
Masallar; çocukluğumuzun ben-
zersiz neşe kaynakları, düş gücünün 
ürünü, toplumların ortak hafızaları-
nı bir arada tutan sözlü geleneğin eş-
siz anlatıları... Can Çocuk’un, Destan-
lar ve Masallar dizisinden yayımlanan 
Feyza Zaim’in çevirip derlediği Erme-
ni Masalları ile Muhsine H. Yavuz’un 
derlediği Kürt Masalları vesilesiyle ki-
tapların yazarlarıyla söyleştik. 

Masalları derlerkenki niyetiniz, 
Anadolu’da yaşamış halkların ortak 
belleğini günümüze taşımak ve bu 
ortak hafızaya işaret etmek miydi?

Feyza Zaim: Ne güzel söylüyor-
sunuz, yanıt sorunuzun içinde aslın-
da. Anadolu’da yaşamış halkların or-
tak bir belleği var elbette. Bu belle-
ği canlı tutmak başlıca görevimiz ol-
malı. Bu miras hepimizin, ona sahip 
çıkmalıyız. Can Çocuk Yayınları’nın, 
Anadolu’da yaşayan halkların masal-

larını derleyerek bir seri oluşturma-
sı çok önemli bir adım. Şimdiye kadar 
Can Çocuk Yayınları’ndan, “Sefarad 
Yahudileri’nden Masallar”, “Ermeni 
Masalları” ve “Kürt Masalları” yayım-
landı. Zincirin ilk halkası olan “Sefa-
rad Yahudileri’nden Masallar”ı da ben 
çevirdim. Her iki kitap için araştırma 
yaparken, bazı masalların neredeyse 
birebir ortak olduğunu fark ettim. Üs-
telik benim de çocukluğumda annem-
den dinlediğim masallardı bunlar. İşin 
bu yönü çok hoş elbette, ama yine de 
göz önünde bulundurmamız gereken 
çok önemli bir nokta var: Asıl zengin-
liğimiz, farklılıklarımızda, çeşitliliği-
mizde... Bizleri asıl besleyen farklılık-
larımız. 

Muhsine H. Yavuz: Halk anlatıları, 
özellikle de masallar, sözlü insanlık ta-
rihini oluşturur. Bu nedenle genellik-
le, dünya halklarının özelde de ait ol-
dukları ulusların gelenek görenekleri-

ni, yaşam biçimlerini, üretim-tüketim 
ilişkilerini, kısacası yaşam serüvenle-
rini geçmişten günümüze, günümüz-
den de geleceğe taşır dururlar. Bu se-
beple, derlediğim “Kürt Masalları”nın 
Anadolu’da yaşamış ve yaşayan halk-
ların ortak belleğini günümüze taşı-
maları gayet doğaldır. Bu ortak bel-
lek bilinmeden oluşturulacak yeni bir 
bellek, temelsiz olduğu için işlevsiz de 
olacaktır. Geçmişsiz bir gün ve günsüz 
bir gelecek kurulamaz; kurulursa da 
sağlıklı olmaz.   

Çocuk gelişiminde ve hayal gü-
cünün oluşumunda masalların etkisi 
nedir? Büyüme ve kişisel değerlerin 
oluşumunda masalların önemi, bu-
gün psikoloji biliminin de mevzusu.  

F. Z.: Sorunların açıklıkla dile ge-
tirilemediği baskı dönemlerinde, in-
sanlar duygu ve düşüncelerini alego-
rik öykülere, masallara sarıp sarmala-
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Bu ay İyi Kitap’ta...

Bu ay, yine birbirinden güzel kitap 
tanıtımları var dergimizde. Neler yazıp 

çizdiğimizi, hangi kitapları ele aldığımızı 
sayfaları çevirdikçe göreceksiniz zaten. 

Ancak şunu belirtmeden geçmek olmaz;  
bir süre önce Tudem Yayınları çatısı 
altına giren Uçanbalık Yayınları’nın 
kitapları sürekli tekrar baskılarıyla 

çocuklarla buluşmayı sürdürüyor. Bu 
sayı, bu kitaplardan bazıları hakkında da  

değerli yazılar okuyacaksınız.

Ekim sayımızla ilgili de birkaç müjde 
verelim... Bir korku dosyasıyla karşınıza 
çıkacağımız Ekim sayımızda, Zarife Biliz 
“Büyü de Gel” başlıklı köşesiyle merhaba 
diyecek sizlere. Serda Semerci’nin sürprizi 
ise “Küçük Kitap Kurtları” olacak! Burcu 

Aktaş, uzun zamandır ihmal ediyordu 
İyi Kitap’ı. Aktaş da Ekim sayısından 

itibaren “Kahramanım Benim” başlıklı 
köşesinde keyifli yazılarını bizlerle 

paylaşmayı sürdürecek. 

Ortak belleğin zamkı 
masallarımız…
Feyza Zaim’in çevirip derlediği Ermeni Masalları ile 
Muhsine H. Yavuz’un derlediği Kürt Masalları, sözlü 
gelenek aracılığıyla ortak bir kültürel hafıza oluşturuyor!  
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mışlar. Bu örtük simgesel anlatım, her 
yaş ve kültürden insana farklı anlam-
lar sunmuş, farklı ufuklar açmış. Yine 
de, simgeler şuur altımızın ortak dili-
dir. Bu yönüyle de evrenseldir. Çeşit-
lilikten, farklılıklardan birliğe ulaşma-
mızı sağlarlar, ayrılık algısını yerle bir 
ederler.  

M. Y.: Dünya halk anlatıları, özel-
likle de masallar, üstüne kuruldukları 
temel motifler açısından ortaklıklar ve 
benzerlikler gösterirler. “Masalca”, or-
tak bir dünya dilidir. Bir toplumda so-
run varsa “anlatı” vardır. Anlatı var-
sa “anlatım” olmalıdır. Sorun ve anlatı 
varsa, ama anlatım gerçekleştirilemi-
yorsa o toplumda demokrasi yoktur, 
bu nedenle de sorunlar halk anlatıla-
rı yoluyla dolaylı olarak anlatılır. Yine 
bu nedenle, masallar çocuklar için de-
ğil, çocuk-yetişkin ayırımı gütmeden 
tüm toplumların eğitimi ve gelişimi 
için yaratılmışlardır. 

Bir kültürün taşıyıcısı olarak ma-
salların sözlü gelenek içinde tekrar 
tekrar anlatımının önemini açıkla-
yabilir misiniz?  

F. Z.: Az önce masalların simge-
sel dilinden söz etmiştik. Çok besleyi-
cidir bu simgesel anlatım. Aynı anla-
tımdan, hayatınızın farklı evrelerinde 
farklı anlamlara ulaşırsınız. Yani ma-
sallar sizi dönüştürdükçe siz de masal-
ları dönüştürürsünüz. 

M. Y.: Masalların sözlü gelenek 
içinde yeniden yeniden anlatılması 
ve klasik eserler gibi önemini hiç yi-
tirmemesi, insanın temel sorunlarını 
konu edinmesinden kaynaklanır. Bu 
temel sorunlar çözülmediği sürece de, 
masallar bir şekilde yeniden ve yeni-
den durmadan var olacak ve anlatıla-
caktır. Yani bir bakıma haksızın hak-
lıyı ezdiği, kötünün iyiye, çirkinin gü-
zele yeğlendiği, demokrasinin isten-
dik düzeyde gelişmediği, insanın, in-
san ve birey olmasına izin verilmedi-
ği ortamlarda masallar hep önemini ve 
işlevini koruyacaktır.

Masallardaki bilgelik, kültürel 
değerleri bir arada tutan bir zamk 
işlevi görüyor. Masalların yeniden 
canlanması, kaybolan değerleri yeni 
kuşaklar için canlandırabilir mi? 

F. Z.: Neden olmasın! Bu inançla 
giriştik bu işe. Yeni kuşaklar için ol-
duğu kadar, eski kuşaklar için de çok 
şey ifade ediyor bu masallar. Masal-
ları okuyan yetişkinler de çok büyük 
bir keyif almışlar. Hangi yaşta olursak 
olalım, hepimiz kayıp değerlerimizin 
peşinde değil miyiz?

M. Y.: Bu sorunun yanıtını yuka-
rıdaki yanıtların bütününde görmek 
mümkün. Masallar var olduğu müd-
detçe, değerler de kaybolmayacak 
demektir. Kaybolanlar da, masallar 
aracılığıyla yeniden yeniden anımsa-
tılacaktır.  

Ermeni Masalları’nın Anadolu 
kültüründeki önemi nedir? Ortak 
hafızadaki farklılığı ve önemi ile bu 
kültür içindeki evrensel sembolik 
dile yapacağı katkı nedir sizce?

F. Z.: Anadolu’da yaşayan tüm 
kültürler gibi, Ermeni kültürü de çok 
zengin ve derinliği olan bir kültür. Acı, 
derinleştirir. Acı, simgesel an-
latımla üstü örtülmüş olsa bile, 
dinleyene de geçer. O acıyı his-
setmek, anlamak, duygu birliği 
kurmak, doğrudan çekmemiş 
olanı da derinleştirir. Bilme-
den, anlamadan sevemezsiniz. 

Bu masalların bir kısmı 
20. yüzyılın başında, “Pensé” 
(düşünce) lakaplı Sahag Mov-
sisyan tarafından sözlü gele-
neğe uygun bir biçimde ev ev, 

köy köy dolaşılarak derlenmiş. Siz 
nasıl ulaştınız bu masallara ve nasıl 
yeniden canlandırdınız Türkçede?

F. Z.: Hiç zor olmadı açıkçası. 
Fransızca’dan çevirdim ben bu masal-
ları. Ermenice’den Fransızca’ya çevi-
ren çok zorlanmış olmalı ama. Onun 
yaşadığı sıkıntıyı hissettim. Dilden 
dile çevirmek kolay da, kültürel olanı 
nasıl aktarırsınız? Benim işim kolaydı. 
Her şey bana yakın, tanıdıktı. Ben ma-
salları asıllarına döndürdüm, yuvala-
rına kavuşturdum. 

“Kürt Masalları: Hıle ile Dıle”yi 
derlerken nasıl bir yol izlediniz?

M. Y.: Yalnızca Kürt masalları-
nı değil, efsaneleri, ninnileri, türkü-
leri, yani öteki halk anlatılarını da 
derlemek için sekiz yıl Güneydoğu 
Anadolu’da alan araştırması yürüt-
tüm. İzlediğim bilimsel yöntemleri, 
Cumhuriyet Kitapları’nca yayımla-
nan iki ciltlik “Diyarbakır Efsaneleri” 
kitabımda ayrıntılarıyla anlattım. Bu 
yörede özellikle kendi geliştirdiğim 
özel yöntemleri kullandım. Özellikle 
de kadın kaynaklarımla konuşurken 
‘çapraz tercüman’ kullandım. Uzun ve 
yorucu bir çalışmaydı. Ama sonuçla-
rın, hem halk kültürümüz, hem benim 
için verimli olduğunu düşünüyorum.     

Yeliz KIZILARSLAN

Kürt Masalları / Hıle ile Dıle
Muhsine Helimoğlu Yavuz
Resimleyen: Claude Leon

Can Çocuk / 67 sayfa

Ermeni Masalları
Derleyen ve Çeviren: Feyza Zaim 

Resimleyen: An-Su Aksoy
Can Çocuk / 116 sayfa
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J.-P. de Tonnac’ın, Umberto Eco ve 
Jean-Claude Carrière ile gerçekleştir-
diği söyleşilerden oluşan Kitaplardan 
Kurtulabileceğinizi Sanmayın, adının 
yarattığı çağrışımlar nedeniyle daha 
çok elektronik kitapların, basılı kitap-
ların yerini alıp alamayacağı noktasın-
da tartışıldı. Eco ve Carrière bu konu-
da zihin açıcı fikirler ileri sürüyor, tek-
nolojik gelişmelerin kültürel süreçleri 
ve düşünme alışkanlıklarını nasıl etki-
lediği, bizi bekleyen geleceğin dünya-
sında bilgi depolamak için teknoloji-
nin uygun ortamlar sunup sunmadığı 
gibi konuları tartışıyorlar, ama bu ki-
tabın içeriğinin çok daha geniş oldu-
ğunu belirtmek gerek. Her ikisi de bi-
rer bibliyofil (kitapsever) ve eski kitap 
koleksiyoncusu olan bu iki entelektüe-
lin, kitaplardan yola çıkarak anlattık-
ları şeyler, eğlenceli bir kitap tarihi sa-
yılabilir.

FARKLI EĞİLİMLER
Kitap konusu ele alındığında, ki-

tabın içeriği kaçınılmaz olarak karşı-
mıza çıkar ve iyi kitap-kötü kitap ayrı-
mına değinilir. Bununla birlikte, kimi 
durumlarda kitabı içeriğinden bağım-
sız, bir nesne olarak değerlendirmek 
de mümkündür. Çizgi romanların kü-
çüklerin eğitimine olumlu-olumsuz 
etkisi konusu tartışılırken, pek çok ki-
tapsever kitap okuma sevgisi ile kitap 
biriktirme tutkularının çizgi roman 
ciltleriyle başladığını itiraf eder. Eco 
da bu söyleşide, kitap okumaya, popü-
ler roman tefrikalarıyla başladığını be-
lirtirken, bu kitapların aşırı milliyetçi 
olduğunun ve “hayal bile edemeyeceği-
miz zalimlikler” içerdiğinin altını çizi-
yor. 

Rimbaud uzmanlarının, ünlü şai-
rin Sarhoş Gemi şiirini çocukken oku-

duğu bir çocuk romanıyla ilişkilendir-
diklerini de vurgulayan Carrière ise, 
hatırladığı ilk kitabın bir kutsal kitap 
olmakla birlikte, evlerine giren ilk ki-
tapların çocuk kitapları olduğunu be-
lirtiyor. Bu iki entelektüelin kitap me-
rakları arasındaki farklılığın da çocuk-
luktaki ilgileriyle bağlantılı olduğunu 
öğreniyoruz. Ama her durumda, her 
ikisinin de bir nesne olarak kitaba kü-
çük yaşta tutku duyup, bu tutkunun 
izinde ilerledikleri çok açık.

SEÇİM VE AYIKLAMA 
Söyleşi sırasında Eco ile Carrière’-

nin üzerinde durdukları ortak bir baş-
ka ilgi alanı ise aptallık. Yazılmış bu-
dalaca her şeyin zeki tahlillerden çok 
daha açıklayıcı olduğunu vurgulu-
yor, aptallık üzerine düşünmenin in-
san üzerine düşünmenin bir bölümü-
nü oluşturduğunu belirtiyorlar. Eco’ya 
göre, “kendine özgü bir şekilde olağan-
dışı bir yaratık” olan insanın, övgü-
ye değer pek çok niteliğinin yanında, 
yaptığı aptalca şeylerden, savaşçılığın-
dan, çevreye verdiği zarardan da ko-
nuşmak gerekir. 

Üstelik yazının icadından bu yana 
bu aptallıkları matah bir şeymiş gibi 
öven kütüphaneler dolusu kitap ya-
yınlanmıştır. Eco ile Carrière, söyle-
şi boyunca övdükleri kitabın kutsal-
laştırılmasının da hata olduğunu ha-
tırlatıyorlar böylece. Kitabın geneline 
hâkim eğlenceli bir ton var. Bunu sağ-
layan, söyleşenlerin konuştukları ko-
nulara ilişkin ilginç ve eğlendirici ör-
nekler vermeleri. Ama özellikle ap-
tallık hakkında konuşurken verdikle-
ri örnekler çok matrak. Zaten aptallık 
konusuna da, zamanında Proust, Mel-
ville, Orwell gibi yazarların ilk yapıtları 
hakkında yapılmış değerlendirmeler-

den söz ederken geliyorlar.
Eco ve Carrière’nin söyleşileri, dö-

nüp dolaşıp seçim ve ayıklama konu-
suna varıyor. Kültür de bir ayıklanma 
süreci değil midir? İnsanın ürettikle-
rinden, sonraki asırlara kalanlara kül-
tür demez miyiz? Yazarlar da neden 
bazı kitapların bugüne kalıp ötekile-
rin kalmadığı sorusuna yanıtlar arıyor 
söyleşirken. Bir yazar grubuna ait ol-
mak, sansür, ahmaklıklardan yana ya 
da karşı olmak, kitabın çok kolay ya-
nabilen bir madde olması, şans gibi et-
kenleri ilgi çekici örnekler aracılığıyla 
tartışıyorlar. 

Kitaplar hakkında söylenebilecek 
sözler bunlardan ibaret değil elbet-
te. Bir kitabın, kitaplıkta hangi kitap-
la yan yana duracağı, kitap kurtlarının 
yararları ve onlardan korunmanın yol-
ları, kitaplıkların sahiplerine benze-
yip benzemediği gibi ilk anda önem-
siz görünen pek çok konuda bu iki en-
telektüelin verdiği yanıtlar kitapsever-
lere çok şey vaat ediyor. Eco’nun dedi-
ği gibi, “Okumadığınız bütün o kitaplar 
size bir şeyler vaat eder.”

Behçet ÇELİK

Kitaplardan Kurtulabileceğinizi 
Sanmayın

Umberto Eco / Jean-Claude Carriére 
Çeviren: Sosi Dolanoğlu
Can Yayınları / 276 sayfa

Gençlere, yetişkin kitaplarının kapısını aralayan Çoğul Kütüphane’de Behçet Çelik bu ay, Kitaplardan 
Kurtulabileceğinizi Sanmayın adlı kitabı değerlendirdi. Ünlü İtalyan yazar Eco, söyleşilerden oluşan 
çalışmada Carrière’yle birlikte kitabın tarihçesi ve aptallık üstüne konuşmuş.

Zaman ve mekânda 
kitap üzerine bir yolculuk

Çoğul Kütüphane
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Heinz Janisch’in, Enzo adlı bir çocuğun iyi bir futbolcu olma arzusunu anlattığı resimli kitabı 
Futbol Rüyası, çocukların gizli düşlerini, kaygılarını ve başarma korkularını rüyalar aracılığıyla dile 
getiriyor. Enzo’nun zaman zaman kâbusa dönüşen rüyalarıysa, babası sayesinde gerçeğe dönüşüyor.  

Bizim kediler uyurken ne zaman 
hızlı hızlı nefes almaya başlasa ya da 
bıyıklarını bir heyecanla oynatsa, rüya 
gördüklerini anlarım. Ne gördükleri 
ise yoruma açıktır. Bir avın peşinde 
olduklarını düşünmek hoşuma gider. 
O gün işler yolundaysa irice bir fare, 
kesatsa yalnızca bir sinek... 

Bıyıkların titreyişindeki şiddette ya 
da nefesin hızında, hatta kimi zaman 
bir şey yakalamak istercesine sallanan 
ön patilerde, bunun ipuçlarını yaka-
lamak mümkündür. Son zamanlarda 
rüya gören, ama ne gördüğü hakkında 
yalnızca tahmin yürütebildiğim fertler 
arasına dört aylık kızım da katıldı. Uy-
kusunda gülümsediğinde, iç çektiğin-
de, ağladığında ve hatta bizim kediler 
gibi hızlı nefes alıp verdiğinde neler 
gördüğünü bilmeyi çok isterdim. Oysa 
onun dünyası kedilerinkinden bile 
daha çok bilinmeze sahip bizler için... 
Neyse ki şimdilik… 

Futbol Rüyası isimli resimli okul 
öncesi kitap, çocuklarımızın uyku-
larında nelerle cebelleştiklerinin bir 
örneğini veriyor. Öykünün kahramanı 
Enzo için mahalle takımına girdi gire-
li rahat bir uyku yok... Gün boyu top 
peşinde koşturması yetmiyormuş gibi, 
peşinde koşturduğu o toplar rüyalarda 
balkabağına, karşı takımın kalecisi bir 
ahtapota, defans oyuncuları kocaman 

kayalara dönüşebiliyor. 
Enzo’nun anne babasına sormalı, 

acaba oğullarını uyurken gözlemişler 
mi? Ellerinden kayıp giden bir golün 
ardından nasıl iç çektiğini, kaya gibi 
defans oyuncularını görünce yatağın-
da nasıl zıpladığını, ahtapot kollara 
sahip kaleci karşısında nefesinin  nasıl 
düzensizleştiğini fark etmiş olabilirler 
mi? Ya gülümsediği anlar? Tüm rüya-
lar kötü olacak değil ya, kimi zaman da 
ayağının ucuyla topa değmesi yetebi-
lir Enzo’nun, golü kaleye yapıştırması 
için. 

İşte o zaman, değil bir gülümseme, 
uykuda kahkaha atmanın da mümkün 
olabildiğini görebilir Enzo’nun anne 
ve babası. Rüyalar, çocuklarımızın 
derdine, tasasına, nelerle meşgul ol-
duklarına ilişkin fikir edinmek için ne 
elverişli araç! Dünyalarına girebilmek, 
o dünyayı daha iyi paylaşabilmek için 
de. Tabii unutmayalım ki, Futbol Rü-
yası biz anne babalar için değil, çocuk-
lar için yazılmış bir kitap. Dolayısıyla 
onlara ne vereceği daha önemli.  

Enzo’nun hikâyesini okuyan bir 
çocuğun kendisiyle özdeşlik kurması 
olası. Oradan yola çıkarak kendi rüya-
larını kâğıda dökmesini de sağlayabi-
lirsiniz. Bu da onun kendini keşif yol-
culuğuna herkesten önce çıkmasına 
yol açabilir. Eh, erken kalkan yol alır... 

Hem belki sizinki de mahalle takımın-
da oynama hayaliyle tutuşuyordur ve 
onun uykularını kaçıran da yine top 
sevdasıdır. 

ÇOCUKLUK KAYGILARI
Kaç kez “takıma girmeyi istedi-

ğini” söyleyecek olduysa da, cesare-
tini bir türlü toplayamamış olabilir. 
İşte fırsat! Sizinki hikâyeyi okuduktan 
sonra, Enzo’yla aynı “rüya”yı gördüğü-
nü söylerse şaşırmayın derim... Sahi, 
mahalle takımları var mı hâlâ? Topla, 
futbolla ve rüyalarla ilgisi olmayan bir 
çocuk için de ilgi çekici olabilir Fut-
bol Rüyası. Nasıl mı? İçindeki benzet-
melerle, esprili ve eğlenceli anlatımıy-
la, resimlerin canlılığı ve hayal gücünü 
besleyici niteliğiyle. 

Öyle ya, ahtapot kollarına sahip 
kaleci benzetmesinden daha iyi ne 
yansıtabilir, top peşinde koşturan bir 
oyuncunun korkularını? Yine de Fut-
bol Rüyası’nı, özel olarak baba-oğul 
okurlara önermek yerinde olacak. Fut-
bol meraklısı babalar ve oğulları, bu 
kitapta kendilerinden çok şey bulacak-
lar. Yazar da öyle düşünmüş olmalı ki 
hikâye, Enzo’nun babasının odaya gir-
mesi ve şu soruyu sormasıyla son bu-
luyor: “Ne zaman maç yapıyoruz?”  

Hiç rüyanızda ahtapot 
kollu kaleci gördünüz mü? Irmak ZİLELİ

Futbol Rüyası
Heinz Janisch

Resimleyen: Evelyn Daviddi 
Çeviren: Bahar Siber

İletişim Yayınları / 20 sayfa
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Hayvanlar âleminin en nahif türü 
ne diye sorulursa, hiç düşünmeden 
kelebek diye yanıtlarım. Kelebeklerin 
yaşamları hep şaşırtır ve heyecanlan-
dırır beni. Küçüklüğümde okuduğum 
Ömer Seyfettin’in bir öyküsündeki 
torunuyla sohbet eden ninenin kele-
beklerle ilgili söyledikleri gelir aklıma. 
Bahar geldi mi bahçeye koştukların-
dan ve ilk görecekleri kelebeğin onlara 
bir yıl boyunca şans getireceğine inan-
dıklarından söz eder nine. 

Kelebeklerin anlamları olduğuna 
inanan nine ilk kelebeğin beyaz ya 
da pembe olması için maniler söyle-
diklerinden, dalların üzerine beyaz 
ve pembe kumaş parçaları attıklarını 
da anlatır torununa. Beyaz kelebeğin 
mutluluk ve şans, pembe kelebeğin 
sağlık getireceğine inanan ninenin 
söylediklerinden etkilenerek ben de 
çocukluğumda pembe ve beyaz kele-

bek görebilmek için can atardım. 
Nineye göre üzüntü ve hastalık de-

mek olan sarı kelebek ve felakete işaret 
eden siyah kelebek görmemek için de, 
boşuna olsa da, çabalardım. Açıkçası 
şimdi bu inancın doğanın bir harikası 
olan sarı ve siyah kelebeklere haksızlık 
ettiğini düşünüyorum. Yazın başında 
İstanbul’daki kahverengi kelebek gös-
terisi de felaketten çok bir doğa hari-
kasıydı gerçekten de. Binlerce, belki 
milyonlarca kahverengi kelebek tüm 
sokaklarda, bahçelerde, parklarda arzı 
endam etti. 

BAHAR MÜJDECİLERİ
Kelebeklerdeki artışı deprem ha-

bercisi, kuraklık ve aşırı sıcaklık be-
lirtisi olarak gören de oldu tabii ki. 
Ama böcek bilimcilerin açıklamasına 
göre, gece kelebeği ya da gece güvesi 
denen bu kelebekler, on yılda bir, aynı 
insanlar gibi nüfus patlaması yaşıyor-
muş sadece. “Bunları anlatmanın ne-
deni nedir?” diye soracak olursanız 
da, elimdeki Mavibulut Yayınları’ndan 
çıkan Eric Carle’ın hem yazıp hem re-
simlediği, güneşli bir pazar günü yu-
murtasından çıkan minicik bir tırtılın 
hikâyesini anlatan Aç Tırtıl kitabı diye 
yanıtlarım. 

Kahramanımız minicik ama karnı 

çok aç bir tırtıl.  Pazartesi günü ko-
caman bir elma, salı günü iki koca-
man armut, çarşamba günü üç erik, 
perşembe günü dört tane çilek, cuma 
günü beş portakal yiyen minik tırtı-
lımız karnını bir türlü doyuramıyor. 
Cumartesi günüyse âdeta dünyaları 
yiyor: bir çikolatalı pasta, bir dondur-
ma, bir salatalık, bir dilim kaşar peyni-
ri, bir dilim salam, bir lolilop, bir dilim 
meyveli kek, bir sosis, bir üzümlü kek 
ve bir karpuz. Ve o gece karnı çok ağrı-
yor. Minik tırtılımız bir haftada, artık 
kendisine koza örebilecek kocaman ve 
şişman bir tırtıl; iki hafta kaldığı koza-
sının içinden çıkınca da çok güzel bir 
kelebek oluyor.

İlk kez 1969 yılında yayımlanan 
Aç Tırtıl Eric Carle’ın üçüncü ve en 
çok satılan kitabı. Eric Carle 1969 yı-
lından bu yana yetmişten çok kitap re-
simlemiş ve bunların çoğunu da ken-
disi yazmış. Aç Tırtıl’ın kanımca en 
ilgi çekici yanı bir kelebeğin kanatları-
nı andıran rengârenk resimleri. Okur-
ken insana, buradan gerçekten bir tır-
tıl geçmiş galiba dedirten, tırtılımı-
zın karnı çok açken yediği yemeklerde 
açtığı deliklerin kitapta da görülme-
si kitabın alameti farikası âdeta. Sade-
ce okumayı yeni sökmüş çocuklar için 
değil doğanın bir harikası kelebeklere 
bayılan herkesin okumasını önerebile-
ceğim bir kitap Aç Tırtıl.
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Baharda kelebekler başkadır… Rengârenk bir kanat sürüsü havada çırpındığında içinizi havadan 
daha ılık bir ferahlık kaplar. Kanatlı gökkuşağı da denilebilir onlara yani… Eric Carle’ın minik bir 
tırtılın öyküsünü anlatan resimli kitabı Aç Tırtıl kelebek severler için!

Minik tırtıl 
kelebek olunca! Tuğba ERİŞ

Aç Tırtıl
Yazan-Resimleyen: Eric Carle

Çeviren: Fatih Erdoğan
Mavibulut Yayınları/ 28 sayfa
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Heinz Janisch’in Kral ile Deniz’inin, her şeye hükmettiğini sanan kralı bir gün bir arı, bir ağaç ya 
da bir denizle karşılaşırsa ne olur? Asıl olanın ‘kendini bilmek’, ‘başkalarını anlamak’, ‘tevazu sahibi 
olmak’ olduğunu anlar ve tacını kumsalda bırakıp denize atlar! 

Tacınızı çıkarın, 
hemen şimdi!

Herkes statüsünü, parasını, diplo-
masını, bildiği dilleri, bilgisayar prog-
ramlarını, yani sadece bütün o sıkıcı 
işler için lazım olan her şeyini birer taç 
yapmış, başında taşıyor sanki. Herkes 
titrini kolye yaptırmış, boynuna asmış, 
sandalyesine yapışmış, masasıyla bü-
tünleşmiş gibi. Adını sorsanız, Ayşegül 
demiyor, “Profesör Doktor Ayşegül bil-
mem kim…” diyor. Avukat Ahmet Bey, 
yeni arabası ya da telefonu hakkında 
sabaha kadar konuşuyor ama kuşlar-
dan, böceklerden, köpeklerden, yıldız-
lardan ya da ağaçlardan konuşamıyor, 
hemen sıkılıveriyor. 

Yani herkes kendi hayatının kra-
lı olmuş ve kendine toz kondurmuyor, 
burnundan kıl aldırmıyor. Kral ile De-
niz bunlar üzerine düşünen, düşün-
dürten bir kitap. 21 tane kısacık öykü-
den oluşuyor. Ama öykülerin her biri 
boyutunu çok aşan derinlikte. Hep-
si, üzerine uzun uzun düşündürtecek 
kadar çok metafor içeriyor. Bir yan-
dan da, hem diliyle hem içeriğiyle çok 
sade. Nasıl oluyor derseniz, hemen ör-
neklerle açıklayayım.      

BEN BURANIN KRALIYIM
Kral ile Gölge
“Neden peşimden geliyorsun?” diye 

sordu kral, gölgesine.
“Aptalca fikirlere kapılma diye,” 

dedi gölge.
“Ve madalyonun iki yüzü olduğunu 

unutma diye.”
“Nasıl unutabilirim ki,” dedi kral ve
Küçük tacının güneşte yaptığı bü-

yük gölgeye şaşırdı. 

Kral ile Arı
“Git şuradan!” dedi kral ve bir arıyı
Çiçeğinden uzaklaştırmaya çalıştı.
“Ben buranın kralıyım,” diye bağır-

dı kral.
“Ben de,” dedi arı ve onu soktu.

Heinz Janisch’in yazdığı ve Wolf 
Erlbruch’ün şahane bir biçimde re-

simlediği bu kendi küçük, sözü bü-
yük kitap, her şeye hükmettiğini sanan 
bir kralın, dünyanın aslında çok fark-
lı bir yer olduğuna aymasını anlatıyor. 
Dünya, çiçeği, böceği, ağacı, denizi ve 
sincabıyla kralı hiç umursamamakta-
dır. Kral önce bu duruma anlam vere-
mez ancak çok geçmeden, tüm canlı-
ların yanılamayacağına karar verir. Ta-
cını çıkarır, kendini denize atar. İşte o 
an, kralın kendini en iyi hissettiği an-
dır. Krallık dâhil hiçbir titrin, doğanın 
muhteşem uyumundan değerli olama-
yacağını anlayıp rahatladığı andır.   

Kral ile Gökyüzü
“Bir örtü istiyorum,” dedi kral.
“Hem de hemen! Derhal! Ve - güzel 

olsun!”
Derken kar yağmaya başladı.
Kar iri, beyaz taneler halinde yağdı.
“İşte örtün,” dedi gökyüzü ve 
Toprağın üzerine bir pırıltı serdi.
“Teşekkürler,” dedi kral şaşkınlıkla.

Çocuklara hep “Büyüyünce ne ola-
caksın?” diye soruyoruz, yani onla-
rı daha küçücükken yapacakları işin 
ne kadar önemli olacağı fikriyle baş 
başa bırakıyoruz. Çocuk da, statüsü 
ve parası iyi işleri sıralayıveriyor he-
men, “Doktor olacağım” diyor, aferini 
kapıyor. “Çöpçü olacağım” diyene şa-
şırıyor, hatta gülüyoruz. Oysa çocuk-
larla denizler, yıldızlar, kuşlar hakkın-
da konuşmak lazım. İflah olmaz birer 
romantik olmaları riskini göze alarak 
onlara doğanın kıymetini, başka ha-
yatların değerini anlatmak, bir ağa-
cın gövdesine dokunmanın, çimenle-
re çıplak ayakla basmanın hazzını öğ-
retmek lazım. Yoksa statü ve kariyer 
gibi boş sıfatların peşinde koşarak bir 
ömrü heba etmeleri mümkün.  

Ömrü boyunca sabah dokuz ak-
şam beş çalışanların, altmışından son-
ra keşfettikleri bazı şeyler için ne ka-
dar da pişman olduklarını, “Ben aslın-
da hiç yaşamamışım ki, güneşin, bulut-

ların, yağmurun değerini hiç bilmemi-
şim ki. Neşeli bir şarkıda gülmemişim, 
hüzünlü bir şarkıda ağlamamışım” de-
diğini duymuşsunuzdur. 

PİŞMANLIK YÜREK BURKUCU
Dünyevi hırslar peşinde yitirilen 

onca yıldan sonra, hayatında ilk kez 
güneşin doğuşunu izleyen, ormanda 
kaybolan, kuşları izleyen insanların, 
“Bütün bunları neden daha önce yap-
madım ki ben?” minvalli pişmanlıkla-
rı yürek burkucu oluyor. 

O yüzden, kendi hükümranlığımı-
zın kralı olmadan, her şeye vakıfmışız 
gibi davranmadan alçakgönüllü olmak 
en güzeli. Çocuklara da, elleri henüz 
minicikken çiçekleri sevmeyi, ayakla-
rı henüz küçücükken çimlerde çıplak 
ayak yürümeyi öğretmeli. Yoksa o eller 
büyüyünce sadece klavyenin tuşlarına 
basmaya, ayaklar da onu mutsuz ede-
cek plazalara, alışveriş merkezlerine, 
süpermarketlere sürüklemeye yarar. 

Kral ile Ağaç
“Tepen ne işe yarıyor?” diye sordu 

kral, ağaca.
“Kuşlar barınıyor. Ve rüzgâr. Ve
Çocuklar saklanıyor,” dedi ağaç.
“Anlıyorum,” dedi kral ve yaprakla-

rı hışırdatan
Rüzgârı uzun uzun dinledi. 

Elif  TÜRKÖLMEZ

Kral ile Deniz
Heinz Janisch

Resimleyen: Wolf Erlbruch
Çeviren: Ali Berktay 

İş Bankası Kültür Yayınları / 48 sayfa
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Kayıp Şeyler Ülkesinde adlı çocuk kitabının yazarı Ege Erim çocukluğunun kitabı Pıtırcık serisiyle 
ilişkisini anlattı! Cadısız, vampirsiz, sihirsiz, büyücüsüz ve canavarsız bir dünyada, gündelik yaşamın 
içinden, gerçeğin peşinde koşan ‘gerçekçi’ çocukların oyun arkadaşı Pıtırcık karşınızda! 

Mor puantiyeli uzaylılar sizin 
olsun, bana Pıtırcık’ı verin! 

Toplasan on saniye süren çiş mola-
larında bile okuyacak bir şeyler arayı-
şında olduğu için banyodaki bütün te-
mizlik malzemelerinin içeriklerini ez-
bere bilen bir çocuktum. Maksat mat-
bu malzemeden uzak düşmemek ol-
duğundan, elime ne geçerse okurdum. 
O bakımdan, ‘Ben yazsaydım’ köşesine 
talip olunca bir an duraksamadım de-
ğil. Okuduğum yüzlerce kitap arasın-
dan Şamatalı Köy, Hitler Oyuncağımı 
Çaldı, Thomasina ve Pal Sokağı Çocuk-
ları jet hızıyla gözümün önünden geç-
ti. Hepsi de best of  benim için.  

SIRADANIN BÜYÜSÜ
Şöyle bir düşününce, bütün sevdi-

ğim kitaplar gerçek dünya ve gerçek 
karakterlere dair küçük mutluluklar-
dan ve hayal kırıklıklarından bahse-
diyor. Ama bütün bunlar bir yana, ah 
bir tanesi var ki hem ideal çocukluğu, 
hem de ideal çocuk kitabını temsil edi-
yor gönlümde. Bayanlar ve baylar, işte 
karşınızda Pıtırcık! 

İlkokuldayken okuna okuna elim-
de paralanan Pıtırcık serisi, bana göre 
hayatla dalga geçmek için çocuk gö-
züyle yazılmış mükemmel bir malze-
meydi. Tabii bu yorumu şimdiki ak-
lımla yapıyorum. O dönemde Pıtır-
cık daha ziyade hayallerimde yaşayan 
bir numaralı mahalle kankası, hatta 
ucundan kalbimi çarptıran pek sevdi-
ğim bir sınıf arkadaşıydı sanki. Ekibin 
diğer elemanları da, kâh bizim sını-
fın kâh arka sokağın ter içinde koştu-
rup oynayan çocuklarının kitaba gir-
miş hali gibiydi. Dolayısıyla çok ger-
çek, çok tanıdık, çok güvenliydi Pıtır-
cık. Sanki her çocuğun yaşaması gere-
ken o lüksün, dertsiz tasasız bir çocuk 
olmanın birebir temsiliydi.  

Mesela bir bölümde Pıtırcık ve da-
daşları bir kırtasiye dükkânına gider, 
zavallı kırtasiyeciyi soruları ve yara-
mazlıklarıyla sinir krizinin eşiğine ge-
tirirler. Unutamadığım sahne ise, bü-
tün bunlar olup biterken, mütemadi-
yen reçelli ekmek ve yağlı ellerle ge-
zen Lüplüp’ün dükkândaki bir defte-
rin yapraklarını gerçekten 100 tane mi 
diye tek tek ve mıncık mıncık sayması-
dır! Zaten o maceranın bitişi şöyle olu-
yordu yanılmıyorsam: Lüplüp’ün her 
sayfasında yağlı parmak izlerini bırak-
tığı defteri gören kırtasiyeci bizimkile-
ri kapı dışarı ediyordu. Şimdi diyecek-
siniz ki bu da macera mı? 

Benim için maceranın kralıydı 
valla. Zira gerçekçi bir çocuktum. Bir 
sabah prenses olarak uyanmayacağı-
mı, bir gece ansızın arka bahçemize 
ufoların park etmeyeceğini, anam-ba-
bam yan odada tv seyrettiklerine göre 
acılar içinde yetimhane köşelerinde 
çürümeyeceğimi biliyordum. Benzer 
şekilde, evrenin ve varoluşun onlarca 
cevapsız sorusundan birini dahi ciddi 

ciddi merak etmiyordum. 
Olsun, Pıtırcık da etmiyordu. O 

da benim gibi varsa yoksa gülüp eğ-
lenmek, duygu ve beklentilerini bolca 
abartmak ve gündelik hayatın ufak te-
fek sorunlarını kısa yoldan tatlıya bağ-
lamak derdindeydi. Düşünüyorum da 
Pıtırcık’ı yazmış olmanın en ‘kıyak’ 
tarafı böylesine hoş bir çocukluğu ha-
yal edebilmekten öte, tam da böyle bir 
çocukluk yaşamak olurdu benim için. 
Gerçi çocukluğum bu serideki gibi 
geçmiş olsaydı bile, bu netlikte hatırla-
mam ve yazmam mümkün olmayaca-
ğı için de değerliydi Pıtırcık. 

BANA GERÇEKLE GELİN!
Çocukluk tıpkı böyle birtakım iro-

nik durumlardan ve yaşandığı hızla 
unutulan küçük maceralardan oluş-
muyor mu zaten? Süse-püse fanteziye 
gerek duymadan sular seller gibi akan, 
gündelik hayatın en ufak, en önemsiz  
detaylarından sürüyle hikâye çıkaran, 
sadece yerinde yapılmış bir gözlem 
veya tespitin bile olaylar ve insanlar 
hakkında çok şey söyleyebileceğini 
gösteren bir dizi çocuk kitabı. Daha ne 
isterim? 

O ağlak küçük kemancıyı şeytanlar 
götürsün, mıymıy küçük kadınlar kız 
çocuklarının algılarını felç etsin, sekiz 
başlı deniz canavarlarını yeşil üzerine 

mor puantiyeli uzaylılar kovalasın, 
ruhlar-cinler-periler, yaratıklar-
vampirler-canavarlar ve korsanlar 

cemil cümle başkalarının olsun, ben 
hem şu dünyanın anlamını hem de en 
büyük eğlenceyi hâlâ Goscinny’nin Pı-
tırcık’ında buluyorum! 

Ege ERİMBen yazsaydım
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Aytül Akal, Oğlum Nerdesin ve Benim Babam Sihirbaz adlı kitaplarında, büyüme çağındaki 
çocukların ebeveynleriyle ilişkilerini keyifli kısa öykülerle anlatıyor. Ergenlik problemleriyle boğuşan 
çocuklarınızı bunaltmadan ve onlardan bunalmadan dertlerini anlamak siz ailelerin elinde! 

“Anne, çabuk eşofmanlarımı ha-
zırla! Maça gideceğim, arkadaşlar 
kapıda bekliyor…” Kaç ebeveyn bu 
cümleyi ergenlik çağındaki çocukla-
rından duymuştur! Yazık ki, büyüme 
çağında, çocuklar ve anne babaları 
arasında kurulması gereken sağlıklı 
iletişim, arkadaşlarla dışarı çıkmak 
için izin almak ya da önceden haber 
vermek yerine, kestirme yoldan son 
dakikada emrivaki yapmak oluyor 
genellikle!  

SINIRSIZ İSTEKLER
Aytül Akal’ın, Oğlum Nerdesin 

adlı kitabının afacan oğlanı da tam 
böyle bir çocuk. Ergenlik çağının 
tüm enerjisiyle, özellikle annesini, 
bitmek tükenmez istekleriyle çileden 
çıkarmayı başarıyor. Üstelik ev için-
de ve dışında uyulması gereken ku-
ralları rahatlıkla ihlal ettiği gibi bir de 
bundan apayrı bir zevk de alabiliyor! 
Maça, baskete sınırsız zaman ayırıyor; 
harçlığını, ‘idareli kullanmak’ diye bir 
kavramdan habersizce tüketiyor ve 
her daim bir bahane bulabiliyor. 

Örneklemek gerekirse, misafirliğe 
gelecek konuklar için alınmış pastayı 
bir gece öncesinden silip süpürdüğü 
yetmezmiş gibi, bunu annesine son 
dakikada haber verip, yeni bir pasta 
almak için akşam vakti pastane ara-
mak üzere dışarı çıkmayı da reddedi-
yor. Öyle ya, kendisinden birkaç yaş 
büyük bir ağabeyi varken ona mı dü-
şer kendi yaramazlıklarını düzeltmek! 
Ayrıca, verilen cezalara uymadığı gibi, 
tüm sevimliliğiyle bu cezaları yine 
ağabeyinin üstüne yıkıyor. 

Bizim sevimli ergenin maceraları 
bunlarla kalmıyor tabii... Doğum gü-
nünü okul yerine evde kutlamak iste-
diğinde de, benzer bir üslûpla, annesi-
ne bir dizi emirden oluşan bir ‘doğum 
günü partisi listesi’ uzatabiliyor. Bu-
nun öncesinde ise, ancak uzun süren 
bir dilbazlıktan sonra evde bir doğum 
günü partisi düzenleme iznini alıyor. 

Peki, listede neler mi var? “Adam 
başı dörtte bir pastadan dört tane pas-
ta, iki kilo kurabiye ve otuz şişe kola…” 
Evet, sadece on beş kişilik bir grup için 
de olsa, sevimli ergenimiz ile arka-
daşlarının iştahına ancak yetecek gibi 
görünüyor! Uzun süren bir pazarlığın 
ardından, anne ve oğul listedekilerin 
yarısını almak ve evdeki eşyaların yer-
lerini dans edebilmeleri için değiştir-
dikten sonra düzgün bir şekilde yerleş-
tirmek üzere anlaşıyorlar. Söylemeye 
gerek bile yok, anne ve babalar ergen-
lik çağından itibaren çocuklarının do-
ğum günü partilerinde bulunamazlar!   

Ergenlerin altın kurallarıyla devam 
edersek, bir ergene asla ‘yavrum’, ‘evla-
dım’ ile başlayan cümleler kurmama-
lısınız. Zira artık büyüyen bünyeleri, 
bu gerçeği ispat etmek için, ailelerinin 
gözlerinde hâlâ birer çocuk oldukları-
nı ifade eden sevgi sözcüklerini değil, 
büyüdüklerine vurgu yapan en belir-
gin şey olan kendi isimleriyle çağrıl-
mayı isterler mesela. 

Oğlum Nerdesin’in afacanı da, sık-
lıkla, bu altın kuralın üstüne basıyor 
annesine yaptığı hatırlatmalarla. Ama 
elbette favori kelimesi, gençler arasın-

da son derece popüler bir kelime 
olan “kanka”! Ama kuralları bun-
larla da bitmiyor. Annesinin kendi-
sine, dışarı çıkmak için izin almak 
gerektiğini öğretmek istemesi üze-
rine, o da evdekileri denetlemeye 
başlıyor. Okul dönüşü evde olma-
yan annesini bulmak için, annean-
nesinden Amerika’da oturan tey-
zesine kadar herkesi arayıveriyor. 
Oysa ki zavallı annesi, sadece bir 
defalığına, iş çıkışında habersizce 
dişçiye gidiyor. 

ALTIN KURALLAR
Sıra ‘genç oğlanın’ büyüdüğünü 

simgeleyen, kendisini ‘özel’ hisset-
mesini sağlayacak isteklere geldi-
ğindeyse ipin ucu yavaş yavaş ka-
çıyor. Önce bin bir türlü bahaneyle 
odasına ayrı bir telefon hattı istiyor, 

bu isteğini aşırı bulan annesine “inter-
net çağında artık herkesin evinde inter-
net olduğunu” söylüyor.   

Nihayetinde, telefonun yanında 
bir de evlerine internet hattı bağlatı-
yor. Ve tabii ki tüm uyarılara rağmen, 
arkadaşlarıyla uzun uzun telefonda 
konuşmaya dalıyor. Ergenlik çağında-
ki bir oğlanın annesi olmanın en bü-
yük zorluğu, sanırım onun özgürlük 
anlayışını kavramaya çalışmak. Oğlum 
Nerdesin’in haşarı ergeni bu konuda 

‘Canım ailem, 
hızla büyüyorum!’ Yeliz KIZILARSLAN

Oğlum Nerdesin
Aytül Akal 

Resimleyen: Saadet Ceylan
Uçanbalık Yayınları / 73 sayfa



da iyi bir örnek şüphesiz! 
Tırnaklarını gereğinden fazla 

uzatmak yerine kesmesi gerektiği-
ni söyleyen annesine, artık modern 
zamanlarda olduklarını ve isterse 
küpeden, kolyeye kadar her türlü 
mücevheratı takabileceğini söylediği 
yetmezmiş gibi, saçlarını da uzatabi-
leceğini söylüyor. Saçlarını tümden 
kazıtmak ise, ayrı bir tarz olarak al-
ternatifi. Tüm bunları ‘özel’ olmak 
adına yapmak istediğinden, bu ara-
yışı sırasında karışan kafasını sakin-
leştirmek de siz ebeveynlerin elinde.   

Oğlum Nerdesin’deki annenin yap-
tığı gibi oğlunuzla konuşmak, onun bu 
uç istekleri arasında bir orta yol bul-

ması için en iyi çözüm. Oda-
sının dağınıklığına ve o dağı-

nıklıkta kendisini kaybetmeden 
nasıl eşyalarını bulabildiğine şa-
şırsanız da, kafa karışıklığından 

iyidir! Hele sizi bunaltan genç er-
genin, sıklıkla olmasa da genellik-
le problem yaratan bir de ağabeyi 
varsa… 

İkisi de sonunda, Akal’ın kita-
bında olduğu gibi sizin kafanızı alt 
üst edebilirler. 

SORUMLULUK YOLUNDA
Aytül Akal’ın, ergenlik çağındaki 

iki genç oğlana, nasıl sorumluluk sa-
hibi birer genç olunması gerektiğini 
anlatan bir annenin, çocuklarıyla ma-
ceralarını anlattığı kitabı Oğlum Ner-
desin, altın değerindeki önerileriyle 
dikkat çekiyor. 

Akal’ın, Benim Babam Sihirbaz 
adlı sekiz öyküden oluşan kitabıysa 
çocuklarını eğlendirmek için türlü ko-
miklikleri göze alan yetişkinlerle, bir 
an önce büyümek için onlara öykünen 
ve ebeveynlerinin yaptığı her şeyi tak-
lit ederek, ortalığı birbirine katan ço-
cukları anlatıyor.    

Son doğum gününün ardından 
iyice büyüdüğüne kanaat getirdiği için 
annesinin yaşlanmayı önleyici krem-

lerini sürme hakkını elde ettiğini dü-
şünen bir kızın, temizlik ve çamaşır yı-
kama serüveni bir felakete dönüşüyor. 

Unutkan babasının fotoğrafçı-
lık merakı ve askerlik anıları sayesin-
de keyifli anlar geçiren oğlan ile oğlu-
nun okul önlüğünün düğmesini diker-
ken çocukluğunda terzilik yapan ba-
basını sihirbaz zannettiğini hatırlayan 
genç bir annenin maceraları da, kitap-
taki öykülerden birkaçını oluşturuyor. 

Akal, kimi zaman özlem, kimi za-
man kızgınlık duyduğumuz aileleri-
mizle yaşadığımız olayların büyüme 
yolunda hoş birer anı olarak kalacağı-

Benim Babam Sihirbaz
Aytül Akal

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Uçanbalık Yayınları / 63 sayfa
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Çocuk yazarımız İnci Özgür bu ay, Gianni Rodari’nin Masallar ve Kurgu Masallar adlı kitabı ile Jean 
Bernard Pouy’un Haylazlar Kitabı’nı anlatıyor. Yazarımız, ayrıca yaz tatilinde gezilebilecek güzel bir 
mekân olarak ise ziyaret ettiği Arkeoloji Müzesi’ni öneriyor! Gelin, ona kulak verelim...

Rita’ya nasıl bir son yazardınız?

Kocaman bir yazın bittiğine inana-
mıyorum. Eylül de yazdandır diyenle-
re, hava çok sıcak olduğu için inanı-
yorum elbette, ama eylül demek bana 
okulların açılmasıyla ilgili hazırlıklar 
demek gibi geliyor. Ders kitapları, def-
terler, forma, eşofman… Bunları yaz-
dığım için okulu sevmediğimi düşün-
meyin (zaten bütün yıl okulumu sev-
diğimi yazmıştım). Sadece yapaca-
ğım daha çok şey vardı diye düşünü-
yorum. Annem ve babam hâlâ izne çı-
kamadıkları için biz de kardeşimle hep 
İstanbul’da kaldık.

Yaz boyunca İstanbul’da yapacak 
çok şey vardı, pek çok müze gezdik. 
Gezdiğimiz müzeler içinde Arkeolo-
ji Müzesi çok etkileyiciydi. Müzenin 
bir çocuk bölümü de var ama maalesef 
kapalıydı. Ben de internetten bir araş-
tırma yaptım. Çocuk Müzesi’nde ço-
cukların içine girip oynayabilecekleri 
bir Troya atı varmış. Ayrıca beş bin yıl 
önce yaşamış Sümerli çocukların, çivi 
yazısını öğrenebilmek için kil tabletle-
re yaptıkları yazı alıştırmalarını da ser-
giliyorlarmış. Müze yetkililerinden ri-
cam, bu bölümü en kısa zamanda aç-
maları. 

Okuduğum kitaplar arasında beni 
çok etkileyen birini size anlatmak is-
tiyorum: Gianni Rodari’nin Masallar 
ve Kurgu Masallar’ı. Masallar içinde 
özellikle Altın Saçlı Kız Çocuğu olduk-
ça etkileyici. Saçları ince altın tellerden 
oluşan sarışın Rita’nın öyküsü. Düşü-
nün bakalım, saçlarınız altın olsaydı 
başınıza neler gelirdi! Önce çok iyi 
bir şey olduğunu düşünürdünüz değil 
mi? Masalda da aynen böyle oluyor, 
Rita’nın annesi ve babası kızlarının 
saçı sayesinde günden güne zenginle-
şiyorlar. 

BİRAZ ANLAYIŞ LÜTFEN! 
Ama her zenginlik gibi bunun sa-

dece kendilerine ait olmasını istedik-
leri ve kızlarının başına bir şey gelme-
sinden korktukları için, Rita’yı eve ka-
patıyorlar. Masalda söylendiği gibi kı-
zın güzel altın saçları onun kafesi ol-
maya başlıyor böylece. Masalın de-
vamını anlatmayacağım. Siz tahmin 
edin, ama mutlu bir sonu olduğunu 
söylesem, acaba Rita için nasıl bir son 
yazardınız? 

Kitapta ayrıca babalarının vasiyeti 
üzerine bir yıl birbirlerine bir iple bağ-
lı yaşamak zorunda olan üç erkek kar-
deşin başından geçenleri anlatan bir 
masal var: Birbirine Bağlı Üç Kardeş. 
Bu masalı annem okusa, “Ben size bir-
birinize bağlı kardeşler olmanızı bo-
şuna öğütlemiyorum,” diyecektir emi-
nim. Oldukça değişik bir hikâye. Biraz 
akıldışı, ama okudukça akıldışı olu-
şuyla değil de, kardeşlerin birbirlerine 
neden bağlı kalmaları gerektiğiyle ilgi-
lenmeye başlıyorsunuz. Zaten masa-
lın sonunda onlar da, babalarının öğü-
dünü dinlemedikleri için çok pişman 
oluyorlar. 

Okuduğum kitaplar arasında an-
neme en çok göstermek istediğim ise 
Haylazlar Kitabı. Alt başlığı Söz din-
lemezler ve öteki dâhilerin anıları. Bu-

gün pek çok şeyin mucidi ya da en iyi-
si olduğunu bildiğimiz insanların ço-
cukluk öyküleri anlatılıyor bu kitapta. 
Kimler mi var; Napoleon Bonaparte, 
Charlie Chaplin, Agatha Cristie, Gus-
tave Flaubert, Pablo Picasso. Bu kitabı 
anneme neden okutmak istediğim çok 
açık değil mi? Ondan yaramazlıkları-
ma biraz anlayış göstermesini istiyo-
rum da ondan. Sürekli bir şeyler me-
rak ettiğim için sorularımdan bunal-
dığını biliyorum ama ya ben de onlar 
gibi biri olacaksam…

Kitap ayrıca düzenlemesiyle de 
övülmeye değer, resimleri ve çizim-
leri tek kelimeyle muhteşem. Acaba 
Türkiye’nin ünlü ve dâhi insanları için 
böyle bir kitap yapılamaz mı? Size so-
rayım böyle bir kitap yapılacak olsay-
dı, sizce kimler bu kitapta yer alırdı? 
Benim aklıma gelen birkaç isim var: 
Hezarfen Ahmet Çelebi, ressam Os-
man Hamdi Bey, romancı Fatma Ali-
ye Hanım, matematikçi Cahit. 

Cevaplarınızı bana yazın olur mu? 

İnci ÖZGÜRÇocuk (da) yazar cocukyazar@hotmail.com

Gianni Rodari
Masallar ve Kurgu Masallar
Resimleyen: Sedat Girgin

Çeviren: Eren Cendey
Can Çocuk / 96 sayfa

Jean Bernard Pouy
Haylazlar Kitabı

Resimleyen: Serge Bloch
Çeviren: Anne Blanchard 

Marsık Yayıncılık / 128 sayfa
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Canan Tan, Beyaz Evin Gizemi adlı romanında yaz tatilini aileleriyle birlikte Dostlar Sitesi’nde 
geçiren bir grup çocuğun öyküsünü anlatıyor. Sitenin yakınındaki duvarlarla örülü, görkemli beyaz 
evin sırrını çözmeye çalışan çocukları sımsıcak bir dostluk macerası bekliyor.  

“Yemyeşil çimenler, mis kokulu 
rengârenk çiçekler ve masmavi bir ha-
vuz…” Bu cennetimsi güzelliğin içi-
ne serpiştirilmiş yirmi tane minnacık, 
masal evinden oluşan Dostlar Sitesi’ne 
hoş geldiniz! Şehrin kir pasından ve 
gürültüsünden uzakta, mütevazı bir 
yazlık öğretmenler sitesi Dostlar Site-
si. Eray ve ablası Nilay, okullar kapan-
dıktan sonra yeni taşındıkları evlerin-
de, anne ve babalarıyla, ilk defa yaz ta-
tillerini geçiriyorlar. Babalarının okul-
dan çalışma arkadaşı olan Nihat Bey 
Amca’nın da, eşi Güler Hanım ve oğul-
ları Korhan’la birlikte yan evde oturu-
yor olması çocuklara kalabalık ve ne-
şeli bir tatil geçirme fırsatı veriyor. 

Taşınma telaşının ardından Güler 
Hanım’larda yenen mantılı ve cevizli-
helvalı yemeğin lezzeti ise tatil key-
fine ayrı bir tat katıyor. Kısa bir din-
lenmenin ardından, akşamüstü, Nilay, 
Eray ve Korhan diğer site komşuları-
nın çocukları Burak, Burcu, Levent, 
Zeynep ve Sinem’le birlikte site turuna 
çıkıyorlar. Çocukların, bu tur sırasın-
da keşfettikleri ‘beyaz ev’ tüm tatilleri-
ni gizemli bir maceraya çeviriyor! Si-
tenin yamacına kurulu olan ve gecele-
ri tüm ışıkları yanan muazzam büyük-
lükteki ışıl ışıl beyaz ev; yüksek duvar-
larla örülü, etrafı demir parmaklıklar-
la çevrili, bahçesinde iki azman köpe-
ğin beklediği adeta perili bir ev.  

Bir gün sitenin dışında bisiklete 
binerlerken, farkında olmadan beyaz 
eve yaklaşan çocuklar, evin önüne ya-
naşan koyu renk bir arabadan inen ta-
kım elbiseli, kara gözlüklü, elinde kah-
verengi deri bir çanta taşıyan bir adam 
görüyorlar. Tam o sırada havlayan kö-
pekler, bu esrarengiz olaya iyiden iyi-
ye gizem katıyor. Beyaz ev hakkında-
ki endişeleri iyice artan kafadarlar, bu 
küçük sırlarını anne ve babalarıyla 
paylaştıklarında ise, alaycı tebessüm-
lerden başka bir yanıt bulamıyorlar.   

GİZEM ÇÖZÜLÜYOR
Dedektifçilik oynamaları yasakla-

nan çocuklar, bir süreliğine tatil keyfi-
ne dalıyorlar. Bu arada, sitenin tonton 
‘Şeker Bakkal’ından bisküvi ve gofret 
alışverişi yaparken, Türkçe kuralları-
na riayet etmeyi de öğreniyor Korhan 
ve Eray! Göbekli ve şirin bakkal amca, 
çocukların neden dükkânına market 
yerine bakkal dediğini sorması üzeri-
ne, ‘market’ kelimesi Türkçe olmadığı 
için tabeladaki ‘Şeker Bakkal’ yazısını 
asla değiştirmeyeceğini söylüyor. Ya-
zar, bu örnekle Türkçe olmayan bir ke-
limenin dilimizi kirletmesini kıyasıya 
eleştiriyor.  

Çocuklar, muhteşem güzellikteki 
sitede havuz, uyku, bisiklet turları, fut-
bol, kitap okuma ve dinlenme saatle-
ri derken bir süreliğine beyaz evin sır-

larından uzaklaşıyorlar. Bir gün yine 
sitenin uzağında futbol oynarlar-

ken, topları be-
yaz evin bahçe-
sine kaçınca bu 
gizemli ev ya-

şamlarına olanca 
hızıyla geri dönü-

yor. Topu almak 
için gittikle-
ri bahçede kar-
şılaştıkları sarı-

şın güzel hanım-
sa Eray’ı büyülü-

yor. Birkaç gün son-

ra aynı hanımla bakkalda karşılaşan 
Eray, onun beyaz evin sahibi olan İpek 
Hanım olduğunu öğreniyor.   

Bir süre sonra, İpek Hanım’la tek-
rar karşılaşan Eray, onun daveti üze-
rine beyaz evi ziyaret ediyor. Evin gü-
zelliği karşısında çok şaşıran Eray, pe-
rili bir ev yerine son derece konfor-
lu ve normal bir ev buluyor karşısın-
da! Ama beyaz evin sırrı bununla bit-
miyor. Beyaz evin kocaman bahçesin-
de geçen bir başka ziyaret sırasında iki 
kafadar, İpek Hanım’ın bir araba kaza-
sı sonrası yürüyemeyen oğlu Murat’ı 
keşfediyorlar. Asıl sır ise, kazadan son-
ra yaşama küsen Murat’ın, ailesinin ve 
doktorlarının tüm ricalarına rağmen 
korkudan ameliyat olmayı reddetmesi. 

Çocuklar, bu sırrı öğrendikten 
sonra sıklıkla Murat’ı ziyarete gidiyor. 
Ve Eray, küçük bir tartışma esnasında 
Murat’a, korkmak yerine hayatta ame-
liyat olmak gibi bir şansa sahip oldu-
ğu için sevinmesi gerektiğini söylüyor. 
Kısa süren bir küskünlükten sonra bir 
gün, Eray’ların kapısını çalan Murat 
yaz sonunda ameliyat olacağı müjde-
sini veriyor arkadaşına. 

Canan Tan’ın, modern bir Pollyan-
na öyküsü olan kitabı, sıcak yaz günle-
rinde çocuklara yaz tatilinin yanı sıra 
tatillerde gelişen sürpriz dostlukların, 
unutulmaz mutluluklarını hatırlatıyor.  

Umut ÖZCAN

Modern, perili bir 
Pollyanna öyküsü

Beyaz Evin Gizemi
Canan Tan

Resimleyen: Gözde Bitir Sındırgı
Altın Kitaplar / 110 sayfa
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Matthieu de Laubier, Marie Aubinais, Gwénaёlle Boulet ve Catherine Proteaux’tan oluşan bir uzman 
ekibin hazırladığı Yaman ve Onun Bitmek Bilmeyen Soruları, çocuk sorularına mantıksız 
yanıtlar veren yetişkinler için de iyi bir kaynak.     

Zaman zaman çevrenizdeki ço-
cukların, birbirinden tuhaf ve kesin-
likle sonu gelmeyecekmiş gibi görü-
nen sorularına tesadüf etmişsinizdir. 
Şöyle bir çevrenizdeki 5-6 yaşlarında 
olan çocukları düşünün. Ne çok soru 
sorarlar tek bir konuyla ilgili olarak. 
Bu ne, niye, ama neden, nasıl, ne za-
man? Sabırla cevap verirsiniz ve tam 
bittiğini sandığınız anda başa döner-
ler; bu ne, niye… 

Çünkü merak çocukların hayatı ve 
dünyayı öğrenmelerinin en önemli yo-
ludur. 

Zincirleme halinde gelen bu soru-
lara onun için mantıklı bir yanıt ver-
mediğiniz, veremediğiniz zaman tek-
rar başa alınarak “neden”le devam 
edip sizi içinden çıkılmaz bir duru-
ma sokabilir. Aslında bilinmesi gere-
ken bir şey var ki, bir çocuğun sordu-
ğu soruyu geçiştirmeden hakkıyla ya-
nıtlamaya çalışmak gerek. 

Zira verdiğiniz cevaplar onun ha-
yatı algılamasını, dünyayı anlamlan-
dırmasını kolaylaştıracaktır. Matthieu 
de Laubier, Marie Aubinais, Gwénaёlle 
Boulet, Catherine Proteaux’dan oluşan 
uzman bir ekibin hazırladığı Yaman ve 
Onun Bitmek Bilmeyen Soruları ebe-
veynlerin veya çocukların yakın çev-
resindeki diğer bireylerin, sonu gel-
meyen bu sorulara nasıl cevap vermesi 
gerektiğini örnekliyor. 

Eğlenceli çizimleri ve renkli içeri-
ği sayesinde çocukların merak ettik-
leri/edecekleri konular hakkında fikir 
sahibi olurken, aynı zamanda çevrele-
riyle etkileşime girmelerini de sağlaya-
cak, onları erken yaşta hayata hazırla-
yacak bir kitap, Yaman ve Onun Bit-
mek Bilmeyen Soruları. 

Hiç merak ettiniz mi çocuklar du-
rup dururken neden, “Ben nasıl doğ-
dum?” diye sorar. Buna hâlâ, “Seni ley-
lekler getirdi yavrum!” cevabını veren 
var mı bilinmez, ama bir dönem buna 
inananların var olduğunu biliyoruz. 

Çocuk bu metafizik soruyu aslın-
da içgüdüsel olarak sorar ve kendisi-

ne gerçekten mantıklı bir 
cevap verilmedi-
ği takdirde, ileri-
de nelere yol aça-
cağı kestirilemez 
bile. Sözünü ettiği-
miz kitap buna ben-
zer 12 ana konu başlı-
ğı ve bu başlıklara bir çocu-
ğun sorabileceği türden örnekle-
ri içeriyor. Bunları biraz açıklamak 
gerekirse; neden birbirimize benze-
miyoruz konusu üzerinden insanla-
rın ve kültürlerin farklılığı anlatılıyor 
diyebiliriz. 

YAMAN HAYATA HAZIR
Niye birbirimize vururuz konusu 

ile güçlü olmanın ne olduğu, gücü kö-
tüye kullanmanın nelere sebep olaca-
ğı anlatılıyor. Nasıl dünyaya geldik so-
rusu ile meşhur leylek veya anne kar-
nı ikileminin nasıl mantıklı bir şekilde 
ortadan kalkacağı anlatılıyor. Niye her 
istediğimizi yapamıyoruz sorusu ile 
özgürlüklerin, başkalarının haklarının 
ne kadar önemli olduğunun veya ne-
leri yapabilip neleri yapabilemeyeceği-
mizin önemi ortaya konuyor. 

Diğer konular ise sırayla; “Ne-
den korkarız?”, “Dünya nasıl oluştu?”, 
“Ama bu haksızlık”, “Niye okula gidi-
yoruz?”, “Neden evsiz insanlar var?”, 
“Niye kötüler var?”, “Benim babam”, 
“Ölüm nedir?” başlıklarını taşıyor. Her 
konu başlığı için yedi ayrı soru soran 
Yaman’a kimi zaman annesi, kimi za-
man babası, kimi zaman babaannesi, 
kimi zaman dedesi ve kimi zaman da 
öğretmeni verdikleri cevaplarla onu 
hayata hazırlıyorlar. 

Bu sayede arkadaşlarıyla, tanıma-
dığı insanlarla, genel sosyal çevresiyle, 
anne babasıyla ve doğal olarak hayatla 
kurduğu ilişki belli bir mantık çerçe-
vesine oturabiliyor. Zira çocuklar san-
dığımızdan daha yetenekli ve zekiler. 
Dolayısıyla onlara verdiğimiz cevapla-
rın da bu zekâ ve yeteneğe karşılık gel-
mesi gerekiyor. Kitabın sonunda yer 

alan ebeveynlere özel bölümde ise iş-
lenen her konu başlığının detaylı iza-
hatı bulunuyor. 

Yazar ekibi, doğru cevabın çocuk-
lar için neden gerekli olduğunu ve 
hangi kelimeleri seçmenin doğru ola-
cağını anlatıyor. Herkesin çocuk psi-
kolojisinde uzman olmadığını kabul 
etmemiz gerektiğine göre, bu kitap 
sonu gelmeyecek gibi görünen sorula-
ra nasıl cevap vereceğimiz konusunda 
biz yetişkinlere kılavuzluk ediyor.   

Çağlayan ÇEVİK

Çocuklar büyüdükçe 
soruları da ‘büyür’...

Yaman ve Onun Bitmek Bilmeyen Soruları
Matthieu de Laubier, Marie Aubinais, 
Gwénaёlle Boulet, Catherine Proteaux

Çeviren: Duygu Dalgakıran 
Timaş Yayınları / 218 sayfa
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Yapı Kredi Yayınları’nın Doğan 
Kardeş Dizisi’nin son kitabı Meraklı-
sına Darwin, evrim teorisinin mace-
rasını çocuklara anlatmak üzere ka-
leme alınmış. 2009’un Darwin’in 200. 
doğum yıldönümü olması sebebiyle, 
bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de, son iki yıldır konu üzerine epey ki-
tap yayımlandı. Meraklısına Darwin, 
bu yoğun trafiğe en son çıkan kitaplar-
dan biri. Fransız paleoantropolog Pas-
cal Picq’in kaleme aldığı bu küçük kı-
lavuz, dört ana bölüme ayrılmış: “Ev-
rim Nedir?”, “Darwin ve Doğal Seçi-
lim”, “Günümüzde Evrim” ve “Hayatın 
Tarihindeki Büyük Aşamalar.” Genel-
likle bir ya da 
iki paragraf 
uzunluğun-
daki kısa bö-
lümler, Dar-
win ve çalış-
maları hak-
kında özet 
bilgiler sunu-
yor. 

Amaç, yeni bir bilgi aktarmak ve 
ciddi yorumlar yapmaktan ziyade, bi-
linenleri hızlıca bir gözden geçirmek. 
“Evrim nedir?”, “Tür nedir?”, “Darwin 
kuramını nasıl oluşturmuştur?”, “Cin-
siyet ne işe yarar?”, “Cinsel seçilim ne-
dir?” gibi sorular, alt başlıklar hak-
kında bilgi verebilir. Çocuklardan ve 
gençlerden sık sık duyduğu sorular-
dan yola çıkan Pascal Picq’in, başarılı 
bir bilim adamı olup olmadığı hakkın-
da yorum yapmak bize düşmez elbette. 

Ancak çocuklara hitap eden bir ki-
tap yazmak konusunda pek de iyi ol-
madığını itiraf etmek gerekiyor. 

Meraklısına Darwin, kuşkusuz bir-
çok bilgi aktarıyor okurlarına; ancak 
genç okurların dikkatinin dağılmasını 
engelleyecek, onları zaman zaman gü-
lümsetecek, keyifli vakit geçirmelerini 
sağlayacak bir üslûptan yoksun. Kitap-
ta hiçbir görsel malzemenin yer alma-
ması da bunda etkili olmuş. 

Evrim teorisini konu edinen bir 
eser, güzel resimlerle bezenebilirdi. 
Hal böyle olunca, okunması pek haz 
vermeyen, birbirini takip eden bir so-
rular ve cevaplar zinciri kalıyor geri-
ye. Meraklısı için başka bir adresi ta-
rif edeyim: Yine YKY’den çıkan, Pat-
rick Tort’un Darwin ve Evrimin Bilimi 
isimli kitabı, genç okurlar için kuşku-
suz daha keyifli olacaktır. Burada, Me-
raklısına Darwin’i bahane edip bir baş-
ka konudan bahsetmek istiyorum. 

Son birkaç yıldır patlama yapan 
Darwin ve evrim teorisi kitaplarının, 
genel itibarıyla isabetsiz seçimler ol-
duğunu belirtmeli. Stephen Jay Gould 
ve Richard Dawkins gibi önde gelen 
isimlerin eserleri dışında, bu geniş li-
teratürden kaydadeğer kitaplar çevril-
medi. Daha çok cep kitabı niteliğinde, 
yarına kalmayacak yayınlar yapıldı. 

DARWİN EZBERİ
Bu sonuca yol açan en önemli et-

ken, evrim teorisi ile ilgili kitaplara ka-
pısı açık olan yayınevlerinin, konuya 
samimi bir merak duygusuyla el atma-
yıp, daha çok bir misyon üstlenmenin 
aceleciliğiyle ‘hararet yapmaları’. Ne-
redeyse okurların eline broşür tutuş-
turmaya varacak iş (bu silahları kim-
lere karşı kullanacağımız da ima edi-
liyor tabii!). 

Türk okuru artık -hangi yaş gru-
bundan olursa olsun- başka konular-

da olduğu gibi evrim konusunda da iyi 
kitapları hak ediyor. Sonraki kuşakla-
rın da faydalanabileceği, tartışmaya 
açık, özenli, ciddi evrim teorisi kitap-
larının yayınlanmasını dört gözle bek-
liyoruz. Darwin’in 200. doğum yıldö-
nümü bunun için iyi bir fırsattı, ama 
yayınevlerimiz bizi kestirmeden ay-
dınlatmayı daha faydalı bularak, bu 
fırsatı kaçırdı. 

Şunu öğrenmemizin vakti geldi: 
Darwin’e ‘iman eden’ içi boş kafalar 
yaratmak istemiyorsak, onun yıllar sü-
ren titiz araştırmalarına saygı duymalı 
ve iyi işlere imza atmalıyız. Ayrıca ev-
rim kuramını ‘panzehir’ olarak gör-
me hastalığımızdan da kurtulmalıyız. 
Hâlihazırda manzara maalesef şöyle: 
‘Evrimciler’, evrim teorisi kitapları ya-
yınlıyor ve bu kitapları diğer ‘evrimci-
ler’ okuyor. Ve nedense bu kitlenin zi-
hinsel faaliyetleri evrim geçirmiyor! 

Peki, biz okurlar aslında ne istiyo-
ruz? Dört başı mamur bir Darwin bi-
yografisinin eksikliğini hâlâ hissediyo-
ruz mesela. Darwin’i bilim tarihi için-
deki yerine oturtacak kapsamlı mo-
nografileri hâlâ arıyoruz. Darwin’in 
temel yapıtlarının ciddi, notlu, eleşti-
rel yayımlarını hâlâ bekliyoruz. Uma-
rım üstadın 300. doğum yıldönümüne 
kadar sürmez bekleyişimiz.  

Mehmet KARTAL

Risale-i Darwin külliyatından 
bir cüz daha!
Pascal Picq’in, Meraklısına Darwin ile Patrick Tort’un, Darwin ve Evrimin Bilimi adlı kitapları, 
son zamanlarda bolca yayımlanan popüler Darwin kitaplarında görülen özensizlik ve eleştirel 
düşünceden yoksun olma özellikleriyle bilim meraklılarını düş kırıklığına uğratıyor! 

Meraklısına Darwin 
Pascal Picq

Çeviren: Senem Timuroğlu
Yapı Kredi Yayınları / 108 sayfa 

http://www.kitapturk.com/booksall/Kitaplar/transid/Cevirmen/38325/Senem_Timuroglu.htm
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Vücudumuzu tanımanın bir yolu keşiften geçiyorsa, bir diğer yolu da anatomi kitapları. Bu kitaplar 
arasında pop-up yöntemiyle tasarlananlar, insan anatomisinin çocuğun zihninde üç boyutlu 
canlanmasına yardımcı oluyor. İçerde neler olup bittiğine dair fikir edinmek için... 

Bu sayımıza konu olan başvu-
ru kitaplarının esin kaynağı, Gunther 
von Hagens’in Haziran ayında başla-
yan Body Worlds (Beden Dünya-
lar) adlı sergisi. Çocukları gö-
türsek mi götürmesek mi iki-
lemini yaşayan ebeveynle-
re verilecek standart bir ya-
nıt yok sanırım, koşullara 
ve bireylere göre benim-
senecek yaklaşım fark-
lı olacaktır. Ancak ser-
ginin internet sitesinde 
yer alan, California Bi-
lim Merkezi Etik Da-
nışma Kurulu’nun ra-
poru bu konuda yön-
lendirici olabilir: 

“Bazı kişiler sergi-
nin çocukları için uy-
gun olmadığını dü-
şünebilir. Bu neden-
le danışmanlar, Bilim 
Merkezi’nin, konukların 
biletlerini satın almadan 
önce serginin içeriğini bilme-
lerini garantilemesini önermiş-
tir. Bu tüm konukların -özellikle 
de yanlarında çocuk getirenlerin- 
sergiye katılmak veya sergi-
yi tavsiye etmek konusunda bilgilendi-
rilmiş bir karar vermesini garantiler. Bu 
öneriye uyan Bilim Merkezi UCLA’dan 
bir çocuk psikoloğunun yanı sıra kendi 
erken çocukluk eğitimi personeline da-
nışarak, ebeveynlere çocuklarını sergi-
ye getirip getirmemek konusunda yar-
dımcı olmak üzere bir Ebeveyn ve Ço-
cuk Kılavuzu geliştirmiştir. Çocuklarını 
yanlarında getirenler için, kılavuz ser-
giyi ziyaretten önce çocuklarıyla tartış-
makla ilgili ipuçları sağlar.” (Çeviri pek 
anlaşılır değil ne yazık ki, ama sergi-
sinin internet sitesinden birebir alın-
tı yaptık.)  

Sergi 17 Aralık 2010’a kadar devam 
edeceğine göre, okulların açılmasıyla 
birlikte sergiye öğrencilerin de katıl-
ması mümkün olacak. Akla gelebile-

cek her türlü engelin aşılmasını ve ola-
bildiğince çok öğrencinin bu fırsattan 
yararlanabilmesini diliyoruz. Serginin 
internet sitesinde bir eğitmen-öğrenci 
kılavuzu bulunduğu halde, etik kurul 
raporunda sözü edilen ebeveyn-çocuk 
kılavuzu yer almıyor. 

Hâlbuki 13 yaşından küçük çocuk-
ların ancak bir refakatçiyle birlikte ge-
zebileceği belirtilen bu sergiye çocu-
ğuyla birlikte gitmeyi düşünen ebe-
veynlerin bu tür bir kılavuza ihtiyacı 
olacaktır veya onlar da benim gibi, ço-
cuklarının Body Worlds sergisine hazır 
olup olmadıklarını anlayabilmek için, 
kendilerine özgü birtakım yöntemler 
geliştireceklerdir.

Gunther von Hagens’in çalışma-
larını ve bir kısmını sergide görebi-

leceğiniz plastinasyon yöntemiy-
le hazırlanmış örneklerin gö-

rüntülerini içeren kitabı 
Türkçe’ye çevrilse ve daha 

geniş bir kitleye ulaşsa 
keşke. Anatomi bilimi-
ne başka bir boyut ka-

zandıran plastinas-
yon yöntemini geliş-

tiren Von Hagens, 
kitapta şöyle diyor: 
“Heidelberg Anato-

mi Enstitüsü’nün 
girişindeki bir ta-
belada şunlar ya-

zılıdır: ‘Burada, 
ölüm, yaşayanla-

rın yardımına koş-
tuğu için mutlu-

dur.’ Ve bunu, ayak-
ları üzerinde durur-

ken yapıyor olmalıdır. 
Gerçeğe yakın bu du-

ruş, anatomik bireyselli-
ği yaratır.” 

İyi Kitap’ın önceki sayıla-
rında, insan anatomisi ile ilgi-

li farklı yaş gruplarına göre tasar-
lanmış çok sayıda kitabı gözden geçir-

Şiirsel TAŞ

Köprücük kemiği ile 
ev yapılmaz!

Vücudum
Anita Ganeri

Resimleyen: Philip Fitzgerald
Çeviren: Umut Eroğlu

Mandolin Yayınları / 55 sayfa
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miştik. Bu kez, Gunther von Hagens’in 
Body Worlds sergisinden yola çıkarak, 
insan anatomisini çocuğun zihninde 
üç boyutlu canlandırmasına yardımcı 
olacak iki başvuru kitabını inceleyece-
ğiz. Bunlardan ilki, pop-up tasarımın 
insan anatomisini anlatmak için kul-
lanıldığı, Vücudum adlı kitap. Pop-up 
kitapların çoğunda, hedef alınan yaş 
grubuyla ilgili bir sorun olduğunu dü-
şünmüşümdür hep. 

TASARIM HARİKALARI
Küçük yaş grubundaki çocukla-

ra yönelik olarak tasarlanır pop-up ki-
tapların çoğu. Oysaki yaş, dolayısıyla 
eller ne kadar küçülürse, tasarım hari-
kası, Uzakdoğu’nun el emeği göz nuru 
olan bu tür kitapların parçalanıp heba 
olma ihtimali de o kadar artar. Kim 
ne derse desin, normal koşullar altın-
da çocuğun kitaba ısınmasını sağla-
mak için kitabın parçalanmasına göz 
yumacak ermiş olgunluğuna ulaşma-
yı başaramadım henüz. 

O yüzden de pop-up kitapların as-
lında daha büyük yaş grubu (otuz yaş 
ve üstü mesela!) için daha uygun oldu-
ğu konusunda ısrarcıyım. Buna karşı-
lık, üç boyutlu modellemenin önem-
li olduğu konuların, örneğin anatomi-
nin, genç okurlar için pop-up kitap ta-
sarımının mükemmelen uygulanabi-
leceği alanlardan biri olduğunu söyle-
meden geçemeyeceğim. 

Kitabın ilk sayfasında göğüs kafe-
sini ve içindeki yapıları gösteren bir 
modelle karşılaşıyoruz; kemik çatısı-
nı, akciğer dokusunu ve bronşçukları, 
kalbin genel yapısını ve diyaframı gös-
teren bir model bu. Bağlantılı olarak 
bu bölümde solunum sistemi, dolaşım 
sisteminin genel yapısı ve kan ele alın-
mış. Kitabın diğer bölümlerinde sıra-
sıyla, vücudun kontrol mekanizmala-
rı olan sinir sistemi ve hormonal sis-
tem; destek ve hareket sistemini oluş-
turan iskelet ve kaslar; duyu organları; 
sindirim ve boşaltım organları; hücre 
yapısı, üreme ve gelişme; savunma sis-
temi ve bağışıklık konuları ele alınıyor. 

İlk bölümde yer alan göğüs boşlu-
ğunun yapısını gösteren model dışın-
da, karın boşluğu içindeki organları ve 
kafatasının yapısını gösteren iki mo-
del, kitabın pop-up tasarımla hazır-
lanmış diğer sayfalarını oluşturuyor. 

İçindeki Sırlarıyla Vücudunu Keş-
fet, ilköğretim birinci kademe öğren-
cilerinin yararlanabileceği bir kaynak. 
Kitabın temel özelliği, sayfaların tam 
ortasından geçen, katmanlı insan 

vücudu modelini barındırması. Von 
Hagens’in çalışmalarını andıran, vü-
cut yapılarını hem bir bütün halinde 
hem de ayrı katmanlar halinde göre-
bilmemizi sağlayan bir tasarım bu. 
Ama keşke model biraz daha ayrıntı-
lı olsaymış ve kitap biraz daha büyük 
boyutlarda tasarlansaymış. 

Sayfaları açtıkça sırasıyla kas taba-
kasını ve iskelet yapısını kaldırıp iç or-
ganlara ulaşıyoruz. Derine doğru iler-
ledikçe, yani sayfaları açtıkça, göğüs 
ve karın boşluğundaki organlar ve son 
sayfada sinir sisteminin genel yapısı 
ortaya çıkıyor. Ancak bu modelin ol-
dukça kabataslak bir anatomi perspek-
tifi sağlayabileceğini söylemek gerekir. 
Yine de bu tür kitaplar, organların ve 
vücut yapılarının birbirlerine göre üç 
eksendeki konumunu kavramayı ko-
laylaştırıyor. 

Bu açıdan bakıldığında, insan vü-

cuduna dair ilk bilgileri aktarmak için 
İçindeki Sırlarıyla Vücudunu Keşfet ve 
biraz daha büyük yaş grubuna, daha 
ayrıntılı bilgiyi daha iyi bir tasarımla 
sunan Vücudum, işlevsel iki kaynak 
olarak değerlendirilebilir. İnsan anato-
misini bir kitabın sayfalarında üç bo-
yutlu açıklamak için kullanılabilecek 
bir başka yöntemse saydam sayfalar. 
Daha önceki sayılarımızda ayrıntılı 
olarak incelediğimiz iki kitap var bu 
teknikle hazırlanmış olan; tekrar ha-
tırlatmakta fayda var. 

ŞAŞIRTAN DENEYİMLER
Fantastik Saydam Sayfalarla İn-

san Vücudu (Tudem Yayınları), özel-
likle ilköğretim ikinci kademe öğren-
cilerinin seviyesine uygun olabilecek 
bir kitap. Yine bu yaş grubu ve üze-
ri için, basitleştirilmiş anatomi kita-
bı ve bu grup içindeki en iyi örnek-
lerden biri olarak düşünebileceğimiz  
bir başka kitapsa, İçini Gör: İnsan Vü-
cudu (Domingo Yayınları). Her iki ki-
tap da, insan vücudunu sistematik ola-
rak anlatan ve bu anlatımı çok başarılı 
bir görsel malzemeyle destekleyen bi-
rer kaynak.     

Çocuklar için hazırlanan başvu-
ru kitaplarında, içerik ne olursa olsun, 
bilginin sunum şekli önem kazanı-
yor. İçerik sunuma feda edilmediği ve 
kaynak görsel açıdan albenili, ama içi 
boş bir kitaba dönüşmediği sürece so-
run yok elbet. Ancak şunu da vurgu-
lamadan geçemeyeceğim: En mükem-
mel görsel desteğe sahip kitapların bile 
yerini tutamayacağı deneyimler var-
dır. Şaşırtıcı, ufuk açıcı deneyimler… 
Kitaplar elimizin altında olsun, ama o 
deneyimleri yaşama fırsatını da müm-
künse elimizden kaçırmayalım!

İçindeki Sırlarıyla Vücudunu Keşfet
Luann Colombo

Resimleyen: Ryan Hobson, Craig Zucker-
man, Jennifer Fairman, Jim Bradrick

Boyut Yayın Grubu / 16 sayfa



18 İyi Kitap  •  Çocuk Kitaplığı  •  Sayı 19  •  Eylül 2010

Mehmet Güler’in son çocuk romanı Kırmızı Pelerinli Kurtçuk, annesinden ayrılıp ayaklarının 
üzerinde durmaya çalışan küçük, ama cesur ve azimli bir kurtçuğun başından geçenleri anlatıyor. 
Kurtçuk’un hayattan, küçük çocukların da onun tecrübelerinden öğreneceği çok şey var.

Hepimiz gibi Kırmızı Pelerinli 
Kurtçuk da annesinin karnında ufacık 
bir hücreden ibaretti. Sonra dünyaya 
geldi, sırtına kırmızı bir pelerin giydi 
ve annesiyle birlikte bir kiraz ağacının 
kovuğundaki mutlu hayatına başladı. 
Büyüyene dek her şey yolundaydı. Ne 
de olsa anne kurtun kanatlarının altın-
da her kötülükten korunuyor, hiç aç 
susuz kalmadan, güle oynaya yaşayıp 
gidiyordu. Ama gün geldi kurtçuk bü-
yüyüverdi; yuvadan uçup gitme vakti 
geldi…

Annesi aldı karşısına yavrusunu, 
ona tek başına atılacağı hayatının ilk 
dersini verdi: “Aman gözünü aç yavru-
cuğum, dışarısı bildiğin gibi değil; aç-
gözlü insanlar ne varsa silip süpürü-
yor. Bir gün gelir sen bir kirazın içinde 
karnını doyururken o kirazı koparırlar; 
seni de yer, yutarlar!” 

Aslen edebiyat öğretmeni olması-
na rağmen yazdığı çocuk öyküleriyle 
pek çok edebiyat ödülü kazanmış ya-
zarlardan biri olan Mehmet Güler’in 
son çocuk romanı Kırmızı Pelerinli 
Kurtçuk, bulduğu leziz meyvelerin içi-
ne yerleşip bir asalak gibi yaşayan kü-
çük kurtların izini sürerek, bütün ço-
cuklara büyümek ve yaşamın acımasız 
gerçekleriyle yüzleşmek üzerine öykü-
ler anlatıyor.  

Kırmızı Pelerinli Kurtçuk, anneci-
ğinden ayrılıp başka bir ağacın dalla-
rına uzanınca başına gelmedik kalmı-
yor. Önce bir kirazın cazibesine kapı-
lıp onu kemirmeye yelteniyor, ama bir 
de ne görsün, insanlar kısa zamanda 
gelip, ağaçta ne kadar kiraz varsa top-
luyorlar. İşte o zaman yaşamın ilk acı 
gerçeğiyle karşı karşıya geliyor: İn-
sanlar çok büyük ve insanlar çok acı-
masız! Üstelik karınları aç kurtçuklar, 
kuşlar ya da ağaçkakanlar da umurla-
rında değil!

Günler geçiyor devran dönüyor... 
Kurtçuk artık kocaman bir dut ağa-
cının içinde, karnı tok sırtı pek bir 
halde şarkılar tutturuyor. “Çok mutlu-

yum!” diye düşünüyor ve mutluluğun 
resmini yapmaya, cırcırböcekleri gibi 
şarkılar söylemeye çalışıyor. Bir gün 
karşısına tırtıl kardeş çıkıyor ve ona şu 
mühim dersi veriyor: “Cırcırböcekleri 
gibi değil, kendin gibi söyle şarkılarını; 
ne yaparsan yap kendin olmaktan vag-
zeçme!” 

ANNENİN HÜZÜNLÜ VEDASI
Kırmızı Pelerinli Kurtçuk olgunla-

şıyor da yavaş yavaş. Her gün yeni bir 
gerçek, yeni bir bilgi ve tecrübeyle sı-
nanıyor. Aldığı dersler bir kulağından 
girip diğerinden çıkmıyor; ve de hep-
sini bir kenara yazıyor. Yeni yeni arka-
daşlar da ediniyor üstelik. Tırtıl, Kıp-
kırmızı Pelerinli Kurtçuk, Kitap Kurdu, 
Fındık Kurdu… Hepsiyle yiyeceğini 
paylaşıyor, oyunlar oynuyor; ama an-
nesini de çok özlüyor. Anne Kurt ve 
Kurtçuk tesadüfen karşılaşıyorlar bir 
gün. Ve o gün Anne Kurt, yavrusunu 
büyük bir tehlikeden kurtarma paha-
sına kendi canından oluyor. Bu kez 
hayat en acı dersi veriyor Kırmızı Pele-
rinli Kurtçuk’a…

Sonbahar bitiyor, kış geçiyor, ye-
niden bahar geliyor. Küçük kurtçuk, 
yaşamak için yemek bulmak zorun-
da. Bu kez bir fındık ağacı yeni vatanı 
oluyor. Kocaman bir fındığın içinde 
yaşamaya başlıyor. Orada karınca kar-
deşlerinden hep tok kalmak için çok 
çalışması ve geleceğini düşünerek ye-

mesi gerektiğini öğreniyor. Yine gülü-
yor, şarkılar söylüyor. Sihirli cümlenin 
ayırdına o da varıyor: “Yaşam ince bir 
çizginin üzerinde gidip geliyordu. Bu 
dengeyi kuranlar mutlu, kuramayanlar 
mutsuz oluyordu.” 

Mehmet Güler’in Kırmızı Pelerin-
li Kurtçuk’unun hikâyesi bizimkine ne 
kadar benziyor değil mi! Çocukluğu-
muzda anne ve babası, yakın akrabala-
rı yanında olan şanslılarımız için hayat 
bir mutluluk oyunundan ibaret. Oysa 
küçük kurtçuk gibi bizim de yuvadan 
uçma vaktimiz gelip çatıyor ve özgür-
lüğümüze kavuşma sevincinin sarhoş-
luğuyla kafamızı kaldırıma çarpma-
mız an meselesi oluyor. Çünkü dışarı-
da tek başımızaysak, dışarısının aslın-
da hiç de uzaktan göründüğü gibi pas-
parlak olmadığını anlıyoruz. 

Kırmızı Pelerinli Kurtçuk’un hayat-
tan, çocukların da kurtçuktan öğrene-
ceği çok şey var. Onun hüzünlü ve bir 
o kadar da komik macerasını okuya-
cak küçükler hayata hazırlanırken, bi-
raz daha farkında atacaklar adımları-
nı… Bu nedenle, yaşama dair zor so-
rularla bizi terletmeye başlayan çocuk-
larımızı, Kırmızı Pelerinli Kurtçuk’a bir 
süreliğine emanet edebiliriz; bırakalım 
Kurtçuk onları pelerinine bindirsin 
ve hayata kök salmış kocaman ağaç-
lardan birindeki evinde misafir etsin. 
Maceralarını anlatarak uyutsun…

Serda SEMERCİ

Büyümek mühim ve 
meşakkatli mesele

Kırmızı Pelerinli Kurtçuk
Mehmet Güler

Resimleyen: Gökçe Akgül
Nesin Yayınevi / 79 sayfa
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Çocukluk anılarının unutulmaz sıcaklığını, kendi çocukluk anılarından yola çıkarak kaleme aldığı 
öykü kitabı Mavi Boya’daki on üç öyküyle anlatıyor Ayla Çınaroğlu. Uçanbalık Yayınları’ndan beşinci 
baskısını yapan kitap çocuklara kapısını aralıyor.

Size ait çok değerli bir eşyanın kı-
rılması gibidir çocukluktan yetişkin-
liğe geçiş. Çocukluk anılarımızsa, asla 
tamamen kaybetmek istemediğimiz, 
her hayal kırıklığında ya da sevinçte 
koşarak dönüp baktığımız hafıza di-
yarının hüzünlü bekçileridir. “Mutsuz 
çocuk, hüzünlü çocukluk yoktur,” diye 
bilinir genelde. 

Çocukluğunda, mutsuz edilmeden 
büyütülen çocuklardan biri de Ayla 
Çınaroğlu. Her türlü çocukluk keyfi 
ve ayrıcalığına rağmen, 1940’lı yılların 
İkinci Dünya Savaşı atmosferinde, kü-
çük bir çocuk olarak dünyaya bakıyor. 

SAĞ SARMISAK SOL SOĞAN
Kendi yaşamından kesitler sundu-

ğu on üç öykülük -birbirinden hoş re-
simlerle bezeli- Mavi Boya adlı kita-
bında, bir ülkede yaşananların bir ço-
cuğun yaşamını ve belleğini nasıl etki-
lediğini anlatıyor. Arkadaşlık ilişkile-
rinden, aile ve dostlara kadar sosyal-
leşmenin her aşamasının çocuklukta 
ne kadar değerli olduğunu, sevgi, çev-
re ve kültürel değerler bilincinin o yaş-
ta aşılanmasının gereğinin altını çizi-
yor Ayla Çınaroğlu. Su gibi bir kitap 
Mavi Boya. 

Kitapla aynı adı taşıyan ilk 
öykü, yazarın kendi annesinin “Yer-
li Mallar’dan” alınmış kırmızı beyaz 
çizgili basma kumaşla diktiği büzgü-
lü, kolsuz, yazlık elbisesine aşırı heye-
can ve dikkatsizlikten nasıl mavi boya 
bulaştırdığını anlatıyor. “Sağ Elim” adlı 
öyküde, ikinci sınıfa başladığı gün öğ-
retmeni tahtaya kaldırdığında, “sa-
ğım sarımsak, solum soğan” sözü mi-
sali, hangi eliyle yazacağını karıştıran 
yazar, öğretmeninin, ellerini ellerinin 
içine alarak sağ elini işaret etmesi so-
nucunda, tahtaya ilk öğrendiği keli-
meleri yazar. “SUNA İP ATLA!” 

O yılların, içinden futbol yıldızla-
rının resimli kartlarının çıktığı kara-
mela şekerleri vardır. “Karamela” adlı 
öyküyse, yazarın, anne babası ve ağa-

beyiyle birlikte ailecek taşındığı şehrin 
yoksul semtlerinin birinde, mahalle-
nin yoksul çocuklarının ailelerine ge-
çim kaynağı sağlamak için karamela 
şekeri sattığını anlatıyor. Yazarın ağa-
beyi de, bu çocuklarla futbol oynamak 
ve kaynaşmak için önce onlara bir fut-
bol topu hediye ediyor. 

Topun patlak bir şekilde kendisi-
ne iade edilmesi üzerine, o da karame-
la şekeri satmaya karar veriyor. Ancak 
sokaklarda bağırmaktan utandığı için 
şekerleri önce birer birer afiyetle yiyor, 
anne babasına ve kardeşine ikram edi-
yor. Nihayetinde tüm şekerleri ailesine 
satıyor ve hızla bir başka çocuk oyu-
nuna -uçurtma yapımına- koşturuyor. 
“Evden Kaçmak”ta yazar, en samimi 
çocukluk arkadaşı Ülkü ile ip cambaz-
larının peşinden, birkaç saatliğine ev-
den kaçış serüvenini anlatıyor. 

ANILAR, HÜZÜNLER
“Bir Ziyaret”, yazarın çocukken an-

nesiyle gittiği kasvetli ve küf kokan bir 
ev ziyaretine dair anılarını içeriyor. 
Yoksul bir evin iç sıkan loşluğunda ge-
çen bu ziyaret sonunda yazar, gidera-
yak keşfettiği salonun bir ucundaki pi-
yanodan yükselen ezgilerle duygulanı-
yor. İlk defa gerçek bir piyano görme-
nin verdiği coşkunluk da cabası. 

Karanlık ve küflü bir yalnızlık ko-
kan bu eve girdiği andan itibaren ke-
yifsizlik hissiyle kuşatılan yazar, bir 
anda fikrini değiştiriyor. Gri saçlı tey-
zenin evine yeniden gitmek istiyor eve 
döndüklerinde. Ama bir gün öğreni-
yor ki yaşlı teyze ölmüş, eşyaları da sa-
tılmış. O günden sonra piyano başta 
olmak üzere tüm müzik aletlerini kut-
sal sayıyor. 

“Arkadaşıma Mektup” adlı öykü-
sü ise yazarın yıllar sonra Halil adlı, il-
kokuldaki çocukluk arkadaşına yazdı-
ğı mektup. Artık yetişkin bir insan ve 
yazar olan Ayla Çınaroğlu, çoğunluğu 
kendi ailesi gibi memur ailelerinden 
oluşan çocukluk arkadaşlarıyla yaşa-

dığı anıların belleğinde yarattığı sıcak 
çağrışımları paylaşıyor. 

Birlikte geçirilen yılbaşı geceleri-
nin acı tatlı anılarını itiraf ediyor ço-
cukluk arkadaşına. Çalışmak zorunda 
kaldığı için sınıfta anlatacak bir yılba-
şı anısı olmayan köy çocuğu Halil’den 
özür diliyor. 

Ayla Çınaroğlu’nun, duru ve hü-
zünlü bir anlatımla dile getirdiği ço-
cukluk anılarından oluşan Mavi Boya, 
çocukluğun benzersiz anlarına duyu-
lan özlemi anlatıyor. Okul çağı çocuk-
ları kadar yetişkinler için de eğlenceli 
bir öyküler toplamı… 

Mine ERYAVUZ

Kaybetmemek için 
hatırlanan çocukluk

Mavi Boya
Ayla Çınaroğlu

Resimleyen: Ayşe Çınaroğlu 
Uçanbalık Yayınları / 78 sayfa
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Türkçe’de gezi edebiyatının atası Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâme’sidir. Yücel Dağlı ve Seyit Ali 
Kahraman’ın olağanüstü emekleriyle YKY’den aslına uygun olarak yayımlanan eser, Doğan Kardeş 
Kitaplığı’ndan da Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nden Seçmeler başlığıyla yayımlandı. 

Türkçe edebiyatta gezi türü denin-
ce ilk akla gelen eser, Evliyâ Çelebi’nin 
Seyahatnâme’sidir kuşkusuz. Aslen 
Kütahyalı olan Derviş Mehmed Zil-
li’nin oğlu Evliyâ Çelebi, 1611 sene-
sinde İstanbul’un Unkapanı semtin-
de dünyaya gelir. I. Süleyman’dan I. 
Ahmed’e kadarki padişahların mahi-
yetinde kuyumcubaşılık yapan babası, 
padişahlarla birlikte seferlere katılır. 
İstanbul’un fetihten sonra ise, bu gü-
zide şehre yerleşir. İlk önce mahalle 
mektebinde, ardından da Şeyhülislam 
Hamit Efendi Medresesi’nde yedi yıl 
çok iyi bir eğitim alır. Nihayetindeyse, 
sarayın özel mektebi olan Enderun’a 
devam eder. 

Güzel yazıdan, Kur’an ve Arapça 
eğitimine kadar pek çok ders alan Çe-
lebi, devlet işlerinde büyük başarılar 
kazanarak padişahın beğenisine maz-
har olur. Ancak o, çocukluğundan ka-
lan yeni yerler görme arzusuna riayet 
ederek, “Seyahat ya Resulullah!” der ve 
Seyahatnâme’de anlattığı gibi, gördüğü 
bir rüya üzerine saraydan ayrılarak, 
meşhur gezilerine başlar. Tam elli yıl, 
imparatorluk sınırları içerisinde yer 
alan pek çok yeri gezer. 

En son çıktığı Mısır gezisinden 
sonra, 1683’te vefat eder. Fantastik bir 
dille kaleme aldığı Seyahatnâme adlı 
on ciltlik eseri, bu gezilerinin ürünü-
dür. 17. yüzyıldan günümüze kalan 

bu eşsiz yapıt hakkında 
her gün yeni kitaplar 
yazılıyor, araştırmalar 
yapılıyor. Seyahatnâme 
ile ilgili sempozyumlar, 
konferanslar düzenle-
niyor, bu eser pek çok 
araştırma ve incelemeye 
kaynaklık ediyor. Bil-
kent Üniversitesi’nde 
2008 yılında düzenlenen 
“Çağının Sıra Dışı Yazarı 
ve Eseri: Evliyâ Çelebi ve 
Seyahatnâme” de bun-
lardan sadece biri. Bu 

sempozyumun bildirileri 
aynı adla kitaplaştırılarak da yayım-
landı.

ÖZENLİ BİR SEÇKİ
Robert Dannkof’un Evliyâ Çele-

bi Seyahatnâmesi Okuma Sözlüğü ise 
Seyahatnâme’nin izinde yazılan ki-
taplardan biri. Seyahatnâme’nin dizini 
de sayılabilecek bu kitap, Türkçe’nin 
tarihsel söz varlığı açısından çok 
önemli bir çalışma. Evliyâ Çelebi’nin 
Seyahatnâme’si dil, edebiyat, tarih, 
sanat tarihi, coğrafya ve sosyoloji ça-
lışmalarının başyapıtı olma özelliğini 
daha uzun yıllar sürdürecek gibi gö-
rünüyor. 

Belki de bu yapısı, onun klasikle-
rimiz arasında en üst sıralarda yer al-
masının temel nedenidir. Yapı Kredi 
Yayınları büyük bir yayıncılık hizmeti 
vererek Seyahatnâme’yi aslına uygun 
olarak özgün diliyle yayımladı. Ar-
dından da günümüz diline çevirerek, 
bu eseri herkese ulaştırmayı başardı. 
Yücel Dağlı ve Seyit Ali Kahraman’ın 
insanüstü denebilecek çalışmalarının 
ürünü olan bu eşsiz yapıt, artık elimi-
zin altında. 

Yakın zamanda da Doğan Kar-
deş Kitaplığı’ndan Evliyâ Çelebi 
Seyahatnâmesi’nden Seçmeler yayım-
landı. Seçkiyi hazırlayan Seyit Ali 
Kahraman önsözde seçki için izlenen 

yöntemi şöyle anlatıyor: “… bu büyük 
kültür hazinesi kitabın, gerek konula-
rının çokluğu ve çeşitliliği, gerekse hac-
minin büyüklüğü göz önüne alınarak 
ve gençlerimizin de bu değerli eserden 
pay alabilmelerini sağlamak amacıyla 
içindeki konulara örnek teşkil edecek 
şekilde bir seçme yaptık.” Gençlerin bu 
eserden yararlanmalarını sağlamak 
için hazırlanan kitap, özellikle ortaöğ-
retimde hem öğrencilerin hem de öğ-
retmenlerin çok işine yarayacak. 

Kitabın dili okurların rahatça an-
laması için sadeleştirilmiş, üstelik sa-
deleştirme metnin aslını aratmayacak 
bir edebi lezzet taşıyor. Sadeleştirile-
meyen ya da çevrilemeyen sözcükle-
rin yanlarına konan köşeli parantez-
lerle gerekli açıklamalar yapılmış, yine 
dipnotlar da okur için gerekli tüm bil-
giyi bir araya getirmiş. Bu seçkiye alı-
nan metinlerin Evliyâ Çelebi’nin yaz-
dıkları içindeki en ilginç, en eğlenceli 
ve en sürükleyici metinler olduğu açık. 

Üsküdar Mesireleri’nden İp Cam-
bazları’na insanların nasıl eğlendiği-
ni; Edirne’den Van’a Osmanlı’nın sı-
nırları içinde kaç tane hamam oldu-
ğunu; neft’in yani petrolün nasıl çıka-
rıldığından kar kurdunun nerede ve 
nasıl yaşadığına dek pek çok şeyi an-
latan ve gerçek bir bilgi hazinesi olan 
Seyahatnâme’nin bu baskısı ilgi çekici.  

‘Şefaat ya resulullah mı 
seyahat ya resulullah’ mı? Sevengül SÖNMEZ

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden 
Seçmeler

Seyit Ali Kahraman
YKY / 406 sayfa

http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCtahya
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“Çocuk yetiştirmek bazı şeylere peş 
peşe veda etmektir; önce bebek bezleri-
ne, sonra kar kıyafetlerine, nihayetin-
de de çocuğunuza.” Bu sözleri, ünlü bir 
aktörle gerçekleştirdiği bir söyleşide 
işiten David Gilmour, iyi film izleyen, 
içkiyi ve iyi yemekleri, alımlı kadın-
larla birlikte olmayı seven Amerikan-
Fransız ruhuna sahip Kanadalı bir ya-
zar. İlk eşinden bir oğlu, ikinci eşin-
dense bir kızı var. İkisi de hayatının en 
önemli varlıkları, ama oğluyla onun 
ergenliğinde atlattıkları dönem, bir 
baba ve insan olarak hayatındaki en 
büyük izi bırakmış…      

Gilmour’un oğlu Jesse, 17 yaşında 
liseye giderken okula devam etmekten 
vazgeçiyor. Yaptığı tek şey var: Hafta-
da üç kez babasının seçtiği bir filmi 
onunla birlikte izlemek ve filmler üze-
rine tartışmak. Fransız yazar Michel de 
Montaigne, Denemeler adlı kült ese-
rinde, eğitimin nasıl olması gerektiği 
meselesinin, insanoğlunun çözmesi 
gereken en büyük güçlüklerden ol-
duğunu yazar. Okulda ‘doğru’ şeyle-
rin öğretileceğinden emin olan çoğu 
ebeveyn, üniversitede iyi bir bölüm ve 

kazanç getiren bir meslek edinmekle, 
çocuklarının eğitim meselesinin altın-
dan hakkıyla kalktıklarını düşünüyor. 

Oysa bazen işin bu kadar basit ol-
madığını anımsatan örnekler çıkıyor. 
İşte bunlardan biri Jesse… Kötü giden 
dersleri, kendisini olumsuz etkileyen 
arkadaş çevresi, depresifleşen ruh hali; 
babası söylediğinde, kendi kulağına 
dahi inanamadığı bir teklifte bulun-
masına zemin hazırlıyor. Baba, oğlunu 
karşısına alıp; “İstersen okula gitmeye-
bilirsin. Üstelik fatura ödemene ya da 
yemek almana gerek yok. Tek şart şu: 
haftada üç kez benim seçtiğim üç filmi 
oturup birlikte izleyeceğiz,” diyor. Bir 
babanın çocuğunun eğitimine yalnız-
ca film izleyerek devam edeceğini söy-
lemesi fantastik görünse de, Gilmour 
için oğlunu kaybetme tehlikesindense 
bunu göze almak daha mantıklı.   

FİLMLERLE YAŞAM
Gerçi içinde oğlunun geleceğinin 

nasıl olacağına dair kaygılar yok de-
ğildir! Sigara bağımlısı, alkolik, bir in-
şaat işçisi, belki fazla para kazanmak 
için yasadışı işlere bulaşacak biri ha-
line gelmesine yol açacak kişi olmak-
tan korkar. Ancak hayatı boyunca ça-
lışıp didinmiş biri olarak kariyerinde 
hiç de parlak olmayan bir noktaya va-
ran Gilmour, alternatiflerin her zaman 
kötülük getirmeyeceği fikrine yakın-
dır o sıralar…  

Film kulübü çanları Gilmour’lar 
için çalmaya başlar. Baba, oğlu için 
fazla sıkıcı olmayan ancak ufacık sah-
neleriyle de olsa hayata dair oğluna iti-
ci bir güç verecek filmler seçmeye çalı-
şır. Trauffaut’nun 400 Darbesi’yle baş-
layan sinema günlerine Temel İçgüdü, 
Baba, Kazablanka, İtalyan yeni gerçek-
çi ve Alman dışavurumcu sineması, 
kovboy ile korku türünün üstadı Holl-
ywood sinemasının en çarpıcı filmleri 
damgasını vurur. Tabii filmlerle birlik-
te gerçek hayat da akıp gider. Jesse bü-
yür, âşık olur, daha çok içki ve sigara 

içer ve artık çalışmak, kendi parasını 
kazanmak ister. Hayat baba için de çok 
iç açıcı değildir.  

Eski karısıyla oğlu yüzünden arası 
açıktır, işinden olmuş ve parası suyu-
nu çekmektedir, evini satıp yeni eşiy-
le ufacık bir apartman dairesine ta-
şınmak zorunda kalır. Ancak tüm bu 
süreçle beraber baba ve oğlu arasın-
da, başkalarının çok zor yakalayabile-
ceği bir köprü kurulur. Bu, kim olur-
sa olsun, ne hata yaparsa yapsın açık-
ça anlatabilmenin ve en azından birbi-
rini anlamaya çalışabilmenin getirdiği 
yıkılmaz bir köprüdür. Sonunda Jesse, 
saatte sekiz dolar kazanarak, ne iste-
diği gibi bir kadınla ne de istediği gibi 
bir evde yaşlanabileceğini anlar. Okula 
devam etmeye karar verir. 

David Gilmour’un kendi haya-
tından yola çıkarak, oğlu için yazdı-
ğı bu kitap, hem sinematografik bilgi-
mizi geliştiren hem de bizi ergenlik ve 
ebeveynlik üzerine sıradışı ama gerçek 
bir örnekle yüzleştiren duygusal bir 
hikâye. Ancak öykünün belki de kur-
gu olmamasından kaynaklanan bir so-
run mevcut: Baba-oğul için bu sıradışı 
dönemi başlatan ‘film’lerin, Jesse’i ne 
kadar ve ne yönde etkilediğinden hiç 
bahsedilmiyor. Bu da, kitapta ve oku-
yucuda bir eksiklik hissi uyandırıyor.     

Nareg BARAN

Sinema bazen sanat 
değil okuldur…
Kanadalı yazar-film eleştirmeni David Gilmour’un kaleme aldığı ve kendi yaşam öyküsünden bir 
kesit sunan Film Kulübü, sıradışı bir baba-oğul anlaşmasını anlatıyor. Babası tarafından sadece film 
izlemekle görevlendirilen bir ergen hayata dair ne öğrenebilir? Sorunun yanıtı kitapta…

Film Kulübü
David Gilmour

Çeviren: Dost Körpe
Domingo Yayınları / 223 sayfa
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Kitap İçi

Kitap İçi’nde bu ay, Seza Kutlar Aksoy’un yazdığı, Aşk Kalır adlı kitaptan tadımlık satırlar var. 
Yurtdışından gelen misafir öğrenciler Laura ile Erik’i ağırlamaya çalışan Deniz, Bahri ve Umut’un 
yelken açtığı sürpriz aşklar ve dostlukları anlatan kitap, keyifli bir okuma vaat ediyor. 

Aşk kalır ama... 
koynunda nelerle?

Araba E-5’te hızla ilerliyordu. Yan-
larından vızır vızır geçen taşıtların 
sesi, bir de Ben Harper’ın hafiften “Di-
amonds On The İnside” adlı parçası... 
Konuşmuyorlardı. Deniz radyonun 
düğmesini sağa çevirince cızırtıyla bir-
likte davulun gümbürtülü ritmi ortalı-
ğı birbirine kattı.

“Kıs şunu!” diye bağırdı annesi. 
Deniz hemen kıstı. Neredeyse du-

yulamayacak kadar. Yandan annesinin 
direksiyonu çevirirken titreşen göğüs-
lerini görüyordu. Açık mavi, askılı bir 
bluz giymişti. Dalgalı kızıl saçları, aynı 
tonda güneş gözlüğüyle profilden ne 
kadar da güzel görünüyordu. Tıpkı bir 
Avrupalı gibi. Artist gibi. Üstelik İngi-
lizceyi ana dili gibi konuşurdu. Laura, 
Deniz’le değil, sadece onunla konuşa-
cak. Keşke şu İngiliz kızı hiç çağırma-
salardı.

“Asma suratını,” dedi genç kadın. 
“İstersen biraz yükselt ama... Hem öyle 
durma. Dik dur. İlk izlenim çok önem-
lidir. Kız ne düşünecek!”

Kafasını çevirmeden nasıl görüyor 
acaba Deniz’i? Tanrı bilir Deniz’in ka-
fasından geçenleri bile biliyordur bu 
güzel kadın. Deniz bir süre düşünme-
meye karar veriyor. Olmuyor. Sanki 
bir kamera önünde. Hani şu belgesel-
lerde olur ya. Arkadan bir ses akıp gi-
diyor. Ses olmasa da görülenler orta-
da. Suratsız bir kız. Ağzı çizgi gibi. Bu 
Deniz. 

Önüne bakıyor. On beşine gelmiş, 
ama göğüsleri hâlâ belli belirsiz. Göz-
leri tuhaf bir şekilde çekik. “Japon ba-
lığım benim,” der babası. İltifat mı bu? 
Keşke Japon çağırsalardı. Hem IPLE 
kanalıyla öğrenci çağırma da nereden 
çıktı! Elbette her şeyi bilen annesin-
den. Deniz’in dili gelişirmiş de, kar-

deşi yokmuş ya, Deniz’e iyi bir arka-
daş olurmuş da... Sanki arkadaş iste-
yen vardı. Böyle kem küm ederek hiç 
tanımadığın, güzel bir İngiliz kızla na-
sıl arkadaş olursun! Adam yerine bile 
koymayacak kız. Şöyle bir Deniz’i sü-
züp annesiyle konuşacak. Havalı, hoş-
sohbet, İngilizcesi mükemmel olan an-
nesiyle. Off!.. Annesi ne kadar güzel. 

“Bak o da senin yaşında. Bura-
ya gezmeye geliyor. Çekinme, konuş. 
Susarsan o Türkçeyi öğrenir, sen hava 
alırsın. Türkiye’yi tanıtacaksın. Senin 
bıraktığın izlenim çok önemli. Can-
lan biraz.”

“Üfff...”
“Üfleyip durma. Neyin eksik? Gü-

zel bir kızsın. Giyim kuşamın güzel. İyi 
bir okulda okuyorsun. Üstelik kafan 
çalışıyor. Daha ne istiyorsun! Onun 
senden ne üstün yanı olabilir ki?”

Ses akıp giderken, kamera Laura’ya 
odaklanıyor. Güzel, alımlı, sarışın La-
ura; göğüsleri titreyerek, salınarak on-
lara doğru geliyor. Güzelliğine hayran 
olanlara aldırmıyor bile. Tam o anda 
kamera Deniz’e dönüyor. Ev sahibi, 
iyi izlenim bırakması gereken Deniz’e. 
Süklüm püklüm bir kız sağ adımı-
nı atıyor. İkinciyi atamıyor, çünkü sol 
ayakkabı yerden kalkmıyor. Yapışmış. 
Çekiliyor Deniz. Kocaman biçimsiz 
ayağı ayakkabıdan çıkıyor. Ayakkabı-
ya sokup kaldırınca bir şeyler sünüyor, 
uzuyor. Çiklet yapışmış. Yeniden çakı-
lıyor yere. Acaba sağ ayağında ayakka-
bı olmadan, zıplayarak mı gitsin, yok-
sa yalınayak mı? Aptal aptal bunla-
rı düşünüp dururken yere kapaklanı-
yor. O güzel kızın minicik ayaklarının 
dibine. Ne karşılama ama!.. Ya da tam 
Laura ile kucaklaşmak üzereyken biri 
çelme takıp Deniz’i yere düşürüyor. 

Deniz yine yerlerde. Kamera gülenle-
ri gösteriyor.

Olmayacak şey de değil yani. De-
niz ne zaman güzel bir şey yapmak is-
tese eli ayağına dolanır. Ya sıraya tos-
lar, ya kafasını çarpar ya da biri çelme 
takar. Adı boşuna ‘sakar kız’a çıkmadı.

“Allah kahretsin, yaktın beni!” diye 
bağırıyor babası. Pantolon paçasını çe-
kiştirip duruyor. Kaynar çay adamın 
nazik bir yerlerini yakmış. Bacakları-
nın arasında sehpanın ne işi var? Hadi 
sehpa neyse, kaynar çayı oraya koyma-
nın ne alemi var?

“Bu evde bir Deniz faciası olduğu-
nu bilmeliydin!” diye bağırıyor annesi. 
“Koş soğuk su getir!”

Zavallı babası kıpkırmızı bir surat-
la pantolonunu çıkarıp zıplarken, De-
niz mutfağa koşuyor.

Aslında Deniz’e gerek yok. Bu evde 
her gün bir facia yaşanıyor. Sessiz, sı-
kıntılı, boğucu hava evin her yanında 
hissediliyor. Babası konuşmaz. Anne-
si susar. Sağanak öncesi o gergin hava 
evde sürekli yaşanan şeydir. Sonra, 
arada bir fırtına kopar. Deniz nereye 
gizleneceğini bilemez. Hani gök boşal-
dı; ne iyi, rahatladık diyemezsin. 

Aşk Kalır
Seza Kutlar Aksoy
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