şey yerli yerine oturuyor, 
başlıkların dizilimi bir bütünlük kaza-
nıyor, yani zincir tamamlanıyor. Zaten 
dizinin altyapısı da böyle bir mantığa 
dayanıyor olmalı ki Kirki Yayınları’nın 
internet sitesinden öğrendiğimiz ka-
darıyla kitaplara ‘Zincir Dizisi’ adı 
verilmiş. İşte bu yüzden, zincir mantı-
ğının bozulmaması için dizinin Türk-
çe baskısında da bu özgün sıralamaya 
uyulması daha doğru olurdu sanırım. 

İlk bakışta önemsizmiş gibi görü-
nen ‘ayrıntı’lar, yapılan işe gösterilen 
özeni yansıttığı için önemlidir aslında. 
Bu diziyi incelerken de böyle bir sıkın-
tı olduğunu fark ediyoruz. Sözgelimi 
serinin altıncı kitabı olan Mevsimler 
ve İklim, diğer kitapların kimi zaman 
ilk, kimi zaman son sayfasında yer 
alan (ne yazık ki bu konuda da bir tu-
tarlılık yok) “Dizinin Diğer Kitapları” 
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başlıklı bölümde İklimler ve Hava Du-
rumu olarak geçiyor. Keza, yedinci ki-
tap olan Çöpler ve Geri Dönüşüm ise 
ilk altı kitapta Atıklar ve Çevre olarak 
anılıyor. Yeri gelmişken, özgün dizi-
nin son kitabı olan Çevre Kirliliği ile 
İlgili On Konu’nun adı dizinin Türkçe 
baskısında hiç geçmiyor. Bu kitabın 
da Türkçe çevirisinin yayımlanmasını 
diliyoruz; zira kitapta su ve hava kir-
liliği, ozon tabakası, bitki ve hayvan 
türlerinin yok oluşu, ormanların tah-
rip edilmesi, nükleer enerji gibi farklı 
ve önemli konuların yanı sıra özellikle 
şu aralar gündemde olan (olumlu so-
mut bir adım atılana kadar gündem-
den düşmesin!) genetiği değiştirilmiş 
organizmalar da ele alınmış.

Her kitabın son birkaç sayfası, 
konuyla ilgili tablolara ya da bazı ba-
sit deney/uygulamalara ayrılmış. Bu 
sayfalar arasında çocukların canlan-
dırmaktan keyif duyabileceği kısa pi-
yeslerle karşılaşmak hoş bir sürpriz. 
Yine her  kitabın sonunda yer alan 
“Sorular” bölümünde, kitabın Türkçe 
baskısı için bazı eklemelerin yapılmış 
olması (Türkiye’de volkan var mıdır? 
Kaç tane mağara vardır? Türkiye’de ne 
kadar atık üretiliyor? Ne kadar kâğıt 
harcanıyor? Türkiye’nin en yüksek dağı 
hangisidir ve yüksekliği kaç metredir? 
Türkiye’de kalıntılar var mı? Türkiye’de 
rüzgâr enerjisi üretiliyor mu?...) ve 
kitapların sonunda konuyla ilgili kısa 
birer sözlük bulunması da artı puan 
olarak dizinin hanesine yazılıyor. 

Bütün bunlara karşılık, bazı ifadeler 
her yaştan okurun kafasını karıştırabi-
lecek nitelikte. “En güzel yuvası (enerji 
kaynağı kastediliyor), şu ünlü nükleer 
enerji. Yalnızca, atom çekirdeğinin kı-
rılması (‘parçalanması’ sözcüğünün 
kullanılması daha doğru olurdu) so-

nucu ortaya çıkar. Bu şekilde oluşur. Ve 
böylece, yıldızların kalbi tüm Evren’de, 
Güneş’in kalbi ise mahallemizde atma-
ya başlar.” (Enerji adlı kitaptan, s. 11)

ÖZENİ HAK EDİYORLAR
“Küçücük bir şey hayal edin ve şim-

di onun önünde eğilin. Ekselansları 
hücre, yaşamın tüm ihtişamını elinde 
tutarak sahneye çıkıyor. Hücre, kibirli 
moleküllere benzemez; onu rahatlıkla 
mikroskobun altında görebiliriz. Hüc-
re, iki alanı ayıran çizgiler çizer: Bu 
alanlardan biri canlı olanlara; çiçekle-
re, hayvanlara, insanlara, diğeri ise taş 
gibi cansız varlıklara aittir.” (Yaşamın 
Evrimi adlı kitaptan, s. 24) Bu ifade, 
bilimsel bazı gerçekleri yalınlaştırarak 
anlatmaya çalışırken daha karmaşık ve 
anlaşılması zor hale getirmiyor mu?

Atom çekirdeğinden söz ederken 

“Ufacık bir çekirdek böylesine büyük bir 
güç içeriyor, öyle mi?” sorusuna yanıt 
olarak verilen, “Bugün bilim adamları 
öyle söylüyor; ama araştırmalar hâlâ 
sürüyor. Bizim küçük aklımız günlük 
hayatımızın dışında olup bitenleri nasıl 
algılayabilir ki!” (Enerji adlı kitaptan, 
s. 11) cümlesinde “küçük aklımız”ın 
sonuna ??? koymak ve “bilim adamla-
rı” yerine “bilim insanları” sözcüğünü 
kullanmanın zamanı geldi de geçiyor 
demek istiyorum. 

Sekiz kitabın her biri için olumlu/
olumsuz pek çok ayrıntıdan dem vur-
mak mümkün. Ancak sonsöz olarak 
şunu söyleyelim: Çocuklar için hazır-
lanan başvuru kitapları en az erişkin 
okurlara yönelik kitaplar için gösteri-
len kadar özeni hak ediyor, hatta faz-
lasını! Başından sonuna ve her ayrın-
tısıyla…

Yaşamın Evrimi
Anna Hatzimanoli

Resimleyen: Karin Muser-Spasu
Çeviren: Anna Maria Arslanoğlu

Ayrıntı Yayınları / 35 sayfa

Yaşamın Evrimi
Anna Hatzimanoli

Resimleyen: Karin Muser-Spasu
Çeviren: Anna Maria Arslanoğlu

Ayrıntı Yayınları / 35 sayfa
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Serda SEMERCİ

İtalya’da yaşayan yazar Almıla Aydın’ın Gezgin Dedektifler ve Bay Kuş’un Anıları başlıklı serileri 
farklı yaş gruplarından çocukların sevgilisi. Bazısı Bay Kuş’la beraber eğlenip gülüyor; bazısı Gezgin 
Dedektifler’le maceracı hikâyelerin heyecanına kapılıp gidiyor.

Dedektifin gezgini,
baykuşun pembesi!

Şimdinin büyümüş ‘çocuk’ları iyi 
bilir Afacan Beşler ve Gizli Yediler’i. Bu 
iki seri, bir dönemin çocuklarını de-
dektiflikçilik oyunu müptelası etmişti 
zira… Almıla Aydın’ın Gezgin Dedek-
tifler serisi de aynı tadı bırakıyor in-
sanda.  Hepsi birer küçük dedektif olsa 
da, yaz tatillerinde kimisi İtalya’dan ki-
misi İngiltere’den, hatta Japonya’dan ve 
Türkiye’den gelen bu dünya çocukları 
karması sıkı  dostlar aslında. Zaten beş 
kitaplık serinin her kitabında ‘arkadaş-
lık’ temasının altı özellikle çiziliyor. 

Almıla Aydın’ın eğlenceli kalemi 
daha küçük yaş grubu için yazdığı Bay 
Kuş’un Anıları serisinde de kendini 
belli ediyor. Bay Kuş, dünyadaki tek 
pembe baykuş. Üzerine boya kovasını 
dökünce rengi pembe oluyor! Sadece 
sakar da değil üstelik: Biraz huysuz 
ve yazık ki fena halde yalnız! Yaşamı-
nı İtalya’nın Como kentinde geçiren 

Almıla Aydın, İstanbul Kitap Fuarı 

bahanesiyle birkaç gün için İstanbul’a 
düşürdü yolunu. Biz de onu fuarda, ki-
taplarını imzalarken yakalayıp sohbet 
ettik. 

Yazmaya İtalya’ya yerleştikten 
sonra başlamışsınız. Yazarlığınızın 
tohumları orada, İtalya’da mı atıldı, 
yoksa öncesinde Türkiye’de mi?  

İtalya’ya yerleşmeden önceki de-
neyimlerim günlük tutmaktan ya da 
şiir denemelerinden öteye gitmedi. Bu 
yüzden yazmaya İtalya’da başladım di-
yebiliriz. Ama her insanın daha küçük 
yaşta yapmayı hayal ettiği bir meslek 
vardır ya, işte benimki yazarlıktı. An-
cak kimi zaman hayat insanı ardından 
sürüklüyor; benim de İstanbul’dayken 
yazarlıktan farklı bir çalışma hayatım 
oldu. Ardından İtalya’daki sakin ya-
şantım, yazma isteğimi iyice yoğun-
laştırdı.

İlk kitabınız Gezgin Dedektifler 
serisinden ‘Eski Evin Kiracıları’ idi. 
Neden dedektiflik ve gezgin dedek-
tiflerin maceraları?

Çocukluğumdan beri dedektiflik 
maceraları okumaya bayılırdım ve her 
zaman seyahat etmeyi çok sevdim. 
Yazmaya başladığımda da bu ikisini 
birleştirmeye karar verdim.

Aylin, Aslı, Marco ve Alessandro
her macerada başroldeler, son iki 
kitapta Japon arkadaşları Yuko ile 
Toku da ön plana çıkıyor… Dünya 
çocuklarını buluşturmaya çok önem 
veriyor olmalısınız…

Sanırım bunun nedeni, dünyanın 
değişik köşelerinden, birbirinden fark-

lı milletlerden arkadaşlarımın 
oluşu. Yıllar geçtik-

çe bu dostlukların 

beni geliştirdiğini, dünyaya ve yaşama 
bakış açımı etkilediğini gördüm. El-
bette olumlu etkiler bunlar ve yazdık-
larıma da yansıyor.

İtalya’dan Japonya’ya kadar uzan-
dılar çocuklar bu maceralarda. Bu 
ülkeleri siz bizzat ziyaret ettiniz mi? 
Bu ülkeler hakkında bilgileri nasıl 
ediniyorsunuz?

Seyahat etmeyi çok seviyorum. 
Kitaplarda adı geçen şehirler ise ge-
zip gördüğüm, hatta birkaç kez ziya-
ret etme şansını yakaladığım yerler. 
Japonya’nın Shimonoseki adındaki 
şehri dışında. Shimonoseki kardeşi-
min bir dönem yaşadığı bir şehir. Kita-
bı yazarken onun Japonya’daki yaşam 
deneyiminden yararlandım. Yirmi yıla 
yakın süredir arkadaşlık ettiğim Japon 
dostlarımın, kültürlerini benimle pay-
laşmalarının da çok yardımı oldu.

Bana biraz Afacan Beşler, Gizli 
Yediler gibi serileri anımsattı Gezgin 
Dedektifler… 

Enid Blyton hâlâ çocuk edebiya-
tının en sevdiğim yazarlarından biri. 
Çocukken de o dönem Türkçe’ye çev-
rilmiş tüm kitaplarını okumuştum sa-
nırım. İster istemez etkisi olmuştur.

Bay Kuş’un Anıları’na gelirsek… 
Diğer bütün baykuşlardan farklı, 
çünkü pembe renkte! Ama bu onu 
diğerlerinden ayrıcalıklı da kılıyor… 
Buradaki mesaj, kendini diğerlerin-
den farklı hisseden çocuklara mı? 
Kendinizi farklı hissediyorsanız bel-
ki de ayrıcalıklısınız mı demeye mi 
çalışıyorsunuz? 

Aslında aynılık bana sıkıcı geli-
yor. Farklı olmanın ilgi çekici, özel ve 
hoş bir durum olduğunu düşünen-
lerdenim. Belki de farkına varmadan, 
“Farklılıklarınızdan çekinmeyin, sizi 
siz yapan ve tanınmaya değer kılan o 
farklılıklardır,” demek istemiş olabi-
lirim! Bay Kuş karakterini sevmemin 
nedeni de sıradışı ve benzersiz oluşu.



27İyi Kitap  •  Çocuk Kitaplığı  •  Sayı 10  •  Aralık 2009

Çocuklar yalnız ve dışlanmış 
kahramanların maceralarını daha 
bir sahipleniyorlar sanki. Bu yüzden 
mi Bay Kuş için işler beklediği gibi 
gitmiyor hiçbir defasında?

Bizim için de öyle değil mi? Benim 
başıma çok gelir. Bir beklentim vardır, 
her şeyin tam da istediğim gibi mü-
kemmel olacağını düşünürüm. Sonra 
işler hiç de ummadığım şekilde geli-
şiverir ve beni sinir eder! Bu yüzden 
beklentilerden arınmaya çalışıyorum! 
Şaka bir yana, Bay Kuş bile serinin son 
kitabında beklentilerinden kimilerine 
ulaşıyor.

İlk iki macerada Bay Kuş sanki 
daha bir çekingen, daha huysuz. Son 
iki macerada ise cesaret kazanıyor 
sanki; kahraman olmak için kendini 
ortaya atıyor. Bay Kuş da onu okuyan 
çocuklar gibi yavaş yavaş büyüyor 
mu yoksa?(!)

Evet, tam da dediğiniz gibi olu-
yor. Hem büyüyor, hem de çocuklar 
tarafından ilgi görüp sevildikçe iyi 
ve sevecen tarafı ağır basıyor. Hatta 
bırakın kahraman olmayı, hiç düşün-

meden tüylerini yolduğu baş düşmanı 
(!) havalı papağan Roni’den kurtulma 
planları yaparken, kendini birdenbire 
Roni’yi kötü korsanların elinden kur-
tarırken bile buluyor.

Gezgin Dedektifler ve Bay Kuş’u 
karşılaştırın desem…

İkisi birbirinden çok farklı kitap-
lar. Birinde (Gezgin Dedektifler) ar-
kadaşlığı ön planda tuttum. Diğerinde 
ise daha çok güldürmek, eğlendirmek 
istedim.

Gezgin Dedektifler - Tapınaktaki Sır
Almıla Aydın

Resimleyen: Ferihan Şen
Altın Kitaplar / 128 sayfa

Huysuz, Sakar ve Yalnız Bay Kuş’un 
İsola’daki Anıları

Almıla Aydın
Resimleyen: Reha Barış
Altın Kitaplar / 64 sayfa

Çocukken babam bir gece bana 
kocaman, iki ciltlik bir kitap vermişti. 
Hâlâ kütüphanemde durur. Adı Mon-
te Kristo idi. Alexander Dumas’nın 
ünlü romanı Monte Kristo. O zaman-
ların gençlik romanı gibi bir şeydi bu. 
Büyülenmiştim. İki cildi yutarcasına 
okumuştum, büyük bir hayranlıkla. 
Haksız yere hapse, İf Şatosundaki o 
korkunç zindana düşen genç Edmond 
Dantes, yan hücredeki tutuklu Ra-
hip Farya ile duvara vurarak bir dia-
log kurar. Açtıkları bir tünelle bu iki 
mahkum birbirlerini görürler. Genç 
Dantes, Rahip Farya’dan çok şeyler 
öğrenir. Rahip bir gün ölür. Edmond 
Dantes, onun tabutuna saklanarak İf 
Şatosu cehenneminden kurtulur, kaç-
mayı başarır. Beni çok etkileyen bu 
ünlü romanı böyle hatırlıyorum. 

Yıllar sonra Monte Kristo adlı bir 
öykü yazdım. Bu öykü pek çok dil-
de yayınlanan antolojilerde yer aldı 

ve en ünlü öyküm 
oldu. Şu sırada da 
İtalya’da, yönet-
men Angelo Savelli 
tarafından oyun-
laştırılarak 5 yıldır 
kapalı gişe oynayan 
bir oyun oldu. İlk 
kitabım AH BA-
YIM AH’da yayın-
lanmıştı. Konusu 
şöyle: Tekdüze ya-
şamından bıkmış 
olan ev kadını Ne-
bile evinden kaç-
mak için planlar yapmaktadır. Gün-
düzleri, kocası evde yokken bir çatal 
ile ütü odasının duvarında bir tünel 
kazmaktadır. Tünelin sonu, komşu 
Selahattin Bey’in fotoğraflarını bastı-
ğı yan dairedeki karanlık odaya açılır. 
Nebile arkasındaki deliği ustaca ka-
patmıştır. Bu girdiği  karanlık odada 

yaşamaya başlar ve Selahattin Bey’in 
metresi olarak yeni hayatına alışır. 
Ama karanlık odadan bir türlü çıka-
maz. Çünkü Selahattin Bey evlidir. 

Kocası,  gelen komşulara ağlar ve 
‘gül gibi karımı kaçırdılar,’ der. Bir 
hizmetçi tutmuştur. Hayat devam 
eder.

Ben yazsaydım...
İyi Kitap sordu; son dönemde büyülü dünyasının kapılarını çocuklara açan sevgili Nazlı Eray, ben 
yazsaydım dediği çocuk kitabını bizlerle paylaştı.

Nazlı ERAY
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Sevengül SÖNMEZ

Sevengül Sönmez edebiyat tarihimizde ilk psikolojik roman olarak anılan Eylül’ü inceledi bu ay. 
Ocak ayında Türk edebiyatının derin ve güzel sularına dalmaya devam edecek...

Eylül, yeniden ya da hep

Edebiyat tarihimizde ilk psikolojik 
roman olarak anılan Eylül, Mehmed 
Rauf’un kitap halinde yayımlanan 
ilk romanı olduğu gibi, kendisine en 
çok şöhret kazandıran eseridir. Eylül, 
yasak aşkı anlatan dönem romanla-
rından biri olsa da, başta Aşk-ı Mem-
nu olmak üzere aynı temayı işleyen 
romanlardan oldukça farklıdır. Halit 
Ziya’nın Eylül hakkındaki yazısında 
belirttiği gibi romanda sadece kösnül 
bir aşk değil, ‘samimi’ bir ilişki anlatıl-
makta, aşkın doğuşu, gelişimi ve taraf-
ların ruhunda açtığı yaralar içtenlikle 
ortaya konmaktadır. Yazar âşıkları 
buluşturmayarak bu aşkı sürekli saf 
tutmaya çalışır. Mehmed Rauf, Fransız 
romanından öykünerek kendine konu 
edindiği yasak aşkı, kahramanlarına 
yaşatamayan, hatta sonunda onları 
cezalandıran bir yazar olarak, gerçekçi 
- romantik ve gerçek dışı çizgide ilerle-
yen bir roman örgüsü kurar. 

Romandaki asıl olay, Suat’la 
Necip’in birbirine âşık olmasıdır, an-
cak öncesinde yaşananları bu aşkın 
hazırlayıcısı olarak görmek mümkün-
dür. Suat ve Süreyya beş yıldır evli, dı-
şarıdan bakıldığında mutlu görünen 
ancak içlerinde huzursuzluk yaşayan 
bir çifttir. Üstelik Süreyya çok istediği 
halde bir türlü babasının köşkünden 
ayrılıp deniz kenarında yaşayamaz, 
buna parası yetmemekte, parası olma-
dığı için babasından isteyememekte-
dir. Suat kocasının bu isteğini babasın-
dan temin ettiği parayla yerine getirir. 
Boğaz’da bir yalıya taşınırlar. Evli çift 
burada yalnız değildir, Süreyya’nın ak-
rabalarından Necip onları sık sık ziya-
ret etmekte, yalıya geldiğinde burada 
huzur bularak günlerce kalmaktadır. 

Süreyya kısa zaman sonra evde 
oturmaktan sıkılıp sandalla dolaşmaya, 
balık tutmaya başlayınca, bunlar için 
fazla hassas olan Suat, yalıda da yalnız 
kalır. Yalnızlığı bu kez köşkteki kadar 
kesif değildir, çünkü Necip onunla 
kimsenin ilgilenmediği kadar ilgilidir. 
Birlikte müzik dinlerler, kitap okurlar, 
yürüyüşe çıkarlar. Suat için hayatı-
nın eksiği tamamlanmış, Necip onun 
ruhunun inceliklerini kavramış, onu 

ilgisi ve beğenisiyle çok mutlu etmiş-
tir. Beyoğlu eğlencelerinden sıkılmış, 
dingin ve huzurlu bir hayat arayan Ne-
cip için bu yalı başlangıçta büyük bir 
mutluluk kaynağı olmuş, aradığı kadı-
nın Suat olduğunu anladıktan sonray-
sa kıskançlık, huzursuzluk, hasret ve 
bekleyiş yeri haline gelmiştir. 

Romanın en başarılı bölümleri Suat 
ve Necip’in birbirlerine âşık oldukları-
nı anlamalarıdır. Küçük hareketler-
den çıkan kıskançlıklar, bir bakış, bir 
an… Necip Suat’a âşık olduğunu onu 
kıskandığını fark edince kendine itiraf 
eder, Suat ise Necip hastalandığında 
başucunda kaybettiği eldivenini gö-
rünce Necip’in kendisine âşık olduğu-
nu anlayacaktır. 

Suat ile Necip arasında bir şey ola-
cağını sezen okur için romanın büyük 
bir bölümü gerilimli ve meraklı bir 
bekleyişle geçer. Aşkın ortaya çıkı-
şı, okurun gerilimini ve bekleyişini 
azaltır; ama tam burada, yukarıda da 
söylediğim gibi, roman, ivmesini kay-
beder. Birbirlerini dokunmadan, sade-
ce ruhlarıyla seveceklerine söz veren 
âşıklar için yazın güzel günleri geride 
kalmış, artık eylül gelmiştir. 

Mehmet Rauf, doğayı ve roman 
kahramanlarının doğayla kurdukları 
bağı roman boyunca çok sıkı dokur. 
Köşkten yalıya geçiş, denize, güneşe, 
sessizliğe kavuşan Süreyya ve Suat’a 
kısa süreli bir mutlu-
luk verir. Boğaz’ın gü-
zellikleri, mehtap ve 
ağaçlar,  kahraman-
ların ruhlarında olup 
bitenlere eşlik eder. 
Mehmed Rauf gerek 
kahramanların doğayla 
kurduğu ilişkide, gerek 
olayların anlatımında 
doğaya yüklediği an-
lamda, romantizmin 
derin izlerini taşır.  Dö-
külen her yaprak on-
ların güzel günlerinin 
sonu, aşklarının bitişi, 
dahası özgürlüklerinin 
yitirilişi anlamına gelir, 
Suat ve kocası istemese-

ler de köşke geri dönerler. Araya giren 
uzaklık Suat’ın Necip’ten soğumasına 
da yol açar. 

Bir bahar akşamı başlayan roman, 
kışın başında sona erer, baharda pek 
çok şeye açık yürekleriyle farkında ol-
madan birbirine koşan Suat ve Necip 
kış başında, birbirlerini unutmayacak-
larına söz vererek ayrılırlar ve roman 
burada biter. Ancak Mehmed Rauf 
bu sonla yetinmez ve romana gerçek 
anlamda yapay bir son ekler: Yangın. 
Köşkte yangın çıkar ve Suat evden çı-
kamaz, Necip içeri atılır. Aşkın yangı-
nında birlikte yok olup giderler. 

Basit olay örgüsü, olayların sırala-
nışındaki yalınkatlık, romanın bütünü-
ne yayılan hareketsizlik (olaysızlık) ve 
kişi sayısının azlığı yazarın psikolojik 
çözümlemeler yapmasına olanak ver-
miş, romanda derinlik kahramanların 
içine genişlemiş, bütün bunlar Eylül’e 
psikolojik roman özelliği katmıştır.

Pek çok açıdan olgunluğa ulaşma-
mış, çok basit neden–sonuç ilişkile-
rinin bile görmezden gelindiği, kah-
ramanları bu denli derinleştirilirken 
onların dış dünyadaki ilişkilerine çok 
az yer verilen, bu nedenle kahraman-
larının çelişkilerini ya da hayat karşı-
sındaki hallerini bir türlü tam anla-
yamadığımız Eylül, Türk edebiyatının 
şüphesiz ki en iyi aşk romanı değildir, 
ama en çok okunanlardan biridir.

Eylül 
Mehmet Rauf 

Artemis Yayınları 
402 sayfa

Eylül
Mehmet Rauf

Özgür Yayınları
 313 sayfa
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Mükemmel Prenses / Cesur Zeynep
Fabienne Blanchut

Resimleyen: Camille Dubois
Çeviren: Zeynep Dönmez

Mandolin Yayınları / 28 sayfa

Mükemmel Prenses serisinde baş-
rol tatlı ve küçük Zeynep’in… Seri, 
okul öncesi çağındaki çocukların cö-
mertlik, kibarlık, dürüstlük ve cesaret 
gibi kavramları öğrenmelerini amaçlı-
yor. Eğlenceli resimlerle renklendiril-
miş hikâyeler, çocukların dünyasıyla 
bütünleşiyor. 

Tilda Elmaçekirdeği
Biz ayrılamayız!

Andreas H. Schmachtl
Çeviren: İlknur Özdemir
Genç Turkuvaz / 28 sayfa

Tilda Elmaçekirdeği aslen Al-
manyalı, küçük ve pamuk kadar beyaz 
bir farecik. Bu farecik, iki kitaplık bir 
seriyle bizim çocukların arkadaşı ol-
maya yelteniyor. İyi de ediyor çünkü 
bu şirin, zeki ve iyi niyetli küçük fare 
için arkadaşları her şeyden önce ge-
liyor. Kitapta, okul öncesi çağındaki 
çocuklara arkadaşlığa dair güzel me-
sajlar veriliyor.

Bay Çiklet ve Gulyabaniler
Andy Stanton

Resimleyen: David Tazzyman
Çeviren: Elif Yalçın

Tudem Yayınları /124 sayfa

Karşınızda Bay Çiklet’in yeni ma-
cerası ya da bir GEĞİRME DESTANI! 
Nasıl mı? Şöyle: Polly ve Friday, Gulya-
bani Dağı’na çıkıp kötülük güçleriyle 
savaşacaklar. Ortalık kılıçtan, trolden, 
cadıdan ve hıyar gibi görünen şeyler-
den geçilmeyecek. Çocuklardan, hay-
vanlardan ve bütün güzel şeylerden 
nefret eden Bay Çiklet de işin içinde.

Renklerin Kardeşliği-1
Yavru Aslan
Bilgin Adalı

Resimleyen: Hande Dilek Akçam
Beyaz Balina Yayınları / 53 sayfa

Gerçek taraftarların yapamadığını 
yavru aslan, yavru kartal ya da sarı ka-
narya yapabilecek mi acaba? Onlar, ta-
kımlarını çok seviyorlar ama maçlarda 
neden diğer takımlar hep yuhalanıyor 
hiç anlamıyorlar… Üç maskot bütün 
takımların kardeşliğini sağlamak için 
her maç yan yana gelip türlü yöntem-
ler deniyorlar. Bu seri, okul çağındaki 
çocukları için taraftarlık, anlayış ve 
kardeşlik temalarının altını çiziyor.

Leonardo da Vinci
Bilinmeyen Defter Codex

Bruno Nardini
Resimleyen: Adriana S. Mazza

Çeviren: İnci Aslıer
Marsık Kitap /185 sayfa

Bilinmeyen Defter Codex, da 
Vinci’nin bugüne dek üzerinde en 
az konuşulan eserlerinden biri. Co-
dex, Leonardo’nun notlarını tuttuğu, 
desenlerini çizdiği defterlere verilen 
isim. İçinde fabllar, efsaneler, fantastik 
hayvanlar ve fıkralar bulunan bu Co-
dex ise çocuklara adanmış. İtalya’da 
ilk kez 1972’de yayımlanan tarihi eser 
değerindeki notlar artık Türkçede.

Ulus
Terry Pratchett

Çeviren: Niran Elçi
Tudem Yayınları / 434 sayfa

Dünyanın sonu gelir ama sadece 
iki kişi hayatta kalır. Biri, Oğlanlar 
Adası’ndan evine dönen Mo, diğe-
ri Judy adında küçük bir kız çocuğu. 
Dünya yerle bir olmuş ama gelecekle 
yüzleşmeden geçmişe bakmak gereki-
yor. Mo ve Judy önce geçmişin gizemi-
ni çözecekler. Pratchett’tan derinlikli, 
zekice kurgulanmış ve orijinal şeyler 
söyleyen, fantastik öğelerle dolu bir 
macera romanı. 

İyi Kitap Vitrini
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Dolunay Dedektifleri
Korkunç Satranç

Mavisel Yener
Bilgi Yayınevi / 191 sayfa

Birce, Ece, Oğuz, Bilgecan ve Ada… 
Onlar, Dolunay Dedektifleri! Kulağa 
ürkütücü geliyor, değil mi? Mavisel 
Yener bu kez çok başka bir fantastik 
maceranın kapılarını aralıyor küçük 
okuyucuları için. Her zamankinden 
daha karanlık bir akşamda görünen 
dolunayın etrafta yarattığı sessizlik ve 
sakinlik, aslında milyarlarca yıl önce-
sinden kalma bir gizemin ortaya çıka-
cağı bir geceye gebe. O gizemi ortaya 
çıkaracak olanlar ise, şüphesiz  Dolu-
nay Dedektifleri... 

Yıldızlarla Uyumak
Mehmet Nuri Yardım
Nar Çocuk / 141 sayfa

Güneydoğu Anadolu’nun şirin bir 
kasabasında 1970’li yıllardayız..Aile, 
komşuluk ve akraba ilişkilerinin altın 
çağı... Yıldızlarla Uyumak, orta halli 
bir ailenin afacan çocuğu Kerem’in 
çocukluktan delikanlılığa uzanan sü-
reçteki azimli ve kararlı mücadelesi-
ni, dönemin ve coğrafyanın kültürel 
atmosferi içinde anlatıyor. Romanda, 
idealist bir çocuğun zafer coşkusunun 
yanı sıra geleneklere ve göreneklere 
dayalı olarak yaşanmış olan eski so-
kak ve mahalle kültürü ile arkadaşlık 
ve komşuluk ilişkileri de ayrıntılı bi-
çimde yer buluyor.

Siyah Pelerinli Kız
Pınar Selek

Resimleyen: Gülten Fidan
Şahmaran Çocuk Dizisi / 63 sayfa

2009 yılı Duygu Asena Ödülü’ne 
layık görülen sosyolog yazar Pınar 
Selek’in, Siyah Pelerinli Kız adlı ma-
sal kitabı, Şahmaran Kadın Dayanış-
ma ve Araştırma Merkezi tarafından 
yayımlandı. Kitap, sevgi ve güven 
kavramlarını masalın büyülü diliyle 
işliyor: Yerin yedi kat dibindeki Ka-
ranlıklar Ülkesi’nden gelen Kara Pe-
çeli Cadı’nın amacı insanları mutsuz 
etmek, bu yüzden mutlu bir köye mu-
sallat oluyor.  Bu görkemli masal on ve 
üzeri yaş grubuna hitap ediyor.

Bach Yürürken
Göknil Genç

Resimleyen: Şahin Erkoçak
Can Çocuk / 180 sayfa

O müziğe öylesine âşıktı ki, bu 
büyük aşkı uğruna hiç uyumamaya, 
sabahlara dek çalışmaya, günlerce aç 
kalmaya, dahası kilometrelerce yol 
yürümeye bile razıydı. İşte müzik 
uğruna gece gündüz yürüyen Johann 
Sebastian Bach’ın çocukluğu... Bach 
Yürürken, dünyanın en önemli müzik 
adamlarından biri olan Johann Sebas-
tian Bach’ın çocukluğundan gençlik 
yıllarına uzanan müzik, macera ve aşk 
dolu yaşam öyküsünü anlatıyor. Bizi  
müzikle dolu bu yolculuğa çıkaran 
Göknil Genç ise bir edebiyatçı olma-
sının yanı sıra profesyonel bir müzik 
insanı ...

Çocuklar İçin Satrancın Temelleri
Susan Caldwell

Resimleyen: Dee McLean
Çeviren: Demet Uysal

İş Kültür Yayınları / 64 sayfa

Çocuklar İçin Satrancın Temel-
leri satranca başlayan çocuklar için 
kılavuz niteliği taşıyor. Kitapta, adım 
adım ilerleyen renkli resim ve yöner-
gelerle, oyunun kuralları ve nasıl oy-
nandığı açık ve basit bir şekilde anla-
tılıyor. Ayrıca sayfaların çoğunda, bazı 
hamleleri öğreten bulmacalar bulunu-
yor. Bulmacaların yanıtları ise kitabın 
sonunda tek tek veriliyor.

Öyküler Anlatsın
Hazırlayan: İshak Reyna

Kelime Yayınları /400 sayfa

Edebiyatımızın ‘öykü’ye adını 
veren, Türkçenin tadına doyulmaz 
yetmiş dört yazarından, unutulmaz 
öyküler... İshak Reyna’nın hazırladığı 
Başlangıcından Günümüze Edebiya-
tımızdan Gençlere - Öyküler Anlatsın 
adlı derleme kitap,  genç kuşağı, Türk 
öykücülüğünün yüz yirmi yıllık kısa 
anlatı serüveniyle buluşturuyor. İshak 
Reyna, Hüseyin Rahmi Gürpınar’dan 
Halide Edip’e, Yaşar Kemal’den Ferit 
Edgü, Faruk Duman ve hatta Sema 
Kaygusuz’a kadar dünün ve bugünün 
yazarlarının tadı damağımızda kala-
cak öykülerini derlemiş. Kitapta daha 
önce yayımlanmamış öyküler de bulu-
nuyor.
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Yolculuğa çıkmadan önce, herkes 
gibi, ben de heyecanlanırım. Özellikle 
bir ülkeye ilk kez gideceksem, o ülke-
nin her şeyini merak ederim. Neleri 
ünlü, kimleri  yetiştirmiş, hangi ülke-
lere komşu, hangi iklim kuşağında? 
Öğrenmek için kitaplara başvurur, 
atlaslara bakarım. En çok da, o ülkeye 
daha önce giden birini bulmaya çalışı-
rım. Ama bilirim ki, ne denli sorsam, 
ne kadar öğrensem, değişik ayrıntılar-
la yüz yüze geleceğim, kimsenin dik-
kat etmediği şeyleri keşfedeceğim. Ve 
yine bilirim ki, ne denli önlem alsam, 
ummadığım bir şeyin başıma gelmesi 
olağan. 

Hollanda’ya ilk yolculuğumda da 
böyle oldu. Önce uzun uzun düşlere 
daldım. Yeni bir ülkeye gidecek olma-
nın heyecanıyla uykularım kaçtı. Ko-
caman yel değirmenleri dönüp durdu 
kafamın içinde. Kırmızı, sarı, turuncu 
lâleler uçuştu gözlerimde durmadan. 
Önlükleri işlemeli köylü kadınların 
tahta ayakkabılarıyla dolaştığını duy-
dum günlerce. Sonra yolu Hollanda’ya 
düşmüş bir arkadaşıma sordum: Yol-
culuk hazirana rastladığına göre yanı-
ma neler almalı, nasıl giyinmeliyim? 
“Yaz başında İstanbul’da nasılsa orda 
da havalar öyle,” dedi arkadaşım. Öy-
leyse, açık renkli ince giysilerle yola 
çıkabilirdim! 

Daha önce olduğu gibi, bu kez de 
ummadığım şeyler geldi başıma. Ne 
önlükleri işlemeli köylü kadınlarla 
karşılaştım, ne de kanatları dönen yel 
değirmenleriyle. Önlüklü kadınlar ve 
onların tahta ayakkabıları yalnızca 
resimlerdeydi sanki. Ya da salt belli 
günlerde giyiyorlardı da ben o günle-
re rastlayamamıştım. Yel değirmenleri 
ise kıpırdamıyordu bile. Yolumun üs-
tüne ne zaman çıksalar sanki rüzgâr 
kesiliyordu. O koskoca kanatlar devi-
nimsizdi hep. 

Asıl büyük düş kırıklığını daha ilk 
sabah yaşadım. Geceleyin yerleştiğim 

otelde ilk kahvaltımı ederken, gözüm 
bir ara pencereye ilişti. Donup kaldım. 
Dışarıda inanılmaz bir görünüm var-
dı. Kamçı gibi inen bir yağmur altında 
yakaları kalkık, şemsiyeli insanlar ora-
dan oraya koşuşuyorlardı. Bir an, ne-
rede ve hangi ayda olduğumu sordum 
kendi kendime. Yoksa kış ortasında, 
yağmurlu bir ülkede bulunuyordum 
da, başka bir yerde, güneşli bir mev-
simde olduğumu mu sanıyordum? 

Getirdiğim giysileri düşününce, 
şaşkınlığın yerini kaygı aldı. Ne yağ-
murluk almıştım yanıma, ne de şemsi-
ye. Yazlık bez ayakkabılarıyla, incecik 
ak giysilerle ne yapardım, nasıl çıkar-
dım dışarıya? Odama gidip bir süre 
yatağın üstünde oturdum, çenemi el-
lerime alıp kara kara düşündüm. Hem 
umarsız durumdaydım, hem de gü-
lünç. Düşünebiliyor musunuz, ya oda-
dan hiç çıkmayacaktım, ya yağmurun 
altında sırılsıklam dolaşacaktım! Kim-
bilir nasıl güleceklerdi halime! Koyu 
bir umutsuzlukla dışarıya bir daha göz 
attım. O ne? Gözlerime inanamadım. 
Ne yağmur vardı, ne şemsiyeli insan-
lar! Pırıl pırıldı, güneşliydi hava. Her-
kes kısa kollu, açık renk giysilerle, yaz-
lık ayakkabılarıyla dolaşıyor. 

Bu kez daha çok şaşırdım. Hangi-
si doğruydu? Az önce gördüğüm mü, 

yoksa bu mu? Kış görüntüsü bu denli 
çabuk değişir de yerini nasıl pırıl pırıl 
bir havaya bırakabilir? İnanılacak gibi 
değildi. 

İnanılacak gibi değildi, ama ikisi de 
gerçekti. Demek hem yağmurlu, hem 
güneşli havayı birkaç dakika arayla ya-
şayabilirdi insan. Hollanda’da bulun-
duğum günler, bu olabilirliği kimbilir 
kaç kez gördüm. Sonunda da şöyle bir 
karara vardım: Şakayı seven bir hava 
vardı burada. 

Bu karara varınca bir daha kaygı 
duymaz oldum. Hatta oldukça neşelen-
dim. Hava o denli şakacıydı ki, cadde-
nin bir kaldırımına yağmur yağarken, 
öbür kaldırımına güneş vurabiliyordu. 
Sokaklar sanki ikişer mevsimliydi: Bir 
başından güzün giriyor, öbür başından 
yazın çıkıyordunuz. 

Yolculuk boyunca hem neşelen-
dim, hem bu şakacılığa ben de ayak 
uydurdum. Yağmurla köşe kapmaca 
oynamaya başladım sürekli. Yağmur 
nerdeyse, ben olmadığı kaldırıma sıç-
radım. Bir türlü yakalayamadı beni. 
İnanır mısınız, o denli başarılı oldum 
ki, günlerce ne bez ayakkabılarım ıs-
landı ne de ak giysilerim.

Kemal Özer’le şiirsel yolculuklar
Kitap İçi

Bu ay Kitap İçi’nde, Kemal Özer’in dünyanın değişik ülkelerine yaptığı gezilerin, belleğindeki çiçek 
dürbününe yerleştirdiği görünümleri, şiirsel diliyle paylaştığı kitabından tadımlık satırlar var.

Çiçek Dürbünü / Kemal Özer
Resimleyen: Reha Barış

Tudem Yayınları / 64 sayfa 




