
Japon asıllı, dünyaca ünlü Ame-
rikalı çizgi roman sanatçısı Kazu Ki-
buishi, 25. yaşını kutlayan Tudem 
Yayınları’nın davetlisi olarak 15 
Mart’ta İstanbul’daydı. Tudem’in çiz-
gi roman markası Desen Yayınları’nın 
yayımladığı Tılsım serisi ile ülkemiz-
de de büyük beğeni kazanan Kazu Ki-
buishi, bir haftalık İstanbul ziyareti sü-
resince on ilköğretim okulu ve lisenin 
yanı sıra iki üniversite ve iki de kültür 
merkezinde, okurları, meslektaşları ve 
basın mensuplarıyla bir araya geldi. 
Gerçekleştirdiği atölye çalışmalarında 
Kazu Kibuishi, kişisel asistanı ve de-
senlerinin renklendiricisi Jason Caffoe 
ile birlikte katılımcıların görme, yaz-
ma, algılama, sorgulama, analiz etme 
ve eleştirme yetilerini geliştirmelerine 
yardımcı olarak, katılımcıların yaratı-
cı yönlerini açığa çıkarmalarına ola-
nak sağlayan metotlar sundu.

Kariyerinin başında, Flight / Uçuş 

isimli çizgi macerası ile başta Amerika 
olmak üzere dünyanın birçok ülkesin-
den çizgi roman severi kendisine hay-
ran bırakan Kazu Kibuishi ve arkadaş-
ları, Image Comics adlı yayınevinin sa-
hibi Erik Larsen’ın ilgisini çekti. Ima-
ge Comics’in desteğini arkasına alan 
Kibuishi’nin bundan sonraki ve belki 
de en önemli işlerinden biri ülkemiz-
de de büyük ilgi gören Amulet / Tılsım 
serisi oldu. 

Şu ana kadar iki cildi yayınlanan 
Tılsım serisinin (“Tılsım 1: Taşmuha-
fızı” ve “Tılsım 2: Taşmuhafızı’nın La-
neti) üçüncü kitabı önümüzdeki ay-
larda Amerika’nın hemen ardından 
Türkiye’de de yayımlanacak. Serinin 
konusuna gelirsek; bir trafik kazasın-
da babasının ölmesi üzerine Emily ve 
Navin, anneleriyle beraber büyük-
babalarının eski evine taşınırlar. Yıl-
lardır hiçbir canlının girip çıkmadı-
ğı bu metruk ev sırlarla doludur. Bü-

yükbabaları Silas, eşinin ölümünden 
sonra bir daha ortalarda görünme-
miştir. Taşındıkları bu eski evin, biraz 
ilgi ve sevgiye ama fazlaca da temizli-
ğe ihtiyacı vardır. Temizlik sırasında 
Emily gizli bir oda ve odada da tuhaf 
bir kolye bulur. Bu tılsımlı kolye aslın-
da Emily ile ailesinin hayatını değişti-
recek güçlere sahip bir kolyedir. Emily 
hem ailesini hem de bu evin derinle-
rinde varolan bir dünyayı kurtarmak 
zorunda olduğu zorlu bir maceranın 
içinde bulur kendini. Elbette bu mace-
rada kardeşi Navin ile diğer dostları-
nın yardımını alacaktır.

Bu etkileyici serinin hem yazarı 
hem de çizeri olan Kazu Kibuishi’yle 
İstanbul ziyareti sırasında, atölye çalış-
malarını, Türkiye izlenimlerini, çizgi 
roman dünyasını ve Tılsım serisini ko-
nuştuk. Serinin üçüncü kitabında ya-
rattığı şehir için zaten İstanbul’dan il-
ham alan sanatçı, serinin dördüncü ki-
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tabında İstanbul’a dair çok daha fazla-
sını bulacağımızın da müjdesini verdi.

Çocuk denecek yaştan beri çizim 
yapıyorsunuz. O günlerde, bugün-
kü gibi ünlü bir çizgi romancı olmak 
hayalini kurar mıydınız? 

Hayır, böyle bir şey beklemiyor-
dum. Ancak üniversiteye geldiğim-
de başarılı olabileceğimin farkına var-
dım. Atölye çalışmasında da söyledi-
ğim gibi, yetenekli olup olmadığım 
benim için önemli değildi. Okul ha-
yatım boyunca çizim derslerinde hiç-
bir zaman en iyi ben olmadım, hep bir 
başkası vardı birinci veya ikinci olan. 
Ben en iyi üçüncü olurdum, ama bu-
gün buradayım. Bunu da çalışmaya ve 
odaklanmaya borçluyum. Dolayısıyla 
o zamandan buralara geleceğimi tah-
min etmem biraz güç, ama görünen o 
ki çalışmalarım sonuç veriyor…

Birçok ülkeye gidiyor ve atölye 
çalışmaları yapıyorsunuz. Aynı za-
manda üretmeye de devam ediyor-
sunuz. Bunu yapmaya iten şey nedir 
sizi, evinizde oturup üretmek var-
ken, otellerde çalışmak…

Seyahat etmek ufkumu genişlet-
meme yardımcı oluyor. Ve bu da yaz-
mama yardımcı oluyor. Jason’ı bu gezi-

ye getirmemin sebebi de buydu. Böy-
lece beraber çalışırken aynı frekansta 
olabileceğiz. Bunun haricinde, her za-
man söylediğim bir şey var; karmaşık 
bir zihnimiz olabilir ama çizimlerimiz 
basit olmalı. Okul yıllarımdan beri çi-
zim veya diğer işler haricinde aklım-
da kalan şey, çok iyi öğretmenlerim ol-
duğu. Onlar bana çok iyi çizer olmayı, 
büyük yazar olmayı, önemli işler yap-
mayı öğretmediler. Onların bana öğ-
rettiği tek şey, iyi bir öğretmen olabi-
leceğimdi. Bir nevi öğretmenlik yapı-
yorum bu atölye çalışmalarında, böy-
lelikle hem pratik yapmış oluyorum, 
hem insanların ne istediğini, neye ilgi 
duyduğunu çok daha iyi gözlemleye-
biliyorum. Sürekli bir şey öğreniyoruz 
ve arada öğretiyorum, sanırım bu.

Yine atölye çalışmalarınızda, ye-
tenekten ziyade çok çalışmanın ve 
odaklanmanın önemine değiniyor-
sunuz. Peki ilk atölyenizden bugü-
ne hayatında değişim yaşayan genç-
ler oldu mu?

Asistanım Jason’ı örnek verebili-
rim. Jason atölyelerimin birinde öğ-
rencimdi ve şu an kitaplardaki bir-
çok arka planın çizimini yapıyor. Asis-
tanlarımın çoğu eski öğrencilerim-
den çıkmıştır. Ve öğrencilerimin çoğu 
animasyon, sinema ya da çizgi roman 
sektöründe çalışmaya devam ettiler. 
Yani biri değil birçoğu var, siz Jason’ı 
tanıdınız…

Gezdiğiniz yerlerden hareketle, 
ülkelerin çizgi romana bakışlarını 

değerlendirir misiniz? Size en ilginç 
geleni hangisi olmuştur?

Şu ana kadar farklı bir yaklaşıma 
sahip olduğunu gördüğüm tek yer Ja-
ponya. Fransa’ya hiç gitmedim, bu 
yüzden bir yorum yapamam. Ama sa-
nırım Fransa’daki çizgi roman kültü-
rü de çok gelişmiş bir düzeyde. Diğer 
ziyaret ettiğim ülkelerde ise daha çok 
Amerika, Japonya ve Fransa’dan çiz-
gi romanlar okuyorlar. Muazzam okur 
kitlesi sayesinde Japon çizgi romanı 
çok canlı. Japonya’da bulunduğum sü-
rece çizgi roman yaratma süreci hak-
kında çok şey öğrendim.

Tılsım’a gelecek olursak. Hem 
yazıp hem çiziyorsunuz, bunun sizi 
zorlayan tarafları oluyor mu?

Hayır, daha kolay buluyorum. Re-
simlerin ve kelimelerin birlikte etki 
etmesini seviyorum ve bu ikisi aynı 
akıldan geldiğinde daha kolay oluyor. 
Atölye çalışmasında bulunmuştunuz, 
orada sürekli söylediğim şey, çizimi 
basit tutmak yönündedir. Belki karışık 
düşünebiliriz, ama çizimlerde bunun 
tam tersini yapmaya çalışıyorum, ma-
ceralarda anlatılanlar birçok şeyi ba-
rındırıyor olabilir ama bunu basit çiz-
gilerle anlatmak gerekiyor, dolayısıyla 
kelimelerle çizim birbirini dengeliyor.

Tılsım bir ölüm üzerine kurulu-
yor. Yani önceden ölmüş bir baba ha-
tırasından farklı olarak, onun ölü-
müne tanık oluyoruz ve her şey öyle 
başlıyor. Ölümle başlayıp, temel 
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hikâyeyi ölüm üzerine kurgulamak 
zor değil mi?

Evet, çok zor. Aslında bu ilk sah-
neyi başta çıkarmıştım. Çünkü okur-
lar için çok zor olduğunu düşünmüş-
tüm. Ama kitap ilerledikçe, karakter-
lerin babalarının ölümü hakkında ko-
nuşmalarının gerçekçi olmayacağının 
farkına vardım. Okurların karakterle-
rin neler hissettiğini anlamaları için 
bu kazayı göstermek zorundaydım. 

Tılsım’da asıl kahramanımız kü-
çük bir kız, Emily. Şimdiye kadar 
‘seçilmiş kişi’ olan kahramanlar Hz. 
İsa’ya öykünme dolayısıyla erkek ol-
muştur. Daha önceki fantastik ro-
man öykülerinden birkaçında kadın 
kahraman karşımıza çıkar. Zorlu gö-
revi bir kadına vermekteki amacınız 
neydi?

Ailemde her zaman kadınlar güç-
lü olmuştur. Bizi anneannemin yetiş-
tirdiğini söyleyebilirim. Ayrıca Hayao 
Miyazaki’nin büyük bir hayranıyım. 
Onun kahramanları da kadın. Aslında 
bu benim için çok doğal bir şey. Ka-
dınları hep güçlü kahramanlar olarak 
görüyorum. Ayrıca beslendiğim kay-
naklarda kadınların önemi büyüktü.

Manga’ya dair düşünceleriniz ne-
ler? Bilhassa dünyadaki son 10 yıllık 

ilgi artışını nasıl değerlendiriyorsu-
nuz / neye bağlıyorsunuz? 

Manga kelimesi aslında Japonca’da 
çizgi roman demek. Diğer anime iş-
ler dolayısıyla yıllardır bilinen, ta-
kip edilen, ilgi duyulan bir şey oldu. 
Japonya’da çizgi roman o kadar po-
püler ki geniş bir okur kitlesi için ya-
zılıyorlar. Bu yüzden manganın diğer 
ülkelerde okur kitlesi bulması kolay 
oldu.  Yani sadece belli bir kültür se-
viyesi veya yaşa hitap etmiyor. Müm-
kün olduğunca geniş bir kitleyi içere-
cek çizimler, metinler kurgulanıyor, 
dolayısıyla daha geniş bir kitleye hitap 
etmiş oluyor. Amerika’da ise çizgi ro-
manlar özel bir okur kitlesi için yazı-
lıyor. Umarım bunu değiştirebileceğiz.

Türkiye’de son birkaç yıldır, dün-
ya klasiklerinin çizgi roman uyarla-
malarına yoğun bir ilgi var. Bu elbet-
te dünyada da rastlanan bir uygula-
ma. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz 
bu yönelimi? Böyle bir teklif gelse 
olumlu yaklaşır mıydınız, hangi ese-
ri uyarlamak isterdiniz? 

Buna Amerika üzerinden cevap 
verebilirim, orada yaşıyorum ve ora-
yı daha iyi tanıyorum. Diğer ülkeler-
de genellikle kısa süreli bulunuyorum. 
Bence klasik eserlerin adaptasyonla-
rı Amerika’dan ziyade Türkiye gibi ül-
kelerde daha başarılı oluyor. Çünkü 

Amerika’da birçok öğrenci bu klasik-
leri orijinal halinde okumak zorun-
da. Çizgi romanlar bu kitapları basit-
leştirme eğiliminde oluyor. Amerika-
lı öğrencilerin buna ihtiyacı olduğu-
nu sanmıyorum. Bu tarz uygulamalar 
risklidir de, uyarlamayı ne kadar ba-
şarılı yaptığınız her zaman tartışılabi-
lir. Ama olmalı elbette, ayrı bir dal gibi 
de değerlendirilebilir. Bana teklif gel-
se Zaman Makinesi’ni uyarlamak, çiz-
mek isterim. Açıkçası düşündüğüm 
zaman, teklif almasam bile yapmak is-
tiyorum.

Tılsım 2
Taş Muhafızının Laneti

Kazu Kibuishi
Çeviren: Elif Yalçın

Desen Yayınları / 220 sayfa
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Malaventura Markizi’ne ‘kötü’ biri deyip geçmek kolay. Ona kızmak, hatta şöyle bir güzel kerteriz 
alıp mesafe koymak mümkün. Onu sevmenin kolay olduğunu kimse söylemedi. Değişim yaşayan 
kahramanlar riskli değil midir zaten... Ama bu riski göze almak insana bir kahraman kazandırır. 

Bir, ava giden avlanır hikâyesi
Burcu AKTAŞKahramanım benim!

Bir yerlerde büyük büyük dedeler 
ve nineler vardı, işleri sadece yaşamak 
ve yaşadıklarından atasözleri üretmek-
ti. Çocuk zihnimle atasözlerinin böyle 
türediğini düşünürdüm. Terzi bir dede 
hayal ederdim, mahallenin tüm kıya-
fetlerini diken ama iş kendi üzerin-
deki söküğü dikmeye gelince bir tür-
lü bunu beceremeyen ve ortalıkta sö-
kük kıyafetlerle gezen... Onu gören-
ler ‘terzi kendi söküğünü dikemez’ lafı-
nı bulmuştu. Bağdat’ı görüp beğenmiş 
bir nine, arada sıra annesini ve arala-
rındaki sevgiyi hatırlayıp iç çekerdi ör-
neğin. ‘Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar 
olmaz’ da onun keşfiydi. Atasözlerinin 
doğruluğunu zihnimde oturtmam için 
böyle hikâyeler yazmıştım. Bu düşün-
me biçiminden yıllar sonra, bana tüm 
bunları hatırlatacak bir hikâye ile kar-
şılaştım. Bir atasözünü daha zihnim-
deki yerine yerleştiriverdim. Çünkü 
‘ava giden avlanır’ sözü Malaventura 
Markizi’nin başına gelenlerden sonra 
bulunmuştu sanki.

Peki kim bu Malaventura Markizi? 
Büyük bir şatoda yaşayan, işi gücü ol-
mayan biri o. Babası, dedesi, sonra de-
desinin babası da bu şatoda yaşamış. 
Hatta neredeyse Markiz’in yedi ceddi 
yaşamış orada. Üstelik Markiz’e kolay 
kolay bitmeyecek bir servet bırakmış-
lar. O da bu paraya güvendiğinden olsa 

gerek bir meslek edinmemiş. Tek işi –
ki buna da iş diyebilirsek– avlanmak. 
Üstelik avladığı hayvanları da evine 
getiriyor ve onları sergiliyor. Duvarlar-
da, yerlerde, şöminenin üstünde dol-
durulmuş sayısız hayvan var... Üstelik 
buna koleksiyon diyor. Anlayacağınız 
Markiz’in evinde aniden duvara asıl-
mış bir kaplan kafasıyla karşılaşabilir-
siniz ya da yere serilmiş bir ayı postuy-
la. Gelin görün ki Markiz bu cansız be-
denler koleksiyonundan gayet mem-
nun. Hatta bu koleksiyona nesli tüken-
mekte olan bir kara gergedanını ekle-
mek istiyor. Günün birinde bu amaç 
uğruna bir gemiye biniyor ve Afrika’ya 
doğru yola çıkıyor.

VURULMA STRESİ
Markiz’in niyetini anlayan akıllı 

mı akıllı bir papağan, kara gergedanı-
na kötü haberi uçuruyor. Markiz, onu 
vurmanın hayaliyle dalgalar eşliğinde 
seyahat ederken, Afrika’daki havyan-
lar bir araya gelip gergedanı güzel bir 
yere saklama planı yapıyorlar. Nesli tü-
kenmek üzere olan gergedanın hayatı-
na bir de vurulma stresi giriyor. Ger-
gedan, yakın arkadaşları maymunların 
yardımıyla bir ağaca çıkıyor ve dalların 
arasına kendini saklıyor. 

Sonunda beklenen oluyor, Markiz 
gergedanın memleketine ayak basıyor. 
Saklandığı ağacın altına geliyor. Onu 
arayarak nişan alıyor. Derken rüzgâr 
gergedanın saklandığı ağacın yaprak-
larını aralıyor ve bizim gergedan ay 
gibi ortaya çıkıyor. Markiz, tüfeğini 
ona doğrultuyor, tam nişan alacakken 
bir rüzgâr daha... Ancak bu kez epey 
kuvvetli esiyor mübarek. Gergedan 
dengesini kaybedip Markiz’in üzeri-
ne düşüyor. Bir anda ortalık karışıyor, 
gergedan bundan faydalanıp kaçıyor. 

Markiz, bir avcı olarak gittiği yer-
de av oluyor resmen. Bu olaydan ağır 
yaralı kurtulan Markiz’in vücudunda 
kırılmadık kemik kalmıyor. Yardımı-

na civarda yaşayan bir yerli yetişiyor. 
Kabilesinin köyüne götürüyor onu ve 
orada iyileştiriyorlar Markiz’i. Bu süre 
içinde Markiz hayvanların bir ganimet 
ya da herhangi birinin malı olmadığı-
nı ve onların doğanın dengesini sağla-
dığını anlıyor. Başka şeyler de öğreni-
yor üstelik.  Az şeyle yaşanabileceği-
ni... Başkalarına yardım etmeyi... Cö-
mert olmayı.... 

KÖTÜLER NELER YAŞAR?
Gerekli ve anlamlı bir değişim ya-

şıyor Markiz. Değişim yaşayan kahra-
manlar risklidir aslında. Ama bu riski 
göze almak insana bir kahraman ka-
zandırır. Markiz’e ‘kötü’ biri deyip geç-
mek kolay. Ona kızmak, hatta şöyle bir 
güzel kerteriz alıp mesafe koymak pek 
mümkün. ‘Kötü’ler neler yaşar, neden 
böyle davranırlar... Bunu düşünmek 
gerekmez mi? Malaventura Marki-
zi, bunları düşündüren bir kahraman. 
Kötülük ve iyilik kavramlarını bir kez 
değil, on kez düşündürten bir kahra-
man. Şu hayatta kimin av, kimin avcı 
olduğunun değişebileceğinin kanıtı 
Malaventura Markizi.  

Malaventura Markizi
Elisa Ramon

Resimleyen: Montserrat Batet 
Çeviren: İnan Temelkuran
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Karşınızda Tongo: Beceriksiz bir 
sihirbaz! Baştan beceriksiz olduğunu 
ifşa edip öykünün kahramanına olan 
inancınızı yıkmak istemem ama ger-
çek bu! Meraklı, hevesli… Ama şapka-
dan çıkması için kadroya aldığı tavşa-
nı Bıcırık bile pek kale almıyor onu… 

Dediğim gibi, Tongo başarılı bir 
sihirbaz olduğuna inansa da, işin aslı 
öyle değil… Sihir gösterisi olmaktan 
çok komediye dönüşen gösterilerine 
rağmen, Tongo kendini başarılı bir si-
hirbaz sanıyor, alkışlara kanıyor. İyi 
bir sihirbaz olmanın yanı sıra parmak-
larında aşçılık, kaptanlık gibi marifet-
ler olduğunu da düşünüyor. Kibirli ve 
fazla özgüvenli olduğu da söylenebilir. 
Böylelerinin gerçekle yüzleşmesi için 
bir şeyler olması gerekir. Bu olanlar, 
acube bir kahramanı gerçek bir kahra-
mana dönüştürebilir. Tongo’nunki de 
böyle bir hikâye…

Tavşanlar Adası’na düşene ka-
dar kendini kandırarak, düşe kal-
ka geçirdiği hayatı bir anda değişiyor 
Tongo’nun. Nasıl mı? Dostlar sayesin-
de… Acı söyleyen bir dost, bir anda 
ona aslında hiç de iyi bir sihirbaz ol-
madığını anlatıyor. Ama gerçekleri ka-
bullenmek o kadar da kolay değil. Tek-
ne kaptanlığından hiç anlamadığı hal-
de uzaklaşmak, kendiyle baş başa kal-
mak için vuruyor bizim beceriksiz si-

hirbaz kendini denize… “De-
nizde kim izleyecek beni? 

Kötü kaptanlığı-

mı kim yüzüme vuracak? Ayrıca bece-
riksiz bir sihirbaz olduğumu ancak de-
nizlere açılırsam unutabilirim! Tekneye 
açılıp hırçın dalgalarla karşılaşmaktan 
beni kimse alıkoyamaz!” deyip hem ki-
birinin hem öfkesinin esiri oluyor. Eh! 
Hem acemi bir kaptan hem de bece-
riksiz bir sihirbaz! Tekne alabora olu-
veriyor. Bu sefer tavşan değil, sihirbaz 
kayboluyor!

YENİ ROBİNSON
Hikâye aslında burada başlıyor. 

Güncel ve akıcı anlatımının yanında 
okuyucuya verdiği fabl (dersleriyle be-
raber) okuyormuş hissinin yerini bu-
radan sonra, ıssız bir adaya düşen Ro-
binson Crouse’nun hikâyesi alıyor. As-
lında Robinson benzetmesini Tongo 
kendi akıl ediyor. “Tıpkı Robinson gibi” 
bir maceranın içine düşmüş olmayı 
umsa da, elbette, Robinson kadar da 
becerikli değil. 

 Ada da çok ilginç bir yer. Adı üs-
tünde, Tavşan Adası’nın sahipleri, kap-
lumbağalar ve yengeçlerle birlikte tav-
şanlar, ve içlerinden –Tongo’nun Kar-
beyaz adını verdiği– sadece bir tav-
şan onunla konuşuyor.  Böylece, Kar-
beyaz, Tongo’nun adadaki can yolda-
şı ve ona yeni ufuklar açan karakter 
olarak hikâyedeki yerini alıyor. Kar-
beyaz, bilge ama saf çıkışlarıyla Sa-
int Exupéry’nin Küçük Prens’ini hatır-
latıyor okuyucuya – aslında Tongo da 
yapıyor bu benzetmeyi. Kitabı bir ye-
tişkin olarak okuduğunuzda belki de 

böylesi bir çıkarım önem kazanı-
yor, ama nazirelerin ve gönder-
melerin, hayatın kendisinden 

başka bir açıklaması yok. 
İşi gücü şapkadan tavşan çı-

karmak olan Tongo’nun, Tav-
şan Adası’nda yüzlerce tav-
şanla baş başa kalması da ol-

dukça ironik bir metafor. Karbe-
yaz, “Siz insanlar bizleri her za-
man atlayıp zıplarken görüyor-
sunuz. Keyfimizden atlayıp zıp-

lamıyoruz dostum! Çünkü o 
anda karşımızda sizler olu-
yorsunuz,” diyerek bir konu-

ya açıklık getirmiş oluyor. Olaylara ve 
durumlara farklı ve eleştirel bir açıdan 
bakan Karbeyaz, çevre bilinciyle de 
öne çıkıyor. 

Karbeyaz’ın meşhur tavşan ve kap-
lumbağa hikâyesi hakkındaki yoru-
mu da oldukça ilginç: “Bu, siz insan-
ların uydurduğu bir öyküden başka bir 
şey değil. Bir tavşan, bir kaplumbağay-
la asla yarışmaz. Çünkü bu hiç adil ol-
maz!” Hikâyenin bir yerinde, sevim-
li Tavşan Karbeyaz bir anda Alice Ha-
rikalar Diyarında’daki aceleci tavşana 
da dönüşüveriyor. 

Adada kaldığı süre içinde kendiy-
le hesaplaşan Tongo artık ayrılma vak-
ti geldiği için bir şeyler yapmaya karar 
veriyor ve tekneden kıyıya vuran kutu-
ların içinde bulduğu kâğıtlara yazdığı 
mektupları şişelere koyup denize bıra-
kıyor. Bu mektupların adanın insanlar 
tarafından keşfedilmesine sebep ola-
cağını bile bile, Karbeyaz da dostunu 
kurtarmak için ona destek veriyor. 

Hikâyenin sonuna dair biraz ipu-
cu vermiş olsam da, asıl önemli olan 
Tongo’nun burada geçirdiği zaman ve 
burada düşünüp kendiyle ve dünyay-
la ilgili olarak vardığı çıkarımlar, asıl 
sihrin gerçeklerde saklı olduğunu an-
laması! Ne demeli, küçük büyük her-
kes Tavşan Adası’na uğramalı!

 

G. Mine OLGUNTongo ve şişeden zarfları
Ahmet Önel’in küçük Nedim’in başından geçenleri anlattığı ‘Dikkat! Maymun Çıkabilir’ adlı hikâye 
kitabına kardeş geldi: Tavşan Adası’nın Sihirbazı.  Beceriksiz sihirbaz Tongo’nun ıssız bir adada, 
adanın tavşanlardan oluşan ahalisiyle geçirdiği günler, okuyanı eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor.

Tavşan Adası’nın Sihirbazı
Ahmet Önel

Resimleyen: Gökçe Akgül
Tudem Yayınları

135 sayfa
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Pierdomenico Baccalario adında 
bir İtalyan, 19. yüzyıldan kalma bir el-
yazmasının peşinden İngiltere’ye doğ-
ru yola koyulur. İngiltere’de Kilmore 
Koyu’nun bulunduğu adaya ulaşır ama 
koyu bulamaz. Elindeki numarayı arar 
ve ertesi sabah, kendisiyle randevula-
şan kadın yerine bir sandık bulur kar-
şısında. O sandığın içinden ne çıkar 
dersiniz? Şifrelerle yazılmış kara kap-
lı bir defter… Bizim İtalyan yazara dü-
şen adım adım ipuçlarını takip etmek, 
gizi çözmek ve bunun romanını yaz-
maktır. Baccalario bu zor görevi başa-
rır ve ortaya fantastik edebiyatta yeni 
bir fenomen yaratan Ulysses Moore se-
risinin ilk kitabı Zaman Kapısı çıkar. 

Kitabın üç ana karakteri Julia, Ja-
son ve Rick, Kilmore Koyu’nun bu-
lunduğu teknoloji bâkiri adada yaşa-
yan üç çocuktur… Julia ve Jason anne 
ve babasıyla Londra’nın keşmekeşin-
den adaya henüz taşınmış ikiz kar-
deşlerdir. Anne-babalarının şehre in-
diği bir gün Rick’le tanışan kardeşler, 
taşındıkları bu bin yıl öncesinden kal-

ma köşkün sırrını çözmeye koyulurlar. 
Eski, dökük ahşap duvarların ardında 
kocaman bir kapı bulan üç silahşörler, 
böylece, altı kitaplık bir seriyle devam 
edecek maceraların yaşanacağı fantas-
tik zamanlara açılan kapıyı aralamış 
olurlar...

Her cildi, o bölümle ilgili karaka-
lem, güzel bir desenle açılan kitaplar, 
daha kapağından insanı kendine hay-
ran bırakıyor. Üç küçüğün çözdüğü 
her bulmacanın beraberinde bir başka 
bulmaca getirmesi, insanın bu kitap-
ları elinden bırakmasına engel oluyor. 
Çocukların televizyon dizilerinde ya 
da internette bulamayacağı güzellikte-
ki bu fantastik macera serisi zeki, dik-
katli, meraklı ve şüpheci genç okurlara 
tavsiyemizdir.

Burada bırakıyoruz ki, serinin ya-
zarı Pierdomenico Baccalario lafımızı 
balla kessin ve yazarlık ününe ün ka-
tan serisi üzerine merak ettiklerimizi 
anlatsın!

Ulysses Moore’u yaratma fikri 
nerden çıktı?

Ulysses Moore’u yazmaya ailemi, 
eski evimi, babamı düşünerek başla-
dım. Ulysses Moore karakteri de ba-
bamdan çok iz taşır bu yüzden… 

En çok hangi karakterlerle kendi-
nizi özdeşleştiriyorsunuz?

Sanırım Jason ile... O, zeki olmaya 
çalışan meraklı ve dikkatli biri. Dışarı-
dan biri onun aklından neler geçirdi-
ğini asla tam olarak kestiremez. 

Serinin  ilk kitabı Zaman Ka-
pısı’ndaki gençlik çeşmesinden her 
su içen gençleşiyor. Diyelim ki ger-
çekten geçmişe açılan böyle bir kapı 
var ve siz de oradan günümüze bir 
şey getirebilecek güce sahipsiniz…
Bu şey ne olurdu?

Çeşmedeki sorun şu, gençleştiri-
yor ama bir yandan hafızanı kaybetti-
riyor. Mesela ben hafızamı kaybetmeyi 
hiç istemezdim. Eğer geçmişten bugü-
ne bir şey getirebilecek gücüm olsaydı, 
sanırım Zaman Kapısı’nı tercih eder-
dim. Çünkü Zaman Kapısı insan ha-
fızasının ürettiği serüven dolu macera 
diyarlarına taşır seni… 

Macera ve gizem ögelerinin ya-
nında aşk da Ulysses Moore’daki ana 
temalardan… Sırası gelmişken sora-
lım: Rick, Julia’ya duygularını aça-
bilecek mi? Anita ve Jason arasında-
ki sular durulacak mı? Başka ne gibi 
sürprizler bekliyor bizi?

Rick en sonunda  Julia’ya hislerini 
açıklıyor ve Julia da bundan ötürü gu-
rurlanıyor. Anita ve Jason’ın hikâyesi 
ise biraz daha çetrefil: İkisi de özgür-
lüklerine düşkünler ve bence ileri-
ki zamanlarda bu ikilinin ilişkisi pek 
de iyi bir noktaya varmayacak. Birçok 
sürpriz bekliyor okuyucuları… Çok 
kötü bir adam, bir düşman ve baş-
ka bir yeni karakter eklenecek seriye: 
Spencer. Leonardo Minaxo’yla savaş-
mış olan Spencer sular altında kalmış 
bir adadan günümüze gelecek… 

Serda SEMERCİ

Zamanın maceraya 
açılan kapısı…
İtalyan yazar Pierdomenico Baccalario’nun, Ulysses Moore adında bir adamın günlükleri aracılığıyla 
aktardığı Zaman Kapısı serüvenleri Türkçe’de sekizinci kitaba ulaştı. On sekiz dilde çocukları 
kucaklayan maceranın yazarıyla ne işler çevirdiğini, neler olup bittiğini konuştuk.
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Sanırım en çok çocuk okurları-
nız Ulysses Moore’un gizemli ve mis-
tik dünyasının içine girebiliyor…Ne 
dersiniz?

Zaman Kapısı’nı hayal güçleriyle 
aralayabilen yalnızca ve yalnızca ço-
cuklardır. Kapıyı açmak için ihtiyaçla-
rı bir anahtar ve iyi bir hikâye.

Rick, Julia ve Jason sizin hayatı-
nızdaki gerçek insanlarmış diye duy-
duk. Doğru mu?

Yalnızca ikisi… 

Bütün karakterlerin farklı kül-
türlerden geliyor olması küreselleş-
meye bir vurgu mu?

İşte bu, rüyaların bile küreselleş-
mesi meselesiyle ilgili. Muhtemelen 
dünyadaki herkesin hayata dair rüya-
ları, hayalleri, hisleri birbirinin aynı-
dır…

Karakterleriniz ne tamamen iyi 
ne de kötü kalpliler… Karakterlerin 
özelliklerini yaratırken ne gibi yön-
temler kullanırsınız? 

Kitaplarımda bana tanıdık, yakın 
gelen tipleri tarif ederim. Bütün ka-
rakterler arkadaşlarımdan, akrabala-
rımdan birer iz taşır. Ama tabii birini 
tamamen tanımak imkânsızdır. İnsan 
başka birini ancak bir yere kadar tanı-
yıp bilebilir.

Bir söyleşinizde, “benim hikâ-
yelerim mikro-dünyadan makro-
dünyalara uzanan bir geçiş sunuyor.” 
demişsiniz… Bunu biraz açıklayabi-
lir misiniz?

Aslında bence mikro ve makro 
dünyalar arasında çok da fark yok! Kü-
çükken mikro, yani küçük şeyler yapı-
yoruz: çarşafın altına gizlenmek gibi…
Büyüyünce daha önemli ve büyük iş-
ler yapmaya koyuluruz. Yani bana göre 
makro hayatlara sahip olmak için önce 
mikro şeyler yapmalıyız. Belki de bazı 
okuyucularım bu kitaplar sayesinde 
mikro dünyadan makro dünyaya ge-
çebilir, kimbilir?..

Ünlü semiyolog Umberto Eco’-
nun romanlarında kullandığı anag-
ramlar ve kodlarla betimleme yön-
temini takip ediyorsunuz… Kodlar 
ve sözcükler arasındaki dengeyi na-
sıl sağlıyorsunuz?

Oyunları çok severim. Özellikle 
kelimelerin gücüyle kurgulanan oyun-
ları… Yani yazarken kullandığım kod-
lar, gizlemeye çalışılan kelimeleri tem-
sil etmenin yollarından biridir…

Ulysses Moore 19. yüzyıl Vene-
dik’inde geçiyor. Bu yüzyıla hayran-
lığınız âşikar. O zamanda yaşamayı 
ister miydiniz?

Geçen yüzyılı ve tarihiyle ilgilen-
meyi çok seviyorum. Gerçekten 19. 
yüzyılda yaşayabilmeyi çok isterdim. 
Ama yine de bugünde de olsa dünya-
da olmak güzel!

İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı sa-
yesinde Türk okurlarınızla buluşma 
fırsatını yakaladınız. Onların ilgisi-
ni nasıl buldunuz?

Gerçekten muhteşemdi. Hayatım-
da çok keyif aldığım ve zamanımı ge-
çirmekten hoşnut kaldığım ender za-
manlardan biriydi.

Bir kitabı yazma sürecinde sizi en 
çok ne strese sokar, heyecanlandırır?

Aslında çok stres olduğum söyle-
nemez, çünkü neye odaklanmam ge-
rektiği konusunda kendimden hep 
emin olurum. Ve bir an önce kitabın 
sonuna gelip, okuyucularla paylaşmayı 
isterim. Onlardan gelen tepkileri bek-
lediğim zamanlarsa, işte en çok heye-
can duyduğum anlardır.

Fantastik romanları yazarken 
kullandığınız en etkili araçlar neler?

Merak ve şüphe. İnsanoğlu hep 
daha fazlasını, daha çok ayrıntıyı bil-
mek ister. Gerçek hayat da keşiflerle 
doludur zaten… Öyleyse iyi hikâyeler 
de böyle olmalıdır; hele ki bu bir kur-
gu kitabıysa!..

Adınız Tolkien, Stephen King, 
Neil Gaiman gibi usta fantastik-
korku romancılarıyla birlikte anılı-

yor. Ne düşünüyorsunuz, gerçekten 
tarzlarınız benziyor mu sizce de?

Onlar maestrolarımız… Adımın 
onların yanında anılması benim için 
inanılmaz ve bence imkânsız. Ama 
soru beni gururlandırdı, teşekkür ede-
rim! (gülüyor) Tolkien ve saydığınız 
diğer isimlerden fantastik dünyalar 
üzerine çok şey öğrendim. O dünyala-
ra nasıl dahil olacağım, gezeceğim v.s 
gibi... Birazcık benzeyebiliyorsam ne 
mutlu!

Bir keresinde gençler için yazan 
bir yazar olduğunuzun tekrarlanma-
sından sıkıldığınızı söylemişsiniz… 
Neden?

Gençler için yazdığım bir ger-
çek. Sıkıldığım şey, bazı yazarların 
gençler için yazarken özel bir çabayla 
hikâyelerini ve edebiyatçılıklarını mi-
nörize etmeleri…Bu yetişkinlere yaz-
maktan daha kolay ya da ucuz bir ede-
biyat değil çünkü! Mesela benim bile 
bu yaşta konusunu tamamen hatırla-
dığım kitaplar, gençken okuduklarım-
dır. Eh, öyleyse..?

En sevdiğiniz fantastik kurgu 
edebiyatçısı..?

Jack London.

Ulysses Moore serisinin dizi filmi 
çekilecek diye duyduk. Doğru mu?

Evet böyle bir şey var ama bundan 
biraz da ürküyorum açıkçası. Umarım 
kitabın özüne sadık kalırlar!

Son olarak yazar olmak isteyenle-
re tavsiyelerinizi soralım…

Çok kitap okusunlar, çok arkadaş 
edinsinler, başka dünyalara açılan ka-
pıları olsun, gülümsesinler ve aileleri-
ni çok sevsinler!

Ulysses Moore
Yıldırımların Efendisi

Resimleyen: Iacopo Bruno
Doğan Egmont  / 247 sayfa
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İllüzyonist Paul Kieve, Harry Potter 
serisinin üçüncü uyarlama filmi Az-
kaban Tutsağı’nın ekibinde yer almış. 
Filmin başrol oyuncusu Daniel Radc-
liffe ve Emma Thompson gibi kadroda-
ki pek çok kişiye sihirli numaralar öğ-
retmiş ve sihir efektleri kullanılan sah-
nelerin gerçekçi olması için danışman-
lık yapmış. Kieve, bu serideki filmlerin 
herhangi birinde görev alan ilk illüz-
yonist aynı zamanda. Ve tabii bizi bu 
yazıda özellikle ilgilendiren bir uğraşa 
daha sahip; Hokus Pokus adlı fantastik 
bir romanın da yazarı Paul Kieve. Akla 
gelebileceği üzere öykü bol bol sihir, il-
lüzyon içeriyor. 

Roman şöyle açılıyor: “Sihre bayılı-
yorum; çocukluğumdan beri de bu böy-
le. Annem ve babam bana onuncu yaş 
günümde bir sihir seti armağan ettik-
lerinde, kutunun içinden garip şekilli 
malzemeleri çıkarırken hissettiğim he-
yecanı daha dünmüş gibi hatırlıyorum.” 
Çocukların dünyası zaten bir parça si-
hirlidir. Ama hayal güçlerini gıdıkla-
yan anılara da sahip oldular mı, içle-
rindeki heyecanın sönmesi iyice zor-
laşır. Hokus Pokus’un ana karakteri de 
bu türden biri. Başta çocukluğunu ve 
ilk sihirbazlık deneyimlerini anlatı-
yor. Profesyonel bir sihirbaz olarak ha-
yata atıldığını öğreniyoruz sonra. Yal-
nız yaşıyor. Oturma odası sihir sanatı-
nın en büyük ustalarının posterleriy-
le dolu ve asıl heyecan verici hikâye de 
bu noktada başlıyor. 

“Bu posterler konusunda şanslıy-
dım; çoğu bana çocukluğumda birkaç 
tozlu kitapla birlikte yaşlı bir sihirbaz 
tarafından verildi. Verirken şöyle de-
mişti: ‘Bu eski şeylerde göründüğün-
den daha fazlası var, tıpkı sihirde oldu-
ğu gibi. Sen onlara iyi bakarsan onlar-
da sana bakar.’ ” Tabii karakterimiz bu 
cümlelerin neye işaret edebileceğini 
tam olarak anlayamıyor, ta ki bir gös-
teri sonrası akşam evine gelip telefon-
da arkadaşına, “Seyirci gösterime bayıl-

dı! Eski ustalardan bazıları orada ol-
saydı da sihir nasıl yapılırmış görseler-
di!” diyene kadar. 

Gözleri bir yandan duvarlarda-
ki posterlerde gezinir ve başarısıy-
la övünürken hafifçe ürperdiğini his-
seder genç sihirbazımız. Önce pence-
renin açık kaldığını zanneder. Kontrol 
edince evde hava akımına neden ola-
cak bir aralık bulamaz. Henüz farkın-
da olmadığı bir, hatta sekiz gizli pen-
cere vardır evde ve biri açık kalmıştır!.. 
O daha ne olduğunu anlayamadan ev-
den tuhaf sesler gelir, dolapta kilitli ol-
duğunu bildiği bir kitap halıya fırlar ve 
ensesine bir şey dokunur.

Yüreği ağzında, gözleri korkuyla 
büyümüşken yerdeki kitaba uzanır ve 
adına bakar. Bu Claude Alexander’ın 
yazdığı kitaptır. Duvarda posteri olan 
usta sihirbazlardan biridir Alexander. 
Karakterimiz elinde kitap, iyice ürk-
müş sağa sola bakınırken, “Kendini çok 
beğeniyorsun, öyle değil mi?” der biri! 
Arkasına döner ama kimseyi göremez. 
İyice korkar! Gizemli ses devam eder: 
“Sesin nereden geldiğini anlayamaya-
cak kadar büyük bir sihirbazsın de-
mek!” Artık evi hayaletlerin bastığına 
iyice emin olan karakterimiz panikle 
nereye kaçacağını düşünürken, “Ha-

yaletler mi!” diye çıkışır ses. “Ben ha-
yalet falan değilim; ama olsaydım, sıra-
dan bir hayalet olmazdım! Ve evet, zih-
nini okuyabiliyorum!” 

Bu noktadan sonra kafasını 
Alexander’ın posterine çevirir genç si-
hirbaz ve görmekten korktuğu şeyi gö-
rür. Alexander posterin içinden onun-
la konuşmaktadır! Fakat tüm bu olup 
bitenlerde kötü niyet yoktur. Çün-
kü büyük usta aslında ona sihrin de-
rin sırlarını öğretmeye karar vermiş-
tir. Hatta sadece o değil, diğer ustalar 
da sırayla onu ziyaret edecek ve sanat-
larını sergileyip kendini geliştirmesine 
yardım edeceklerdir. Böylece ortaya 
sekiz derslik muhteşem bir sihirbazlık 
kursu çıkar. Karakterimizse korkusu-
nu unutur, mutluluktan ne diyeceğini, 
ne yapacağını şaşırır. 

Ustalar birbiri ardına salona ge-
lip giderken sergiledikleri gösteriler-
le genç sihirbazı büyülerler. Hepsi il-
lüzyon sanatının tarihe geçmiş isim-
leridir. En ünlü gösterileri yazarın ka-
leminde yeniden canlanırken ortaya 
fantastik bir şölen çıkmış diyebiliriz. 
Bir önemli nokta da şu; Kieve asla il-
lüzyonla sihri birbirine karıştırmamış 
ve gizemli görünen her gösterinin al-
tında bol çalışma, zekâ ve heyecan yat-
tığının altını çizmiş.

Harry Potter filmlerinin danışmanı, ünlü illüzyonist Paul Kieve çocuklar için bir sihir kitabı yazdı. 
İllüzyonu bir sanat dalı olarak ele alan Hokus Pokus adlı kitabın sayfaları okunmaya değer bir 
gösteriye açılıyor. Kitabın önsözünde ise sürpriz bir imza var; Daniel Radcliffe!

Sekiz derste herkes için
sihirbazlık sanatı Onat BAHADIR

Hokus Pokus
Paul Kieve

Resimleyen: Peter Bailey
Çev: Arif Cem Ünver

Tudem Yayınları / 324 sayfa
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Betül Avunç’un efsanelerde ve mitolojilerde yolculuk etmeyi seven ikiz gezginleri Peri ile Ege 
yeni bir macerayla geri döndü. İkiz Gezginler Güneş’in Sarayında okuyucusunu, bu kez kitapların 
dünyasından geçerek Güneş’in büyülü krallığında olağanüstü bir yolculuğa çıkarıyor.

Arkeolog Betül Avunç küçükle-
re arkeoloji ve mitolojiyi sevdirmeyi 
amaçlayan öykülerine devam ediyor. 
İkiz gezginler Peri ve Ege’nin macera-
ları Batı Anadolu’da gezdikleri yerlerde 
efsanelerin izlerini aramaları ile başla-
mıştı. İkiz Gezginler’in Serüvenleri’nde 
kanatlı koçun sırtında uçarak Çanak-
kale’den geçen kahramanlarımızla bir-
likte Olympos Dağı’ndaki düğün şöle-
nini, Kral Midas’ın her tuttuğunun ne-
den altın olduğunu ve Lidyalılar’ın pa-
rayı nasıl icat ettiğini öğrenmiştik. 

İkiz Gezginler İstanbul’da da Peri ve 
Ege Antikçağ’dan Bizans’a, Bizans’tan 
Osmanlı’ya bu kez yaşadıkları ken-
ti gezdirmiş, deniz kızlarının büyülü 
şarkılarından, İstanbul Boğazı’nın so-
nundaki Çarpışan Kayalar’a ilginç ef-
saneleri yaşatmışlardı. İkiz Gezginler 
Troya’da kitabında ise ünlü ozan Ho-
meros ile birlikte Troya kentinden ses-
lenmişlerdi. Bu kez gökyüzünün en te-
pesine, bulutların üstündeki Güneş’in 
sarayına bir yolculuğa çıkıyorlar. Reh-
berleri de tüm masal kahramanlarının 
yaşlı dedesi ve binlerce yıl öncesinden 
ziyaretlerine gelen Dönüşümler. Güne-
şin yolculuğunu Dönüşümler’le birlik-
te buluttan bir halı üzerinde izliyor-
lar. Tabii ki biz de onlarla birlikte bazı 
doğa olaylarının  nasıl oluştuğunu an-
latan mitolojik öyküleri öğreniyoruz. 

MİTOLOJİK MASALLAR
Mitolojiler binlerce yıl önceki in-

sanların duygu ve düşüncelerini an-
latan masallar gibidir. Olympos’ta ya-
şayan tanrı ve tanrıçaların yaşamları, 
kıskançlıkları, savaşları anlatıldığı gibi 
özellikle doğa olayları ve bunların ger-
çekleşmesinde tanrıların rolleri de ne-
silden nesile aktarılmıştır.  Güneşin, 
ayın, yıldırımların, fırtına ve deprem-
lerin  nasıl oluştuğunu, ağaçların ve çi-
çeklerin ortaya çıkışını anlatan bu öy-
küler Yunan ve Romalı yazarların ki-
tapları sayesinde günümüze kadar ula-
şabilmiştir. Güneşin oğlunun öyküsü-

nü de Romalı Ovidius’un kitabından  
öğreniyoruz. Babasının Güneş tanrı 
Helios olduğunu öğrenen Phaeton, her 
gün şafaktan akşama kadar gökyüzün-
de sürdüğü ışıklı arabasını kullanmak 
ister. Oğlunun bir dileğini gerçekleş-
tireceğine  söz vermiş olan Güneş, bu 
isteği duyunca yaptığı yanlışı anlar ve 
onu vazgeçirmeye çalışır. Arabasını 
başka tanrıların bile kullanamadığını, 
çok tehlikeli olduğunu söyler. 

ACEMİ SÜRÜCÜ
Denizden tepelere çıkan yokuşun 

dikliğini, öğle vakti arabanın en yük-
sek seviyeye ulaştığında aşağıya bile 
bakamayacağını, arabanın atlarının 
çok hırçın olduğunu, ayrıca her an 
Boğa, Aslan, Akrep, Yengeç gibi kor-
kunç yaratıkların (yani burçların) ona 
saldırmak için fırsat kolladıklarını an-
latır ama oğlunu isteğinden caydıra-
maz. Sürücülerinin acemi biri oldu-
ğunu anlayan atlar kontrolden çıkınca 
yeryüzüne o kadar çok yaklaşırlar ki 
arabanın sıcaklığından tepeler, vadiler 
tutuşur, ırmaklar buhar olur. Tanrılar 
tanrısı Zeus işin çığırından çıktığını 
anlayınca yıldırımını fırlatıp Güneş’in 
oğlunu arabadan düşürür. Suya düşen  
Phaeton’u Su perileri bulur ve gömer-
ler. 

Betül Avunç burada çocuklara yö-
nelik bir müdahalede bulunarak pe-
rilerin şifalı otlarla onu iyileştirdik-
lerini söylüyor. Zaten öykünün içi-
ne günümüz çocuklarına yönelik ola-
rak serpiştirilen hoş eklemeler dikkat 
çekmekte. Kız kardeşlerinin, yolculu-
ğa çıkmadan önce güneş ışınlarından 
korumak için kardeşlerine güneş yağı 
sürmeleri gibi. Hikâyenin sonunda 
işte bu iki kız kardeşi ile Phaeton ka-
vak ağacına dönüşüyor. 

Kitapta ayrıca minik yıldızlar-
la süslü kadife pelerini ile gökyüzü-
nü önce laciverde, sonra siyaha boya-
yan Gece kraliçesi, başında güllerden 
yapılmış tacı ile pembe bir ışık yaya-

rak gökyüzünü gün doğumuna hazır-
layan Şafak ile de tanışıyoruz.  Kah-
ramanlarımız Peri ve Ege, Helios’un 
sarayına ulaştıklarında onu başında-
ki güneş ışınlarından büyük tacı ile 
Amerika’daki Özgürlük Anıtı’na ben-
zetiyorlar. Dönüşümler onlara Rodos 
Adası’nda bulunan ve antik dünyanın 
yedi harikasından biri olan deniz fene-
rini anlatıyor. Gemiler Güneş Tanrı-
sı biçimindeki bu devasa heykelin ba-
caklarının arasında geçerek limana gi-
rer, elinde yanan meşale uzaktaki de-
nizcilere yol gösterirmiş.

KAPAK YANILTIYOR
Serdal Arslan’ın resimleri bu hayali 

kahramanların algılanmasını kolaylaş-
tırıyor. Ama kitabın kapağında Nem-
rut Dağı’ndaki Apollon heykelinin be-
timlenmiş olması ilk anda beni yanıltı. 
Kitabı elime aldığımda Nemrut’la ilgili 
bir öykü okuyacağımı sanmamın öte-
sinde; Apollon ışık, güneş tanrısı ola-
rak tanınırken, Helios doğal bir güç, 
yani güneşin kendisi olduğu için fark-
lı bir tanrıdır. Ancak kapağın yarattığı 
şaşkınlık bir yana, Avunç’un okuyucu-
larının hayal kırıklığına uğramayacak-
larından eminim.

 

İkiz Gezginler Güneş’in Sarayında
Betül Avunç

Resimleyen: Serdal Arslan
İş Kültür Yayınları

85 sayfa

Şebnem AKALIN

Aç kollarını Helios,
ikizler geliyor!
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Kedi Kız Minus, Hans Christian Andersen ödüllü Hollandalı yazar Annie M. G. Schmidt’in 
kaleminden çıkma eğlenceli ve etkileyici bir öykü. İnsana dönüşen Kedi Minus’un sinemaya da 
uyarlanmış insanlık halleri, okuyanı hem eğlendiriyor hem düşündürüyor. 

G. Mine OLGUNKediden al haberi 

Kedi Kız Minus, adı üstünde bir 
kedi kız. Hikâye bu ya, bir anda genç 
bir kadına dönüşen sevimli kedi 
Minus’un, eskiden uzun mu uzun, yu-
muşacık kızıl tüyleri varmış… Sahibi-
nin bahçeli evinde kız kardeşiyle bir-
likte mutlu mesut yaşarmış. Bahçedeki 
leylak ağacının üzerinde yürür, hanı-
mın kucağında oturup mırlar, –her ne 
kadar bunun için azar işitse de– kuşla-
rı kovalar, ‘kedice’ olan ne varsa yapar-
mış. Ama bir gün insana dönüşmüş… 

1970’de yayımlanan Kedi Kız Mi-
nus; ismi Hollanda’nın ulusal sem-
bollerinden biri olarak Van Gogh ve 
Anne Frank ile birlikte anılan Hollan-
da çocuk edebiyatının en önemli tem-
silcisi Annie M. G. Schmidt’in en sevi-
len eserlerinden biri. Çocuk edebiya-
tının Nobel’i olarak kabul edilen Hans 
Christian Andersen ödüllü Schmidt, 
kendisinden önceki dönemin sıkıcı ve 
didaktik çocuk edebiyatı ürünlerine 
alternatif, yaratıcı ve oyunbaz olarak 
nitelendirilebilecek eserleriyle birçok 
jenerasyonun en sevdiği yazar oldu. 
Eğlenceli ve etkileyici bir öykü olan 
Kedi Kız Minus 1971’de Hollanda’da 
Gümüş Kalem Ödülü’ne layık görüldü. 

Kedi Kız Minus, yazıldığı dönem 
için oldukça yenilikçi olduğu kadar; 
geriye dönük bakıldığında da nostaljik 
ve naif duygular uyandırıyor. Renkli 
televizyonun en gelişmiş teknoloji ol-
duğu bir dönemde, Hollanda’da küçük 
bir kasabada geçiyor hikâye. Bizim de 
çok iyi bildiğimiz, o herkesin birbiri-
ni tanıdığı, dostluk içinde ortak ya-
şam sürdürülen, insan ve hayvan sev-
gisinin çok önemli değerler olarak ka-
bul edildiği, insanların birbirlerine gü-
venmekten korkmadıkları mahallelere 
benziyor. Kasabanın bir diğer özelli-
ği, herkesin hayvanları çok sevmesi ve 
hemen herkesin bir kedisinin olması. 
Kediler de kapılandıkları yere göre ad-
landırılıyor: Fırının kedisi, okulun ke-
disi, gazetenin kedisi, fabrikanın kedi-
si, belediyenin kedisi vb. ve hepsi ka-
pılandıkları yerin görgü ve bilgisin-
den nasiplenip kedice olanlar dışında-
ki özelliklerini buna göre şekillendiri-
yorlar. Bir de özgürlüğünden vazgeç-
meyen ve insanlara asla güvenmeyen 
Sokak Kedisi var. 

Kahramanımız Minus ise, bir gün 
evden kedi olarak çıkıp, sebebini bil-
mediği bir şekilde bir insana dönü-
şür. Artık evde kalamayacağını bildi-
ği için, bavulunu alıp sahibinin evini 
terk eder. Ancak bir kedi gibi sokak-
larda da kalamayacaktır artık. Bu ne-
denle, mahallenin kedilerinin tavsiye-
siyle, çok iyi bir insan olduğunu bildi-
ği Bay Tibe’nin evine sığınır.  

Bay Tibe, sadece kedilerle görüşen 
ve  sadece kedilerle ilgili haberler yap-
tığı için işini kaybetmek üzere olan bir 
gazetecidir. Mesleği gazetecilik olma-
sına rağmen çok çekingendir ve insan-
lara soru sormaktan utanır. Ancak pat-
ronu ona son bir şans vermiştir ve eğer 
gerçek bir haber yapamazsa işten ko-
vulacaktır.  Tibe işini kurtarmak için 
bir haber aranırken, Minus çatı pen-
ceresinden içeri girer. Tibe, Minus’un 
geceyi evinde geçirmesine izin verir. 
Minus, mırlamaktadır; memnuniyeti-
ni başını sürterek belli etmektedir ve 
bir karton kutunun içinde uyumakta-

dır. Evet, garip bir genç kadındır ama 
Tibe’ye işini kurtarmasını sağlayacak 
haberi vermiştir bile. Malum kediler 
arasında haberler tez yayılmaktadır. 

Böylelikle Minus, Bay Tibe’nin ya-
nında yaşamaya başlar ve ona kediler-
den haberler getirir. Bay Tibe çok ba-
şarılı bir haberci olmuştur. Kasabanın 
kedileri onun için adeta bir Kedi Haber 
Ajansı gibi çalışmaktadır. Bir tek, Okul 
Kedisi’nin tarih derslerinde duydukla-
rına itibar edilmemektedir… Çünkü 
savaş biteli çok olmuştur

Kedi Haber Ajansı haber toplamak 
için harıl harıl çalışırken, şehrin önde 
gelenlerinden ve herkesçe saygıdeğer 
ve yardımsever biri olarak bilinen fab-
rika sahibi Bay Elemet’in aslında hiç 
de iyi bir insan olmadığı ortaya çıkar. 
Tibe, şahit ve kanıta sahip olmadığı 
halde, kedi dostlarına güvendiği için 
bu konuda haber yapar. Ancak yazdık-
larını kanıtlayamadığı için işten kovu-
lur. Bu noktada yine yardımına Minus 
ve kedi dostları yetişir. Hikâyenin nasıl 
sonlanacağı ve daha fazlası kitapta… 

Kedi Kız Minus insanlık hallerine 
ve karakterleriyle en az insanlar kadar 
iddialı olan kedilere dair sıcacık bir ki-
tap. Eski bir kedinin insanlık halleri ise 
oldukça matrak! Meraklıları için: Kedi 
Kız Minus, 2001 yılında yönetmen 
Vincent Bal tarafından Minoes adıyla 
sinemaya da uyarlandı. 

Kedi Kız Minus
Annie M. G. Schmidt

Resimleyen: Carl Hollander
Çev: Gül Özlen

Çınar Yayınları / 176 sayfa
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Bir düş gördüm kaçıverdi
Kovaladım uçuverdi

Gitti bir buluta kondu
Torbasını açıverdi

Torbadan bir cadı, bir makas, bir 
de bir adam ve bir kız çıktı. Cadı ma-
kası adama verince makas canlandı, 
adamı ikiye böldü. Cadıya inanan kay-
bederken benliğini, diğer adam kıza 
olan aşkıyla buldu iç servetini. Sabah 
oldu masal bitti, kim kerevitine çıktı 
kim kaldı geriye? Nerde başladı gerçek 
Kaf Dağı’nın ötesinde! 

Bir zamanlar, ülkenin birinde Firaz 
isminde saf bir oğlan yaşarmış. Hayat-
taki tek emeli, ustasının gözünde başa-
rılı mı başarılı bir terzi kalfası olmak-
mış. İyi mi iyi, çalışkan mı çalışkan 
olmasına rağmen bir kusuru varmış 
Firaz’ın. Ne kadar çalışırsa çalışsın bir 

türlü beceremiyormuş teyelleri sım-
sıkı, ilikleri koskocaman, düğme-

leri ise dümdüz dikmeyi. Parmak 
uçları iğne delikleriyle dolu, yine 
azar üstüne azar işittiği bir gün 
ah etmiş dolunaya: “…iyi bir ter-

zi olabilmek için neler vermezdim…” 
Uzaklardan, kara pelerinli bir 

cadı feryadını duyarak yanına gelmiş 
Firaz’ın: “Çok, ama çok iyi bir terzi ol-
mak istiyorsan eğer, sana yardım edebi-
lirim. Ben Dikiş Cadısı’yım. Sana öyle 
bir makas verebilirim ki, ellerin kuş 
olur. Onunla biçtiğin kumaşı bir anda, 
en güzel, en uygun biçimde, düşlediğin 
giysiye dönüştürebilirsin,” demiş. 

Cadı, gümüş makası uzatırken he-
vesli terziye, karşılık olarak kendi kötü 
huylarından birini almasını şart koş-
muş. Firaz itiraz etmiş cadının, kıs-
kançlık, yalancılık, cimrilik ve  hırsız-
lıkla bezeli ‘seç beğen al’ maharet pa-
zarlığına. Ama sonunda pes edip bir 
parça kıskançlık tohumu almış genç 
çırak, makasla beraber yaşlı cadıdan. 
Cadının ardından ise her kumaşta şa-
kımış âdeta büyülü makas. Ortalı-
ğa birbirinden güzel, rengârenk göm-
lekler, pantolonlar saçılmış. Kısa süre-
de ünü dört bir yana ulaşan Firaz, usta 
bir terziye dönüşmüş. 

KERAMETLİ MAKAS
Başarısıyla beraber hızla zenginle-

şen genç terzi, işinden başka hiçbir şey 
düşünmediğinden cadının kıskanç-
lık tohumlarını hiç sulamamış. Ama 
gün gelmiş işleri öyle artmış ki, yaş-
lı ve kambur bir kadıncağızı temizlik-
çi olarak işe almış. Eskiden terzi olan 
bu yaşlı kadın, Firaz’ın biçtiği elbise-
lerden artan kumaşları atmayıp birik-
tirirmiş. 

Firaz bu toza pisliğe kızınca da 
onun izniyle, kumaş parçalarını kötü-
rüm kızı Zera ile onun büyükbabasıy-

la yaşadığı evine götürürmüş. Zera 
ise, bu kumaş parçacıklarına öykü-
ler uydurur, onları yaşamın birer 

mucizesi olarak görürmüş. Hayvan 
ve bitki liflerinden önce ipliğe, sonra 

da sabırla dokunarak kumaşa dö-
nüşen renkli kırpıntılar, onun hü-
nerli parmaklarıyla balıktan kuşa, 
çiçekten böceğe kadar çeşit çe-

şit ‘yumuşak bez oyuncaklara’ dönü-
şürmüş. Zera’nın becerisinin ürünü 
oyuncakları pazarda satan büyükba-
bası kısa sürede tüm aileye yetecek ka-
dar ün ve para kazanmış. Oyuncakla-
rın ününü duyan Firaz ise, cadının he-
diyesi olan kıskançlık tohumlarının 
yüreğinde birer dikene dönüştüğünü 
unutacak kadar çatlamış hırsından. 

Böyle bir emek, böyle bir dikiş ve 
böyle bir marifet karşısında birer ze-
hirli çiçeğe dönüşmüş zira kıskanç-
lık tohumları. Hele bir de, kendi ku-
maşlarının bu oyuncakların malze-
mesi olduğunu anladığında, başka ku-
maş parçaları götüremesin diye kızına, 
temizlikçi kadını hemen kovmuş iş-
ten. Ama herkes Zera’ya yardım etmiş, 
düş gücünü yaşamın sihiriyle buluştu-
ran oyuncaklarını dikmesi için. Onun 
şöhreti ülkenin her yanına yayılırken 
Firaz, “Dikiş Cadısı’nın kıskançlık to-
humları olmasa, hayat  ne mutlu olur-
du benim için,” demeye başlamış ve bir 
gün Zera’yı görmeye gitmiş.

Ona iyileşmesi için para verip, 
oyuncak yapmayı bırakmasını isteme-
ye niyetliymiş Firaz. Ama Zera’yı gö-
rünce her şey uçup gitmiş aklından, 
ona ve emeğine hayran kalmış. Övgü-
ler yağdırırken, yıldırım hızıyla âşık 
olmuş genç kıza. O gece dolunayda ca-
dıyı bir defa daha çağırmış ve kıskanç-

Yeliz KIZILARSLANNe sihirdir ne keramet,
el çabukluğu ‘erdemli’ maharet!
Çocuklarda sosyal ve ruhsal dengenin erken yaşlarda kazanılması gerektiğini anlatan kitaplarıyla 
tanınan Ayla Çınaroğlu, renkli çizimlere sahip Terzi Masalı ile Berber Masalı’nda emek, erdem ve 
marifet arasındaki bağı masalların sihirli dünyası aracılığıyla aktarıyor.

Ayla Çınaroğlu
Terzi Masalı

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Uçanbalık Yayınları / 32 sayfa
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lık tohumlarını geri vermiş. Ertesi gün 
de Zera’ya evlenme teklif etmiş. 

Masal bu ya, Zera’nın cevabını asla 
öğrenemesek de kitapta; emeğin, sab-
rın ve erdemin becerileri ustalaştırma-
ya giden uzun yolda birer altın değe-
ri taşıdığını öğretiyor Terzi Masalı’nda 
bize Ayla Çınaroğlu. Büyümek, beceri-
lerimizi diğerlerinin gözünde ayırt et-
mek ve ustalaşmak için ilk önce keşfe-
dilmesi gerekenin, toplumsal yaşamın 
içinde öğrenerek değiştirebileceğimiz 
kötü huylarımız olduğunu da söylüyor 
yazar. Masalların büyülü dünyasının 
ötesinde, yaşamın kendisi, kerameti 
kendinden olan yeteneklerimizi açığa 
vurmaya yetecektir belki de. 

Hacivat ile Karagöz benzeri iki ka-
fadar olan Morberber ile Birberber adlı 
iki arkadaşın komik maceralarını an-
latan Berber Masalı’nda ise Çınaroğlu, 
temizlikten hoşlanmayan şehir valisi 
yüzünden Kelada’ya sürülen berberle-
rin öyküsüyle yine kıskançlık, hırs ve 
gevezelik gibi zaafların insan yaşamı-
nı nasıl etkileyebileceğini gösteriyor. 
Şen şakrak iki berber olan Morber-

ber ile Birberber’in başlarına bela olan 
gevezelikleri, Kelada halkının hoşuna 
gidince iki arkadaş sürgün geldikle-
ri yerde bir anda çok sevilirler. Ancak 
ada halkının kel oluşu, onlara hüner-
li mesleklerini yapma olanağı vermez. 
Bu yüzden de, eskiden, şehirde mor çi-
çeklerden yaptıkları saç çıkarma kre-
mini yeniden denemeye karar verir iki 
arkadaş. Bir süre sonra krem etkisini 
gösterir ve adada saçsız sakalsız kim-
se kalmaz.

İki berberin mucizevi kremiyle bir 
anda kellikten kurtulan adalılar, krem 
yapımında adanın en bol ve güzel çi-
çekleri olan mor çiçeklerden kullanıl-
dığını öğrendiklerinde ise kıyamet ko-
par. Hem çiçekler hem de krem aynı 
anda tükenince adalılar hızla yeni-
den kelleşirler. İki berberi, adaya hırs 
ve kıskançlık tohumları saçarak mor 
çiçeklerin kökünü kuruttukları için 
suçlarlar. Kelada’dan kovulan berber-
ler şehre geri dönerler. Morberber’le 
Birberber’in kremlerini özleyen şehir 
valisinin bağışlamasıyla işlerine yeni-
den başlarlar. Masalın sonunda gök-

ten üç elma düşer; biri masalları yaza-
na, diğeri okuyana, biri de kıskançlık 
yerine iyilik yapmayı düşünen herke-
sin başına... 

Çınaroğlu’nun akıcı ve sade bir 
Türkçe ile kaleme alınmış, keyifli te-
kerlemelerden oluşan, 8 yaş ve üze-
ri çocukların içsel dengelerini yaka-
lamalarını, yeteneklerini keşfederken 
bencillik, kıskançlık ve hırs gibi kötü 
huylarının farkına varmalarını sağla-
yacak bu masallar, son derece keyifli 
birer okumalık.

Ayla Çınaroğlu
Berber Masalı

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Uçanbalık Yayınları / 32 sayfa

Berrin KARAKAŞ
Ben yazsaydım...

Her yazarın, hatta sıkı okurun, ben yazsaydım dediği bir kitap yok mudur! İyi Kitap sordu; Üç 
Noktalar Sarayı adlı romanın yazarı Berrin Karakaş ben yazsaydım dediği kitabı anlattı...

İki dünya arasında hayat...

Michael Ende’nin Bitmeyecek Öykü 
kitabını ellerime aldığımda, çocuk de-
ğildim artık. Çocukluk da gençlik ka-
dar uzaktı. Ne bahçedeki çağla ağacına 
tırmanmak keyif veriyordu, ne de genç 
kız ablam ve arkadaşları pas veriyordu. 
Ve Bitmeyecek Öykü’yle, beni hiç yal-
nız bırakmayacak olan yazıyı keşfedi-
yordum. Hayat da öykü içinden öykü 
çıkaran, bitmeyecek bir öykü. Ende ki-
tabında bunu yazmış, sonunda okuyu-
culardan öyküyü sürdürmelerini iste-
mişti. Biz Hayat Suyu’nun sırrını bir 
diğerine öğretirken daha önce yazıl-
mamış olan başlayacaktı. Ve hâlâ yazı-
yorsam, öykümü henüz bitirmediğim-
den. Yazdıklarım kadar yazacaklarım 
da, Bitmeyecek Öykü’den bir parça. 

Kitabın kahramanı Bastian Baltha-
sar gibi ben de iki dünya arasında gidip 

geliyorum pek çok yazar gibi. Bitmeye-
cek Öykü’deki gibi Dış Dünya ve Fan-
tazya arasında gidip geliyorum. Hiçlik 
ele geçirmesin Fantazya’yı diye sava-
şıyorum. Şişman, annesiz, babası ilgi-
siz Bastian da bunun için savaşıyordu. 
Arkadaşları bir alt katta Almanca çalı-
şırken, Bastian okulun çatı katında bir 
köşede Bitmeyecek Öykü’yü okuyordu. 

İki tarafın da renkleri ayrıydı ki-
tapta; yeşil ve kırmızı satırlar. Yeşil sa-
tırlar hayallerden ve insanların unut-
tuğu rüyalardan oluşan, yalanlarla ya-
ralanan Fantazya’da olan biteni anla-
tıyordu. Kırmızı satırlar Bastian’ın ait 
olduğu Dış Dünya’yı. Şiirler vardı yeşil 
satırlarda, kadim zamanlar, keder dağ-
ları, aşka çağıran ormanlar… Kırmı-
zı satırlarda, bu dünyanın gerçekleri; 
Bastian Balthasar’ın korkuları… 

Bastian ve arkadaşlarının kurtar-
mak için maceradan maceraya koştuk-
ları Çocuk İmparatoriçe şu dünyamızı 
yönetseydi ne güzel olurdu diye dü-
şünüyorum kimi zaman. Fantazya’yı 
kurtarmak için gerekenler, Dünyamız 
nasıl kurtulur telaşına düştüğümüz 
zamanlarda, bayağı bir ipucu verebi-
lir. Ende’nin yaşamının uzun bir bö-
lümünü Hitler Almanya’sında geçirdi-
ğini de hesaba katarsak, kimi hayalle-
rin nelere sebebiyet vereceğine dair de 
fikrimiz olur ki, iyi olur. Keza kitabın 
sonunda Bitmeyecek Öykü’yü geri ge-
tiren Bastian’a yaşlı kitapçının söyle-
diği gibi; “Her gerçek öykü aslında bit-
meyecek öykü. Fantazya’ya açılan çok 
kapı var. Önemli olan büyülü kitapla-
rın kimin eline geçtiği, önemli olan ki-
tabı okuyanın hayallerden ne yaptığı…”  
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23 Nisan vesilesiyle tanıştığı Avrupalı çocuklar merakını gıdıklayınca, bizim İnci çocuk hakları 
meselesini araştırmaya karar verdi bu ay. Böyle ciddi bir meselenin ardından da kafasını rahatlatmak 
için eğlenceli fen okumalarına ve sinemaya verdi kendini. 

Benim de haklarım var(mış)!

23 Nisan Çocuk Bayramı kutla-
malarını tamamladık, misafirlerimi-
zi gönderdik. Dünyanın farklı yerle-
rinden gelen arkadaşlarımla hem çok 
eğlendim hem de uzun uzun soh-
bet ettim. Önceleri oyuncaklarımı-
zı, okullarımızı, yemeyi içmeyi sev-
diğimiz şeyleri anlattık. Sonra yavaş 
yavaş başka şeyler konuşmaya baş-
ladık. Finlandiya’dan gelen arkada-
şım İstanbul’da sokaklarda ayakka-
bı boyayan birçok çocuk gördüğünü 
ve çok şaşırdığını söyledi. Onun söz-
lerine Macaristan’dan gelen arkada-
şım da katıldı, kâğıt mendil ya da baş-
ka şeyler satan ne kadar çok çocuk ol-
duğunu söyledi. Sokakta bir şeyler sa-
tan çocukların bu kadar çok olduğunu 
hiç fark etmemiştim, onların ülkele-
rinde sokaklarda çocukların bir şeyler 
satmadığını öğrenince bu kez de ben 
şaşırdım.  “Neden?” diye sordum. “Si-
zin ülkenizde neden çocuklar sokaklar-
da bir şey satmıyor?” İkisinin de yanıtı 
neredeyse aynıydı. “Çocukların hakları 
var, ve bu haklara göre onların çalışma-

sına izin verilmez. Anne babaları onları 
çalışmaya zorlarsa çocuklar koruma al-
tına alınır.” Kafam daha da karıştı. Biz 
yoksul bir ülke miyiz? Ya da bazı aile-
ler çok yoksul oldukları için çocukları-
nı çalıştırmak zorunda mı kalıyor? Bu 
soruların hepsini arkadaşlarım ülkele-
rine döndükten sonra anneme ve ba-
bama sormaya başladım. 

ÇOCUK HAKLARI EĞİTİMİ
Babam da bana çocuk hakla-

rından söz etti. Bununla ilgili bir araş-
tırma yapabileceğimi de söyledi. Ben 
de sözünü dinledim. Öğrendikleri-
me göre çocuk hakları, dünya üze-
rindeki tüm çocukların doğuştan sa-
hip olduğu eğitim, sağlık, barınma; fi-
ziksel, psikolojik veya cinsel sömürü-
ye karşı korunma gibi hakların evren-
sel adıymış. 20 Kasım 1989’da Birleş-
miş Milletler’de 193 ülke tarafından 
onaylanmış ve  Birleşmiş Milletler Ço-
cuk Haklarına Dair Sözleşme ortaya 
çıkmış. 

Evin içinde haklarımı sayarak do-
laşıyorum. Bir adımın olması hakkı, 
barınma, beslenme, dinlenme, oyun 
oynama, tedavi edilme hakkı. Çocuk 
Hakları Bildirisi’nde buna benzeyen 
on madde var. Doğrusu dünya üzerin-
de en temel haklarından uzak kalan 
çocuklar olduğunu ve o çocukları ko-
rumak için yasaların çıkarıldığını du-
yunca da çok üzüldüm. Neyse ki bazı 
çalışmalar varmış. 

Bu konu canımı hayli sıktı. Arka-
daşlarımı bu konuda bilgilendirebili-
rim. Ama nasıl yapacağımı bilmiyo-
rum. Ne yapabilirim diye düşünmeye 
başladığımda annem bir kitap getirdi. 
Balıklara Yüzmeyi Öğreten Deniz: Öy-
külerle Çocuk Hakları. Çocukların ba-
şından geçen olayların anlatıldığı bir 
öykü kitabı bu. Tekerlekli sandalyede 
yaşayan ve sınıfı üçüncü kata taşındığı 
için okula gelemeyen Hakkı’nın başın-

dan geçenler, Doğu’da bir köyde baba-
sı izin vermediği için okula gidemeyen 
Zehra’nın okuma isteği, annesi Fran-
sızca bilmediği için ondan ayrılmak 
zorunda kalacak çocuğun acı bekleyi-
şi... Bütün bu öykülerde çocukların bir 
hakkı anlatılıyor aslında. Okuma hak-
kı, tedavi ve eşitlik hakkı, anne ve ba-
basıyla birlikte yaşama hakkı. 

Kitap oldukça etkileyici, çok da 
kolay okunuyor. Sokakta ayakkabı bo-
yayan çocukla yeni futbol ayakkabı-
sı almış çocuğun öyküsünü okuyun-
ca bu konuyu düşünmemi sağlayan 
arkadaşlarımı anımsadım. Ve kitabın 
son öyküsünü, ‘Gökyüzünü Paylaşan 
Çocuklar’ı okuyunca çok şanslı oldu-
ğumu düşündüm. Ailemin bana sağ-
ladığı tüm olanakların başka çocuk-
lar için de gerçek olacağı bir dünya is-
tiyorum.

Babamın da bu konuda bana 
önerdiği bir internet sitesi var. Bil-
gi Üniversitesi’nin Çocuk Çalışmaları 
Birimi’nin internet sitesi: http://cocuk-
calismalari.bilgi.edu.tr/

Belki siz de bakmak istersiniz... 

ÖĞRENMEK ÇOK EĞLENCELİ 
Bu ay yazımı yazmak için kitapçı-

larda dolaşmaya karar vermiştim. Bu-
günlerde nasıl kitaplar yayımlanıyor 
bir bakayım istedim. Farklı farklı yayı-
nevlerinin benzer kitaplar yayımlama-
sı ilgimi çekti. Bunlar eğlenerek öğret-
meyi hedefleyen kitaplar: Eğlenceli Bil-
gi, Afacanlar Okulda. Afacanlar Okul-
da serisinin İnsan Vücudu Dersleri’ni 
(Beyaz Balina Yayınları) aldım ve kah-
raman Simon’un yediği sandviçin vü-
cudunda nasıl dolaştığını gördüm. 
Koklayarak başladığımız yeme işinin 
her ayrıntısı anlatılmış, dişlerimizin, 
tükürüğün ne işe yaradığı, sandviçin 
mideye gidene kadar başına gelenler, 
midemizde nasıl öğütüldüğü... Üste-
lik bütün bunlar oldukça eğlenceli. Sa-

İnci ÖZGÜRÇocuk (da) yazar cocukyazar@hotmail.com

http://cocukcalismalari.bilgi.edu.tr/
http://cocukcalismalari.bilgi.edu.tr/


nırım bundan sonra fen bilgisi ders-
lerini daha kolay anlayacağım. Sakın 
Bana “Sakin Ol” Deme (Timaş Çocuk) 
adını taşıyan kitabı da bir çırpıda oku-
dum. Ama okuduklarıma çok sinirlen-
dim. İnsanların doğaya ne kadar zarar 
verdiğini başımıza gelecek felaketlerle 
eğlenceli bir biçimde anlatan kitap çok 
komik ama aslında çok korkunç. ‘Re-

zil Tatiller İftiharla Sunar’ başlığı altın-
da bir zamanlar çok güzel olan yerleri 
nasıl yaşanamaz kıldığımız anlatılıyor. 
Kitabın en güzel yanı ise pek çok keşif 
yapmamızı sağlaması. Örneğin: Evde 
enerji tasarrufu yapmanın yolları tek 
tek anlatılıyor ve bunu ebeveynleri-
mizden biriyle test edebileceğimiz bir 
düzenek kurulmuş. ‘Bahse Girerim Bil-
miyorsun’ bölümlerinde de çok ilginç 
bilgiler var. Sanırım bu serinin diğer 
kitaplarını da alacağım. 

Geçtiğimiz hafta sonu sinemaya 
gittik. Alice Harikalar Diyarında. Çok 
güzeldi. Kita-
bı okuduğum-
da hiç fark et-
mediğim ay-
rıntılar gör-
düm, okudu-
ğum zamankin-
den daha çok eğ-
lendim. Hatta bi-
raz korktum bile. 
Filmi seyrettikten 
sonra kitabı bir 
kez daha okumak 
istedim. En kısa 
zamanda bir kez 
daha okurum. 

Alice Harika-
lar Diyarında ki-

tabına çok benzettiğim bir kitap var: 
Ağaç Zamanı. Çocuklarla ağaçların 
tuhaf karşılaşması. Ağaçlar kendileri-
ne zarar veren çocuklardan intikam al-
mak için bir plan yapıyorlar. Ağaç za-
manı gelince dünya üzerindeki her şey 
değişiyor. İnsanlar hiçbir şey yapamı-
yor, sadece ağaçlar konuşabiliyor ve 
karar veriyorlar. İnsanların hiçbir şey 
yapamadığı bu dünyada sadece küçük 
çocukların yapabileceği bir şey var. 
Ne mi? Söylemeyeceğim. Okuyunca 
göreceksiniz. Okuyunca bu kitaptaki 
Alan’in Alice’e çok benzediğini de...

Balıklara Yüzmeyi 
Öğreten Deniz 

Şule Tankut Jobert
Resimleyen: Necdet Yılmaz
Kelime Yayınları / 80 sayfa

Ağaç Zamanı
Roger Norman

Çeviren: Betül Kadıoğlu
Yapı Kredi Yayınları

 104 sayfa 

Irmak ZİLELİ

Hayvan sevgisinin adı
merhamet...
Çocuklarla ilk, öykülerinden yaptığı Selo’nun Kuşları adlı seçkiyle buluşan Cemil Kavukçu, bu kez 
sadece çocuklar için yazdı: Havhav Kardeşliği... Kitap, insanların esarete vardırdığı türden bir hayvan 
sevgisi yerine, tüm hayvanlara dostluk ve merhamet hisleriyle yaklaşmanın önemini vurguluyor.

Cemil Kavukçu’-
nun çocuk kitabı Hav-
hav Kardeşliği, fark-
lı yaşam koşullarının 
içinden çıkıp ortak bir 
kaderi paylaşan üç kö-
peğin öyküsünü anla-
tıyor. Üçü de öyle ya 
da böyle insanların 
merhametsizliğinden 
payına düşeni almış. 
Kitap, bu üç köpeğin 
buluşması ve kendile-
rine ortak bir isim bul-

masıyla son buluyor. Esir edildikleri 
hayvan barınağından kurtuluşun yolu 
ise o ‘ortak isim’de gizli. 

İnsanın merhamet duygusunu ve 
her canlıya karşı şefkat ve sevgi duyma-
nın güzelliğini hatırlatan Kavukçu’nun 
Havhav Kardeşliği’nden sonra, ço-
cuklar için derlenmiş Selo’nun Kuşla-
rı isimli öykü kitabını okudum. Bu ki-
taptaki öykülerin ortak bir teması yok 
ama her birinin kahramanı çocuk ve 
çocukların dünyasına götürüyor oku-
ru yazar. Yine de kanımca Selo’nun 
Kuşları, çocuk, genç ve yetişkinler için 
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bir ortak okuma olarak değerlendiril-
meli. Üzerindeki ‘Can Çocuk’ logosu-
na bakıp da yanılmamalı…

Havhav Kardeşliği’yle birlikte 
iki tane çocuk kitabınız oldu. Önce-
ki, Selo’nun Kuşları ismini taşıyor-
du. Sonuncusu bir roman, ilki ise 
öykü kitabı. Bir eserin yaş sınırını 
belirleyen nedir size göre? Söz geli-
mi Selo’nun Kuşları bir çocuk kitabı 
olarak sınırlandırılabilir mi?

Çocuklar için yazıyorsanız, hedef-
lediğiniz yaş grubunun algılayabilece-
ği bir düzeye oturtmanız gerekiyor ya-
pıtınızı. Örneğin, okul öncesi çocuk 
kitapları da var. Selo’nun Kuşları’ndaki 
öyküleri belli bir yaş grubunu düşüne-
rek yazmadım. Daha doğrusu çocuk 
öyküleri olarak kaleme almadım onla-
rı. Bu kitap, sevgili Erdal Öz’ün öne-
risi (biraz da ısrarıyla) öykülerimden, 
çocukların da okuyabileceğini düşün-
düklerim arasından bir seçki yaparak 
oluştu. Kitapta, 1981 yılında yazdı-
ğım ilk öyküm ‘Pazar Güneşi’ de var, 
ondan 22 yıl sonra yazdığım ‘Ablam’ 
da. Sorunuzda çok haklısınız, Selo’nun 
Kuşları bir çocuk kitabı olarak sınır-
landırılamaz. Çocukların da okuyabi-
leceği, yetişkinlere çocukların dünya-
sını anlatan öykülerden oluşuyor. Ki-
tabın kapağında da 11 yaş ve üstü ya-
zıyor zaten.  

Havhav Kardeşliği bu anlam-
da Selo’nun Kuşları’ndan biraz daha 
farklı. Köpeklerin dünyasına gö-
türüyorsunuz okuru ve çocukla-
ra hayvan sevgisini anlatıyorsunuz. 
Bir söyleşinizde ise edebiyatta, ama 
özellikle öyküde bir mesaj olmama-
sı gerektiğini söylüyorsunuz. Çocuk 
edebiyatı denilince durum daha mı 
farklı?

Hiç farklı değil. Öyküde yazar an-
latmamalı, göstermelidir. Bir iletiniz 
varsa, bu sezdirilmeli ve okura bıra-
kılmalıdır. Yazar, okuruna tepeden ba-
karak onu eğitecek, bilinçlendirecek, 
ahlâk dersi verecek üstün bir güç de-
ğildir ki. Yazar, iç dünyasının kapıları-
nı okuruna açmalı ve düşlerini onlarla 

paylaşmalıdır. Çocuklar için yazılan 
kitapların onların iyi bir okur olarak 
yetişmelerine katkı koyacak, düş dün-
yalarını zenginleştirecek, aynı zaman-
da düşünmelerini de sağlayacak ya-
pıtlar olması gerekiyor. Bir şeyler öğ-
retmeye çalışan, ders vermek için ile-
ti kaygısı güden yapıtlar edebi nitelik-
lerinden ödün verdiğinden çocuğun 
dünyasına hiçbir şey katmazlar.

Havhav Kardeşliği’nde karşımı-
za çıkan köpek kahramanlar; Topik, 
Pamuk ve Bobo. Üçünün de geldik-
leri yer farklı. Biri ev hayvanı, öte-
ki eski bir çoban köpeği ve bir diğe-
ri sokak köpeği. İnsanların dünya-
sında da var bu çeşitlilik. Hepimizin 
geçmişi, geldiğimiz kültür, yaşam bi-
çimleri birbirinden farklı. Topik, Pa-
muk ve Bobo nihayetinde ortak bir 
amaç için buluşabiliyorlar ama… 
Burada insanlara bir gönderme, bir 
mesaj var mı? Ve tabii çocuklara da... 

Bir mesaj yok ama bir gönderme 
olduğunu söyleyebilirim. Bu kitapta 
anlatılanlar her ne kadar üç köpeğin 
hikâyesiyse de, insanların yaşadıkla-
rına çok benziyor. Seçtiğim farklı ko-
numdaki köpek kahramanlarla yaşa-
mı irdelemeye çalışırken, dostluk, ar-
kadaşlık, güven, vefa, dayanışma gibi 
kavramlar üzerine de sorular soruyo-
rum. Bunu hayvan karakterlerle anlat-
manın çocuklara daha ilginç geleceği-
ni düşündüm.

İnsanın merhamet duygularını 
harekete geçiren bir roman Havhav 
Kardeşliği. Bugün çok da kıymeti bi-
linmeyen bir duygu ‘merhamet’. Bu 
açıdan romanınız bir tür hatırlatma 
mı? Ve yeni kuşaklara sesleniş mi?

Birçok canlı türünün tükendiği, 
kalanlara da yaşam hakkının tanın-
madığı bir dünyada yaşıyoruz. Fizik-
sel yaşamımızı kolaylaştıran tekno-
lojideki çılgın gelişmeler, biz farkın-
da olmadan duygularımızı törpülü-
yor. En dehşet verici olayları bile ola-
ğanmış gibi algılayacağımız bir ‘piş-
kinlik’ atmosferine giriyoruz. Gitgi-
de de, son derece insanî olan ‘merha-
met’ duygumuzu yitirmeye başlıyo-
ruz. Ne birbirimize tahammül edebili-
yoruz ne de başka canlılara. Gazeteler-

de çok sık zehirlenmiş, kurşun-
lanmış, eziyet görmüş sokak 

hayvanlarıyla ilgili haberler 
çıkıyor. Yazdıklarımda be-

lirleyici bir izlek olmuştur 
‘merhamet’. Bunun bir hatır-
latma olup olmadığını soru-

yorsanız, evet, bu bir hatırlatma. Aynı 
zamanda yeni kuşaklara da bir sesle-
niş. Her canlının yaşam hakkı vardır. 
Çevremize bir de bu gözle baktığımız-
da büyük trajediler göreceğiz.

Havhav Kardeşliği’nde tema ön 
planda. Selo’nun Kuşları’nda ise üst 
düzey bir edebi anlatım göze çarpı-
yor. Bu, iki kitabın yaş gruplarının 
farklı olmasından mı kaynaklanı-
yor? 

Konuşmamızın başında da belirt-
tiğim gibi, Havhav Kardeşliği çocuklar 
için yazdığım ilk kitap. Burada tema 
her ne kadar öne çıkıyorsa da, belli 
bir yaş grubunu hedeflemedim. Yaşa-
mın temel kavramları üzerine bir öykü 
oturtmaya çalışırken yalınlığı ve anla-
şılabilirliği ön planda tuttum. Ama-
cım, çocukların düzeyine inmek de-
ğil, onları yetişkinlerin düzeyine çe-
kerek anlayacakları dilden bir roman 
yazmaktı.

Son olarak, Selo’nun Kuşları’nı 
okurken kendimi Sait Faik’in 
hikâyelerinin içinde gibi hissettim. 
Sait Faik Hikâye Armağanı’nı almış 
olduğunuzu da biliyoruz. Birincisi, 
bu değerlendirmeye katılır mısınız? 
İkincisi ise Sait Faik öykücülüğüyle  
aranızda kendiniz özel bir bağ hisse-
diyor musunuz?

Selo’nun Kuşları’nı okurken kendi-
nizi Sait Faik hikâyelerinin içinde gibi 
hissetmeniz, beni onurlandıran, çok 
güzel bir değerlendirme. Bunu hak 
etmek her öykücünün düşüdür. Sait 
Faik, kendi kuşağını olduğu gibi ken-
disinden sonraki kuşakları da etkile-
miş biridir. Aramızdaki özel bağ, yaz-
dıklarıyla yoluma bir ışık düşürmesi 
ve bana yazma cesareti vermesidir.

Havhav Kardeşliği
Cemil Kavukçu

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Can Çocuk / 104 sayfa
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Sektörleşememe, kaliteli iş gü-
cünün azlığı, bilgisayar ve televiz-
yon gibi uyaranların okumaya olum-
suz etkisi ya da okumaktan neredey-
se caydıran kültür politikalarına yö-
nelik eleştirilerimiz olsa da, çocuk ve 
gençlik edebiyatı adına güzel gelişme-
ler yaşanmıyor değil. Bunlardan biri 
de Ankara Üniversitesi’nde gerçekleş-
ti. Türkiye’nin ilk Eğitim Fakültesi ola-
rak 1965-66 öğretim yılında öğreti-
me başlayan Ankara Üniversitesi Eği-
tim Bilimleri Fakültesi’nde ilk yıllar-
dan başlayarak çocuk edebiyatı, Güzel 
Sanatlar Eğitimi Kürsüsü-Anabilim 
Dalı’nda kuramsal bir inceleme ala-
nı olarak ele alınıyordu. Aradan geçen 
zamanda Ankara Üniversitesi çalış-
taylar, açık oturumlar ve sempozyum-
lar başta olmak üzere çocuk ve genç-
lik edebiyatı alanında birçok ilke imza 
attı. 

Ankara Üniversitesi’nin öncülü-
ğünde, 20–21 Ocak 2000 tarihinde, Fa-
zıl Hüsnü Dağlarca’nın Onur Konuğu 
olarak katıldığı “I. Ulusal Çocuk Kitap-
ları Sempozyumu”; 04-06 Ekim 2006 

tarihinde Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 
Onur Konuğu, Gülten Dayıoğlu’nun 
ise Onur Yazarı olduğu “II. Ulusal Ço-
cuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu” 
da bu kapsamda gerçekleştirilmiş-
ti. Üniversiteler için ilk sayılabilecek 
olan Eğitim Bilimleri Fakültesi Çocuk 
Kütüphanesi de, 20 Ocak 2000’de, yine 
Ankara Üniversitesi’nin katkılarıy-
la kurulmuştu. 11 Mayıs 2001’de An-
kara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fa-
kültesi tarafından düzenlenen “Roman 
Kahramanı Fadiş’in Doğumunun 30. 
Yılı Sempozyumu” da, ülkemizde bir 
roman kahramanının doğum yıldönü-
münün bilimsel bir etkinlikle kutlan-
ması açısından ilk örnek sayılabilir. Bu 
bilimsel etkinliklerin tümü, Ankara 
Üniversitesi’nce bilimsel birer yayına 
dönüştürüldü. Bu yayınlar, çocuk ve 
gençlik edebiyatı, çocukların okuma 
kültürü edinmesi gibi konularda, ilgi-
lilere önemli bilimsel dönütler sundu. 

Türkiye’nin ilk Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi de yine Ankara Üniversitesi bün-
yesinde 28 Aralık 2009 tarihinde açıl-
dı. Biz de İyi Kitap olarak, Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi’nin müdürlüğüne ata-
nan Prof. Dr. Sedat Sever’le çalışmala-
rını konuştuk.

Ankara Üniversitesi Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı Uygulama ve 
Araştırma Merkezi olarak çocuk 
edebiyatının son yıllardaki gelişimi-
ni nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Türkiye’de, özellikle son on yıl 
içinde, üniversiteler, yerel yönetim-
ler ve  sivil toplum örgütlerinin işbirli-
ği ile gerçekleştirilen bilimsel ve sanat-
sal etkinliklerin bu gelişmeye önem-
li bir ivme kazandırdığını söyleyebi-
liriz. Son on yıl içinde ülkemizde ço-
cuk edebiyatının, çocuğun gelişim sü-
recindeki yerini ve önemini irdeleyen 
birçok açıkoturum ve çalıştay gerçek-

leştirildi. Bütün bu etkinliklerin, ‘ço-
cuğa göre’ olan edebiyat yapıtlarının;  
çocukların duygu ve düşünce dünya-
sını zenginleştiren, onlara yaşama ve 
insana yönelik duyarlıklar kazandı-
ran birer araç olarak algılanmasında 
önemli katkılar sağladığını düşünüyo-
rum.  Zira çocukların nitelikli yapıtla-
ra ulaşabilmesi için erken dönemden 
itibaren bilinçlendirilmesi gerekir. 

Merkezi kurarken çocuk ve genç-
lik edebiyatında hangi boşluğu ta-
mamlamak amacıyla yola çıktınız? 

Ülkemizde, çocuğa göre olan kitap 
ile çocuğu okumadan uzaklaştıracak 
niteliksiz kitap arasındaki farkın yete-
rince anlatılmış ve anlaşılmış olduğu-
nu düşünmüyorum. Çocuk edebiyatı 
ve sanatçı kavramının belleklere yerle-
şebilmesi için,  her kitabın çocuğa uy-
gunluğunun anlaşılması gerekir. Yok-
sa, çocuğun sanatçıyla buluşması hep 
rastlantılara bırakılmış olur. Bu konu-
da eğitim sürecinin ve okulun önemli 
bir sorumluluğu var. Ankara Üniversi-
tesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı  Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi de; çocuk 
ve gençlerimizin entelektüel ve ruh-
sal boyutlarının gelişmesi, yaratıcılık-
larının devindirilmesi için edebiyatın 
ve sanatçının işlevini  anlatmayı  ilke 
edindi.

Nitelikli ve niteliksiz kitap ayrı-
mında kriteriniz neler? 

Erken dönemden başlayarak ço-
cukların bilişsel, dilsel, toplumsal ve 
kişilik gelişimine katkı sağlayabilmesi 
için, onlara seslenen kitapların dil ve 
anlam evrenlerine uygun bir duyarlık-
la hazırlanmış olması gerekir. Şiddet 
içerikli, ‘çocuğa göre olmayan’ yayın-
lar ile çocuklarımızı bir düşünceye, bir 
inanca tutsak kılmak isteyen güdümlü 
yayınların, çocuk ve gençlerin duygu 
ve düşünce sağlığında olumsuz etki-
ler yarattığı gerçektir. Öte yandan, dil-

Ankara’dan güzel haber 
var biz çocuklara!
Türkiye’nin ilk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara Üniversitesi 
bünyesinde 28 Aralık 2009 tarihinde açılmıştı. Yolumuz Ankara’ya düşünce, İyi Kitap olarak, 
merkezin müdürü Prof. Dr. Sedat Sever’le neyi müjdelediklerini konuştuk.
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sel savrukluklar gösteren, basit  anla-
tımlı kitaplarla çocuklarda kitap oku-
ma isteği uyandırılamaz.  

Merkeziniz nitelikli kitaplara ör-
nek verecek mi, üretime/yayıncılığa 
soyunacak mı?

Merkezimiz, gerçekleştireceği araş-
tırmalar ve toplantılarla, çocuğa-gence 
hitap eden nitelikli kitapların nasıl ol-
ması gerektiği konusunda bilimsel bir 
çerçeve çizecek ama yayıncılık yapma 
gibi bir amacımız yok. 

Geçen dört ayda neler yaptınız ya 
da varsa netleşen projelerinizi payla-
şır mısınız bizimle?

Okulöncesi dönem çocuklarına 
seslenen kitaplardaki çocuk hakları, 
yaşam gerçekliği vb. değişkenleri in-
celeyecek çalışma kümeleri oluştur-
duk ve araştırmalara başladık. Ekim 
2011’de  “3. Ulusal Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı Sempozyumu”nu gerçekleş-
tirme kararını aldık. Sempozyum ha-
zırlıkları,  düzenleme kurulu ile bilim-
sel kurulda görev yapacakların belir-
lenme aşamasıyla sürüyor.  

Merkezin yönetimsel yapısına da 
değinir misiniz biraz?

Merkezimizin yönetim kurulu; ço-
cuk ve gençlik edebiyatı, eğitim psiko-
lojisi,  psikolojik danışma ve rehber-
lik, eğitim hukuku, özel eğitim, dil ve 
edebiyat öğretimi alanında uzmanlaş-
mış isimlerden oluşuyor. İsim verecek 
olursak;  Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, 
Prof. Dr. Figen Çok, Doç. Dr. Yasemin 
Kepenekçi, Y. Doç. Dr. Berrin Baydık, 
Y. Doç Dr. Canan Aslan ve Öğr. Gör. 
Zekeriya Kaya’yı sayabiliriz. Danışma 
Kurulumuz ise otuz kişilik bir uzman-
lar grubundan oluşuyor. Bu kurulda; 
Eğitim Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakül-
tesi (Psikiyatri Anabilim Dalı, Çocuk 
ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hema-
tolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı) öğre-
tim elemanları, Türk Dili ve Edebiya-
tı Bölümü ile Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü öğretim elemanları, Sağlık Bi-
limleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölü-
mü öğretim elemanları, çocuk kültürü 
alanında çalışmaları bulunan öğretim 
elemanları, çocuk ve gençlik edebiya-
tı yazar ve çizerleri, çocuk ve gençlik 
edebiyatı alanında çalışan akademis-
yenler, çocuk ve gençlik edebiyatı ya-
yıncıları, çocuk ve gençlik edebiyatıyla 

ilgili sivil toplum kuruluşları temsilci-
leri ile kitle iletişim araçları temsilcile-
ri görev yapacak.

Çocuk ve gençlik edebiyatı ala-
nındaki değişkenlerin büyük kısmı-
nı bir araya getiriyorsunuz merkez-
de. Bu değişkenlerden beklentileri-
niz nedir?

Nitelikli edebiyat yapıtlarıyla okur-
ları buluşturabilmek için her değişke-
nin temel sorumluluklarını uygulama-
sı gerekir. Bu amaçla, sorumluluk taşı-
yanların bilgi, beceri ve duyarlıklarını 
birleştirmek önceliğimiz olacak.

Merkezin kamuoyuna duyurul-
ması için ne gibi faaliyetlerde bulu-
nacaksınız? 

Okuma eyleminden uzaklaşan ço-
cukların, görselliğe bağımlı olmaya 
başlamasını önlemek için uluslarara-

sı ya da ulusal ölçekli çocuk ve genç-
lik edebiyatı sempozyumları, çocuk 
ve gençlik edebiyatı konulu seminer, 
çalıştay, konferans vb. bilimsel etkin-
likler düzenlemeyi; alandaki usta sa-
natçıların ve yapıtlarının tanıtılması-
na yönelik söyleşiler, imza günleri gibi 
çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyo-
ruz.

Türkiye’de üniversiteniz dışın-
da bu alanda çalışmalar yapan diğer 
merkezlerle ya da kurumlarla işbirli-
ğiniz var mı?

Ankara Üniversitesi Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi ile sivil toplum kuru-
luşlarının işbirliği içinde gerçekleştiri-
lecek, çocuk ve genç odaklı sanatsal ve 
bilimsel etkinliklere önümüzdeki yıl-
larda tanık olacağınızı söyleyebilirim. 
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İnsanlığın yüzyıllara dayanan ir-
fanının sonucudur masallar. Yüzyıl-
lar içinden süzülüp gelmiş, defalarca 
farklı şekillerde yaşanmış, ama gene 
de ortak bir tözü içinde barındıran 
gerçeklerin süzülüp, billurlaşmış ha-
lidirler. Toprağın özlü besinini içi-
ne sindirmiş olgun bir üzümden elde 
edilen pekmez gibi bazen tatlı, ama 
bazen de şarap gibi buruk çocukluğu-
muzda, sinemizi, dimağımızı hayatın 
ele geçmesi zor özüyle doldururlar. 

Belki bu yüzdendir, masalların ya-
zarı olmaz, bilinmez.  Onlar insanlığın 
toplu mirası; renk, dil, din ayrımı gözet-
meden, evrensel insanlık halkının or-
tak ürünüdürler. Bu yüzden farklı kül-
türlerin, farklı halkların masallarında 
birbirine çok benzer, bazen tıpatıp aynı 
öğeleri bulmak; hatta bazen aynı masa-
lın farklı toplumlarda aynı çatıyla an-
latıldığını görmek şaşırtmaz bizi. Yüz-
yıllardır insanların çocukları masallar-
la büyütme, masallarla eğitme yoluna 
başvurmuş olması, bunun doğallığında 
hayatın özüne sinmiş olması, çocukla-
rın aslında evrensel bir gerçekle büyü-
tüldükleri anlamına da gelebilir. Aynen 
sokakta oynanan oyunlar gibi, masallar 
da çocuklar tarafından kendiliğinden, 
hevesle, zevkle özümsenir.

Ama sadece insanların macerala-
rıyla, insanlık halleriyle yetinmez ma-
sallar. İçinde yaşadığı evrenin insanın 
hayatında tuttuğu yeri, o büyük yeri 
anlatabilmek için, orada evren kavra-
yışı, tüm bütüncüllüğü içinde kendini 
gösterir. Modern çağın, insan ile doğa-
yı, insan ile evreni birbirinden ayıran 
ikiciliğe dayalı bakışının yerine, ka-
dim masallarda hayvanlar, ağaçlar dile 
gelir, denizler, rüzgârlar, dağlar konu-
şur; bir çocuğun etrafında onu saran 
ne varsa; anlaması, anlamlandırması 
ve evrende yerli yerine oturtması gere-
ken ne varsa masallarda boy gösterir. 
Masalların kahramanları aslında insan 
ile doğanın o bütüncül evreninin her 
bir öğesidir. 

Günümüzde ise durum biraz daha 
farklı. Artık modern masallar yazılı-
yor. Yazarlar evrensel bir dimağdan 
süzülüp gelen masalların kökü kuru-
duğundan olsa gerek, masalın yuka-
rıda sözünü ettiğimiz unsurlarını ele 
alıp, gerçeküstü öğelerle harmanlaya-
rak, yazarı bilinen modern masallar 
yazma işine soyunuyorlar. Bunlarda 
da gene doğanın çeşitli unsurları, do-
ğal güçler, hayvanlar kahraman olarak 
boy gösteriyor.

KADİM DOSTLUKLAR 
Ferda İzbudak Akıncı, Rüzgâr 

Masalları’nda çocukları rüzgârla dost 
etme işine soyunmuş belli ki. Rüzgârın 
çocuklar için korkutucu olabilecek 
özelliklerini, onların fırtına, gök gü-
rültüsü gibi doğal olaylar karşısında 
duyabilecekleri korkuyu, rüzgârı kişi-
leştirip kendi gerçeğini onun dilinden 
anlattırarak aşmaya çalışıyor. Böylece 
çocuklar empati kurma yoluyla, onlara 
korkutucu ya da saçma gelen bir şeyin 
başka yönlerini görmek, olaylara baş-
ka türlü bakabilmek için cesaretlendi-
rilmiş oluyor. 

Evrenin doğal güçlerinin kişile-
şip dile geldiği bu masalların ilkinde, 
yeni kardeşi olmuş bir çocuğun çekti-
ği yalnızlık kendini rüzgârdan ve ka-
ranlıktan korkma şeklinde gösterince, 
uzak bir köyden gelen büyükanne dev-
reye giriyor. Çocuğa ilk önce rüzgârın 
hiç de düşman olmayıp nasıl iyi işler 
de yaptığını, daha da önemlisi aslında 

her esişiyle çocuklara farklı bir masal 
anlattığını belletince, küçük çocuk ar-
tık korktuğu bir şeye farklı bir şekilde 
yaklaşabilmeyi öğreniyor. Bilge büyü-
kanne bu arada anne babaya yeni be-
beğin meşguliyetlerine bu kadar da-
lıp diğer çocuklarını ihmal etmeleri-
nin doğru olmadığının da hatırlatıyor. 
Masalın pedagojik dili burada büyü-
kannenin ağzından konuşuyor.

Diğer masallarda ise rüzgâr sah-
neye kendisi girerek sözü alıyor. Ön 
planda çeşitli olaylar akıp giderken, 
arka planda daha çok kendisinin ev-
rendeki yeri, işlevleri, doğanın işleyi-
şi hakkında çocukları sıkmadan bilgi-
lendirip bilinçlendiriyor. Örneğin, Kü-
çük Tohum adlı öyküde rüzgârın da-
lından düşürdüğü bir tohumun  tekrar 
bir ağaç olmaya giden macerası konu 
edilirken,  Karabulut adlı öyküde arka 
planda, bir bulutun yağmur damlasına 
dönüşüp sonra tekrar evrenin su çev-
rimine nasıl katıldığı anlatılıyor. 

Rüzgâr Masalları eskinin kadim 
masallarından çok farklı. Ama doğa-
nın, çocukların yaşamından giderek 
uzaklaştığı bir çağda, onlara evrenin, 
doğanın dilini konuşmayı öğretmeye 
çabaladığı için çocukların başuçların-
daki yerini almaya hak kazanıyor.   

Zarife BİLİZ

Rüzgârın dilinden 
modern masallar...
Modern dünyanın insanı doğa ile uygarlık arasında tercih yapmaya zorlayan düşüncesi yerine, 
masalların tabiatı kucaklayan dostluğunu sunuyor Ferda İzbudak Akıncı’nın Rüzgâr Masalları…  
Bunu yaparken masalın pedagojik dilini ebeveynler için de konuşturuyor ama.

Rüzgâr Masalları
Ferda İzbudak Akıncı

Resimleyen: Serap Deliorman
Tudem Yayınları / 80 sayfa
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Benim Kütüphanem
Dergimizin sayfalarını bir süre önce kütüphaneci dostlarımıza da açtık! Son üç ay içinde 
okuduğunuz, çocuklara ve gençlere gönül rahatlığıyla önerebileceğiniz iyi kitapların birkaç 
paragraflık tanıtımlarını iyikitap@tudem.com adresine heyecanla bekliyoruz.

Ya Öyle Değilse 
Yeşim Karaal

Resimleyen: Serap Deliorman
 Kök Yayıcılık / 72 sayfa

Ya Öyle Değilse, kitabın adının 
yaptığı çağrışımdan da anladığımız 
gibi hiçbir olayın ya da kişinin gö-
ründüğü gibi olmayacağını, bildiği-
miz beş değişik masalı farklı yönle-
riyle bizlere aktaran bir masal kitabı. 

Hepimizin küçükken çok sevdiği, Pa-
muk Prenses ve Yedi Cüceler, Uyuyan Güzel, Bremen Mızı-
kacıları, Sihirli Fasulyeler ve Ağustos Böceği ile Karınca gibi 
masal kahramanlarının kötü karakterlerini farklı bir bakış 
açısıyla irdeleyen yazar, küçükler kadar büyükleri de heye-
canlandırabilecek bir masal kitabı hazırlamış. Yazar ilk ki-
tabı Ya Öyle Değilse’yi yazarken eğitimci gözlüğü ve sanatçı 
kişiliğini birleştirerek, didaktik olanla eğlenceli olan arasın-
da iyi bir köprü kurmayı başarmış, böylece kitabın daha ilgi 
çekici olmasını ve zevkle okunmasını sağlamış.

Evrim METİN
İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent İlköğretim Okulu 

Kütüphanecisi

Uçan Salı 
Müge İplikçi
Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Günışığı Kitaplığı / 88 sayfa

 
Müge İplikçi, ilk çocuk kitabı 

olan Uçan Salı’da bizleri hayalperest 
bir çocuğun gündüz düşlerine, ora-
dan usta bir dille gerçeğe yakınlaş-
tırırken diğer yandan hayallerimiz-
le buluşturuyor. 

Yazarımız, İstanbul Kadıköy’deki eski Salı pazarında 
kaybolan bir kız çocuğunun annesini bulma telaşında iken 
kurduğu hayallerinden yola çıkarak göz ardı ettiğimiz top-
lumsal gerçekleri; bayramlaşmayı, aileyi, güveni, hayal ve 
gerçek arasında ince çizgiyi, yoksulluk ve buna bağlı gelişen 
önyargıları kırmayı hedefliyor öykü boyunca… 

Temalarını 8-10 yaş grubu çocukların rahatlıkla anlaya-
bileceği bir dilde işleyen yazarımız, gerçeklik algısı ile ha-
yallerimiz üzerine bizi yeniden düşündürmeye sürüklüyor. 

Mustafa Delioğlu’nun usta fırçasıyla renklenen Uçan 
Salı, 88 sayfadan oluşup Suzan Aral’ın özgün grafik tasa-
rımıyla çağdaş çocuk edebiyatının unutulmazları eserleri 
arasında olmaya aday.

Çiğdem ODABAŞI
İzmir Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu Kütüphanecisi 

Charlotte’nin Müzikli Maceraları 
Christine Mellich

Çev: Ersel Kayaoğlu
Kelime Yayınları / 104 sayfa 

Yaşamımızın neredeyse her ala-
nında müzik önemli bir yer tutuyor. 
Ayrıca aramızda müzik dinlemeyi 
sevmeyen de yoktur. 

Kanatlı küçük bir kız olan Char-
lotte, tüm çocukları müzik dolu bir gün geçirmeye davet 
ediyor. Charlotte, çan kulesinde her saat başı yeni bir bes-
teciyle karşılaşıyor ve müzik türlerini (senfoni, opera, bale) 
ya da müzik bilgisi kavramlarını (tempo tanımları, ses di-
zileri, aralıklar) öğrendiği değişik maceralar yaşıyor. Bu 
maceralarda ayrıca, müzisyenlerin yaşamlarından kesitler, 
hikâyecikler ve çözülmesi gereken heyecanlı müzik bulma-
caları da var.

Ayrıca eğlenceli eğitim kitapları kategorisinde olan bu 
kitap diğer kitaplardan farklı olarak kaynak kitap niteli-
ğindedir. Özellikle müzik öğretmenlerinin ders kitapları-
nın yanında yardımcı kaynak kitap olarak kullanabilecek-
leri bir kitaptır.

Ben de klasik müziği seven birisi olarak bu kitapta bir-
çok besteci hakkında bilmediğim şeyler öğrendim. Özellik-
le öğrencilerin klasik müziği bilinçli biçimde algılamaları-
nın ve sevmelerinin başlangıcı olarak, Charlotte’nin beste-
cilerle karşılaştığı zaman yaşadığı maceraların tüm çocuk-
ları eğlendireceğini düşünüyorum. Kanatlı Charlotte’nin 
karşılaştığı besteciler kimler mi? Johann Sebastian Bach, 
Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Peter Tcha-
ikowsky, Claude Debussy, Charles Ives… 

Yazar, müzik türleri hakkında bilgi sahibi olmamız, 
daha iyi anlamamız ve sevmemiz için faydalı bir eser orta-
ya çıkarmıştır. 

Şule YILMAZ
ZMEV Kemer Okulları Kütüphanecisi
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SineKitap
Umay SALMAN

Yetenekli yönetmen Luc Besson’un keyifli kaleminden çıkan Arthur ve Minimoylar hikâyeleri, ikinci 
filmle yeniden beyazperdede. Afacan Arthur ve balina gibi gülen, en ufak zorlukta muslukları açan 
iki milimetrelik sevimli yaratıkların maceraları yine heyecan dolu.

Mini mini bir Minimoy 
pencereme konmuştu

Çocukken her şey mümkündür, 
çünkü hayal gücü yerini gerçekliğe bı-
rakmamıştır. Her şeyi mümkün kıl-
mak hayal gücünün yanı sıra bir de ki-
taplarla olur. Şimdi sizlere müthiş bir 
hayal gücünün  ürünü olan bir kitap-
tan söz edeceğim. Ünlü yönetmen Luc 
Besson’un kaleminden çıkan Arthur ve 
Minimoylar hikâyelerinden bahsedi-
yorum. On yaşındaki ufaklığın mace-
ralarını anlatan serisinin üçüncü kita-
bını konuk edeceğiz SineKitap’a. Zira 
Arthur – Maltazar’ın İntikamı, beyaz-
perdeye de aktarıldı. 

FRANSIZ FANTAZYASI
Derinlik Sarhoşluğu, Beşinci Ele-

ment, Leon gibi filmlere imza atan 
ünlü Fransız yönetmen Luc Besson, 
çocuklar için yazdığı Arthur serisinde 
yeni bir kahramanla tanıştırıyor bizi: 
Melek yüzlü, fırça saçlı, çilli suratlı 
Arthur’la. Benzetmeleriyle, yaratıcılı-
ğıyla, minik yaratıkların farklı dünya-

sına yolculuk yaptıran Arthur serisine 
geçmeden, Luc Besson hakkında bir-
kaç kelam etmek şart.

Fransa’nın Steven Spielberg’i ola-
rak anılan Besson 1959 yılında Paris’te 
doğdu. Çocukluğunu dalgıç eğitmen-
liği yapan anne babasıyla ülkeleri do-
laşarak geçiren Besson’un ilk aşkı dal-
gıçlık oldu. Sualtıyla yunuslarla yüze-
rek tanışan Besson, on yedi yaşında 
geçirdiği bir kaza yüzünden dalma-
sı yasaklanınca, deniz biyoloğu olma 
tutkusundan vazgeçip sinemaya yö-
neldi. Yunuslarla ve denizaltında ge-
çen çocukluğunun etkisiyle hayal gücü 
oldukça gelişen, Beşinci Element’in 
hikâyesini daha o yıllarda kafasında 
tasarlayan Besson, on dokuz yaşında 
da Hollywood’a giderek yönetmen ol-
maya karar verdi. ABD’de üç yıl kaldı. 
Dalgıçlığa olan tutkusuyla imza attı-
ğı filmlerden biri Derinlik Sarhoşluğu 
oldu. Küçük bir kızla bir kiralık kati-
lin arasındaki sevgiyi anlattığı Leon’la 
dünya çapında üne kavuştu. Beşinci 
Element’le de çocukluk düşünü ger-
çekleştirdi. 

Besson kaleme aldığı ve iki cildi-
ni beyazperdeye de aktardığı Arthur 
ve Minimoylar’ın hikâyeleriyle de ço-
cukların hayal gücüne tohumlar eki-
yor. Birbirinden keyifli seri dört kitap-
tan oluşuyor. Serinin ilk kitabı Arthur 
ve Minimoylar’ı, Arthur ve Yasak Kent, 
Arthur – Maltazar’ın İntikamı, Arthur 
– İki Dünya Savaşı izliyor. 

Besson, ilk kitabı beyazperdeye de 
aktardı. Beyazperdedeki ikinci film ise 
Arthur – Maltazar’ın İntikamı oldu. 
Film geçen aylarda gösterime girdi. Ki-
tabın ve filmin konusuna değinmeden 
önce serinin en başına dönmek şart, 
zira üç kitap da birbiriyle bağlantılı. 

Arthur ve Minimoylar’da, on ya-
şındaki Arthur, anneannesiyle yaşıyor. 
Çok sevdiği dedesi ise dört yıl önce 
kaybolmuş. Kocaman bahçeli bir evde 
oturan Arthur’un en büyük eğlence-
si, dedesinin Afrika’dan getirdiği eş-
yalarla dolu odasında vakit geçirmek. 
O odada birçok hikâyenin bulundu-
ğu kitapları okuyarak esrarengiz şe-
kilde ortadan kaybolan dedesini bek-
leyen Arthur’un dünyası, bir gün evle-
rinin elinden alınacağını öğrenince yı-
kılıyor. Yaşadıkları çiftlik evinin yeri-
ne yeni bir site inşa edilmek isteniyor 
çünkü. Dedesinin kitabında okuduğu 
bir hikâyede Afrika’da yaşayan ve iki 
milimetrelik yaratıklardan oluşan Mi-
nimoy kabilesiyle tanışan Arthur, yine 
aynı kabilede dedesinden emanet bir 
hazine olduğunu öğreniyor. Arthur, 
evi kurtarmak için hazinenin peşine 
düşünce tuhaf kulaklı, fırça saçlı, kü-
çük, sevimli yaratıkların dedesi tara-
fından bahçelerinin altındaki bir dün-
yaya getirildiğini öğreniyor. İpuçlarını 
takip ederek Minimoylar’ın dünyasına 
geçiyor. 

ARTHUR, MİNİMOY OLURSA...
Arthur, onların dünyasında bir 

Minimoy’a dönüşüyor. İkinci kitap
Arthur ve Yasak Kent, Arthur’un 
Minimoylar’ın güzel prensesi Selen-
ya ve kardeşi Betameş’le birlikte atıldı-
ğı heyecanlı ve tehlikeli bir macerayla 
devam ediyor. Kayıp dedesini ve hazi-
neyi bulmak için Yasak Ülke’ye doğru 
yola çıkıyorlar. Yolculuk hem bir sava-
şın hem de Selenya ile Arthur arasında 
tohumları atılan aşkın başlangıcı olu-
yor. Cevizden yapılmış gemiler, sivri-
sinekler üzerinde savaşan kötü adam-
lar ve Minimoy ülkesinin en büyük 
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düşmanı Maltazar… Kitapta hepsini 
bulmak mümkün.

Arthur - Maltazar’ın İntikamı’nda, 
Arthur önceki maceralarda dedesi-
ni bulduğu ve evlerini kurtardığı için 
dedesinin evinde tatilin tadını çıka-
rıyor. Bu arada Bogo-Matassalai sa-
vaşçılarının yardımıyla doğayla bü-
tünleşmeyi öğreniyor. Belli etmese de 
Minimoylar’ın dünyasına geçip Pren-
ses Selenya’ya kavuşacağı anı bekliyor. 
Dolunaylı gecelerde özel bir törenle 
yapılan bu geçiş için Arthur’un bekle-
diği gün gelip çattığında ise büyük bir 
sorun ortaya çıkıyor. Babası tatili er-
ken bitirmeye, Arthur’u ve annesini de 
alıp eve dönmeye karar veriyor. Fakat 
tam çantasını toplarken bir örümce-
ğin getirdiği bir mesaj, Arthur’un yü-
reğini hoplatıyor: İmdat! diyor mesaj-
da. Bunu ona Minimoylar’dan başka 
kim göndermiş olabilir? Arthur, on-

ların yanına koşmak zorundadır. Yine 
Minimoylar’ın ülkesine geçer. Diğer 
kitaplarda da olduğu gibi birbirinden 
heyecanlı maceralar yaşar, tehlikeler 
atlatır. Ancak Arthur, Maltazar’ın tu-
zağına düşmüştür. Minimoylar ülke-
sinde kalır, çıkamaz. Maltazar ise in-
sanların dünyasına geçer. Kitap tam da 
bu heyecanlı yerde biter. Besson bun-
dan sonrasını Arthur - İki Dünyanın 
Savaşı’nda anlatıyor.  

Besson diğerlerinde olduğu gibi 
bu kitapta da kalemine usta yönetmen 
gözünü katıyor. Kitapta görsel bir dil 
hâkim. Böylece maceranın içine bizzat 
dahil olmak mümkün. Kitabın dili bir 
o kadar da komik. Fantastik bir ülkeye 
yolculuk yapmak bir yana, Besson’un 
yaptığı benzetmeler sayesinde yüzü-
nüzden tebessüm eksik olmuyor. “Pey-
nir görmüş tilki gibi ağzının suyu aka-
caktı neredeyse”, “pencerenin altında 
havlayıp duran köpeklere metelik ver-
meyen tembel bir kedi gibi”, “dondur-
ması bitmiş bir çocuk gibi olduğu yerde 
donup kaldı”… Keyifli benzetmeler-
den sadece birkaçı. Besson doğayı da 
öyle güzel anlatıyor ki: “Doğa da öğ-
retir, ona kendini korumayı, ama pay-
laşmayı öğretir. Rüzgâr dalları kırarken 
bir yandan da oksijen taşır…” 

Kitabımızın kahramanı Arthur 
duyarlı bir çocuk. Yaşı küçük olması-

na rağmen en tehlikeli yaratığın insan 
olduğunu bilecek kadar da bilge. Mi-
nimoylar ülkesi ise yaşadığımız dün-
yadan çok farklı. Arthur’un deyimiyle, 
“Bizim toplumumuzun sadece iyi taraf-
larını benimsemiş gibi görünüyorlardı; 
âdeta altında yaşadıkları toprak, dün-
yamızın bütün pisliklerini, tarih bo-
yunca yaptığımız hataları süzgeç gibi 
tutmuştu.” Kitapta doğadaki canlıla-
rın yaşam hakkına saygı göstermeyen,  
birbiriyle iletişimi olmayan insanoğlu 
da eleştirilerden nasibini alıyor. Art-
hur serisi ve iki film, doğadan kopmuş 
şehirlerde, sanal bir gerçeklikte büyü-
yen yeni nesil  için takip edilmesi gere-
ken önemli çalışmalardan. 
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Arthur - Maltazar’ın İntikamı
Luc Besson

İllüstrasyon: Patrice Garcia
Çev: Saadet Özen

Can Çocuk / 208 sayfa

Mine ERYAVUZGelecek, miniklere emanet 
Geçen ay İstanbul’u ziyaret eden Jean-Marie Defossez, ilköğretim okullarında Doğadostu Kardeşler 
serisini tanıttı. Çocuklara çevreci bir bilinç kazandırma misyonunu taşıyan yazar, aslında zoolog ve 
ekolog. İyi Kitap olarak etkinliklerinden birini takip ettiğimiz Defossez sorularımızı yanıtladı…

Kelebekleri düşünün… Bahar ay-
larında etrafta uçuşur, yanımızdan ge-
çip giderler. Üstelik ömürleri de bizim 
zaman dilimimize göre yalnızca ve 
yalnızca bir gündür. Renkli kelebekle-
ri hepimiz çok severiz değil mi? Ama 
çok azımız nesillerinin tükenmekte ol-
duğunun, gelecek baharlarda onlara 
rastlamamızın bile zor gözüktüğünün 
farkında. Aslen Belçikalı olan, ancak 
Fransa’da yaşayan zoolog ve ekolog ya-
zar Jean-Marie Defossez için fitili ateş-
leyen, yanından geçip giden kelebekle-
rin bile bir geleceği olmadığını öğren-
diği an olmuş…

Dünyanın kirlendiği, enerji kay-
naklarının tükendiği, küresel ısınma-

nın her geçen gün şiddetini arttırdığı 
âşikar, peki şikayet edip üzülmek dı-
şında ne yapıyoruz? Bu soruya kendisi 
bile, ‘Hiçbir şey’, yanıtını verince, gü-
nümüz bencil ve duyarsız yetişkinle-
ri yerine gözünü çocuklara çevirmesi 
gerektiğini anlamış Defossez. O da ço-
cuklar için yazmaya başlamış. Kitapla-
rında çocuklara, çocuk karakterlerin 
gözünden, elimizden kayıp giden dün-
ya için yapabileceklerini gösteriyor. 
Şimdilik sekiz kitabı Türkçe’ye çevri-
len Doğadostu Kardeşler serisi çevre-
ye duyarlı ve çevre için harekete geçe-
cek bir nesil yetiştirmek gibi bir mis-
yonu taşıyor…



Yazmaya ne zaman başladınız?
28 yaşında başladım. Çoğu yazar-

sanatçı gibi, “5 yaşından beri hikâyeler 
yazıyorum zaten…” gibi bir klişem 
yok ne yazık ki (gülüyor)!

Asıl mesleğiniz neydi? Daha doğ-
rusu yazarlıktan önceki…

Zoologluk… Zooloji ve ekoloji 
eğitimi aldım.

Peki yazarlık maceranız nasıl 
başladı?

Çocukluğumu geçirdiğim Belçi-
ka’daki kır evimizin önündeki dere sa-
yesinde…

Nasıl yani, açar mısınız biraz?
Çocukken o derede oynamayı çok 

severdim. Bir sopam vardı; onu suyun 
içinde gezdirip yüzen ufak balıkla-
rı yakalamaya çalışırdım. Büyüdükçe 
sanki o dere kirlenmeye, çamur ren-
gine dönüşmeye başladı, tabii içinde-
ki balıkların yerinde de yeller esiyor-
du... Gidip babama sormuştum, “Sen 
küçükken de bu dere kirleniyor muy-
du?” diye… O da bana eskiden bu de-
renin, bulunduğumuz kasabanın en 
temiz yeri olduğunu ve en çeşitli ba-
lıkların bu sularda yüzdüğünü söyledi. 
Hatta abim bile balıkların öldüğünü 
görmemişti. Peki benim çocukluğum-
da ne değişmişti? Bu soru hep kafamı 
kurcaladı ve beni üniversitede zoolo-
ji ve ekoloji bilimi okumaya teşvik etti. 

Dünyanın geleceği için o ufak 
taşlardan birini de siz atmak istedi-
niz öyleyse…

Kesinlikle! Zoolog olarak çalışır-
ken bu dünyanın geleceğinin sadece 

çocukların elinde olduğunu anladım. 
Çünkü günümüz insanları kötüye gi-
den durumdan yalnızca şikayet edi-
yor; ama çözüm üretmiyorlar.   

Siz de çocukları bilinçlendirmek 
gibi bir misyon mu edindiniz kendi-
nize?

Bilinçlendirmekten bir adım daha 
ötesi aslında… Bilinçlendirmek ve ha-
rekete geçirmek…

Peki günümüz çocukları çevre, 
doğa ve hayvanlar için harekete geç-
meye niyetli gözüküyor mu?

Hem de çok niyetliler! Nesli tüken-
mekte olan hayvan türleri, tükenen su 
kaynakları ve kaybedilen ormanlar 
konusunda gerçekten çok endişeliler. 
Çünkü onlar daha çocuk ve çok du-
yarlılar… Yetişkinlerin yaptığı gibi her 
şeyi yok saymıyorlar. Çevreleriyle ilgi-
leniyorlar ve bazı şeyleri değiştirmek 
istiyorlar.

Kitaplar onları harekete geçir-
mek için güçlü bir araç mı?

Bu, o kitapta ne bulacaklarına, na-
sıl bilgilendiklerine göre değişir. Doğa-
dostu Kardeşler serisinde aslında ken-
dileri gibi 7-8 yaşlarında, şehirli üç ço-
cuğun maceraları var. Bu karakterlerin 
hepsi hayali, ama doğayı ve hayvanları 
kurtarmak için yaptıkları şeyler, atıl-
dıkları maceralar gerçekçi.

Doğadostu Kardeşler serisinden 
söz açılmışken soralım… Bu seriniz 
Fransa’da epey ünlü, Türkiye’de de 
çok seviliyor. Sizce çocukların kitap-
larınıza bu kadar ilgi duymasını sağ-
layan ne?

Macera hikâyeleri olması ve karak-
terlerin kendilerine benzemesi. Mese-
la karakterlerin isimlerini bile düşü-
nürken modern, günümüz isimleri ol-
masına dikkat ettim. Jülyen, Kleris ve 
Tomas arkadaşlarımın çocuklarının 
isimleri…

Bir de hayvan karakter var! Bir 
gelincik, adı Wifi…

Evet, çok sempatik, yaramaz ve ço-
cukların en yakın dostu. Tüm macera-
larda beraberler. Adı da şu bildiğimiz 
kablosuz internet bağlantısından geli-
yor: WiFi!

Serinin her kitabında, bir başka 
nesli azalan hayvanın kurtuluş hikâ-
yesini okuyoruz… Nesli tükenmek-
te olan hayvanlar dışında başka çev-
re konularına da değinecek misiniz?

Su, çok önemli bir konu. Dünya-
da suyun azalması, kaynakların tüke-

tilmesi, beni şu an en çok endişelen-
diren ve üzen meselelerin başında ge-
liyor. Düşünün bir, su aslında bedava 
olmalı. Çünkü denizler ve okyanus-
larla çevrili bir gezegende yaşıyoruz. 
Ama suyu almak için para ödüyoruz. 
Hem de gereğinden fazla. Çünkü on-
ları şişelemek ve pazarlamak için mal-
zeme harcanıyor, enerji harcanıyor, 
başta petrol olmak üzere pek çok do-
ğal kaynak da peşi sıra tüketiliyor. So-
nuçta küresel ısınmayla birlikte azalan 
yağmurlar, barajlardaki suyu da azal-
tıyor ve su, uğruna savaşlara neden 
olacak bir kaynak olmaya doğru gidi-
yor…

Söyledikleriniz dünya için en 
önemli sorunların, gündem madde-
lerinin başında geliyor. Açıkça yaşa-
mımız tehlikede diyorsunuz… Ço-
cuklar bu konuda duyarlı, peki biz 
büyükler ne yapmalıyız? 

Çocuklara güvenmek zorunda-
yız. Onlar, gelecekler ve her şey onla-
rın elinde olacak, ama onların değiş-
tireceği bir geleceğe sahip olabilme-
leri için bizim şu an elimizden geleni 
yapmamız şart! Ben kitap yazıyorum; 
işin sosyal ve kültürel tarafından da 
tutuyorum. Ama sıradan biri en azın-
dan evinin önünü temiz tutmalı, çöpü 
çöpe atmalı. Olabildiğince az enerji 
harcamalı, çevresine en az zarar vere-
cek şekilde yaşamak için çaba sarfet-
meli!

Doğadostu Kardeşler’in devamı 
gelecek mi?

Bu seriyi 20 kitaplık bir seri olarak 
tasarlamıştım. Bittikten sonra farklı, 
ama yine çevre odaklı bir temayla baş-
ka bir seriyi yazmaya koyulacağım…

Doğadostu Kardeşler
Filleri Koruyalım

Jean-Marie Defossez
Resimleyen: Fabien Mense

Çeviren: Nükhet İzet
Beyaz Balina Yayınları / 64 sayfa
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Yirmi beş yıllık geçmişinde birçok başarıya imza atan Tudem Yayınları, 17 Nisan günü merkezi 
İzmir’de, Alsancak Garı’nda düzenlediği 25. yıldönümü kutlamasında basın mensuplarını, yayın 
dünyasını ve eğitimcileri ağırladı.

Tudem yirmi beşinci
yıldönümünü kutladı

1984 yılında, dershaneler için ki-
tap hazırlamaya başlayarak eğitim 
dünyasına aktif olarak katılan Tu-
dem, 25. kuruluş yıldönümünü mer-
kezi İzmir’de, Alsancak Garı’nda dü-
zenlediği bir partiyle eğitimciler, ba-
sın mensupları ve yayın dünyasından 
500’ü aşkın davetliyle birlikte kutladı. 
Bu yıl on beşincisi düzenlenen İzmir 
Tüyap Kitap Fuarı’nın açılışını da ger-
çekleştiren Büyükşehir Belediye Başka-
nı Sayın Aziz Kocaoğlu ile önceki dö-
nem milletvekilleri Altan Öymen, Er-
can Karakaş ve bazı bürokratların da 
katılımıyla renklenen gecede Tudem 
Yayınları misafirleriyle geçmiş başarı-
larını ve yeni hedeflerini paylaştı.

Tudem Yayınları Genel Yayın Yö-
netmeni ve Yönetim Kurulu Üyesi İlke 
Aykanat Çam’ın ardından, Tudem’in 
Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı 
İsa Aykanat’ın konuşmaları ile açılan 
geceye; Türkiye Yayıncılar Birliği tem-
silcileri ile Tudem ve Uçanbalık yayın-
cılarının yanı sıra, Yüksel Pazarkaya, 
Füruzan, Muzaffer İzgü, Mustafa De-
lioğlu, Elif Kürkçü, Biray Üstüner, Ni-
lay Yılmaz ve Serap Deliorman gibi ye-
tişkin ve çocuk edebiyatına katkı veren 
isimler katıldılar.  

Tudem Yayınları Genel Yayın Yö-
netmeni İlke Aykanat Çam konuş-
masında; kutlama akşamının kendi-
leri için taşıdığı anlamı şöyle ifade 
etti: “İzmir’in kültür hayatında çok bü-
yük bir yeri olan İzmir Kitap Fuarı’nın 
15. yıldönümü olan bugün, Tudem’in 

25. kuruluş yıldönümünü kutlamak ve 
Uçanbalık Yayınları’yla birleşmemi-
zin heyecanını yaşamak, bize üç büyük 
mutluluğu tattırdı. Okuyan nesiller ye-
tiştirmek üzere yola çıkan Tudem, he-
yecanından bir şey yitirmeden ve 25 
yılda yaşlanarak değil aksine büyüye-
rek ve gençleşerek yeni hedeflere odak-
lanıyor.”  

25 YILLIK GELENEK
Tudem Yayınları Yönetim Kuru-

lu Başkanı İsa Aykanat ise gecede yap-
tığı konuşmada, “saygın insanlara ev 
sahipliği yapmaktan duyduğu onurun 
herkese nasip olmasını” dileyerek duy-
duğu mutluluğu dile getirdi. “Bir kuru-
mu yaşatmak, kültür birikimini aktar-
manın esası için gereklidir,” diyen İsa 
Aykanat, “Yurt dışında davet edildiğim 
kitap fuarlarında ellinci, hatta yüzün-
cü yaşlarını kutlayan yayınevleri oldu-
ğunu gördüğümde, ülkemizdeki kültür 
kurumlarının da yüzyıllık bir gelenek 
oluşturabilemesinin hayalini kuruyo-
rum ben de. Dolayısıyla kızıma vasiyet 
ettiğim gibi torunlarıma da vasiyet ede-
ceğim: Tudem olarak 50 yıla varmanın 
tahayyülüyle nice 25 yılları, daha güzel 
günlerde kutlayalım,” dedi.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilim-
leri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Sedat Sever de gecede kısa bir konuş-
ma yaparak, 25 yılda bir kuşak yetiş-
tiren Tudem’le bugün yeni bir kuşa-
ğın başladığını ve Uçanbalık’la birleş-
mesinin Tudem’in yetiştireceği ‘yeni 
bin kuşaklar’ anlamına geldiğini be-
lirtti. Sever, “Çocuklarımız nitelikli ki-
taplar okusun diye Uçanbalık ve Tu-
dem Yayınları birleşti. Yeni bin kitaplar, 
‘bin düşüncesi gelişmiş çocuk’ demektir,” 
diye de ekledi. 

Geceye katılanlar arasında yer alan 
gazeteci-yazar Deniz Kavukçuoğlu da, 
“Çeyrek yüzyılı geride bırakarak bir ge-
lenek oluşturan kurumların sayısının 
azlığına” değinerek, “Tudem’in, kül-
tür hayatımızdaki çoğalmaya işaret et-

tiğini” ifade etti. Tudem’in, öğretmen-
lerden yazarlara ve eğitimcilere doğru 
genişleyen renkliliğinin “büyük bir gi-
rişimi ve artışı” gösterdiğini de sözle-
rine ekleyen Kavukçuoğlu, “Tudem’in 
25. yılını yürekten kutladığını” belirtti.

25 yıllık süreçte birçok ilki gerçek-
leştiren Tudem, okullarda ilk defa üni-
versite sınavlarına hazırlık testleri uy-
gulamasını başlatarak, 1991 yılında 
Özel Tudem Dershanesi’ni kurdu. Bu-
gün, ilk ve orta öğretim öğrencilerine 
ve öğretmenlere yönelik eğitim yayın-
larının yanı sıra, çocuk kitapları yayın-
cılığı ile dershane hizmetlerini 15 fark-
lı ilde sürdüren Tudem, nitelikli çalış-
malarıyla her geçen gün artan başarı-
sını kültür alanında yılda yaklaşık 120 
kitap yayımlayarak perçinliyor. 

Bu yılın Nisan ayında çocuk edebi-
yatının önemli yayınevlerinden Uçan-
balık Yayınları’yla güçlerini birleşti-
ren Tudem, dünya çapında 50’yi aşkın 
saygın yayıneviyle işbirliğini sürdürü-
yor. Öte yandan bir yıldır çıkarmakta 
olduğu aylık, ücretsiz okul öncesi, ço-
cuk ve gençlik kitapları tanıtımı gaze-
tesi  İYİ KİTAP’la kütüphanecilere ve 
öğretmenlere kılavuzluk etme görevi-
ni de üstleniyor. Tudem Yayınları’nın 
bir verimi olarak biz de Tudem ailesi-
nin 25. yaşını kutluyor, nice 25 yıllara 
diyoruz.    

   İyi KİTAP
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Finlandiyalı yazar-çizer Tove Jans-
son, iki dünya savaşının tanıklığını 
yapmış, sanatçı aileden gelen biri ola-
rak doğal ve ekolojik dengenin korun-
masından yana olan savaş karşıtı tavrı-
nı; çocuklar için yazmayı ve onlar için 
resimlemeyi seçerek gösterir. Tüm ya-
şamını geçirdiği Finlandiya’nın, do-
ğal güzelliklerini düşleyerek yarattı-
ğı ve adlarını yaşadıkları vadiye ve-
ren ‘Mumi’ ailesinin maceralarını 
anlatan çizgi serisinde, Finlandiya 
Körfezi’nden esinlenir.

Çocuklara yönelik fantastik bir 
çizgi roman serisi olan ‘Mumi’ kitapla-
rını, 1945 sonunda, kendisini depres-
yona sokan II. Dünya Savaşı yıllarında 
yaşanan tahribatı ve politikacıları en 
insani yoldan protesto etmek için ha-
zırlar. Jansson’ın, İsveççe kaleme aldı-
ğı sekiz kitaplık ‘Mumi’ serisinin ikinci 
kitabı olan Kuyruklu Yıldız Geliyor ile 
üçüncü kitap, Büyücünün Şapkası ilk 
kez Türkçe’de, Ayrıntı Yayınları’nın Di-
nozor Çocuk serisinden yayımlandı. 

Mumi Anne ile Mumi Baba’nın, 
oğlu Mumiş ile Snif ’den oluşan 
Mavi Mumiş Evi sakinlerine; Baba 
Mumi’nin yanlışlıkla evlerini yıktıkları 
Misk Faresi’nin katılmasıyla, Mumi ai-
lesi kalabalıklaşır. Mumi Anne’nin ka-
tılmadığı ve ormanda konakladıkları 
bir gezi esnasında bir kuyruklu yıldı-
zın ormana çarpacağını öğrenmeleriy-
le ise macera başlar. Mumi Baba, Mu-
miş ve Misk Faresi’nin kuyruklu yıl-
dızla ilgili endişeleri bir süre sonra ye-
rini evrenin bilinmeyen gizemiyle bir-
leşen hayal gücünün sınırsız heyecan-
larına bırakır. 

Orman gezisi, ‘kuyruk yıldız çar-

parsa’ spekülasyonlarıyla devam eder-
ken, gruba, yolda karşılaştıkları He-
mul, Snork, Mumrik ve Snorki de ek-
lenir. Kuyruklu yıldız ormana çarpıp 
kızıl meteorlarını saçarken, Mumi ai-
lesi ve dostları dostluğun, paylaşma-
nın ve heyecanın tadına doyasıya va-
rırlar. Tüm bu korkulu bekleyiş süre-
cinde ise, Mumi Anne’nin benzersiz 
yemeklerini tadan Mumi vadisi sakin-
leri nihayet, bu doğal felaketin insan-
lığa öğreteceği yegane şeyin insanları 
birarada tutacak sevgiyi yaratma gücü 
olduğunu gösterirler okurlara. 

ŞAPKANIN SIRRI
İlk bakışta, Hüseyin Rahmi Gür-

pınar’ın, Halley Kuyruklu Yıldızı’nın 
dünyaya çarpacağı söylentisiyle, İs-
tanbul’un kenar mahallelerinde yaşa-
nan paniği ve insanların batıl inanç-
lara olan bağlılığının yarattığı cehale-
ti, Batılılaşma sürecinin parodisini ya-
parak hicvettiği Kuyruklu Yıldız Altın-
da Bir İzdivaç adlı klasik romanını ha-
tırlatıyor Kuyruklu Yıldız Geliyor.

Ancak, Gürpınar’ın, yetişkinler 
dünyasının kadın-erkek eşitliği sorun-
larını ele alan romanının aksine Kuy-
ruklu Yıldız Geliyor; çocuk masumi-
yetinin ve hayal gücünün, savaşlarla 
yok olan bir dünyada, yemyeşil bir bit-
ki örtüsü, denizler ve türlü çeşitlilikte-
ki hayvan türleriyle birlikte nasıl alter-
natif ve gerçek bir dünya yaratılabile-
ceği sorusunu her yaştan okuruna so-
ruyor. 

Mumi vadisi sakinlerinin yaşam-
ları, serinin üçüncü kitabı Büyücünün 
Şapkası’nda da vadinin kadim dostla-
rı Garko, Hoflan ile Hiflan, Hatifnatlar 

ve Yavru Kedi’yle devam ediyor. 
Kış uykusundan bahara uyanan 
‘Mumi’lerin ormanda bulduk-
ları sihirli şapkayla birlikte bir 
dizi tuhaf olayın gerçekleşmesi 
kahramanlarımızı endişelendi-
rir. Yumurta kabuklarından bu-
lut, balıklardan kuş ve karınca-

lardan canavar yaratan şapkanın sahi-
bi büyücünün aydan dönmesini bekle-
yen ‘Mumili’ler, evleri şapka yüzünden 
tropik bir ormana çevrildiğinden Tar-
zancılık oynamaya başlarlar.  Bu oyun 
onlara macera olurken, yazar Jansson 
yine çocukları; küresel dünyanın ka-
dim sorunlarına karşı uyarmaya niyet-
lidir. Bugün de, kocaman bir cengeli 
andıran dünyanın, en yaygın dili olan 
İngilizce’nin, yerel dillere olan üstün-
lüğüne ironik bir göndermedir Mumiş 
ile Sniff arasında geçen kısa konuşma: 
“ ‘Tarzan eat now!’ dedi Mumiş. ‘Bu ne 
diyor yav?’ diye sordu Snif. ‘Tarzan ye-
mek istiyormuş. Bu İngilizce. Orman-
da büyüyen herkes bu dili konuşur, dedi 
Snorki.’ ”

Ay’da, Kral Yakutu arayan büyücü-
nün tüm vadiye izlettiği kızıl yakut şö-
lenini izleyen ‘Mumiler’, eğlenceli bir 
kutlama gecesiyle Kral Yakutu’nun iki-
zi Kraliçe Yakutu’nu bulurlar. 

Büyücünün tüm Mumi vadisi sa-
kinlerinin dileklerini gerçekleştirdiği 
şölen, havai fişek gösterileri ve Mumi 
Baba’nın anılarını okumasıyla sona 
erer. Yeryüzündeki en büyük sihrin ta-
biatın keşfedilmemiş güzellikleri oldu-
ğunu insani erdemlerin değerini hatır-
latarak anlatıyor Tove Jansson inanıl-
maz Mumi ailesi ve dostlarıyla…

Tove Jansson
Kuyruklu Yıldız Geliyor
Çeviren: Yıldız Samer 

Ayrıntı Yayınları / 160 sayfa 

Finlandiyalı karikatürist yazar Tove Jansson’ın çocukluğunu geçirdiği Finlanda Adaları ile 
Körfezi’nin düşsel ikliminden ilham alan ve Mumi ailesinin doğayla iç içe geçen eğlenceli 
yaşamlarını anlatan çizgi seriden Kuyruklu Yıldız Geliyor ve Büyücünün Şapkası yayımlandı. 

Umut ÖZCANMumi vadisinin 
büyülü dünyasına yolculuk…
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Kitap İçi

Miyase Sertbarut, Yılan Kale’de efsanevi yılan kadın Şahmeran’ın hüzünlü öyküsünü dillendirerek, 
yılanların kraliçesinin ölüme gitmeden önce yerin yedi kat dibine saçtığı yumurtalarla, insanoğlunun 
kendi kötülüğüne rağmen yaşamı nasıl dirilttiğini anlatıyor. Kitaptan tadımlık satırlar...

Yılan kraliçenin öfkesi

Nöbetçi yılan, altın tahtında otu-
ran kraliçenin karşısına geldiğinde 
yarım metre kadar doğruldu. Altının 
parlaklığı, genç kraliçenin nemli göv-
desine, oradan da gözlerine akmış gi-
biydi. Nöbetçi yılan daha fazla baka-
madı bu ışıltıya, başını eğdi ve mağa-
ra taşlarına bakarak konuştu:

– Efendim! Yine gelmişler!
Kraliçenin siyah pırıltılar saçan 

gözlerinde küçük bir kaygı dolaştı. Bu 
kaygının büyümesini önlemek isterce-
sine kollarını göğsünde birleştirdi. Se-
sine bir serinlik ekledi. Nöbetçiye bir 
şey belli etmek istemiyordu.

– Kalabalık mı? Kaç kişiler?
Tüm yılanlar gibi bu nöbetçi yı-

lan da kraliçeye aşk ölçüsünde derin 
bir tutkuyla bağlıydı. Tüm âşıklar gibi 
efendisinin en küçük hareketinden an-
lamlar çıkartabilen bir kölenin dikka-
tiyle kraliçenin sesindeki serinliğin 
sahteliğini anlamıştı. Onun kaygısına, 
hüznüne dayanamazdı.

– Üzülmeyin efendim. Yalnızca iki 
kişi, üstelik biri çocuk.

Kraliçe şaşırdı.
– Çocuk mu?
– Evet on iki on üç yaşlarında bir 

çocuk ve elli yaşlarında bir adam. Sa-
nırım akrabalar. 

Kraliçe gülümsedi.
– Çocuğu korkutmayın.
Nöbetçi yılan, kraliçenin çocukla-

ra olan sevgisini anlayabiliyordu.
Her dişi gibi annelik içgüdüsü var-

dı ve saklamıyordu bunu.
– Ya adam?
– Önce sabırla bekleyin, biz yılan-

ların en önemli gücü budur nöbetçi, 
unutma. Öfkeni tut, dizgin düşmanın 
elinde olmamalı, dizginler senin elin-
de, çünkü öfkenin sahibi sensin. Bizim 
için tehlikeli olmaya başlayınca üstü-
ne gidebilirsiniz. Kötülük için geldiyse 
aynısı ile hatta daha fazlasıyla karşılık 
verilsin. Öyle bir korku yaşatın ki, bir 

daha uğramasın topraklarımıza. 
Bu konuşma Yılankale’nin met-

relerce altında karanlığın ve serinli-
ğin egemen olduğu, tarihi kalıntıla-
rın katmerleştiği bir düzlemde geçi-
yordu. Nöbetçi yılanın konuştuğu kra-
liçe, yüzyıllar önce ihanete uğrayarak 
öldürülen Şahmeran’dan bir parçaydı. 
Kimselerin bilmediği, taşların gizledi-
ği, yer altı sularının sakladığı, ayrık ot-
larının ilmek ilmek kapladığı toprağın 
binlerce sırlarından biriydi. Bu kraliçe, 
Şahmeran’ın kızıydı.

Çukurova’da yaşayan bütün halk-
ların çok iyi bildiği gibi Tarsus 
Kralı’nın iyileşmesi için Şahmeran’ın 
canına kıyılmıştı. Ama ne efsaneler-
de ne hikâyelerde yer alan ve insa-
noğlunun bilmediği bir gerçek vardı: 
Şahmeran’ın yakalanmadan önce yer 
altında bıraktığı yumurta. 

Yılanlar ondan geriye kalan tek şey 
olan bu hatıraya gözleri gibi baktılar. 
Sıcaktan, soğuktan, düşen taşlardan, 
yer altı kartallarından, altın arayan de-
finecilerden, kazı yapan arkeologlar-
dan, yolunu şaşıran gezginlerden ko-
rudular.

 Zamanı gelince yumurta ince ince 
çatlamaya başladı. Tüm yılanlar nefes 
almadan izliyordu olup biteni. Alacalı 
iri yumurtadan yavrunun başı çıkma-
ya başladığında kıpırtısız kaldılar, yü-
zünü gördüklerinde hepsi birden ra-
hatlayarak soluk aldılar. Bu ıslıklı, bi-
raz çıngıraklı, derin ses, yakın köyler-
den bile duyuldu. İnsanlar fırtına çıka-
cak zannetti, köpekler bilinmeyen bir 
düşman yaklaşmış gibi uludu.

Yumurtadan çıkan yavru, Şahme-
ran’ın aynısıydı. Yeraltından bir daha 
dönmeyen ve başına ne geldiğini bil-
medikleri kraliçelerinin kopyası. Bel-
den aşağısı kendileri gibi, belden yu-
karısı güzel bir kız, Şahmeran’ın kızı. 

Tüm yılan soyu bu kutlu doğuşu 
taçlandırmak için üç gün üç gece şen-

lik yaptı. Bilge yılanlar, yumurtadan 
yeni çıkmış bebeğin kulağına fısıldadı:

“Sen artık bizim Şahmeranımız-
sın!” 

Genç yılanlar görkemli danslarının 
sonunda bir ağızdan haykırdılar.

“Şahmeran yeniden doğdu! Kutlu 
olsun!” 

Köylüler topraktaki, taştaki, ağaç-
lardaki kıpırtının ve ince çığlıkların ne 
olduğunu anlayamadı. Bazıları dün-
yanın sonu mu geliyor diye düşündü, 
bazıları deprem olacak galiba diye yo-
rumladı. Ama yer altında yeni kraliçe-
nin onuruna bir eğlence yapılabilece-
ği kimsenin aklına gelmedi. İyi ki de 
gelmedi. Eğer insanoğlu dünyaya yeni 
bir Şahmeran geldiğini öğrenseydi ta-
rih yeniden yaşanabilirdi. Uğursuz bir 
ağız, onun etinin şifalı olduğunu ve 
ölümsüzlük vereceği söylentisini sağa 
sola yayardı. Birileri de ne yapıp edip 
Şahmeran’ın kızını bulur ve şifa palav-
rası uğruna öldürürdü. Yılanlar da eski 
kraliçelerinin insanoğlu tarafından öl-
dürüldüğünü bilseydi tüm insanları si-
lebilirlerdi yeryüzünden. 

Yılankale
Miyase Sertbarut
Tudem Yayınları

128 sayfa
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Faşizmin her türlüsüne ve her so-
nucuna hem üzülür hem öfkelenirim, 
ama en büyük üzüntüm ve öfkem, fa-
şizmin entelektüellere yaptığı zulüm-
dür. Çünkü o, sıradan hayatları değiş-
tirdiği kadar entelektüel hayatları da 
mahvetmiştir. En güzel düşünen zi-
hinler onun yüzünden yok olmuştur. 
Walter Benjamin onun yüzünden in-
tihar etmiş, Adorno onun yüzünden 
memleketini terk etmiştir ve daha ni-
celeri onun yüzünden en verimli ça-
ğında yok olmuştur.

İşte şimdi bahsedeceğim güzel in-
san, kalemi ballı, üslubu şeker, öykü-
leri berrak yazar Gianni Rodari de fa-
şizmden nasibini almış, ama ona rağ-
men bugün yeryüzünde okunabilecek 
en güzel çocuk kitaplarına hayat ver-
miş bir entelektüeldir.

ÇOCUK ÖYKÜLERİNİN BABASI
İtalya’nın yetiştirdiği en iyi çocuk 

kitapları yazarı olarak tanınan 1920 
doğumlu Rodari, daha on yaşınday-
ken şiirler yazmaya başlamış bir dâhi 
çocuk. 1980 yılında kaybettiğimiz ya-
zar, aynı zamanda ömrü boyunca mü-

zikle de uğraşmış, ‘mü-
ziksiz bir hayat 
hatadır’ı şiar edin-
miş. Aslında ama-
cı müzisyen olmak-
mış. Bu amacına 
yaklaşıp yirmi ya-

şında müzik öğretmeni olmuş. İkin-
ci Dünya Savaşı patlayınca, ülkesin-
de gerçekleşen faşist düzene karşı gi-
rişilen harekete katılmış. Bu hareke-
tin başına çorap örme ihtimaline al-
dırmadan, “işim olmaz, tuzum kuru” 
demeden, sıranın kendisine gelmesini 
beklemeden faşizmle mücadele etmiş. 
Uzun süre gazetecilikle uğraşan yazar, 
bir çocuk gazetesinin de yöneticiliği-
ni yapmış. 1947’de nihai amacını keş-
fedip, kendisine dünyaca ün kazandı-
ran alana geçmiş ve çocuklar için yaz-
maya başlamış. Hayatının ikinci döne-
mi böylece başlamış. 

Yıllarca sadece çocuklar için düşü-
nüp yazmış. Sonunda da, dünyanın en 
iyi çocuk kitapları yazarlarına verilen 
büyük ödülü, Hans Christian Ander-
sen Ödülü’nü 1970 yılında almış. Ya-
pıtlarında çağdaş konuları, peri ma-
sallarının diliyle işleyen Rodari ço-
cuk zihinlere hayal kurdurmayı öğret-
miş, her alanda bilgi sahibi, ufku geniş, 
gönlü geniş bir yazardı. Rodari her za-
man asıl amacının, yazdığı kitaplarla, 
çocuklardaki yaratıcılığı, hayal gücü-
nü harekete geçirmek olduğunu söy-
lemiş. 1951 yılında yazdığı, büyülü bir 
sebze-meyve krallığında geçen olayla-
rı anlattığı Soğan Oğlan ile ünü dün-
yanın dört bir yanına yayılan yaza-
rın yeni öğretim metodları, psikolo-
ji ve eğitim konusunda gösterdiği ki-

şisel çalışmalar onun başarısının di-
ğer bir anahtarıdır.

Onun yazdıklarında, 1950 ve 
60’lı yılların İtalyası ve dünya-

nın genel durumu 
hakkında ilginç 
detaylar gizlidir. 
Nükleer savaşın 
eşiğindeki korku 
dolu bir dünya-
ya gülümseyerek 
bakmanın yolu-
nu bulan sanatçı-
lardandı. Kuzey

İtalya’da, Omegna’da bir fırıncının oğlu 
olarak dünyaya gelen yazar, basit yaşa-
mayı tercih etmiş, son nefesine kadar 
mütevazı bir hayat sürmüş. 

Can Çocuk’tan çıkan Makro ile 
Mirko’nun Serüvenleri, Televizyona 
Düşen Çocuk Gip ve Gökyüzünden Ge-
len Pasta adlı kitapları elimde şimdi. 
Yayınevinden daha önce çıkan Soğan 
Oğlan zaten okunmuş, başucu kitabı 
yapılmıştı. Şimdi sıra bu heyecanlı ve 
lezzetli kitaplarda.

PASTADAN BULUTLAR
Gökyüzünden Gelen Pasta, en hül-

yalı çocukların bile hayal gücünü zor-
layacak bir öykü. Gökyüzünü kaplayan 
devasa karanlığın ne olduğunu anla-
maya çalışan Trullo Mahallesi sakinleri 
çok geçmeden spekülasyonlarında ya-
nıldıklarını, bunun bir uçak değil, bir 
kuş değil, pasta şeklinde bir uzay ge-
misi olduğunu anlayacak ve şaşkınlık-
tan küçük dillerini yutacaklardır. On-
lar küçük dillerini yutadursun, kahra-
manlarımız Paolo ve kardeşi Rita’nın 
tek derdi bu uçan daire pastayı yut-
maktır. Eh, düşünsenize mahallenizin 
üzerini kocaman bir pasta kaplıyorken 
onu yemeden durmak mümkün mü? 
Tabii ki değil! Paolo ve Rita da öyle dü-
şünüyor ve bu uçan daire pastayla ya-
kından ilgilenmeye başlıyor. Uçan dai-
renin içine girmeye çalışan iki kardeşi 
bekleyen türlü macera Rodari’nin üs-
lubuyla tadından yenmiyor. Pastanın 
değil, pastaya giden yolun lezzeti baş 
döndürüyor.

Kitapta altını çizdiğim bir sürü 
cümle oldu, bir tanesi de şu: “Mahalle-
nin en hırsız köpeği bir polise ait. Son-
ra da İtalya’da düzen bozuk diye yakını-
yorlar.” İşte Rodari’nin, öykünün arala-
rına gizlenmiş böyle güzel sistem eleş-
tirileri de var. Sözünü söylemekten ne 
olursa olsun kaçınmıyor.

Televizyona Düşen Çocuk Gip bir 
nevi Alice Harikalar Diyarı’nda. An-

Sadece çocuk edebiyatını değil, hayatı da çok iyi bilen İtalyan yazar Gianni Rodari’nin, 
Gökyüzünden Gelen Pasta, Televizyona Düşen Çocuk Gip ve Marko ile Mirko’nun Serüvenleri adlı 
kitapları Sedat Girgin’in nefis çizimleriyle eşsiz serüvenlere kapı aralıyor.

“Zeki Müren de bizi 
görebiliyormuş” Elif TÜRKÖLMEZ



cak bu sefer kahramanımızın adı Gi-
ampiero Binda, Harikalar Diyarı’ysa 
televizyon! Milano’da sıradan bir ha-
yatı olan, yani başına gelecekler konu-
sunda daha önce hiçbir işaret sezme-
yen sekiz yaşındaki Giampiero tele-
vizyon izlemeye bayılan bir çocuktur. 
Her çocuk gibi sevdiği programları iz-
lemekten hiç bıkmaz, televizyon ek-
ranına adeta yapışır. Bir gün yine ye-
şil koltuğunda oturmuş, en sevdiği di-

zilerden birini beklerken, bacakların-
da içten gelen bir kaşıntı hisseder. Bir-
den televizyonun içine doğru çekildi-
ğini fark eder ancak buna karşı koya-
maz. Önce havalanır, sonra televizyo-
nun içine girer yavaş yavaş, şaşkın şaş-
kın. Bundan sonra başına gelenlerse 
hem komik, hem eğlenceli hem de dü-
şündürücü. Kitabın sonunda verilen 
hayat dersi de harika. Ben nacizane 
şöyle de düşündüm, madem televiz-
yonun içine ‘bir şekilde de olsa’ girile-
biliyormuş, demek ki bütün o çocuk-
luk hayallerimiz gerçekmiş ve Vizon-
tele filmindeki ünlü replik gibi, “Zeki 
Müren de bizi görebiliyormuş.”

Çocuk edebiyatına kazandırılan en 
önemli iki kahraman Marko ile Mirko. 
Kendileri gibi isimleri de gönül çeliyor. 
Bizim için bir nevi süper kahraman 
olan bu oğlanların da, her süper kah-
raman gibi yanlarından ayırmadık-
ları bir ‘aksesuarları’ var: bumerang-
çekiç! Marko ile Mirko bu bumerang-
çekiçlerle kötü adamlara meydan oku-
yor, bebekleri eğlendiriyor ve hatta ba-
lık bile avlıyor. İkizlerine, çekiç kullan-
mamaları yönünde türlü uyarıyı yapan 
anneleri bile bizim kafadarlarla başa 
çıkamıyor. Neyse ki bu sevimli, göz-

lüklü, akıllı ikizlerin çekiçleri sadece 
iyilik için çalışıyor. 

Sadece dünyanın en iyi çocuk ki-
tapları yazarı değil, aynı zamanda 
dünyanın en iyi yazarlarından olan 
Rodari’yi çocuklar da büyükler de 
okusun. Gökyüzünü kocaman pas-
talar kaplasın, birdenbire televizyo-
nun içine dalalım ve sonra da Mar-
ko ile Mirko da bizi kurtarsın. Her yer 
Rodari’nin öykülerinde yazdığı gibi ol-
sun. Faşizm uzak dursun.

Gökyüzünden Gelen Pasta
Gianni Rodari

Resimleyen: Sedat Girgin
Çeviren: Eren Cendey
Can Çocuk / 104 sayfa



Fark etmiş olmalısınız. Bu aralar 
bir çizgi roman furyasıdır, almış ba-
şını gidiyor. Özellikle de yıllar önce-
sinden baş tacı etmiş olduğumuz ede-
biyat klasiklerini de hesaba katarsak, 
pek çok metni artık çizgi roman for-
matında karşımızda buluyoruz. Üze-
rinde epeyce yazılıp çizildi bu konu-
nun. Ortaya çıkan yeni bir üründür, 
farklı değerlendirmek gerekir diyenle-
re karşı, ortaya çıkan yayın özgün ese-
rin adından, yazarından, anından şa-
nından yararlanan bir pazarlama man-
tığına dayanıyor diyenler de var...

Herhangi bir özgün eseri temel al-
mayan ve kendi başına özgün olan bir 
kitabı okurken, bu tartışmanın sınırla-
rı dışında kalan huzurlu topraklarda 
olmak güzel! Bu duyguyu yaşatan da 
Evrenin Çizgi Tarihi: Big Bang’den Bü-
yük İskender’e. Evet, Amerikalı karika-
türist ve matematikçi Larry Gonick ta-
rafından yazılıp çizilmiş olan Evrenin 
Çizgi Tarihi adlı kitap dizisi, malzeme 
olarak evrenin oluşumundan günü-
müze dek uzanan tarihi ele almış. Bu 
serinin Türkçe yayımlanan ilk kitabın-
da Gonick şöyle diyor: “Evrenin Çiz-
gi Tarihi, Harvard Üniversitesi’nde ma-
tematik okuduğum dokuz yılın ürü-

nüdür. Dokuz yıl boyunca matema-
tik bölümündekiler kuramlarıma bu-
run kıvırdılar! Onlar zaman yolculuğu 
hakkında ne bilirler ki? Hiçbir şey bil-
mezler! Çoğu matematikçi hangi yıl-
da yaşadığımızın bile farkında değildir! 
1972’de yollarımızı ayırdık. İşi bıraktık-
tan sonra da bu zaman makinesini yap-
tım! Şimdi burun kıvırsınlar da görelim 
bakalım!”

AYKIRI MATEMATİKÇİ
Karşımızda meslektaşlarına isyan 

eden, aykırı ve yaratıcı bir matematik-
çi var. Üstelik, diğer eserlerine de göz 
atacak olursak fizikten kimyaya, gene-
tikten istatistiğe, çevre biliminden bil-
gisayara pek çok konuda bilgiyi eğlen-
ceyle donatarak sunan bir kimlik Go-
nick. Ha, eğlence bilginin doğasına ay-
kırıdır diyenlere söyleyecek sözüm 
yok. Buna karşılık, bir konunun altın-
dan girip üstünden çıkarak her yönüy-
le kavramayı becerenlerin, o konudaki 
açmazları, eksik gedikleri ve zayıflık-
ları tiye alma hakkına sahip olduğunu 
düşünüyorum. Gonick de bunu yapı-
yor. Üstelik espri dozu son derece yük-
sek bir dille. Amacı öğretmek ve ka-
falara bilgi çakmak falan değil. Bunu 

yapanlar zaten yapıyor. Karşımızdaki 
de klasik bir başvuru kitabı değil za-
ten. Kaldı ki, Evrenin Çizgi Tarihi’nin 
gerçek anlamda tadını çıkarabilmek 
ve esprileri yakalayabilmek için zaten 
bir şeyleri biliyor olmak gerek. Evre-
nin Çizgi Tarihi serisinin en azından 
ilk kitabı için şunu gönül rahatlığıyla 
söyleyebilirim ki, bu kitap ilköğretim 
öğrencileri için basitleştirilmiş bir ta-
rih kitabı değil, tersine daha çok lise ve 
sonrası dönemde keyfine varılabilecek 
bir yayın.

Gelelim kitabın içeriğine… Mate-
matikçi karikatüristimiz, kitabının gi-
riş bölümünde sözünü ettiği zaman 
makinesine girdiğinde küflü kâğıt ko-
kan raflar dolusu tarih kitabının or-
tasında buluyor kendini ve okuru da 
geçmişe alıp götürüyor. İlk durağımız 
‘Her Şeyin Başlangıcı.’ Büyük patla-
mayla evrenin oluşumu, canlılığın fi-
lizlendiği organik çorba, evrim ve cin-
siyetin doğuşu, jeolojik çağlar ve me-
melilerin ortaya çıkışı… Daha ilk bö-
lümü okurken, enine boyuna bir araş-
tırmanın meyvesiyle karşılaştığını an-
lıyor insan. Ama az önce de söyledi-
ğim gibi, kendinizi çizimlerle akıp gi-
dip kitabın etkisinden kurtarabilirse-

Şiirsel TAŞEğlence, bilginin 
doğasına aykırı mı gerçekten?
Larry Gonick, çizerliğini de üstlendiği Evrenin Çizgi Tarihi’nde geçmişten günümüze, uygarlığın 
büyük medeniyetlerini esprili bir dille inceleyerek, kültürel yaşamdan matematiğe kadar kainatın 
tüm sırlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendiriyor. 



niz, Gonick’in genel kabul gören gö-
rüşler dışında alternatif kuramlara da 
değindiğini ya da satır aralarında bun-
lara muzipçe göz kırparak atıfta bu-
lunduğunu fark ediyorsunuz. Sözgeli-
mi, biyoloji kitaplarında canlılığın na-
sıl ortaya çıktığını açıklayan organik 
çorba kuramı için bakın ne diyor Go-
nick: “Organik çorba kuramına tek bir 
itirazım olabilir: Büyük olasılıkla yan-
lış… Bilim adamları da bunu biliyor. 
Ama daha iyi bir fikir ortaya atılma-
dığı için bunu savunuyorlar. (…) Der-
ken 1988’de Alman biyokimyacı Günter 
Wächtershäuser ortaya alternatif bir 
kuram attı: Yaşam bir çorbadan değil, 
ekmeklerinden biri eksik bir sandviçten 
oluştu. Bu kurama göre ilk yaşam form-
ları iki boyutluydu: Kaynayan tuzlu bir 
oluşumun içinde, yassı bir kristal zemi-
ne bağlı yaşayan bir grup kimyasal tep-
kimeden ibarettiler.”

İkinci bölüm ‘Sopalar ve Taşlar’ 
adını taşıyor. İnsan türünün evrimi, 
Kromagnonların dünyaya yayılması 
ve Neanderthal insanını ortadan kal-
dırması, ilk aletler, animizmin ortaya 
çıkışı ve bağlantılı olarak sanatın do-
ğuşu, sona eren buz devri, evcilleştiri-
len ilk hayvan, tarımın başlangıcı, özel 
mülkiyet ve köleliğin ortaya çıkışı… 
İnsanın sömürü konusunda ne denli 

başarılı olduğunun tarihöncesine uza-
nan örnekleri. Konuları böyle peş peşe 
sıralayınca biraz tadı kaçıyor, zira esp-
rili çizgilerle donanmış sayfaları kare 
kare okumanın tadı başka. Gonick 
ince ince dokunduruyor hâlâ çözüm 
bulamadığımız sorunların kökünün 
ucuna basa basa. Kadın başlangıçta 
klanın eli, kolu, başı, her şeyiyken, za-
man içinde erkeğin koyunlara, çocuk-
lara ve kadınlara sahip çıkar hale gel-
mesini anlatan sayfa bunun tipik ör-
neklerinden biri: “Artık erkek oğulla-
rının kimden olduğundan emin olmak 
zorundadır. Karısını evine mahkum 
eder ve kadının zina yapmasının cezası 
ölümdür.” Aynı karede eve hapsolmuş 
kadın içeride ağlarken, adam ona dışa-
rıdan şöyle seslenir: “Sevgilim tekrarla: 
Kadının yeri evidir.” 

Sümer ve Mısır uygarlıklarını an-
latan ‘Nehir Ülkeleri’ adlı bölümün ar-
dından ilginç bir bölüm geliyor: ‘Eski 
Ahit’in Bir Bölümü.’ Bakın ne diyor 
Gonick: “Hepimiz Musa’nın daha be-
bekken Nil sularına nasıl bırakıldığını 
duymuşuzdur. Buna inanmadan önce, 
‘terk edilen ama sonra kral olan bebek 
hikâyesinin’ Akadlı Sargon, Kral Oe-
dipus, Büyük Kiros, Romulus-Remus 
ve başkaları için de anlatıldığını göz 
önünde tutmalıyız. Birçok bilim adamı 

bu hikâyenin sonradan kral olanların 
soyunu belirlemek için resmi özgeçmiş 
yazarlarınca icat edildiğine inanmak-
tadır.” Gonick hem tarihin taşlı diken-
li yolları hem de resmi tarih ile gırgır 
geçiyor. ‘Beyin ve Bronz’ başlığını taşı-
yan bölümde Argonotlar, Truva Sava-
şı, Dorlar, Spartalılar, Dionysos kültü, 
Pisagor ve daha niceleri sahneye çıkı-
yor. Son iki bölümdeyse yolumuza Yu-
nan uygarlığı ile devam ediyoruz. Go-
nick, ilk kitapta son noktayı Büyük İs-
kender ile koyuyor.

Ama biz nokta koymuyoruz ve se-
rinin diğer kitaplarını merakla bekli-
yoruz.

 

Evrenin Çizgi Tarihi
Larry Gonick

Çeviren: Şirin Okyayuz Yener
Derin Kitap / 360 sayfa

Hepimiz onu beyaz tavşanın pe-
şine takılıp rüyaların fantastik diya-
rına yolculuk eden küçük, sevimli ve 
ürkek kız olarak kazıdık belleklerimi-
ze. Ablasının dizinin dibinde, şırıl şırıl 
akan nehir sesi eşliğinde uzanırken, sı-
kıntıdan, okunan öykünün içine dala-
rak uykuyla uyanıklık arasında bir bo-
yuta geçen Alice’in; heyecanlı macera-
lardan, korkunun tekinsiz alanlarına 
geçişlerini ise, Lewis Carroll’ın çocuk 
edebiyatının benzersiz başyapıtı Ali-
ce Harikalar Diyarında (Alice’s Adven-
tures in Wonderland) olarak öğrendik. 

Bu muhteşem klasiği sinemaya 
uyarlayan çılgın ve dahi yönetmen Tim 
Burton’ın, sarı lüleli Alice’li, psikanali-

tik versiyonu ise çoklarını hoşnut kıl-
madı. Zira Burton’ın Alice’i filmde; 
Lewis Carroll’ın öyküsünde, ablasının 
gelecekteki genç kızlık temennileriy-
le uykudan uyanan ‘ergen’ Alice olarak 
‘aynadan içeri’ giriyor. 

Ancak sinema versiyonunun ha-
raretle tartışıldığı bir dönemde 
Türkçe’deki Alice Harikalar Diyarında 
çevirilerini de gözden geçirmek şart 
oldu. Bu bağlamda, 2010 Mart’ında İt-
haki Yayınları’ndan yayımlanan Ali-
ce Harikalar Diyarında ile Artemis 
Yayınları’ndan yayımlanan Alis Ha-
rikalar Diyarında çevirilerinin yanı 
sıra, 2006 yılında, İş Bankası Kültür 
Yayınları’nın yayımladığı Alice Ha-

rikalar Diyarında çevirisi ile 2009’da 
Can Çocuk’tan yayımlanan  Alice Ha-
rikalar Ülkesinde çevirisini değerlen-
dirdik. 

MEB’nin, ilköğretim öğrencile-
rine okuma alışkanlığı kazandırmak 
amacıyla 100 Temel Eser başlığı al-
tında, yayımlanmasını onayladığı ki-
taplar arasında yer alan Alice Harika-
lar   Diyarında’nın 2006 yılında İş Ban-
kası Kültür Yayınları tarafından ya-
pılan 11. baskısında dikkat çeken ilk 
belirgin hata, kapaktaki yazar adının 
yanlış yazımı. Lewis Carroll’ın ismi-
nin, “w” yerine “v” ile yazımının (Le-
vis Carroll) özensizlikten kaynaklandı-
ğı aşikâr. Ayrıca, yine kapakta yer alan 

Pek çoğumuzun çocukluk kahramanı ‘küçük hayalperest kız Alice’ bu kez çeviriler diyarında! Tim 
Burton’ın Alice Harikalar Diyarında yorumunun beyazperdedeki yerini alması vesilesiyle Türkçe’deki 
Alice Harikalar Diyarında çevirilerine bir göz attık. 

Çeviride kaybolan Alice... Yeliz KIZILARSLAN
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“Orijinal Dilden, Kısaltıl-
mamış Çeviri” ibaresinde 
yer alan ‘dilden’ kelime-
sinin Türkçe kuralları gö-
zetilerek yazımı ‘dilinden’ 
olmalıydı. 

100 TEMEL ESER Mİ? 
Göz alıcı bir kırmızıy-

la bezenmiş kapağın ken-
disine gelindiğinde ise, 
Viktorya devrinde yaşa-
yan küçük Alice’in ilüst-
rasyonu olarak seçilen T. 
Pym’in deseni, ne yazık ki 
küçük ve sevimli bir kız 
çocuğunun merak uyan-
dıran fantastik yolculuklarını çağrış-
tırmanın çok uzağında. On dokuzun-
cu yüzyıl klasiklerinin süzgün roman-
tik genç kızı edasındaki Alice’in tavşan 
deliğinden ziyade karanlık bir orman-
da kaybolmuş Kemalettin Tuğcu roma-
nı karakterlerini andıran biçare fotoğ-
rafının sağ alt köşesine iliştirilmiş sa-
tış bedeli ise görüntünün tuzu biberi 
kıvamında! Kitabın iç kısmına gelin-
diğinde, ilk göze çarpan, orijinal ver-
siyonunda öykünün sonunda yer alan 
“Noel Kutlamaları” adlı şiir bölümü-
nün; kitabın girişindeki şiirden hemen 
sonra yer alması. 

Öykünün izleği bakımından kita-
bın sonunda olması gereken bir bölü-
mün gelişigüzel yer değiştirmesi, çe-
virinin geneline hâkim olan –giriş şi-
irinde de bir anlam kaybına yol açan– 
ve anlam daralmasına yol açan indir-
gemeci yaklaşımla örtüşüyor. Kısaltıl-
mamış bir çeviri de olsa bu Alice, ori-
jinal kitabın çocuk imgelemini yakala-
yacak düş gücünü yansıtmaktan uzak 
bir dille kuşatılmış. Ayrıca, kitabın İn-
gilizce orijinalinde yer alan ‘yazarın 
notu’ bölümü de, İş Bankası Kültür 
Yayınları’nın edisyonunda yer almı-
yor. Merak uyandırmaktan uzak olan 
arka kapak yazısı ve insanda düş gü-
cünü özendirmekten ziyade, korkuyla 
karışık bir hüzün yaratan Alice resim-
li bu edisyon, oldukça iç karatıcı du-
ruyor. 

2009 yılında Can Çocuk’tan ya-
yımlanan Alice Harikalar Ülkesinde 
çevirisi ise, Tomris Uyar gibi bir us-
tanın elinden çıkmış, giriş şiirini Can 
Yücel’in çevirdiği ‘değerli bir çeviri-
ye’ sahip olmasına rağmen tek noksa-
nı, orijinal kitabın giriş kısmında bu-
lunan ‘yazarın notu’ kısmına sahip ol-
maması. Ancak, John Tenniel’in resim-
leriyle Can Çocuk’tan yayımlanan Ali-

ce Harikalar Ülkesinde, ilköğretim öğ-
rencilerinin Alice’le tanışmaları için 
muazzam bir edisyon.  

2010 Mart’ın da Artemis Yayınla-
rı tarafından yayımlanan Alis Harika-
lar Diyarında’da, toz pembe renklerle 
kuşatılmış nar kırmızısı dudaklı Loli-
ta bir Alis ile karşı karşıyayız!

HERKES HARİKALAR DİYARINDA! 
Nabokov’un çocuk-kadını ile 

Carroll’un, bir dostunun küçük kızı 
için yazdığı rivayet edilen Alice Hari-
kalar Diyarında’dan; ‘Küçük Yaramaz 
Alis Fetiş Çoraplarıyla Huriler Diya-
rında’ versiyonu yaratmak, ilköğreti-
min artık sekiz yıllık bir süreci kap-
sadığı düşünüldüğünde, ergenlik ça-
ğına giren genç çocuklara buram bu-
ram ticari kaygı kokan bir ‘Barbie Alis’ 
modeli önerildiğini gösteriyor. Kapa-
ğın sağ üst köşesindeki fiyat etiketinin 
kırmızı-pembe tonu da, iç bulandırıcı 
bir pedagojik mantığın tamamlayıcısı 
olarak göze çarpıyor. 

Artemis Yayınları’nın, çocuk ma-
sumiyetinin simgesi düş gücünü hiçe 
sayan ‘Lolita Alis’ baskısının toz pem-
belerinin, yetişkin duyarsızlığı tarafın-

dan kire bulanması, cep 
boy Alis çevirisinin indir-
gemeci savrukluğuyla ke-
sişince korkunç bir hal alı-
yor. Ayrıca kitaba eklenen, 
derinlikten uzak ‘ev ödevi-
ne özet’ kıvamındaki ka-
rakter analizleri de, ironik 
bir biçimde, Alis’in dönüş-
türülmek istendiği çocuk-
kadın rolünde, çok da me-
rak ve hayal gücüne sahip 
bir küçük kız çocuğu por-
tesi çizmesi gerekmediği-
nin de bir göstergesi. 

Son olarak, 2010 
Mart’ında İthaki Yayın-

ları’ndan yayımlanan bir diğer Alice 
Harikalar Diyarında çevirisine bakıl-
dığında, bu basımı diğerlerinden ayı-
ran temel farklılığın; Lewis Carroll’ın 
Alice Harikalar Diyarında’nın (1865) 
devamı olarak 1872’de kaleme aldığı 
Aynadan İçeri (Through the Looking-
Glass) adlı kitabıyla birlikte ‘tek ciltlik 
sert kitap’ olarak yayımlanması oldu-
ğu görülüyor. 

İki kitabın bir arada olmasının ya-
rattığı en büyük avantaj ise elbette öy-
künün, yani düş gücünün ve büyüme-
nin akışkanlığının bozulmaması. Ay-
rıca, orijinal metnin 1993 yılı Word-
sworth edisyonundan Kıymet Erzincan 
Kına’nın özenli çevirisiyle Türkçe’ye 
kazandırılan eserin giriş kısmına ko-
nulan ‘sunum’ başlıklı önsözde kitabın 
yazarı, eserin yazıldığı dönem ve çevi-
ri süreci hakkında bilgilerde yer alıyor. 
Bugüne kadar çevrilen Alice Harikalar 
Diyarı kitapları arasında nihayet ek-
siksiz ve hayal gücüne yelken açan bir 
çeviriyle karşı karşıyız. Alice’in kendi-
ni kolaylıkla keşfetmek içinde sadece 
bu gerekmiyor mu?

Alice Harikalar Diyarında ve 
Aynadan İçeri
Lewis Carrol

Çeviren: Kıymet E. Kına
İthaki Yayınları / 275 sayfa

Alice Harikalar Diyarında
Lewis Carrol

Çeviren: Tomris Uyar
Can Çocuk 
152 sayfa
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Savaşlar büyük ölçekte dünya tari-
hinde önemli değişikliklere sebep ol-
dukları kadar, küçük ölçekte binler-
ce insanın da kaderini değiştirirler. 
Ölümler, yaralanmalar haricinde dağı-
lan yuvalar, esir alınmalar ve çoğaltı-
labilecek diğer olaylar dolayısıyla, ge-
nel tarih haricinde insanların kendi ki-
şisel tarihinde de birçok değişikliğe se-
bep olurlar. 

Ne yazık ki günümüzde bile bunun 
örneklerine rastlanan bir dünyada ya-
şıyoruz. Geride bıraktığımız yıllarda 
Balkanlar’da yaşananların izleri hâlâ 
silinebilmiş değil. Komşumuz Irak’ta 
yaşananlarda artık işgalci ülkenin bir-
likleri bile ‘mağdur’ olarak anılır oldu-
lar. Biraz daha aşağıya indiğimiz za-
man, Ortadoğu genel adıyla adlandırı-
lan bölgede yaşananlar aralıklarla de-
vam ettiği gibi, ne yazık ki daha yıllar-
ca sürecek gibi görünüyor. Tıpkı yüz-
yıllar öncesinde aynı bölgede yaşanan-
lara nazire yaparcasına, aynı sonuçsuz 
gerekçelerle uzayıp gidiyor!

Ortadoğu şeklinde coğrafi tanım-
lamayla anılan bölgeye dinî bir adlan-
dırma ile ‘Kutsal Topraklar’ dediğimiz 
vakit her şey ortaya çıkıyor aslında. Üç 
büyük dinin kutsal mekânlarının bir-
biriyle sırt sırta olduğu bölgede, yine 
bu bölgeyi ele geçirmek veya kontrol 
altına almak için verilen iktidar müca-
deleleri, yapılan savaşlar, dökülen kan-
lar yüzlerce yıldır bölgenin tarihini te-
kerrürden öteye geçirmiyor! Ama ne 
yazık ki, mesele din olduğunda din sa-
vaşlarının önüne geçmek de pek kolay 
olmuyor…

Tarihte bunun en büyük örnekle-
rine genel olarak Haçlı Seferleri den-
diğini artık hepimiz biliyoruz. Öyle ki 
bu savaşlarda yer almış devlet liderle-
rinden muzaffer kumandanlara, kah-
raman şövalyelerden kutsal mekân ko-
ruyucularına kadar hepsinin ismini 
bile biliyoruz. Selahaddin Eyyubi’nin 
Hıristiyan dünyasında bile ‘kahraman’ 
olarak adlandırılması gibi, Aslan Yü-

rekli Richard için de İslâm dünyası 
bile ‘büyük şövalye’ tanımlamasını ya-
pıyor. Yıllarca süren mücadelelerde bu 
iki isim şanına şan katarken, unutulan, 
daha doğrusu hiç hatırlanmayan in-
sanların neler yaşadığı ise belki bilin-
miyor bile!

TALİHSİZLERİN HİKÂYESİ
Elizabeth Laird, Haçlı Seferi isimli 

romanında bu dönemde, bölgede ya-
şayan insanlardan bazılarının neler 
yaşadığını aktarıyor. Selim, Adil, Hati-
ce, Ali, Zehra, Musa, Leah, Süleyman, 
İsmail, Mehmed, Adam, Gervase, Tom 
Bate, Jennet, Tibby, Lord Guy de Mar-
tel, Lord Robert, Peder Jerome, Jacques 
ve daha da çoğaltılabilecek isimler, ya-
şanan savaşlarla kaderi değişen insan-
lardan bazıları. Laird romanında özel-
likle Selim ve Adam’ın tamamen bam-
başka bir hal alan, kimi yerde kesişen, 
kimi yerde aynı talihsiz olaylarla para-
lellik gösteren kaderlerini aktarıyor. 

Selim Müslüman bir tüccar olan 
Adil’in küçük oğludur. Adam ise 
Gervase’nin oğludur. Adil, sakat oldu-
ğu için başarılı bir tüccar olamayaca-
ğına inandığı oğlu Selim’i Musevi he-
kim Musa’nın yanına çırak olarak ve-
rir. Adam da önce babasının, sonra 
annesinin ölümünün ardından Lord 
Guy’un hizmetkârları arasına girer. 
Somut olarak ailesi olmayan iki genç 
artık başkalarına hizmet etmek zorun-
dadırlar. Yaklaşan savaşlarla beraber 
kaderleri hiç tahmin etmedikleri şe-
kilde değişecektir. Birisi hem hekim-
lik, hem ajanlık yapacak ve hiç um-
madığı halde kılıç kuşanacaktır, diğeri 
de tıpkı şanını duyduğu kumandanlar 
gibi düşmanı ortadan kaldırmak için 
mücadele edecek, savaş uğrunda yanıp 
tutuşacaktır. Arada yolları birbirleriy-
le de kesişecek olan ikili, hayatlarının 
geri kalanında ise birbirlerini anıların-
da hatırlayacaklardır.

Bugün ‘kutsal’ olarak adlandırılan, 
ama aslında hiç de öyle kutsal olma-

yan bu savaşlar uğ-
runa kaderleri de-
ğişen insanların, 
özellikle iki gen-
cin hikâyesini Eli-
zabeth Laird son 
derece ustalık-
la romanlaştı-
rıyor. Adam 
ve Selim’in sa-
vaş karşısında-
ki hislerini, yaşadıkla-
rı çaresizlikleri, duydukları 
özlemleri tüm açıklığıyla dile ge-
tiriyor. O yıllarda Hıristiyanlarla 
Müslümanlar arasında yaşanan
savaşlar, bugün aynı bölgede Musevi-
lerle Müslümanlar arasında yaşanma-
ya devam ediyor. Öyle ki artık Sela-
haddin veya Richard gibi kahraman-
ların olmadığı günümüzde, Selim ve 
Adam gibi isimsiz ‘talihsiz’lerin sayısı 
artıyor gibi görünüyor. 

Elizabeth Laird, Kutsal Toprak-
lar’da bin yıl önce yaşanan olayları an-
latırken, bir taraftan da aynı topraklar-
da bugün de yaşananlara ışık tutuyor. 
Geçmişin (ve bugünün) sayfalarında 
sürükleyici bir yolculuğa çıkmak iste-
yen genç-yaşlı herkesin keyifle okuya-
cağı bir roman Haçlı Seferi.

Çağlayan ÇEVİK

Mağlubu olmayan 
savaşların başlangıcı
Elizabeth Laird, geçmişte Kutsal Topraklar’ı kurtarmak amacıyla başlatılan, ancak bugün hâlâ yanı 
başımızda amansızca sürdürülen bin yıllık bir savaşın öyküsünü, kahramanların değil sıradan 
mağlupların gözünden anlatıyor Haçlı Seferi’nde. Yazık ki kazanan da kaybeden de aynı. 

Haçlı Seferi
Elizabeth Laird

Çeviren: Yiğit Değer Bengi
Tudem Yayınları / 360 sayfa
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Tuğba ERİŞPeki Poe dirilirse ne olacak?
Paranormal kötülüğün peşindeki iki kardeşin serüvenlerini anlatan Supernatural dizisinden yola 
çıkılarak yazılan Bir Daha Asla, iki kardeşin keyifli diyalogları, 1960-70’lerin müzikleri ve Poe 
hikâyelerine yaptığı göndermeleriyle diziyi hiç izlememiş olanlara da hitap ediyor.

Roman, öykü ve çizgi ro-
manlardan uyarlanan filmlere, 
dizilere alışığız. Öncelikle ki-
taplarının okunması salık veril-
se de, usta yönetmenlerin elin-
den çıkan kimi uyarlama film-
ler başlı başına bir yapıt olmayı 
başarıyor. Sözgelimi çocukken 
ödev olarak verilenlerden ba-
ğımsız, tamamen özgür ve hür 
irademle okuduğum ve bayıldı-
ğım Lewis Carroll’ın Alice Hari-
kalar Diyarında’sı ya da Rudyard 
Kipling’in Orman Çocuğu’nu be-
yazperdede izlemek de ayrı keyifti. 

Peki ya filmlerden, dizilerden yola 
çıkılarak yazılan kitaplar? Sözgelimi 
1960’ların gözde dizileri Star Trek ve 
Doctor Who ya da 2000’lerin Buffy The 
Vampire Slayer ve Andromeda’sı yal-
nızca beyaz ekranı değil kitapçı rafla-
rını da fethetti. Bu furyanın son hal-
kası ise 2005 yılından beri beş sezon-
dur devam eden, paranormal kötülü-
ğün peşindeki iki kardeşin serüven-
lerini konu edinen Supernatural adlı 
dizi. Keith R. A. Decandido’nun, anne-
leri esrarengiz ve şeytani bir güç tara-
fından yirmi iki yıl önce öldürülen ve 
babalarından doğaüstü güçlerle nasıl 
baş edileceğini öğrenen Dean ve Sam 
Winchester kardeşlerin hikâyesini an-
latan diziden yola çıkarak yazdığı Su-
pernatural - Bir Daha Asla Türkçe ya-
yımlandı.  

Kredi kartı dolandırıcılığıyla ve 
Dean’in bilardo veya kâğıt oynayarak 
kazandığı paralarla geçinen iki kar-
deş, Dean’in gözü gibi baktığı ve kita-
bın âdeta üçüncü başat karakteri 1967 
model siyah Chevrolet Impala’yla 
durmadan yolculuk edip motel odala-
rında konaklayarak doğaüstü yaratık-
larla mücadele ediyor.

Dizinin ikinci sezonunun ‘Kavşak 
Hüznü’ ve ‘Croatoan’ bölümlerinin 
arasında geçen Bir Daha Asla, Sam ve 
Dean’in New York’ta çözmeye çalış-
tıkları iki olaya odaklanıyor. 

Bilgisayar aracılığıyla iblislerinizi-
ni süren arkadaşları Ash’in ricasıyla, 

New York’ta üç katlı kolonyal bir evde 
oturan ve 60’ların, 70’lerin rock şar-
kılarını yeniden yorumlayan Scottso 
adlı bir grupta çalan Manfred Afiri’nin 
evine dadanan bir hayaletin peşine 
düşüyorlar. Günde en az elli cinayetin 
işlendiği New York’a gelince, tam da 
yine bu nedenle, başkalarının dikka-
tini çekmeyen iki cinayetin daha izini 
sürmeye başlıyorlar. 

Bronx’taki bir evin bodrumun-
da, üstüne tuğla örülmüş olarak bulu-
nan Marc Reyes ile sokak ortasında bir 
orangutan tarafından öldürülen üni-
versite öğrencileri John Soeder ile Ke-
vin Bayer cinayetlerinin, korku türü-
nü yaratan ABD’li şair ve öykü yaza-
rı Edgar Allan Poe’nun tüyler ürpetici 
öykülerinden esinlendiğini anlıyorlar. 
Sanki birisi Edgar Allan Poe’yu dirilt-
meye çalışıyor; bodrumda üstüne tuğ-
la örülen adamla Amontillado Fıçısı 
öyküsünü, orangutanla ise Morgue So-
kağı Cinayeti öyküsünü yeniden can-
landırıyor. Bir diriltme ritüeliyle kar-
şı karşıya olduklarını düşünen iki kar-
deşin, bunun on dokuzuncu yüzyılda 
Percival Samuels adında bir dolandı-
rıcının insanları kazıklamak için uy-
durduğu sahte bir ritüel olduğunu an-
lamaları uzun sürmüyor. Sahte ritüe-
lin ayrıntılarının yer aldığı, babaları 
tarafından yazılmış, doğaüstü güçler-
le nasıl baş edileceğine dair tüyoların 
bulunduğu defter yardımıyla üçün-
cü cinayetin ne zaman ve nerede işle-
neceğini öğreniyorlar. Bronx karako-

lundan, aynı zamanda bir 
avcı olan Dedektif Ma-
rina McBain’in de yardı-
mıyla, bu sahte ritüeli uy-
gulayıp Poe’yu diriltmeye 
çalışan katili, Poe’nun en 
ünlü şiirlerinden Çanlar’ı 
canlandırmaya çalıştığı
sırada alt ediyorlar. Man-
fred Afiri’nin konser ge-
celeri ortaya çıkan ve 
“Sev beni” cümlesini tek-
rarlayarak etrafı kırıp dö-
ken ruhun sırrını da çöz-

dükten sonra Impala’ya atlayıp Büyük 
Kanyon’daki esrarengiz ölümleri çöz-
mek için yola koyuluyorlar. 

Dizilerden uyarlama kitapların 
en temel handikabı, diziyi hiç izle-
memiş olanlara da hitap edip etme-
diğidir belki de. Keith R. A. Decandi-
do, Winchester kardeşlerin geçmiş de-
neyimlerine de göndermede buluna-
rak bunu kolaylıkla aşıyor. Korku tü-
rünün en ünlü yazarlarından Poe’yu 
da hikâyeye eklemleyerek Supernatu-
ral hayranlarına olduğu kadar, diziy-
le haşır neşir olmamışlar için de ke-
yifli ve heyacanlı bir okuma sunuyor. 
Farklı yazarlar tarafından kotarılmış 
yeni Supernatural hikâyeleri ise (Cadı 
Kanyonu yakında yine Artemis Yayın-
ları tarafından yayımlanacak) Türkçe-
ye çevrilmeyi bekliyor.

Supernatural - Bir Daha Asla
Keith R. A. Decandido

Çeviren: Zeynep H. Ateş
Artemis Yayınları / 295 sayfa
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19. yüzyılda yaşayan bir adamın tüm düşleri bugün gerçek oldu. Ondan geriye ise Ay’dan denizin 
dibine, dünyanın merkezinden balta girmemiş coğrafyalara yapılan seyahatleri anlatan kitaplar ile o 
kitapların ölümsüz kahramanları kaldı. Peki, kimdi bu adam? İşte karşınızda Jules Verne!

Ferhat ULUDERE19. yüzyılın 
en çok hayal kuran yazarı

Ay’a gitmek, denizin dibinde 
maceradan maceraya sürüklenmek, 
dünyanın merkezine yolculuk et-
mek ya da gökyüzünü baştan sona 
kat etmek günümüz dünyası için sı-
radan şeyler. Hepsi yapıldı ve hep-
sinin olabileceğini artık biliyoruz. 
Ama bunların hepsi 19. yüzyılda ya-
şayan bir adamın düşüydü ve yaşa-
dığı dönemde yazdıklarının çoğu-
nun gerçekleşeceğine kendi de inan-
mıyordu. O bunlara inanmasa da, 
modern bilimin ilerlemesine büyük 
katkılar yaptı Jules Verne. Felsefe tari-
hinin karanlıklar prensi Nietzsche psi-
koloji hakkında bildiklerinin tamamı-
nı Dostoyevski’den öğrendiğini söylü-
yor ya, benim de dahil olduğum kuşak 
bilim hakkında tüm bildiklerini ondan 
öğrendi. 

Peki, kimdi bu adam? 1828 yılın-
da Fransa’nın Nantes kentinde dünya-
ya gelen Jules Verne, 1947 yılında hu-
kuk eğitimi almak için Paris’in yolu-
nu tutar, ancak eğitimini yarıda bıra-
kır. 1850’de, para kazanmak için po-
püler tiyatro oyunları yazmaya başlar. 
Paris’in kütüphanelerinde jeoloji, ast-
ronomi ve mühendislik kitapları oku-
yarak geçirdiği zamanların ardından, 
1863 yılında kitap olarak yayımlanan 
Balonla Beş Hafta adlı romanı Hetzelin 
dergisinde yayımlanır. Ve Jules Verne 
sadece Fransa’da değil, tüm Avrupa’da 
ünlenir. Bu romanın yayımlanmasıyla 
birlikte edebiyat tarihinde bilimkurgu 
dönemi başlar. 

 1876 yılında büyük bir yatla Avru-
pa seyahatine çıkar. Bu gezi, 1876 yı-
lından sonra yazdığı tüm eserlerinin 
merkezinde yer alacaktır. 1905 yılında 
ise, zengin bir adam olarak, Amiens 
kentinde şeker hastalığından dünya-
ya gözlerini yumar. Jules Verne’in tüm 
yapıtlarına bakıldığında, bilimkurgu 
türünün kurucusu olarak kabul edil-
se de bilimkurgu yazarı olup olmadığı 
hâlâ tartışılır. Romanları, yaşadığı ça-
ğın üslubuyla yazılmış olmasına rağ-

men, o dönem kimsenin hayal edeme-
yeceği şeylerden söz eder. Jules Verne 
sadece bilimkurgu türünü yaratmakla 
kalmaz, bilim adamlarına neleri hayal 
edebileceklerini de gösterir.

TÜRKÇE’DE JULES VERNE
Görünmez Adam’ın edebiyata, H. 

G. Wells’in Görünmez Adam romanıy-
la girdiği düşünülür, ama görünmeyen 
bir adamın romanını yazan ilk kişi Ju-
les Verne’dir. Ve yapıtının adı da: Wil-
helm Storitz’in Sırrı’dır. Jules Verne, di-
ğer romanlarında olduğu gibi, bilimin 
kötü emeller uğruna kullanılmaya baş-
landığında neler olabileceğini anlatır. 
Romandaki görünmez adamımız, ba-
basının icat ettiği görünmezliği; âşık 
olduğu ama bir türlü kendisini sevdi-
remediği bir kızı elde etmek için kulla-
nır ve bu nedenle de birçok sorun ya-
şanır. Pek çok romana ve öyküye konu 
olan İstanbul da, Jules Verne’in İnatçı 
Keraban adlı romanında geçer. Bir tü-
tün tüccarı olan Keraban Ağa’nın bir 
inat uğruna neler yapabileceğini an-
latan roman, İstanbul’dan Karadeniz’e 
kadar süren bir geziyi anlatır. 

 Jules Verne’in Türkçe’deki mace-
rası sıkıntılı olur. Uzun yıllar kitapla-
rı farklı yayınevlerinden sadeleştirile-
rek yayımlanır. Hatta bazı yayınevle-
ri sadeleştirmeyi yaparken onları, ço-
cuk kitapları serilerinden yayımlarlar. 
Ondan sonraki yıllarda da ‘çocuk ki-
taplarının usta yazarı’ gibi sıfatlar ek-

lenmeye başlanır adının önüne. Bu 
elbette yazara karşı yapılan bir hak-
sızlıktır. İthaki Yayınları yıllar önce 
yazarın tüm eserlerini ‘sadeleştir-
meden’ yayımlamaya başladı. Hatta 
çok bilinmeyen bir kitapla yola çık-
tılar. Jules Verne’in, Flanders yakın-
larındaki Quiqendone adlı küçük 
bir kasabanın, 1800’lü yıllara ait ga-
rip hikâyesini anlattığı Doktor Ox’un 
Deneyi’ni yayımladılar. 

 İthaki Yayınları, Jules Verne ya-
yımlamaya devam ediyor. Daha önce 

Altın Kitaplar’dan Nihan Önol çeviri-
siyle yayımlanan Piyango Bileti adlı ro-
man yeniden İthaki’den yayımlandı. 
Romanda, otel işleten Norveçli Han-
senler yakın zamanda kızlarını evlen-
direceklerdir. Görünürde sakin olan 
yaşamları zamanla bir kabusa dönü-
şür. Evlilik için gerekli parayı bulmak 
üzere denize açılan damat namzedin-
den bir türlü haber gelmez, sıkıntı ço-
ğaldıkça çoğalır. 

Jules Verne, hiçbir hikâyesini çö-
zümsüz bırakmadığı gibi burada da 
insanları önce belaya sokup sonradan 
çözümleri yaratacaktır, ama bunu yine 
kimsenin aklına gelmeyecek bir tarzda 
yapar. İşte o da bunun için 19. yüzyılın 
en çok hayal kuran adamı, Jules Verne 
değil midir? 

Piyango Bileti
Jules Verne

Çeviren: Ender Bedisel
İthaki Yayınları / 262 sayfa
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“Sırık Jack al beni: Hiçbir  kuralın 
olmadığı Zehir dünyasına götür...”

Çocukluğumuzda hangimiz düş-
lememişizdir; bir yerlerde, içinde ya-
şadığımız dünyanın dışında bambaş-
ka bir dünyanın var olup, hayatın as-
lında gizli gizli orada aktığını; hat-
ta bazen asıl ailemizin orada yaşadı-
ğını, orada aslında bilmediğimiz giz-
li bir yerimiz olduğunu. Çocukların 
düş gücünün genişliğinden ziyade, 
bu dünyaya, bu hayata, olduğu biçi-
miyle bir isyanın sonucudur belki bu. 
Kitaplardaki dünyanın gerçek, içinde 
yaşadığımız hayatın kurallarının daha 
adil, belki de daha gerçek olması arzu-
su. Biraz macera, biraz adalet, biraz da 
umut isteğidir belki de çocukların öte 
dünya düşlerinin sebebi.

‘ASİ’LER DE KORKAR
Hikâyemiz küçük bir İngiliz ka-

sabasında başlıyor: Amerikalı eski 
bir hippi olan annesi ve babası ol-
mayı biyolojik babasından daha çok 
hak ettiğini düşündüğü üvey babasıy-
la Amerika’dan gelip buraya yerleşmiş 
olan sıradışı Cady ile sıradan orta sı-
nıf sıkıntısını üreten ailesiyle yaşarken 
en büyük korkusu ilerde onlar gibi ol-
mak olan Seth arasında. Belki de ha-
yır, onlar arasında değil de, okul bah-
çelerinde alçak sesle anlatılan, adının 
anılması bile tuhaf bir tekinsizlik duy-
gusu yaratan bir çizgi romanın, bu sa-
kin ve hareketsiz yerde çocukların ha-
yatına ucundan girivermesiyle...

Dergimizin adı Zehir. Bir şehir ef-
sanesi olarak çocukların arasında ünü 
yaygın olmakla, geceleri karanlıkta fı-
sıltıyla anlatılan en heyecanlı ve kor-
kunç hikâyelere kaynaklık etmek-
le birlikte, bu derginin etrafını saran 
tuhaf bir gizem vardır. Mesela der-
gi ortalıkta yoktur, hiçbir yerde sa-
tılmamaktadır ve onu okuyup dergi-
de söylenen ritüeli gerçekleştiren ço-

cukların, derginin tuhaf çizgi kahra-
manı Sırık Jack tarafından alındığı ve 
bilinmez bir yerlere götürüldüğü söy-
lense de, ortalıkta böyle bir macera-
yı yaşadığını söyleyen hiç kimse yok-
tur. Hatta çocukların bazıları derginin 
varlığından bile şüphe etmekte, kimi-
leri de bunun çocukların uydurduğu 
bir söylenceden başka bir şey olmadı-
ğına inanmaktadır. Öyle ya, bir gece 
vakti oturup siyah bir kuş tüyü, bir dal 
parçası, bir parça kedi tüyü, bir dam-
la gözyaşı ve bir tutam saçını yakıyor-
sun ve sırık gibi upuzun boylu bir çiz-
gi roman kahramanı gelip seni alıyor. 
İnanılacak şey değil! Ama tüm çocuk-
lar gene de Zehir ismi geçtiğinde tu-
haf bir sakınım ve ürperti hissetmek-
te, dergiyi eline geçirenler onu gizli 
zulalarda saklamakta, üstelik bu saç-
ma ritüeli uygulamaya da çok az ço-
cuk cesaret etmektedir.

Öte yandan, birçok yerde olduğu 
gibi İngiltere’de de her yıl pek çok ço-
cuk evden kaçıp sırra kadem basmak-
tadır. Ama isyankâr yeniyetmelerin 
evden kaçması çok da sıradışı olma-
dığından, kimse bu olayların altında 
başka bir neden aramaz.

GERÇEK ACI ZEHİR
Evet, biz gene dönelim 

Seth ve Cady’nin yaşadı-
ğı küçük kasabamıza. Olay-
lar bir gün bir arkadaşlarının 
ortadan kaybolmasıyla baş-
lar. Çocuk ortadan birden-
bire kayboluverir, sanki 
buhar olup uçmuştur, 
hatta cep telefonunu 
bile yanına almamıştır 
ki, işte bu, durumda ola-
ğandışı bir şey olduğunun 
ilk göstergesidir. Üstelik 

Seth’le olan randevusuna gelmemiş-
tir ve arkadaşlarından hiçbirine hiçbir 
şey çıtlatmamıştır. Tek bildikleri onun 
birkaç gündür sıkıntılı ve durgun ol-
duğudur. Bir de Seth’e Zehir’i duyup 
duymadığını sormuş, başına sardı-
ğı belaya onu da karıştırmak isteme-
diğini söylemiş, bunun üzerine konu-
yu etraflıca konuşmak için sözleşmiş-
lerdir. Ne var ki Luke bu randevuya 
hiç gelemez. Arkasında gözü yaşlı yal-
nız bir anne ve bir sürü soru bırakarak 
kaybolan Luke aslında sakin taşra ya-
şamının ortasına, en azından Seth ve 
Cady için bir bomba koyarak gitmiş-
tir. Bu andan sonra artık asla hiçbir 
şey eskisi gibi olmayacak, bir dedek-
tiflik macerası gibi başlayan olaylar gi-
derek tehlikeli, kanlı ve çıkışsız bir hal 
alacaktır. Bir şayia halini almış olan 
dergiyi bulabilmek için, Londra’nın 
banliyölerinde metruk ve tenha yer-
lerde dolaşmaları, küf kokulu Siyah 
Zar Çizgi Romanları dükkânını bul-
maları, tuhaf ve irkiltici bir adam 
olan Icarus Scratch’la tanışmaları, üs-
telik adam böyle 
bir derginin 
varlığını 
inkâr 

Zarife BİLİZ

Büyümek insanın bildiği her şeyi sınadığı bir yolculuksa eğer, gerçek maceranın bedeli hafif olabilir 
mi! Var olup olmadığı bile belirsiz olan bir çizgi roman, bildiğimiz dünyayı ayaklarımızın altından 
çekebilir mi? Bol çizgi roman soslu Zehir, bu soruların yanıtını sıradışı bir şekilde arıyor. 

Duyan çok da, 
gören var mı Zehir’i?



ettiği için dergiyi dükkândan gizli-
ce çalmaları gerekecektir. Derginin 
mührünü açtıklarında ise onları baş-
ka bir sürpriz beklemektedir: Dergi-
nin sayfalarındaki kahraman, kaybo-
lan arkadaşları Luke’dur ve bu dünya-
ya ait olmayan bir yerde, birtakım ya-
ratıklar tarafından acımasızca öldü-

rülmektedir. Bu gerçek olabilir mi? Ya 
arkadaşları sırf meraktan, macera iste-
ğiyle kalkıştığı bir şeyin, bir tür oyu-
nun sonucunda gerçekten öldüyse? 
Ya artık hiç geri dönemeyecekse? Bel-
ki de yazar bu yeraltı dünyasına kaçan 
çocuklarla gerçekten evden kaçan ço-
cukların yaşadıkları arasında  bir ale-
gori kurmaktadır. Öyle ya, yaşadıkla-
rına isyan ederek bilinmeyen bir dün-
yaya kendilerini attıklarında, o çocuk-
ları da Zehir’in dünyasındakinden hiç 
de farklı olmayan akıldışı, acımasız ve 
hiçbir adalet duygusu olmayan cana-
varlar beklemiyor mu?

Zehir’in sırrını çözerken çocuklar 
aslında çok önemli bir sorunla yüzle-
şirler: Akıldışı görünen, bugüne kadar 
kendilerine öğretilen, bildikleri tüm 
gerçeklere aykırı olan bir şeye inanıp, 
güvendikleri bir dünyanın tuzla buz 
olmasına, üzerinde durdukları zemi-
nin geri gelmezcesine kaymasına mü-
saade edecekler midir?

Lewis Carroll’ın Alice Harikalar 
Diyarı’nda, Jack London’ın Vahşetin 
Çağrısı’nda, Ursula K. Le Guin’in Yer-
deniz Büyücüsü’nde daha klasikleşmiş 
bir tarzda anlattığı aynı yolculuk as-

lında. Gerçekten büyümek için insa-
nın hayatının bir evresinde ister için-
de isterse dış dünyada bir yolculu-
ğa çıkması, o güne kadar dünyaya ve 
kendine dair bildiklerini sınaması şart 
oluyor. Üstelik aynı Zehir’de olduğu 
gibi bu yolculukların sonu bilinemeze 
açılıyor; gerçek maceranın bedeli belli 
ki hafif değil, Zehir’in gerçeği kitabın 
sayfalarından çıkıp günümüz dünya-
sına kadar uzanıyor.

Zehir
Chris Wooding

Resimleyen: Dan Chernett
Çeviren: G. Mine Olgun
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