
“Bedeninin her santimetrekare-
si ızdırap içinde yanıyordu. Her yerin-
den kanlar akıyor, oyma dişin ve kal-
dırım taşlarının üzerine damlıyordu. 
Bacakları artık onu taşımaz olmuştu, 
yere düştü. Orada öylece yatarken ya-
şam bedeninden çekiliyordu, kollarını 
ve ellerini görebiliyordu, sanki dev bir 
bıçakla oyulup parçalanmışlardı. Artık 
resimdeki denizci olmadığını biliyordu. 
O, Oyma Şeytanı’ydı…”

Gotik romanın modern zamanlar-
daki ustası Chris Priestley’nin, Dehşet 
Hikâyeleri serisinin ilk kitabı Monta-
gue Amca’nın Dehşet Hikâyeleri’nin 
ardından ikinci kitap Kara Gemiden 
Dehşet Hikâyeleri de yayımlandı. Kara 
Gemiden Dehşet Hikâyeleri, uzak di-
yarlara yolculuk yapan denizcilerin, 
göçmenlerin ve yoksul ailelerin, yol-
culukları sırasında başlarından geçen 
korkunç olayları anlatan minyatür öy-

külerden oluşuyor. Edgar Allen Poe’yu 
yâd eden Oyma Şeytanı ise, romanı 
oluşturan ana öykünün çerçeve öykü-
lerinden yalnızca biri. 

Bu kitabında da, gotik edebiyatın 
duayenlerine selam gönderen Priest-
ley, babaları tarafından zehirlendikle-
rini bilmeyen iki küçük çocuğun, fırtı-
nalı bir gecede, ıssız bir handa birbaş-
larına kalmalarını anlatıyor. Kısa bir 
süre sonra hanın kapısını çalan tekin-
siz bir yabancının vakit geçirmek için 
anlattığı öyküler hem  Cathy ve Ethan’ı 
oyalayacak, hem de sonunda, başları-
na gelen dehşet verici olayın ardındaki 
sırrı çözecektir. 

Gotik romana farklı yorumuyla 
yeni bir tat katan Chris Priestley’le ro-
manları ve edebiyat üstüne konuştuk. 

Günümüzün en iyi gotik ya-
zarlarından birisiniz. “Montague 

Amca’nın Dehşet Hikâyeleri”nde, 
gotik ve modernite bağlamında, er-
ken on dokuzuncu yüzyıldan geç yir-
minci yüzyıla kusursuz bir zamansal 
geçiş var. Buna katılıyor musunuz? 

Hoş iltifatlarınız için teşekkür ede-
rim. Hikâyelerim, bu dönemlere duy-
duğum ilgimin ürünleri. On doku-
zuncu ve erken yirminci yüzyıl ede-
biyatında, özellikle Dickens’ın, M. 
R. James’ın, Saki’nin ve Edgar Allan 
Poe’nun kısa öykülerine tutkunum. 
Zira genel anlamda korku hikâyelerine 
eğilimliyim. 

Son kalan “romantik”siniz diye-
bilirim. Bahsettiğiniz dönem yazar-
larıyla aranızda mekânsal geçişler de 
var aynı zamanda, değil mi?    

Tekrar teşekkürler! Victorya ve 
Edward dönemlerinde geçen hikâyeler 
yazmak, bana o dönemlerin yazarları 
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İyi Kitap ailesi büyüyor...

İyi Kitap ailesi giderek büyüyor; 
okuyucularımızın tatlı kalabalığı değil 

kastettiğimiz, aramıza yeni katılan 
yazarlar. 

Korku dosyamızı bahane ederek Sevin 
Okyay’ın kapısını çaldık. Sevin Okyay, 
vakit buldukça yazılarıyla İyi Kitap’ta 
olacağının müjdesini verdi. Kutlukan 

Kutlu, Eraslan Sağlam, Yankı Enki 
ve Ceren Akardaş da ailemizin yeni 

üyeleri... 
Korku dosyamızda gelenkesel korkunun 

yanı sıra, fantastik, polisiye ya da komedi 
soslu korku kitaplarını da ele almaya 

çalıştık. Umarız ortaya çıkan resim keyif 
verici olur sizi için.    

Bu yıl 29’uncusu gerçekleştirilecek 
TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’na 

denk gelen Kasım sayımız için de hoş 
sürprizler planlıyoruz.

Bizden haberler şimdilik bu kadar, 
kapsamlı fuar sayımızda buluşmak 

dileğiyle...  

“Karanlık bastırdığında 
ortalıkta dolaşmayın!..”

Çağdaş gotik 
edebiyatın ustası
İngiliz yazar Chris 
Priestley, Dehşet 
Hikâyeleri serisinin 
ikinci kitabı, Kara 
Gemiden Dehşet 
Hikâyeleri’nde de 
tüyler ürpertici, 
benzersiz öyküleriyle 
okurlarına korku 
dolu anlar yaşatacak! 
İki küçük çocuğun 
taşıdığı esrarengiz sır 
nefesinizi kesecek! 
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tarafından yaratılan zengin atmosfe-
ri paylaşma imkânı veriyor. Ancak öy-
külerimi geçmişte değil, bilinçli olarak 
o yazarların kurgu dünyasında kuru-
yorum. Bilhassa, bu yazarların anlatı 
mekânı olarak seçtikleri yerlere bayılı-
rım. Mesela, “Cinler” adlı öyküm uzun 
yıllar önce Türkiye’ye yaptığım bir zi-
yaretin ürünü.

“Dehşet Hikâyeleri”ndeki bir-
çok öykü, çocukların kederli ölüm 
hikâyelerini anlatıyor ve Dickens ro-
manlarının, küçük yaşlarda çalıştırı-
lan çocuklarını anımsatıyor. Küçük 
çocukların bakım ve vesayeti konu-
sunda ne düşünüyorsunuz?   

O dünyanın kusursuz atmosferini 
elimden geldiğince çizebilmek için on 
dokuzuncu ve yirminci yüzyılda geçen 
hikâyeler kurguluyorum. Zira bu dün-
yada çocuklar, uzun süre yalnız başla-
rına kalıyorlar ve kuşkusuz çoğu za-
man sıkılıyorlar. Hikâyelerimin bir-
çoğu, özellikle bu dönemi anlatan 
hikâyeler... O dönemin çocukluk de-
neyimlerinin yoğunluğuyla ilgili. Be-
nim öykülerimdeki çoğu çocuk, orta 
sınıftan ya da üst sınıftan gelir. Çalışan 
çocuklarla ilgili fazla yazmadım, ama 
yazmalıyım. 

On dokuzuncu yüzyıl romanının 
ana anlatı tekniklerinden biri olan 
“bildungsroman” (gelişim) türüyle, 
öyküleriniz arasında bir paralellik 
kurulabilir mi? Hikâyeleriniz bir tür 
büyüme hikâyesi anlatıyor ama tam 
olarak “bildungsroman” da denile-
mez, zira kısa öyküler.  

Şunu kesinlikle söylemek müm-
kün: Benim öykülerimde, pek çok ço-
cuk hatalarından ders almaz. Ama kısa 
öykülerle ilgili sevdiğim şeylerden biri 
de, öykünün nereye varacağından asla 
emin olamayışınızdır. Bir romanın ilk 
birkaç sayfasında baş kahramanın öl-
meyeceğini tastamam bilebilirsiniz. 
Ama bir kısa öyküde hiçbir şey belli 
değildir.  

İngiltere’nin geçmişteki ve günü-
müzdeki koşulları karşılaştırıldığın-
da çocuk eğitimiyle ilgili neler söyle-
nebilir?

Koşulların bugün, geçmişe kıyasla 
çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 

Pek çok çocuk, çok daha uzun süre-
li bir eğitim sisteminde eğitim alabili-
yor. Tek endişem, eğitimin yalnızca sı-
navları geçme sistemi üzerine oturtul-
ması. Eğitim, okul ve üniversite sonra-
sı devam edecek bir öğrenme aşkı dü-
şüncesiyle de ilgili olmalıdır. 

“Kara Gemiden Dehşet Hikâ-
yeleri”, ilk kitap gibi hikâye içinde 
hikâyelerden oluşuyor. Bu iç içe geç-
miş çerçeve hikâyeler, “Binbir Gece 
Masalları”nı andırıyor. Böyle bir et-
kileşim var mı kitabınızda?  

İlginç bir fikir. “Binbir Gece Ma-
salları” aklımda yoktu bu romanı ya-
zarken, ama neden böyle bir benzerlik 
kurduğunuzu anlayabiliyorum. Çerçe-
ve hikâyeler üstüne çok fazla kafa yo-
rarım. Mesela, eski televizyon prog-
ramlarının anlatımında ya da “Gece-
nin Ölüsü” adlı sinema filminin gi-
rişinde de benzer bir anlatım var-
dı. Roald Dahl’ın 1970’lerde yayım-
ladığı “Davetsiz Masallar”da ve Alf-
red Hitchcok’un ya da Rod Serling’in 
“Alacakaranlık Kuşağı”nda da çerçeve 
hikâye denilen anlatım tarzı mevut.

“Kara Gemiden Dehşet Hikâ-
yeleri”nde denizcileri, denizciliği 
ve yeni dünyaya yeni umutlarla göç 
eden insanların öykülerini anlatı-
yorsunuz. Öykülerinizdeki atmosfer, 
Joseph Conrad’ın romanlarındaki 
atmosfere benziyor. Ne düşünüyor-

sunuz bu konuda?  
Harikulade, romanımda Joseph 

Conrad’a dair herhangi bir şeyin bu-
lunmasına bayılırım. Conrad olağa-
nüstü bir yazar. Ve elbette “Karanlığın 
Yüreği” de hikâye içinde hikâyesi olan 
bir öykü. Conrad, bilhassa dönüp bak-
tığım yazarlardan biri, ancak roman-
larımda özellikle etkilendiğim bir bö-
lüm yok.

Klasik ve modern, favori yazarla-
rınız kimler? 

Edgar Allan Poe’nun kesinlikle 
muazzam bir etkisi var. M. R. James de 
beni etkileyen bir diğer yazar. James’in 
hayalet öyküleri, “Montague Amca’nın 
Dehşet Hikâyeleri”ni yazarken sü-
rekli aklımdaydı. Saki, üstünde uzun 
süre düşündüğüm bir başka yazardır. 
Onun, isyancı çocuklarla ilgili öyküle-
ri de bende derin bir etki yaratır. Dic-
kens, beni her zaman etkileyen bir ya-
zardır. Wilkie Collins de keza öyle. 
Onlar, gotik anlatı dünyasında yarat-
tıkları harika çağrışımlar nedeniyle fa-
vorilerim. 20. yüzyılın önemli Ame-
rikan kısa öykü yazarları da güçlü bir 
etkiye sahip edebiyatımda. Ray Brad-
bury, Philip K. Dick, Richard Mathe-
son. Ama takdir ettiğim ve edebiya-
tımda daha öteye varmak için beni ba-
şarıya sevk eden ve tetikleyen çok sayı-
da yazar var. Liste epeyce kabarık.

Ufukta yeni bir kitap var mı? 
Bu ay, “Kış Ölüsü” adlı kitabım ya-

yımlanacak. Bir diğeri ise yolda... 

                          Yeliz KIZILARSLAN  

Kara Gemiden Dehşet Hikâyeleri
Chris Priestley

Resimleyen: David Roberts
Çeviren: Zarife Biliz 

Tudem Yayınları / 216 sayfa
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Korku edebiyatı dendiğinde akla 
gelen ilk isimlerden Edgar Allan Poe, 
aynı zamanda edebi bir tür olarak 
hikâyeyi ilk kez tanımlayan yazardır. 
Yakınlarda yayınlanan Hikâye Sanatı 
Üzerine adlı derlemede Bülent Aksoy, 
hikâye sanatının kısa bir tarihini verir-
ken, Poe’nun aynı zamanda hikâye ku-
ramcısı olduğunun altını çizer. 

HİKÂYE SANATI
Poe, bu kitapta yer alan “Nesir Di-

liyle Yazılmış Hikâyede Tek Etki Ya-
ratmanın Önemi Üzerine” başlıklı ya-
zısında, hikâyecinin amacını, “okur-
da tek bir etki, tek bir izlenim yarat-
makla sınırlaması” gerektiğini vurgu-
lar. Poe’ya göre, bu etkiyi gerçekleştir-
mek için, bir hikâyede eserin bütünü-
ne doğrudan ya da dolaylı yoldan hiz-
met etmeyen tek kelime bulunmama-
lıdır. Poe’nun bu gibi görüşleriyle ro-
mandan farklı bir edebi tür olarak 
hikâyenin ölçütlerini belirlemeye ça-
lıştığı, bir anlamda bir hikâye kuramı 
oluşturmaya kalkıştığı söylenebilir.

Poe’nun hikâye sanatı üzerine söy-
ledikleriyle kendi hikâyeleri uyum içe-
risindedir. Poe, korku öğesinin öne 
çıktığı, okuru tedirgin etmeyi, deh-
şete düşürmeyi amaçladığı öyküleri-
ni kaleme alırken, bu etkileri yarata-
bilmek için hikâyenin ne olduğu/ne 
olması gerektiği gibi konular hakkın-
da da kafa yormuş olmalı. Aynı biçim-
de, hikâye sanatı hakkındaki düşünce-
leri de bu deneyimlerin ışığında oluş-
muş olsa gerek. 

Poe’nun korku öykülerini peş peşe 
okuduğumuzda, bu öykülerde yapısal 
bir benzerlik bulunduğunu fark ede-
riz. Çoğu zaman öykünün başında her 
şeyin olağan olduğu bir durum betim-
lenir; bununla birlikte, anlatıcı daha 

baştan bu olağanlığın içerisinde bir 
şeylerin yolunda gitmediğini bize du-
yurur, az sonra karşımıza çıkacak tu-
haflıklar, olağanüstülükler konusun-
da okuru hazırlar. Öykü ilerledikçe gi-
zemli bir şeyler olmaya, olağanüstü-
lükler artmaya başlar. 

Anlatılanlar gündelik gerçekliği-
miz içerisinde bize ‘inanılmaz’ gelecek 
şeylerdir -mezardan çıkan ya da başka 
bedende canlanan ölüler gibi. Yine de 
bu öyküleri okurken ürpeririz; anlatı-
lanların gerçekliğinden kuşku duyma-
yı sürdürsek de, Poe’nun amaçladığı 
etki gerçekleşir; tedirgin oluruz, me-
rak ederiz, olup bitenin nasıl olduğu-
nu anlamak isteriz. 

Peki, bu etki nasıl gerçekleşir? 
Poe’nun ‘hikâyede tek etki yaratma’ ar-
zusu ve hikâyenin fazlalıklardan, ge-
reksizliklerden arındırılarak kaleme 
alınmış olması bunun başlıca neden-
leridir. Poe, çoğu zaman olan bitenin 
gerçekten yaşanıp yaşanmadığı konu-
sundaki belirsizlikleri gidermeye yar-
dımcı olacak ipuçları sunar. 

Anlatıcı kimi zaman içki ya da baş-
ka maddelerin bağımlısıdır, ya da has-
tadır, bilinci gidip gelmektedir; dolayı-
sıyla anlatılanlar onun hayal gücünün 
eseri de olabilir. Poe’nun bizi neredey-
se teskin etmek üzere vurguladığı böy-
lesi açıklamalara karşın okuduğumuz 
metin karşısındaki ürküntümüz de-
vam eder, kendimizi tekinsiz bir yerde 
hissetmeyi sürdürürüz. 

Bunun nedeni edebi metnin kendi 
bütünlüğü içerisinde bir mikro-evren 
oluşturuyor olmasıdır. Bir kez okur 
olarak bu dünyaya girdiğimizde, ar-
tık içinde yaşadığımız dünyanın de-
ğil, bu anlatılan (kurgulanmış) dünya-
nın kurallarına tâbi oluruz. Anlatılan-
ların hayal mi gerçek mi olduğu konu-

su önemini yitirir; anlatılanların, içe-
risinde yer aldıkları o özel evrendeki 
olabilirliği öne çıkar.

KORKUNUN ÜSTADI
Bu noktada hikâyenin atmosfe-

ri konusuna da değinmek gerek. Poe 
atmosfer yaratmada da çok başarılı-
dır. Hikâyelerin geçtiği mekânları ay-
rıntılı biçimde betimler. Eski bir şato 
ya da konak olabilir bu mekân, karan-
lıktır, dikkat çekici sayısız eşyayla do-
ludur, bu eşya kimi zaman Batılı oku-
ra doğrudan ‘gizemli’ gelecek Doğulu 
imgelerle bezelidir. Bazen doğa ve ik-
lim de atmosferi tamamlar, gök gürler, 
şimşek çakar. Şöyle de özetleyebiliriz:

Günümüz korku sinemasının kla-
sik motiflerinin çoğu, belli ki Poe’nun 
öykülerinden esinlenilerek günümü-
ze kadar gelmiş. Poe’nun öykülerinde-
ki kurgulanmış mikro-evren, inandırı-
cılığını (ve dolayısıyla korkutuculuğu-
nu) yazarın öykü ve atmosfer kurma-
daki başarısından alır. Ürkerek içine 
girdiğimiz bu evrenden çıkmak iste-
sek de, öykünün sonunda ne olacağını 
merak ettiğimiz için çıkmak istemeyiz. 

Behçet ÇELİK

Bütün Hikâyeleri
Edgar Allan Poe

Çeviren: Dost Körpe 
İthaki Yayınları / 968 sayfa

Çoğul Kütüphane’de bu ay Behçet Çelik gotik edebiyatın ustası Edgar Allan Poe’nun hikâye 
sanatındaki yaratıcılığını konu ediniyor. Bülent Aksoy’un Hikâye Sanatı Üzerine adlı kitabının da 
katkısıyla, Poe’nun korku edebiyatındaki benzersiz dehasını ele alıyor. 

Edgar Allan Poe ve
‘hikâye sanatı üstüne’...

Çoğul Kütüphane
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Çocuk ve gençlik edebiyatına ‘kahramanlar’ üzerinden yaklaşan Burcu Aktaş, Edgar ve Ellen adlı 
ikizleri ele aldı bu sayı. Nod Kasabası’nın korkulu rüyası ikizlerin, kahkaha dozu yüksek maceraları 
korku dosyamızın komedi sosu oldu!

Belaya müptela ikizler iş başında

Beter İkizler ile karşılaştıysanız 
vay halinize arkadaşlar! Baş belası bi-
rini düşünün; onu ikiyle çarpın, içi-
ne biraz korku, biraz memnuniyetsiz-
lik katın. İşte karşınızda Beter İkizler. 
Biri bile yaka silktirecek güce sahipken 
ikisi biri araya gelince onlardan uzağa 
kaçmak farz oluyor. Kaçarken, yaprağı 
yolunmuş çiçekler, türlü boyalarla bo-
yanmış ev hayvanları size eşlik edecek 
ama, hazırlıklı olun! Yaramazlık yap-
mak, ortalığı karıştırmak bir ekip işi-
dir. 

ÇİFT YÖNLÜ KASABA
Ekipteki ortaklar iyi anlaşıyor ve 

uyumlu çalışıyorlarsa karşılarına çı-
kacak insanların ve onlarla aynı yer-
de yaşayanların vay haline. Birbirleriy-
le yolları kesişmiş bir ikili diyemeyiz 
onlara. Onlar hayata ‘doğal’ ortak ola-
rak başlamış zaten. Onlar korkunç mu 
korkunç, hınzır mı hınzır, biri kız biri 
erkek Beter İkizler. 

Yaramaz hatta ‘kötü’ diye adlandı-
rılan, her oyunlarına şüpheyle yaklaşı-
lan, bir arada görüldüklerinde kasaba 
sakinlerine büyük telaş yaşatan Edgar 
ve Ellen’in icraatları, lakaplarının hak-
kını verecek kadar ‘beter’ inanın. 

Edgar ve Ellen, Koşan Nehir’in iki-
ye böldüğü Nod Kasabası’nda yaşıyor-
lar. Anne ve babaları epey bir zaman 
önce upuzun bir dünya seyahatine çık-
tıklarını belirten bir not bırakıp orta-
dan kaybolmuş. İkizlerin karakteri dü-
şünülürse, çok da şaşırtıcı bulmamak 
lazım anne babalarının ortadan kay-
boluşunu aslında. 

İkizlerin yaşadıkları kasaba da en 
az kendileri kadar ilginç. Çünkü Nod 
Kasabası iki ayrı şekilde adlandırılıyor. 
Nod’un bir ‘doğru’, bir de ‘yanlış’ tara-
fı var. 

Kasabanın doğru tarafında her şey 
güllük gülistanlık adeta. Dürüst ve ça-
lışkan vatandaşların yaşadığı bu taraf-

ta sokaklar temiz, çimler biçilmiş, in-
sanlar yüzlerinde gülümsemeyle dola-
şıyor, hatta komşularını selamlıyorlar. 

Kasabanın yanlış tarafındaysa in-
sanlar birbirinin yüzlerine dahi bak-
mıyor. Kamu mallarına zarar vermek 
onlarda, hayvanları beslememek on-
larda… 

Kasaba sakinlerinin hemen hemen 
hepsi ‘doğru’ tarafta yaşıyor. Tahmin 
edileceği üzere Beter İkizler’in ‘doğru’ 
tarafla, oradakileri rahatsız etmek dı-
şında bir ilgileri yok. Neredeyse kim-
senin yolunun geçmediği dar bir yo-
lun sonundaki gri, şatoya benzeyen ve 
içinde rüzgârların dinmediği bir evde 
yaşıyor Edgar ve Ellen. Evlerinin gi-
riş kapısındaki, “başkalarının perişan-
lığından duyulan memnunluk” yazısı 
ikizlerin hayat anlayışını apaçık orta-
ya koyuyor.

Saçları keçeleşip kafalarına yapış-
mış, uzun ve sıska ikizler, sabah ak-
şam çizgili pijamalarıyla kasabaya kor-
ku saçıyorlar desek yeridir. Haklarını 
verelim, öyle el yordamıyla yaramazlık 
yapmıyor Edgar ve Ellen. Haylazlık sa-

natındaki becerileri etkileyici ve uzun 
çalışmalara, deneyime dayanıyor. Ev-
lerinde bu çalışmaları yapabilecek or-
tam da mevcut. 

EVDE TEK BAŞINA
Temizleyen kimse olmayınca bu 

şato benzeri evde, örümcek ağlarının 
ve toz yumaklarının içinde şahane bir 
oyun alanı yaratmış ikizler kendileri-
ne. Ama bu kısıtlı alan onları keser mi? 
Asla. 

Bahçenin çiçeklerine dalmak, ka-
sabalının ev hayvanlarını tek tek ça-
lıp sonra boyayarak ‘nadir yaratık’ ha-
line getirmek, turistlerle eğlenmek, ka-
nalizasyon tünellerinde cirit atmak… 
Bunlar en sıradan numaraları Beter 
İkizler’in. 

Ekstra korkunçluk ve belayla güç-
lendirilmiş karakterler olan Edgar ve 
Ellen’in maceralarının çok önemli alt 
metinleri de mevcut. Sürprizleri bura-
da açıklayıp patavatsızlık yapmak, ço-
cukların okuma keyfini kaçırmak is-
temem. Ama en azından şunu söyle-
mem gerek: Kurnaz olup arkadan iş 
çeviren güya Beter İkizler, ama muha-
tap oldukları yetişkinlerin de onlar-
dan aşağı kalır yanı yok. Bunu bilin is-
terim.    

Burcu AKTAŞKahramanım Benim!

Beter İkizler: Kasabanın Altında
Charles Ogden

Resimleyen: Rick Carton
Çeviren: Jale Alguadiş, Müren Beykan 

Günışığı Kitaplığı / 140 sayfa
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Çocuklarımızı uykunun kollarına yolculamak için okuduğumuz masalları kaçımız sorgulamışızdır? 
Bu masallarda, çocukları doğruya yöneltmenin yolunun korkutmaktan geçtiğini kaçımız fark 
etmişizdir?... Irmak Zileli, korku dosyamız vesilesiyle masalların masumiyetini masaya yatırdı!

“Kimselerin korkmadığı şeylerden 
korkuyorum ben!” diye ağlayarak isyan 
etti küçük kız. Oysa ben ona korkunun 
ne kadar olağan bir duygu olduğunu 
anlatmaya çalışıyordum. Alt tarafı bir 
kediydi korktuğu. Kediden korkan pek 
çok insan biliyordum. Hem de koca 
koca adamlar… “Ama,” dedi, “benim 
annem hiçbir şeyden korkmaz!” Hay 
Allah dedim içimden, önce annesiyle 
konuşmak gerekiyor anlaşılan... 

“Kimselerin korkmadığı şeyler” diye 
tarif etti küçük kız korkularını. Bü-
yük bir yalnızlık duygusu içindeydi 
bunu söylerken. Ve bir de acizlik tabii. 
Herkesten daha da korkak buluyordu 
kendini. Sonra kitaplardan konuştuk 
onunla. Ne tür kitapların ilgisini çekti-
ğinden. Söz yine döndü dolaştı korku-
ya geldi. Geçenlerde yeni çıkanlar ra-
fında rastladığı bir kitabı neden alma-
dığını şu sözlerle açıkladı: “Kapağın-
daki resim korkunçtu!” 

Tarif ettiğine göre, karanlıklar için-
de bir şato ve tuhaf kıyafetler içinde 
cadıya benzer yaratıklar vardı kapam 
resminde. Düşünmeden konuştum: 
“İyi ama gerçek hayatta cadılar yoktur 
ki, onlardan korkman yersiz!” 

Küçük kızın kitapçıda görüp de ar-
kasına bakmadan uzaklaşmasına ne-
den olan kitap hangisiydi bilmiyorum, 
ama size artık birer klasik olmuş cadı-
lı, yaratıklı, büyücülü sayısız masal sı-
ralayabilirim bir çırpıda. Klasikleşmiş, 
demek ki hepimiz onlarla büyüdük. 
Çoğu 19. yüzyılın ürünü masallar… 
En bilindik olanları dünyaca tanınmış: 
Rapunzel, Pamuk Prenses ve Yedi Cü-
celer, Külkedisi, Hansel ile Gretel, Kır-
mızı Başlıklı Kız, Parmak Çocuk ve … 
Şimdi hafızanızı bir yoklayın. 

OLAĞANDIŞININ ÇEKİCİLİĞİ
Bu masalların her birinde yaş-

lı koca karıların, çirkin devlerin, kötü 
kalpli üvey annelerin, acımasız cadı-
ların ve hatta aç kurtların, masalın iyi 
ve temiz yürekli başkişisinin etrafın-
da karanlık bir gölge gibi kol gezdiği-
ni hatırlayacaksınız. Dikkat edin, hiç-
biri hayatta karşımıza çıkabilecek var-
lıklar değil. Bugüne dek içinizde ger-
çek bir cadıyla karşılaşanınız oldu mu? 
O halde o masallardan bize aktarılan 
korkuların hiçbiri “kediden korkmak” 
gibi olağan değil… 

O halde ne işleri var bu cadıla-

rın, devlerin, büyücülerin masallarda? 
Hangi görevi ifa etmek için orada bu-
lunuyorlar? Halkbilimci Muhsine Heli-
moğlu Yavuz, Masallar ve Eğitimsel İş-
levleri isimli kitabında O. F. Raum’un, 
sorumuza da yanıt olabilecek şu gö-
rüşlerini aktarıyor: “…küçük çocukla-
rı disipline etmek için, bizim gulyaba-
ni öykülerimiz gibi, canavar masalları 
kullanılır ve onları iyi huylu çocuklar 
yapmak için ninniler söylenir.” 

Şimdi demin saydığımız masalla-
rı bu kez öyküleriyle yeniden hatırla-
yalım. 

KÖTÜLÜK VE ERDEM
Rapunzel’de, komşusunun bahçe-

sinden marul çalan bir adam cezalan-
dırılmaktadır. Çünkü adamın komşu-
su herhangi biri değil, bir cadıdır ve 
cadı, marulların karşılığında, doğa-
cak kız çocuğunu kendisine vermesi-
ni emreder. Aksi halde dünyayı başı-
na yıkacaktır. (Hırsızlık her türlü ceza-
yı hak eder!) 

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler’de, 
Pamuk Prenses’in üvey annesi dünya 
üzerinde kendisinden daha güzel bi-
rinin varolduğunu, bu kişinin de üvey 
kızından başkası olmadığını öğrenin-
ce onu öldürtmeye girişir. (Güzellik 

Irmak ZİLELİ

Korkan toplum 
güdülmeye de müsaittir!

Parmak Çocuk
Jacob Grimm / Wilhelm Grimm

Resimleyen: Gülinaz Şafak
Çeviren: Özgü Çelik

Beyaz Balina Yayınları / 128 sayfa
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başa beladır!) 
Daha sonra bu öldürme emrinin 

yerine getirilmediğini öğrenince kı-
zın hayatına kendi elleriyle son ver-
meye karar verir. Yaşlı bir kadın kılı-
ğına girip kızın izini bulur. Ona zehir-
li elmasını ikram eder. İyi niyetli pren-
ses elmanın tadına bakmakta sakınca 
görmez. Oracıkta sonsuz bir uykuya 
dalar. (Yabancılara güvenme, onların 
verdiği şeyleri yeme!)

Külkedisi’nde üvey anne ve üvey 
kardeşlerin kötülüğüne tanık oluruz. 
Para ve mevki hırsı onlara her tür-
lü kötülüğü yaptıracak kadar güçlü-
dür. Külkedisi ise ne olursa olsun onla-
ra hizmette kusur etmeyecek, iyi kalp-
lilikten vazgeçmeyecek, sabırla bekle-
yecektir. Bu sayede Külkedisi, masalın 
sonunda ötekilerin tüm kötülükleri-
ne rağmen mutluluğa erişir. (Sana ne 
yaparlarsa yapsınlar sen iyilikle karşı-
lık ver. Hatta tokat atana öteki yanağı-
nı çevir!)

Hansel ile Gretel’in hikâyesi ise çok 
daha trajiktir. Bu iki küçük yaramaz, 

ormanda gezintiye çıkarlar. Ve karşı-
larına çikolatadan yapılma bir kulübe 
çıktığında nefislerine hâkim olama-
yıp çikolatadan evin içine girerler. Bi-
zimkiler çikolatadan duvarları, eşyala-
rı mideye indirirken evin sahibi cadı 
gelir. Aslında bu ev, cadının küçük ço-
cukları avlamak için hazırladığı bir tu-
zaktır. “Çocuk yiyen” bu cadı, Hansel 
ile Gretel’i tam fırına atacakken, ço-
cukların kurnazlığı sayesinde işler ter-
sine dönecek ve cadı fırını boylayacak-
tır. 

MASALLARIN MESAJLARI
Masalın ve “mutlu son”un mesaj-

ları pek çoktur: 1. Açgözlülüğün sonu 
iyi değildir. 2. Hayatta, çikolata gibi 
çok sevdiğin şeylerin kılığına girmiş 
pek çok tuzakla karşılaşabilirsin. 3. Bu 
tuzaklardan kurtulmak için adam da 
öldürebilirsin! (Çocukları, cadıyı fırı-
na atma noktasına götüren süreç, ola-
yı bir nefsi müdafaa olarak değerlen-
dirmemiz için gerekli ve yeterli öğeler-
le işlenmemiş. Öyle ya, cinayete kur-

ban gitmekten kurtuluş her koşulda ve 
durumda cinayet işlemek olmayabilir.)

Kırmızı Başlıklı Kız’da ormanda 
oturan, hasta ve yaşlı büyükannesine 
yiyecek götüren küçük bir kız çocuğu-
nun aç kurdun tuzağına düşme öykü-
sünü okuruz. Burada da verilen mesaj 
“saf olmamak” ve “tuzaklara karşı uya-
nık olmak” gerektiğidir. Masalın sonu, 
Hansel ve Gretel’inkine benzer. Küçük 
kız, avcının yardımıyla kurttan kur-
tulur. Ama avcı onu kurtarmakla kal-
maz, kurdun midesini taşla doldurup 
suya atar. Burada da mesaj açıktır, iş-
lenen suçlar cezasız kalmaz. Üstelik bu 
ceza ölüm de olabilir! (İdamın geçerli-
liğini koruduğu Ortaçağ hukuku için 
şaşırtıcı olmayan bir ceza elbette…) 

Parmak Çocuk’un hikâyesi ise iç 
içe geçmiş pek çok mesajı bir arada 
sunar okura. Parmak Çocuk’un ailesi 
çok yoksuldur ve yedi erkek çocuğu 
doyurabilmekte güçlük çekmektedir-
ler. Bu nedenle çocuklarını ormana 
bırakmak “zorunda kalırlar”. (Doyu-
ramadığı için ölmeye terk etmek, ne 
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çözüm değil mi!) Bu çocuklar orman-
da kurtlardan kaçarken bir kulübe 
görür ve kapısını çalarlar. Kapıyı açan 
iyi yürekli kadın onlara hemen gitme-
lerini, çünkü kocasının çocuk yiyen 
bir dev olduğunu söyler. (Bilmediğiniz 
kapıların ardında sizi büyük tehlikeler 
bekler!) Ancak dışarıda da onları aç 
kurtlar beklemektedir. 

ÇOCUKLARA BİLE KANMAYIN
Zaten bu arada dev onların farkı-

na varmıştır bile. Çocukları mideye 
indirmek için sabırsızlanmaktadır. İyi 
yürekli kadın zaman kazanmak için 
türlü bahaneler uydurur ve sabaha ka-
dar beklemesi için devi ikna eder. Bu 
arada bu devin de tam yedi tane kız 
çocuğu vardır. Bunlar ebatları küçük 
de olsa, çocukların kanını emmeyi 
pek severler. (Yani çocuk olduklarına 
bakmayın, kötülüğün kimden geleceği 
belli olmaz!) 

Sonuç olarak o gece hayatları bah-
şedilen oğlanlar mışıl mışıl uyurken, 
içlerinde en zekisi Parmak Çocuk, de-
vin sabaha kadar sabredemeyeceğin-
den kaygılanıp hemen bir plan yapar. 

Plan ne olsa beğenirsiniz? Devin 
yedi kızının başlarındaki taçları yürü-
tüp kardeşlerinin ve kendisinin kafa-
sına takmak! Sahiden de, dev gecenin 
bir vakti kararından pişmanlık duyup 
yedi oğlanı mideye indirmek için oda-
larına girer. Karanlıkta çocukların ka-
fasını yoklar ve taç giydiklerini fark 
edince onları kendi kızları sanıp öteki 

odaya gider. 
Yedi kızın yedisi-

nin de kafasını keser. 
Bu arada kargaşadan 
istifade eden Parmak 
Çocuk ile kardeşleri 
oradan kaçarlar. Sa-
bah olduğunda du-
rumu fark eden dev, 
peşlerine düşer. An-
cak ava giden avlanır 
misali, çocuklar devi 
tongaya düşürürler. 
Parmak Çocuk devin 
sihirli çizmelerini gi-
yer. Çizmelerin sihri 
giyenin ayağına göre 
büyüyüp küçülmesi-
dir. Sonra da devin 
evinin yolunu tutar. 
İşte masalın bundan 
sonrası son derece il-
ginçtir. 

Parmak Çocuk 
devin karısına bin bir 
yalan uydurup (Kocası 

tehlikededir, Parmak Çocuğu o gön-
dermiştir, kanıtı da ayağındaki çizme-
lerdir, onu kurtaracak tek şey kadının 
çocuğa vereceği mal varlığıdır) kadını 
tüm mal varlığını kendisine vermeye 
ikna eder. (Bir sorunu çözmek için 
yalana dolana başvurmakta sakınca 
yoktur.)

Devin hazinesini eline geçiren ço-
cuk babasının evine gider ve bu sayede 
yoksul aile yaşamlarının geri kalanını 
rahat ve bolluk içinde geçirirler! (Hile 
hurdayla edinilmiş, havadan gelen 
parayla saadet mümkündür ve yanlış 
değildir.) Aktardığım bu örnek masal-
lardaki ana izleği takip ettiğimizde, ki-
şileri “doğruya yöneltmenin” yolunun 
korkutmaktan ve cezalandırmaktan 

geçtiği fikrini görüyoruz. 
Ortaçağ düzeninin açık şiddeti 

masallarda kendini korku öğesi ola-
rak gösteriyor. O halde şunu sorgu-
lamak gerek; bugün, hayatımızda bu 
tür bir şiddete ve eğitim anlayışına yer 
var mı? Öyle görünüyor ki, şu gün-
lerde sık sık yinelenen ve pek de hak-
sız sayılamayacak bir kaygıyı dile ge-
tiren “korku toplumu oluyoruz” sözü-
nün köklerini masallarda ararsak ya-
nılmayız…  

KORKUYLA BARIŞMAK
Korkan toplum, güdülmeye de 

müsait oluyor. O. F. Raum’un “disip-
lin” dediği bu olsa gerek... Şimdi o kü-
çük kızı bulup onunla yeniden konuş-
mak isterim. Düşünmeden söyledi-
ğim, “gerçek hayatta cadıların olma-
dığı” sözünü düzeltmek için. Hepimi-
zin korkuları olduğunu daha iyi anla-
tabilmek için. Üstelik tıpkı masallar-
daki cadılar gibi erk sahibi olanlardan 
korkan büyükler olduğunu, bu yüzden 
yanlış adım atmaktan, yanlış söz söy-
lemekten, yanlış seçimler yapmaktan 
ödleri koptuğunu, “Ben hiçbir şeyden 
korkmam” diyenlere inanmaması ge-
rektiğini… Sonra ona bu masallar ye-
rine yeni kitaplar önermek isterim. 

Korkularımızın ortak olduğunu; 
pek çoğumuzun kediden köpekten, 
karanlıktan, kaybetmekten, yalnız kal-
maktan, terk edilmekten, başarısız ol-
maktan ve daha sayısız şeyden korktu-
ğumuzu anlatan kitaplar... Bu korkula-
rın ne denli olağan ve anlaşılır olduğu-
nu anlatan hikâyeler okumak isterim. 

Çünkü tek umudum, korkularıyla 
barışmış ama korkak olmayan bir nes-
lin yetişmesi. Belki böylelikle değişir 
bir şeyler… 

Kırmızı Başlıklı Kız
Heather Amery

Resimleyen: Stephen Cartwright
İş Kültür Yayınları

16 sayfa

Rapunzel
Hazırlayan: Nehir A. Gökduman

Resimleyen: Murat Bingöl
Timaş Yayınları 

32 sayfa
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Çocuk yazarımız İnci Özgür bu ay, Kerem Toprak’ın Vampirler, Cadılar, Hayaletler ve Başka 
Bilinmeyenler adlı kitabını tanıtıyor. Yeni açılan Adalar Müzesi’ne de değinen yazarımız, yaşıtlarının 
düzenlenen etkinliklere mutlaka katılmalarını tavsiye ediyor! 

Korkmadım, çok şey öğrendim

Evet, sonunda okullar açıldı. Ben 
de ilköğretim yıllarımın son sınıfına, 
yani sekizinci sınıfa başladım. Tabii 
daha ilk günden bu yıl yapabilecekle-
rim ve yapamayacaklarıma göre ders-
ler seçtim. Biliyorsunuz sene sonunda 
lise giriş sınavı var. Etrafımdaki herkes 
hayatım ona bağlıymış gibi davranı-
yor, annem daha şimdiden plan prog-
ram delisi oldu. Okul ve dershane ara-
sında mekik dokumaya başladım bile. 
Kısacası halim içler acısı…

Umarım bu yıl çok çabuk geçer, 
şimdiden herkese iyi bir yıl ve kolay-
lık diliyorum.

İyi Kitap bu ayki sayısını “korku”ya 
ayırdı. Bana, “Senin korkulu düşün ne-
dir?” diye sorsalardı “sınav” yanıtını 
verirdim, ama onlar korku kitapları-
nın izini sürüyorlarmış. Ben de dosya 
konusuna uygun olsun diye Vampirler, 
Cadılar, Hayaletler ve Başka Bilinme-
yenler adında bir kitap okudum. Ke-
rem Toprak yazmış bu kitabı. Vampir-
ler, cadılar, hortlaklar, zombiler, kurt 
adamlar gibi korkunç yaratıkları, Şa-

manizm, totem, ezote-
rizm gibi inançları, Mavi-
sakal, Habil ile Kabil, Yedi 

Uyurlar gibi efsaneleri 
anlaşılır ve kolay oku-

nur biçimde anlatı-
yor. Doğrusu kitabı 
bir tür korku sözlü-

ğü olarak kaleme almış 
yazarı. Dünya-
nın her yerin-

de inanılan 
ve korkulan 

ilginç şeyleri 
bir araya ge-
tirmiş: Kut-

sal kâse, Kaf-
dağı, abıhayat, Hızır, 
Yecüc ve Mecüc gibi.
Kitapta bilmediğim 

o kadar çok şey var ki. “Li-

lith Efsanesi” çok ilgimi çekti. Yahudi 
inancına göre Hz. Havva’dan önce Hz. 
Adem’in eşi Lilith adında siyah saç-
lı çok güzel bir kadınmış, Hz. Adem’e 
itaat etmediği için cennetten kovul-
muş ve Tanrı tarafından çocukları öl-
dürülerek cezalandırılmış. O da inti-
kam için bebeği olan annelere saldırıp 
çocuklarını onlardan kaçırıp öldürü-
yormuş. Anneme bu efsaneyi anlatın-
ca Anadolu’da da “al basması” ya da “al 
karısı” diye anlatılan benzer bir efsane 
olduğunu, yeni doğum yapan kadınla-
rın bundan korunmak için kırmızı bir 
şey örttüklerini ya da giydiklerini an-
lattı. Galiba dünyanın her yerinde in-
sanlar aynı şeylerden korkuyor. 

ADALAR MÜZESİ
Arka kapağında çok korkunç ya-

zıyor, ama ben korkmadım. Korkula-
cak şeyler hakkında bilgi sahibi oldum 
daha çok. Kim bilir belki artık geceleri 
bunları düşünüp düşünüp korkarım.

Tatil bitmeden okuduğum bir kitap 
daha var: Adını yazmadan düşüncemi 
söyleyeyim: Muhteşem. Kitap Kurtları 
İçin Hayvanlar Âlemi. Yazarı Filiz Öz-
dem. Benim gibi hem kitaplara hem 
hayvanlara düşkün bir çocuk için te-
mel bir başvuru kaynağı. Bana kalırsa 
tüm çocukların elinden bırakamaya-
cağı bir kitap. 

“Armudun İyisini Ayılar mı Yer?” 
bölümünü anlatayım. Önce içinde ‘ayı’ 
geçen deyimler ve atasözleri açıklan-
mış, ardından ayılar hakkında bilgi 
verilmiş ve okuma önerileri verilmiş. 
Gülten Dayıoğlu’nun Küskün Ayıcık’ı 
bunlardan biri. Ayılarla ilgili seyrede-
bileceğimiz filmler ve belgeseller de 
var. Ayılar hakkında neler bildiğimi-
zi soran kısa sorular ise çok eğlenceli. 

Ayıların neden hep dört ayaküstü-
ne düştüğünü merak edeniniz varsa bu 
kitapta onun da yanıtı var. Başka hay-
vanlara yer verilmiş mi diye soranla-

ra söyleyeyim: Fil, aslan, geyik, yılan, 
timsah, maymun, tilki ve kurt. Emine 
Bora’nın çizdiği resimleri de çok güzel 
ve eğlenceli.

Bu kitabı okulda Türkçe derslerin-
de kullanabileceğimizi düşünüyorum. 
Haftaya öğretmenime götüreceğim. 
Kim bilir belki bizim de çok sevdiği-
miz hayvanlarla ilgili böyle bir ödev 
hazırlamamızı önerir. Ya da ben dö-
nem ödevi olarak böyle bir ödev ya-
parım belki. Elbette kediler hakkında. 

Geçtiğimiz aylarda size Hulda’dan 
bahsetmiştim, hani şu muhteşem tek-
neden. Hulda artık İstanbul’da, bekle-
yenlere duyurayım.

Bir de müze haberi vermek is-
tiyorum. Hafta sonu annemlerle 
Büyükada’ya gitmiştik. Büyükada’nın 
Aya Nikola bölgesinde Adalar Müze-
si kurulmuş. Adalar oluşmadan, 400 
milyon yıl önce bu denizlerde yaşa-
mış, “Zırhlı Balık” diye bilinen balığın 
ahşap bir kopyasını yapmışlar. Üste-
lik müzenin çocuk etkinlikleri de ola-
cakmış. Umarım okulumuz bizi bura-
ya geziye götürür. Ya da yetkililer haf-
ta sonu da atölye yapar da gidebiliriz. 

İnci ÖZGÜRÇocuk (da) yazar cocukyazar@hotmail.com

Vampirler, Cadılar, Hayaletler 
ve Başka Bilinmeyenler

Kerem Toprak
Resimleyen: Ayşe Zinnur Çetin 

Carpe Diem / 214 sayfa
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Derek Landy’nin Dedektif Kurukafa serisi, yazar amcasının ölümüyle birlikte önünde gizemli bir 
dünyanın kapıları açılan Stephanie ile akıl hocası ‘iskelet dedektif ’ Skulduggery’nin maceralarını 
korku ve düş gücünü harmanlayarak anlatıyor. 

Kim bilir kaç kere çıkmışızdır böy-
le serüvenlere? Kim bilir kaç kere ha-
yatının sıkıcılığından, daha da önem-
lisi o hayatı nasıl yaşayacağını belirle-
me konusunda hiçbir güce sahip ol-
mamaktan usanmış bir çocukla bir-
likte, ‘ev’in kapısından dışarı, büyü-
leyici ve fırtınalı bir yabancı dünyaya 
adım atmışızdır? Bu yolculuğun seyri-
ni gayet iyi biliyoruz: Gizemli bir ‘bil-
ge’ kişi çıkagelecek ve kahramanımı-
zı o ana dek tamamen bihaber olduğu 
olağanüstü bir dünyayla tanıştıracak... 
O dünyada çocuk kahramanımız sa-
dece hayatı üzerinde daha çok söz sa-
hibi olmakla kalmayacak, yeni dünya-
sının kaderini tayin eden biri haline de 
gelecek... 

Önemli, güçlü, tanınmış biri; bun-
larla beraber de kaçınılmaz bir şekilde 
sorumluluk sahibi biri, çünkü biliyo-
ruz ki nihayetinde bu yol, alttan alta, 
yetişkinliğe uzanan yol aslında. Ni-
tekim kahramanımız bu yolda haya-
tın sadece büyüleyici taraflarıyla de-
ğil, kasvet, hatta dehşet verici tarafla-
rıyla da tanışacak. Evet, sayısız genç 
ve çocuk fantazi öyküsü kahramanın-
ca arşınlanmış bir yol bu, ama o kla-
sik destanların üzerinden ne kadar za-
man geçerse geçsin, çocukluğumuzun 
masalları ne kadar geride kalırsa kal-
sın, şaşırtıcı bir şekilde ilk günkü gibi 
cazip görünebiliyor. 

Yeter ki onu yeniden döşemeye gi-
rişen yazarın hayal gücü elversin. De-
dektif Kurukafa’nın yazarı İrlandalı 
Derek Landy de bu tanıdık yoldan ta-
mamen kendine has, merak uyandı-
ran, sihirli ve epey de komik bir yol-
culuk çıkarıyor. Dedektif Kurukafa’nın 
dünyası, biraz Harry Potter kitapları-
nınkini andırırcasına, bir şekilde gün-
delik hayatın kıyısında köşesinde sak-
lı kalmayı beceren ve ‘normal’ insan-
ların tamamen habersiz olduğu bir si-
hir katmanıyla örülü. Büyüler var; su, 
hava, ateş ve toprak gibi doğanın te-
mel unsurlarına hükmedebilen büyü-

cüler var; büyücüler arasında çok es-
kiden beri süren savaşlar var... Ancak 
elbette hikâyenin başında kahramanı-
mız Stephanie bunu bilmiyor. 

Korku yazarı amcası Gordon 
Edgley’nin cenazesine katılmaya gel-
diğinde ‘normal’ hayatından sıkılmak-
la meşgul. Annesiyle ve babasıyla ya-
şadığı hayat olaysız ama ne yaşıtlarıy-
la anlaşabiliyor, ne de öğretmenleriyle 
(otoriteyle ve sorgulamadan söyleneni 
yapmakla arası iyi değil). Hoş, amca-
sının vasiyetinde koskoca malikâneyi 
ve kitaplarının yayın haklarını ona bı-
raktığı ortaya çıkınca dünyası epey bir 
renkleniyor, ama sağanak yağış sonu-
cu söz konusu malikânede kendi başı-
na geçirmek zorunda kalacağı ilk ge-
cenin yanında, doğrusu bu değişiklik 
bile epey soluk kalacak. 

MERAK UYANDIRAN KARANLIK
O ürpertici gecede Stephanie, öf-

keli bir adamın camı kırıp içeri girerek 
ona saldırması, ardından da pardösülü 
ve şapkalı bir iskeletin yetişip onu kur-
tarmasıyla, bambaşka bir gerçeklikle 
tanışıyor. Söz konusu iskelet, bu roma-
na (ve romanın ait olduğu seriye) ori-
jinal adını veren Skulduggery Pleasant 
(Bomba Gibi Geliyor). Kendisi büyü 
de dâhil çok sayıda beceriyle ve yakı-
cı bir alaycılıkla donanmış bir dedek-
tif. “Bay Pleasant, siz bir iskeletsiniz,” 
diyerek malumu ilam ediyor Stepha-
nie -yani bayılmadan az önce. 

Dedektif Kurukafa, ‘çocuklara yö-
nelik fantastik bir hikâye’ denince zih-
ninizde uyanacak resme kıyasla hayli 
karanlık bir dünyaya sahip. Baksanıza, 
kahramanı bile bir iskelet! Elinin bir 
hareketiyle insana tarifsiz acılar çekti-
rebilen kötü büyücülere, içleri feci gaz-
larla dolu Kâğıt Adamlar’a, zaten ölü 
oldukları için öldürülemeyen yardım-
cılara rastlayabilirsiniz bu seride. 

Daha önce korku filmi senaryola-
rı yazmışlığı olan Landy, besbelli o tü-
rün geleneklerinden ve popüler unsur-

larından epey fay-
dalanmış. Me-
sela Dedek-
tif Kurukafa’nın 
dünyası, bir kö-
şede uyandı-
rılmayı bekle-
yen kadim gad-
dar tanrılarını hesa-
ba katmasanız dahi, 
H. P. Lovecraft’ın 
klasik korku öy-
külerinin evreni-
ni epey andırıyor. An-
cak tabii ki bu kitapta 
Lovecraft’ın o insanın 
iliklerine işleyen dehşet 
verici atmosferini bulmayı bekleme-
yin; onun yerini, çocuklara göre yeni-
den yoğrulmuş, dehşetten çok merak 
uyandıran bir karanlık dünya alıyor. 
Zaten Dedektif Kurukafa’nın kendine 
has dokusu, biraz da bu korku unsur-
larıyla dolu dünyasına oyunbaz yakla-
şımından geliyor. 

Bunun sonucunda, Landy’nin kita-
bı genelinde heyecanlı ve komik, ama 
yeri geldiğinde ürpertici de olabilen 
bir çocuk romanı. Hiç şüphesiz ‘ço-
cuklara yönelik fantazi serileri’ arasın-
da da dikkate değer bir örnek. 

Kutlukhan KUTLU

Büyümek; herkesin çıktığı
korkutucu bir yolculuk

Dedektif Kurukafa: Bomba Gibi Geliyor
Yazan-Resimleyen: Derek Landy

Çeviren: Barboros Bostan
Artemis Yayınları / 424 sayfa
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Arka kapağındaki “Dikkat! Karanlık bastıktan sonra okunmamalı!” uyarısına rağmen, tüm dünyada 
ilgiyle izlenen korku serisi Wardstone Günlükleri’nin üçüncü kitabı Hayaletin Sırrı da raflardaki 
yerini aldı. Joseph Delaney’den, geçmişin sırlarını açığa çıkaran çağdaş bir hortlak hikâyesi yorumu.. 

İngiltere’nin korku hikâyeleriyle 
meşhur Lancashire şehrinde büyü-
yen Joseph Delaney’nin, çocukluğun-
da sıkça gördüğü bir kâbustan yola 
çıkarak yarattığı Wardstone Günlük-
leri serisi, İngiltere kaynaklı hortlak 
hikâyelerine yeni bir yorum getiri-
yor. Fantastik edebiyata da merak du-
yan yazar, serinin ilk müsveddesini bir 
halk hikâyesinden yola çıkarak yazmış 
ve bu iki türü harmanlayarak serinin 
alt yapısını oluşturmuş. Yazar, bölgede 
sıkça anlatılan hayalet söylencelerin-
den ilham alıyor.  

Hayalet, insanları ruhlar, hortlak-
lar ve cadılardan, dolayısıyla onlardan 
gelecek tehlikelerden koruyan, aslın-
da birçok kültürde karşılaşabileceği-
miz bir karakter. Bu tarz gizil mües-
seseler biraz da el verme yöntemiyle 
devamını sağladığından, yaşlanmakta 
olan hayalete, özel yetenekleri olduğu-
na inanılan Thomas Ward çırak olarak 
veriliyor. Küçük çırak başına gelenleri, 
yani Wardstone Günlükleri’ni yazmaya 
başlıyor. 

ESİNİ İNGİLİZ FOLKLORU
Serinin birinci kitabı olan Hayale-

tin Çırağı’nda Tom, ruh çıkarmayı, ca-
dıları kontrol altında tutmayı ve hort-
lakları yakalamayı öğrenirken başına 
gelen korkunç şeyleri anlatıyor. Aynı 
zamanda hayalet ile arasında kuru-
lan sıkı dostluk bağından da bahsedi-
yor. Bu mesleğin bedeli olan yalnızlık-
tan da… 

Wardstone Günlükleri, okuyucuya 
sadece korku değil;  büyümek, dostluk, 
güven, yalnızlık gibi duygusal ve kav-
ramsal sorgulamalar da vaad ediyor. 
Sihirden çok; sağduyu, cesaret, zekâ ve 
deneyimin öneminin altını çiziyor ve 
özgür iradenin üzerinde duruyor. Bu 
tarz kitaplarda izlenen genel tutumun 
aksine, kitapta kendini dayatan bir ke-
hanet yok. 

Serinin yazarı Joseph Delaney de 
seriyi şu şekilde anlatıyor: “Bu seri-

nin ana temasını, önceden belirlenmiş-
liğe karşı özgür irade oluşturuyor. Bazı 
cadılar geleceği görebileceklerini düşü-
nüyorlar. Ama hayalet geleceği görmü-
yor. Hayalet, yaptığı seçimlerle olayla-
rın akışını değiştirebileceğine inanıyor.” 

Yazarın amacına ulaşmış olduğu 
söylenebilir. Serinin bütününde, haya-
let, acımasız ve sert mizacına rağmen, 
özünde adil ve dürüst özellikler taşı-
yan bilge bir karakter olarak karşımı-
za çıkıyor. 

GEÇMİŞİN GÖLGESİ
Hikâyeye dönersek, Tom, kasaba-

da kendisine yardım eden sivri bu-
runlu ayakkabılı Alice’le tanışana ka-
dar, eğitimi sırasında her şey yolunda 
gidiyor. Alice küçük bir cadı ve haya-
let tarafından bir kuyuya hapsedilmiş 
teyzesi Malkin Ana’yı kurtarmak için 
Tom’u oyuna getiriyor. Tom ise yaptı-
ğı hatayı tek başına düzeltmek sorun-
da kalıyor. Gerisi macera tabii. 

Serinin ikinci kitabı Hayaletin 
Laneti’nde, hayalet ve çırağı yarım kal-
mış bir işi tamamlamak üzere, yani 
katedraldeki yeraltı mezarlarında ya-
tan ve hayaletin o güne kadar yene-
mediği bir yaratığı alt etmek üzere. 
Priestown’a gidiyorlar. 

Daha önceki iki kitapta olduğu 
gibi günlüklerin üçüncü kitabı Haya-
letin Sırrı’nda da yazar, puslu ve kor-

kutucu kuzey atmosferi içinde İngiliz 
folklorundan esinlenen hikâyeler an-
latmaya devam ediyor. Tom ve ustası 
Anglezarke’ta bulunan kış evine taşı-
nıyorlar. Tom bu evin korkutucu ve 
tehlikelerle dolu olduğunu duymuş 
olsa da hiçbir şey onun başına gele-
ceklere tam anlamıyla hazır olmasını 
sağlayamıyor… Hem bu ev hem de ge-
nel olarak Anglezarke fundalığı, haya-
letin gençliğine ait sırlarla dolu ve bu 
sırlar gün ışığına çıkmak üzere. 

Tom, kötü niyetli cadıları karanlık 
çukura hapseden ustasının Anglezar-
ke’taki evinde bir kadının yaşadığını 

G. Mine OLGUN

Önceden belirlenmişliğe 
karşı özgür irade

Hayaletin Laneti
   Joseph Delaney

   Çeviren: Kerem Işık
    Tudem Yayınları / 320 sayfa

 Hayaletin Çırağı
Joseph Delaney

Çeviren: Ceren Aral
Tudem Yayınları / 232 sayfa



fark ediyor. Bu gizemli kadın kim ola-
bilir sorusunun cevabı önemli, ancak 
kitabın adında bahsedilen sır bununla 
kalmayacağa benziyor. 

Havanın gitgide soğuduğu ve ka-
ranlığın çöktüğü bir anda hayalet, is-
tenmeyen bir ziyaretçiyle karşılaşıyor. 
Tom ise bu yabancının varlığının, us-
tasını neden bu kadar endişelendirdi-
ğine bir anlam veremiyor. Bu yaban-
cı, hayaletin geçmişinden bir düşma-
nı mı? Hayaletin geçmişi onun peşine 
düşmüş olabilir mi? Bu yaşlı bilge ada-
mın geçmişi ne tür sırlara gebe? Us-
tasının tüm dünyadan saklamaya ça-
lıştığı sırlar sonunda ortaya çıkınca 
Tom’un başı nasıl bir belaya girecek? 

Serinin üçüncü kitabı olan Hayale-
tin Sırrı, hayaletin geçmişi ve karakte-
ri hakkında birçok sırrı ortaya koyarak 
onu daha yakından tanımamızı sağlı-
yor. Aynı zamanda hikâyeleri Tom’un 
ağzından dinlediğimiz için onun bü-
yüme ve olgunlaşma serüvenine de 
şahit oluyoruz. Kitabın sonunda Tom 
hayaletle birlikte uzun ve zorlu bir yılı 
tamamlıyor. 

Merak edenlere cevap olarak, 
Tom’un hayattaki en yakın arkadaşı 
Alice bu kitabın kurgusu içinde de et-
kin bir şekilde yerini alıyor. Ayrıca ki-
taptaki, Tom’un ailesi cephesindeki di-
ğer gelişmeler, serinin daha sonraki 
kitaplarında gerçeleşecek olaylar için 
zemin oluşturacağa benziyor. 

Akıllara soğuk ve korkutucu Ku-
zey havasını getirse de, Wardstone 
Günlükleri okuyucuyu gereğinden faz-
la yabancılaştırmadan bu atmosferin 
içine çekiyor. Serinin her kitabında 
korkunun ve gizemin dozu artıyor. Ve 
akıllarda daha sonraki kitaplarda çö-
zülmesini umduğunuz yeni soru işa-
retleri beliriyor. 

Serinin yakında yayımlanacak olan 
dördüncü kitabında ise Tom ve haya-
let, Pendle’ı düşünmek bile istemeye-
cekleri bir tehlikeden korumak için 
hazırlanıyorlar. Çünkü Pendle’da cadı-
lar artıyor ve en güçlü üç cadı toplu-
luğunun tahmin bile edilemeyecek bir 
şeytan yaratmak için birleşeceği dedi-
koduları yayılıyor etrafa. Pendle’a git-
meden önce hayalet, Tom’a eve gitme-

sini ve annesi tarafından Tom’a bırakı-
lan sandıkları almasını söylüyor. Peki, 
bu sandıkların içinde ne gibi aile sırla-
rı var? Bu sandıklar, onlara Pendle için 
gerekli yardımı mı sağlayacak, yoksa 
Tom’un ailesi için daha büyük tehlike-
ler mi oluşturacak?

Dördüncü kitap yayınlanana ka-
dar bu soruların yanıtlarını öğrenme-
yi merakla bekleyeceğiz anlaşılan.

Hayaletin Sırrı
Joseph Delaney

Çeviren: Kerem Işık
Tudem Yayınları / 328 sayfa
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Xavier Valls’ın uyarladığı Büyük Korku Kitabı, klasik edebiyatın gotik ustalarının seçme öykülerinin 
yer aldığı sıradışı bir antoloji. Kitap, 12 yaş ve üzeri okuyucuları korku öyküleriyle tanıştırmak için 
hazırlanmış. Yazarlar arasında kimler yok ki! Poe, Stevenson ve Lovecraft... 

Edgar Allan Poe, Guy de Mau-
passant, Charles Dickens, H. P. Lo-
vecraft, Sheridan Le Fanu, John Wil-
liam Polidori, Robert Louis Steven-
son, Gerard de Nerval... ve daha nice 
usta, korku edebiyatından öyküleriy-
le 12 yaş üstü okurlara sesleniyor Bü-
yük Korku Kitabı’nda! İlk baskısı Al-
tın Kitaplar’dan Ocak 2007’de yapılan 
Büyük Korku Kitabı’ndaki “yirmi bir” 
öykü dört ana başlık altında toplanı-
yor: “Ölüm”, “Hastalık ve Delilik”, “Zi-
hin Gücü” ve “Kötülük”!

“Ölüm” bölümünde yer alan öykü-
ler daha çok ‘giz’lerle birlikte, öte dün-
ya haberleri, hayaletler, yaşayan ölüler, 
vampirler gibi gerçeküstü yönelimlere 
sahip. “Hastalık ve Delilik” bölümün-
de ise, psikolojik sorunların neden ol-
duğu hastalıklar ve bozukluklar üstü-
ne yazılmış öyküler var. “Zihin Gücü”, 
daha çok bilinç ve bilinçaltıyla ilgile-

niyor. “Kötülük” bölümünün 
başrol oyuncusu ise elbette ki 

şeytan! Pedro Rodriguez’in 
birbirinden güzel re-

simleriyle okuyu-
cunun hayal gü-

cünü genişle-
ten Büyük Kor-
ku Kitabı, H. P. 

Lovecraft’tan 
bir alıntıyla 

başlayıp “Ka-
derden Kaçama-

dılar” bölümüyle sona 
eriyor. Bu bölümde ya-
zarların adlarının yazı-

lı olduğu mezartaşla-
rında, onla-

rın kısa biyog-
rafilerini 

okuyoruz. 
Her 
bi-

yografi, “47 yıl yaşadı, 57 yıl yaşadı...” 
gibi insanı garipseten cümlelerle biti-
yor.

Kitabın en önemli özelliklerin-
den biri, bütün özel isimlerin Türk-
çe okunuşlarıyla parantez içinde veri-
liyor olması. Belki 12 yaş üstü okuyu-
cu buradan bir merak sahibi olup, iler-
leyen yaşlarında kulağımızı tırmala-
yacak yanlış telaffuzlardan vazgeçebi-
lir. Kitabın olumladığım başka unsur-
ları yok değil. Kullanılan dil özenli ve 
sade. Dolayısıyla bu müthiş yazarların 
öykülerini Türkçe’ye kimlerin çevirdi-
ğini merak ediyorsunuz. 

ERGENLİKTE KORKU
Aynı şekilde bu yazarların öykü-

lerini tek bir kitapta toplarken, na-
sıl bir editoryal bakış benimsendiğine 
dair herhangi bir bilgi de yok. Her bö-
lümün başında yer alan yazılar bu ih-
tiyacı karşılayamayacak kadar genel 
geçer cümlelerden oluşuyor. Künye-
sinde, kitabı Xavier Valls’ın uyarladı-
ğı yazıyor. Ancak bu uyarlamanın na-
sıl bir yöntem izlenerek yapıldığını bil-
miorsunuz. Dolayısıyla Büyük Korku 
Kitabı’nı okurken bir ciddiyet ve gü-
ven sorunu yaşıyorsunuz.

Her şey o kadar da kötü değil. Öy-
külerdeki ortak analitik düşünme yön-
temi, gerçekliğin yeniden kurgulan-
ması ve neden/sonuç ilişkisi okuyanın 
dimağını açacak nitelikte. Kitabı ‘ak-
layan’ en önemli unsurlardan biri de, 
öyle ya da böyle 12 yaş üstü okurun bu 
kadar kıymetli bir yazar kitlesiyle bir 
hamlede tanışıyor olması. Bu özellik-
le ilgili tek endişem: 12 yaş ve üstü-
nün ergenlik sorunlarını gözönüne al-
dığımızda kritik bir yaş dönemi olma-
sı itibariyle korkuyu, ölüm, ölüm son-
rası hayat ya da hayalet kavramına in-
dirgeyerek sunmak ne kadar doğru bir 
tutum? 

Bence doğruluk/yanlışlıktan öte 

tehlikeli bir tutum bu ve yaş grubu gö-
zönüne alındığında söz konusu edebi-
yatın içini boşaltıcı bir tutum. 2010’da 
hayaletten daha çok korktuğumuz şey-
ler var kuşkusuz ve yine kuşkusuz bu 
mühim yazarlar, 1800’lerde de bun-
ları yazmışlardı! Bunları aşan öykü-
ler yok değil! Özellikle Gustavo Adol-
fo Becquer’in Yeşil Gözler’inde dipten 
dibe yürüyen mitolojik aktarım, oku-
yanı keşfettikçe heyecana sürüklüyor. 

John William Polidori’nin Vam-
pir’inde ise hedonizmi ve diyonisik 
olanı görmemek imkânsız (Bu olum-
lu eleştiriyi Vampir ne kadar gerekliy-
di şerhiyle yapıyorum tabii ki). Villiers 
de L’Isle Adam’ın, İşkence ve Ümit’inde 
izini sürdüğü ‘engizisyon’ da bugünün 
düşünce insanlarına ibret verici gün-
cel koşutluklar sağlıyor. H. P. Lovec-
raft, Yabancı’sında çocukluk kavramı-
na tersten bakarak bizi şaşırtıyor. 

Bütün bu olumlu, ama daha ziya-
de olumsuz etkisini son sayfasıyla taç-
landırıyor Büyük Korku Kitabı: “Bu ki-
tap; yaşayanların ve ölülerin gecesinde, 
gölgelerin, cadıların, şeytan, vampir ve 
canavarların bayramlarında basılıp ço-
ğaltılamaz. Dolunayın çıktığı geceler-
de de basılamaz, ama itiraf etmeliyiz ki 
bunu yapmayı çok isterdik.”  

Çocuklar için korkunun 
en klasik öyküleri Eraslan SAĞLAM

Büyük Korku Kitabı
Uyarlayan: Xavier Valls

Resimleyen: Pedro Rodriguez
Çeviren: Farah Yurtözü

Altın Kitaplar / 112 sayfa
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Robert Caligari dört bin yedi yüz 
kırk beş günlük ömrünün son gü-
nünde çıkıyor karşımıza! Gün hesabı 
yapmış olmamız aklınızı karıştırma-
sın; söz konusu 13 yaşındaki bir ço-
cuk. Yalnız, pek sıradan bir çocuk de-
ğil... Tom Baker onu Haziran ayının 
13’ünde, güneşli bir günde ölüme gön-
deriyor! Aslında ölümü de pek sıradan 
sayılmaz. Hatta korkunç diyebiliriz! 

Yazar bize daha ilk sayfada, “Bu 
gerçekten üzücü ve korkunç bir hikâye. 
Katıksız bir dehşet masalı. Canavar 
olarak görülen bir çocuğun hikâyesi,” 
diyor. Romanın sayfalarını çevirdikçe, 
Baker’ı karşınıza alıp, “Peki siz onu na-
sıl görmemizi isterdiniz acaba?..” deme 
ihtiyacı duyabilirsiniz. Zira küçük 
Caligari’nin en belirgin özelliği insan-
lardan nefret ediyor oluşu! 

VAMPİR ÇIKMAZI 7A
Caligari’nin sevdiği bir şeyler var 

mı sorusunun cevabı ise yine bu nef-
rette saklı; böcekler, fareler, yılanlar 
gözdeleri arasında... İngiltere’nin yük-
sek rakımlı bir kasabası; Sandway’de, 
Vampir Çıkmazı 7A’da yaşıyor aile-
siyle. Bölgeye bu ilginç ismin verilme 
nedeni “Transilvanyalı Yarasalar Ltd.” 
şirketinin kurucusu Boris’in, tüm pa-
rasını kasaba belediyesine bağışlamış 
olması... 

Yazar art arda gotik göstergeler sı-
ralarken, ana karaktere verilen Cali-
gari soyadından işkillenmemek zorla-
şıyor... Küçük bir Alman kasabasında 
işlenen seri cinayetlerin konu alındı-
ğı, sessiz sinema döneminin başyapı-
tı sayılan Dr. Caligari’nin Muayeneha-
nesi adlı filmi hatırlamamızı mı istiyor 
acaba yazar... 

Peki göndermeleri bir kenara bıra-
kır ve öyküye dönersek, 13 yaşındaki 
Robert Caligari ne yapıyor da kısa ha-
yatı bir dehşet masalına dönüşüyor? 
Kitaba da adını veren domuzları tek-
meleme takıntısıyla başlayalım. Aslın-
da tekmelediği kanlı canlı bir domuz 

değil, kız kardeşi Nerys’in domuz bi-
çimli, tenekeden kumbarası. Adı Tre-
vor olan bu kumbaradan nefret ediyor 
Robert. 

KÖTÜLÜĞÜ PERDELEMEK
Her fırsatını bulduğunda domuzu 

basbayağı tekmeliyor. Başta Nerys dı-
şında ev halkını pek de rahatsız etme-
yen, hatta eğlendiren bu eylem, domu-
zun televizyon camını patlatmasıyla 
kısmi yasağa maruz kalıyor. Trevor bu 
kez de evin sokağa bakan pencereleri-
nin birinden dışarı uçuyor. Bu, küçük 
Caligari’nin domuz tekmeleme uğra-
şında ileri ve esaslı bir adım. Trevor, 
camı açık bir polis arabasından içeri 
girip Memur George Weller’ın şaka-
ğında patlıyor. 

Weller direksiyonu sert bir biçim-
de sağa kırıp üzerinde “En İyi Pisi Balı-
ğı Seyyar Balıkçısı” yazan bir karavana 
çarpıyor. Bundan sonrası kaos! Pence-
renin köşesinden sokaktaki gelişmele-
ri izleyen Caligari’nin küçük yüzünde-
ki gülümseme genişledikçe genişliyor. 
Sokaktaki grotesk manzara Robert’ı 
memnun ve motive ediyor kuşkusuz, 
ancak aynı motivasyon onu sona da 
götürüyor hızla! 

Domuz tekmeleme merakı, kasap-
tan alınmış taze domuz pirzolaların-
dan domuz pastırmalı sandviçe doğru 
çeşitleniyor. Kısa sürede, kötülüğü gü-
lümseyen bir yüzle, nezaketle perdele-
menin faydalarını keşfediyor Robert. 

Kaldırımın kenarında trafiğin güvenli 
olduğunu söyleyecek birini bekleyen 
kör ve yaşlı Mr. Grice’e, ki uzun kariye-
rinde 139 bin buzağı öldürmüş emekli 
bir mezbahacı Grice, “Yol açık, Mr Gri-
ce,” diyor ve adamın koca bir kamyo-
nun altında kalmasını sağlıyor. 

Birine zarar verip vermediği ke-
sin olmayan bir köpekbalığını halkın 
öldürüşünü detaylandırarak anlatır-
ken, Baker, toplumun özellikle de hay-
vanlara karşı gösterdiği ve normal say-
dığı şiddeti, Caligari’nin kötücüllü-
ğüyle yan yana koyuyor. Belki ne far-
kı var diyor… Öte yandan yazarın ro-
manın sonunda iki yüzden fazla kişi-
nin ölümüne neden olacak Caligari’ye 
de bir sempati duyduğunu söylemek 
zor. Onu kolu bacağı kırılmış bir hal-
de dostu bildiği farelerin insafına bıra-
kıyor! Belki ikiyüzlülüğün iki yüzünü 
birlikte infaz ediyor… 

Tom Baker’in Domuzları Tekmele-
yen Çocuk romanı, sembolizmin cö-
mertçe kullanıldığı sıkı bir grotesk 
eser. David Roberts’in, öykü atmosfe-
rini tamamlayan desenleri kitabın ne-
redeyse yarı hacmini oluşturuyor. İyi 
Kitap’ın korku sayısına özel seçilmiş 
bu romanın, ancak ilkgençlik çağı üst 
yaş sınırındaki okurlara uygun oldu-
ğunun da özenle altını çizelim. 

Domuzları Tekmeleyen Çocuk
Tom Baker

Resimleyen: David Roberts
Çeviren: Oya Yalçın

Altıkırkbeş Yayınları / 112 sayfa

Tom Baker, sembolizmin tüm izlerini taşıyan romanı Domuzları Tekmeleyen Çocuk’ta, öfkesini 
domuzlara yönelten 13 yaşındaki Robert Caligari’nin ruh halinin arka planını sorguluyor. 
Hayvanlara yöneltilen insafsızca şiddetin ardında ise, elbette ki toplumsal ikiyüzlülük yatıyor!

Nefretin ergenlikte 
dışavurum biçimleri Onat BAHADIR
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Rick Riordan’ın, Percy Jackson ve Olimposlular -Titan’ın Laneti adlı kitabı, Olimpos’u New York’a 
taşıyan Yunan tanrılarının maceralarıyla sürüyor. Dünyadaki yarı ölümlü çocukları aracılığıyla 
dünyanın sonunu getirmeye çalışan tanrıları bakalım faniler durdurabilecek mi?

Çocukken hepimiz okuduğumuz 
kitaplardaki, seyrettiğimiz filmlerdeki 
süper kahramanlar gibi üstün yetenek-
li, yenilmez savaşçılar olmak istemişiz-
dir. Işın kılıçları ile dövüşebilmek, gö-
rünmezlik pelerinine bürünüp her is-
tediğini yapabilmek, göklerde uça-
bilmek ve daha neler neler... Titan’ın 
Laneti’ni okurken, bunların her çocu-
ğun büyüleyici hayal âlemini süsledi-
ğini ve yıllar sonra yazar olduğunda 
onları kâğıda döktüğünü düşündüm. 

TANRILAR NEW YORK’TA
Çünkü kahramanımız Percy 

Jackson’ın dolmakalemi “dalgakıran” 
adlı bronz bir kılıca, kol saati kalkana 
dönüşebiliyor. Arkadaşı Annabeth’e ait 
görünmezlik kepi ve onu istediği yere 
uçurabilen kanatlı siyah bir atı var. 
Son dönem fantastik kahramanların 
olmazsa olmazlarından biri de, zorlu 
bir maç ya da bu romandaki gibi bir 
‘bayrak yakalamaca oyunu’. Percy ile 
henüz tanışmadıysaniz, öncelikle size 
ondan ve arkadaşlarından söz etmeli-
yim. 

Rick Riordan’ın yarattığı Percy 
ve diğer Olimposlular, Yunan mito-
lojisinin günümüze uyarlanmış şek-
li. Manhattan’ın tam ortasında, Em-
pire State Binası’nın üstünde bulunan 
Olimpos’ta yaşayan tanrı ve tanrıçala-
rın yeryüzündeki sıradan insanlardan 
olan çocukları, yarı tanrı olduklarını 
öğrendiklerinde tehlikelerle dolu ya-
şamları başlıyor. Beş kitaplık serinin 
ilk bölümünde 12 yaşındaki Percy, ilk 
canavarı ile karşılaştıktan sonra baba-
sının deniz tanrısı Poseidon olduğunu 
ve kendisinin de bazı üstün özellikler 
taşıdığını öğreniyor. 

Örneğin suyun altında nefes ala-
mamak gibi bir problemi yok ve akın-
tıları kullanarak istediği yere gidebil-
mekte, derinlere dalabilmekte. En ya-
kın arkadaşları Athena’nın kızı An-
nabeth, yarı keçi Satir Kıvırcık ve 
Zeus’un kızı Thalia. Sizlere tanıtmak 

istediğim roman Titan’ın Laneti seri-
sinin üçüncü kitabı. Yunan mitolojisi-
ne göre Titanlar’ın efendisi Kronos as-
lında Zeus, Poseidon ve Hades’in ba-
basıdır. Ama kendi yerine geçmesin-
ler diye çocuklarını yuttuğu için, son 
çocuğu Zeus tarafından parçalanıp ye-
raltının derinliklerindeki Tartarus’a 
atılmıştır. 

2000’li yıllarda Kronos parçaları-
nı birleştirip eski gücüne kavuşmak 
ve Olimpos tanrılarını yok edebilmek 
için Titanlar ve canavarlarla hareke-
te geçer. Bu sırada, Amerika’da yaşa-
yan ölümlüler ise tepelerinde vızır vı-
zır uçan kanatlı atlardan, canlanıp sal-
dıran dev metal heykellerden, birbirle-
ri ile savaşan tanrılardan bir haberdir. 
Apollo, şafak vakti üstü açık kırmızı 
Maserati Spyder ile çıkageldiğinde kot 
pantolon ve tişört giymiş 17-18 yaşla-
rında bir delikanlı görünümündedir. 

KEHANET ZAMANI
Otomobilinin anahtarını çıkarıp 

alarmına bastığında araç bir minibüse 
dönüşür. Olmadık anlarda ortaya çı-
kıp akıl veren, ama olaylara doğrudan 
müdahale etmeyen Apollon, Afrodit 
ve Athena Troia Savaşı’nda gibidir-
ler. Percy ve arkadaşları, yarı tanrı Di 
Angelo kardeşleri, aslında bir canavar 
olan Dr. Diken’den kurtarmak isterken 
Annabeth uçurumdan düşerek kaybo-
lur. Aslında tüm olaylar Kronos’un ha-
zırladığı bir tuzaktır. 

Dr. Diken binlerce yıldır görülme-
yen canavarların ‘Büyük Uyanış’la geri 
döneceğini söylediğinde, Artemis on-
ları avlamaya gider. Gecegölgesi Zoe, 
rüyasında Artemis’i esir görünce, onu 
ve Annabeth’i kurtarmak için beş kişi-
lik bir ekip yola koyulur. Canavarlar-
la dövüşe dövüşe, Apollon’un ve Del-
fi kâhininin mumyasının kehanetle-
ri ile rüyaların yol göstermesiyle San 
Francisco’ya kadar gelirler. 

Burada Atlas, Annabeth’i yem ya-
parak dünyanın çatısını Artemis’e ta-

şıtmakta ve Titanlar’ın generali olarak 
tanrılara dehşet saçmaktadır. Göğü 
tekrar Atlas’ın sırtına yükleyip, cana-
varlar ordusunu Annabeth’in tarih 
profesörü babasının yardımı ile yok 
ettiklerinde savaş bir süreliğine sona 
erer. Kehanete göre Percy’nin ağlardan 
kurtardığı inek, yılan Ophiotavrus’u 
öldürüp bağırsaklarını kurban niyeti-
ne ateşe atan kişi tanrıları yok edecek 
güce sahip olacaktır. 

Bir başka kehanete göre de, ‘Üç 
Büyükler’in yani Zeus, Poseidon ve 
Hades’in 16 yaşına gelen çocuğu tan-
rıları sonsuza dek koruyacak veya yok 
edecek bir karar alacaktır. Bu neden-
le Üç Büyükler, II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra bir daha çocuk yapmamaya ye-
min etmiştir. Ama Percy ve Thalia 
doğmuş ve 16 yaşına yaklaşmışlar-
dır. Thalia, Artemis’in avcılarına ka-
tılıp ölümsüz olunca tüm sorumluluk 
Percy’in üzerine kalır. 

Ama son anda öğrendikleri bir 
gerçek vardır ki, kurtardıkları küçük 
Nico di Angelo aslında Hades’in oğlu-
dur. İşte bu ürpertici macera sürükle-
yici anlatımı ile Labirent Savaşı ve Son 
Olimposlu kitaplarında devam ediyor. 
İlk kitabın filmi, Şimşek Hırsızı bu yı-
lın başında vizyona girmişti. İkinci fil-
min ise, Titan’ın Laneti’ne çekildiğini 
belirteyim.

Şebnem AKALIN

Olimpos’un amansız laneti 
Manhattan’a indi!

Percy Jackson ve Olimposlular
Titan’ın Laneti
Rick Riordan

Çeviren: Kadir Yiğit Us
Doğan Egmont Yayıncılık / 306 sayfa
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Zarife Biliz “Büyü de Gel” adlı bu köşede her ay, yetişkinlerin de okuyabileceği çocuk ve gençlik 
kitaplarını tanıtacak. Biliz’in ilk yazısı, dosya konumuz düşünüldüğünde ihmal edilemeyecek bir seri 
hakkında; Darren Shan Efsanesi. Karanlığın içinde korkuyla buluşmak için burdan buyrun! 

“Küçükken korkmaya bayılırdım,” 
diye başlıyor İngiliz korku ve fantezi 
kitaplar yazarı Darren Shan’ın saga 
olarak adlandırılan vampir serisi-
nin ilk kitabı Ucubeler Sirki. İnsan 
korkmaya niye bayılır ki? Nedir kor-
ku mesela? Açıp sözlüğe baktım. Türk 
Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü şöyle 
tanımlıyor korkuyu: “Bir tehlike ya da 
tehlike düşüncesi karşısında uyanan 
kaygı duygusu.” Korkunun insanın ha-
yatta kalma mücadelesinde çok temel 
bir güdü, önemli bir silah olduğunu 
biliyoruz. Korkunca vücudun salgıla-
dığı adrenalin bizi hayatta kalmak için 
gerekli tüm silahlarla donatıyor. Kalp 
atışlarımız hızlanıyor, göz bebekleri-
miz büyüyor, algımız keskinleşiyor, 
dayanıklılığımız artıyor; vücut kaç-
mak, gerekirse savaşmak için şart olan 
donanımı hazırlıyor. 

Korkuyu genel olarak olumsuz bir 
duygu diye adlandırdığımız, normal 
hayatta korkacak duruma düşmek-
ten çekindiğimiz düşünüldüğünde, 
belki de bir temrindir çocuklukta 
korkma sevdası. Hayata bir tür hazır-
lıktır. Gece vakti evde yalnız kalındı-
ğında çıtırtılardan, bacada uğuldayan 
rüzgârın çıkardığı seslerden, karanlık-
ta gizlenen canavarlardan korkmamak 
için yapılan bir alıştırmadır belki de. 
Kitaplar insanı hayata hazırlar deriz 
ya, korku kitabı okumak da korkuyla 
ilk yüzleşmenin en zararsız biçimidir 
belki. Darren Shan kitabın girişine 
yazdığı önsözde bu durumu imlemiş, 
edebiyatın gücüne dair önemli bir not 
da düşmüş. Şöyle diyor yazarımız: 

“Gerçek hayatın özelliklerinden biri 
de aptalca bir şey yaptığınız takdirde, 
bunun genelde size pahalıya mal olma-
sıdır. Kitaplarda ise kahramanlar iste-
dikleri kadar hata yapabilirler. Ne yap-
tıkları önemli değildir, çünkü sonunda 
her şey tatlıya bağlanır. Kötü adamları 

yener, işleri yoluna koyarlar ve ortalık 
güllük gülistanlık olur… Gerçek hayat 
kötüdür, acımasızdır. Kahramanlar, 
mutlu sonlar ve olması gerekenler umu-
runda değildir. Gerçek hayatta kötü 
şeyler olur. İnsanlar ölür. Kavgalar kay-
bedilir. Kötülük çoğu zaman kazanır.”

İYİ VAMPİR Mİ DEDİNİZ?
Darren Shan, geleneksel vampir 

folklorunun, iyilik ve kötülük kav-
ramlarının farklı şekilde yorumlandığı 
modern bir çeşitlemesi şeklinde ad-
landırabileceğimiz bu serisinde olay-
ların örgüsünü bir ‘Ucubeler Sirki’nde 
açıyor. Sıradan bir iyi aile çocuğu olan 
Darren ile, içinde yaşayan kötülük 
çeşitli psikologlarca ehlileştirilen ar-
kadaşı Steve’in buldukları bir ilandan 
yola çıkarak, her şeyin gerçek ve ola-
bildiğince tehlikeli olduğu bir ucube-
ler gösterisine gitmesiyle başlıyor her 
şey. Hayal gücünün zorlandığı yaratık-
larla dolu bu yasadışı gösteri, şehrin en 
uzak köşesinde, camları kırık, karan-
lık kapısı bir devin açık ağzını andıran 
terk edilmiş bir tiyatroda yapılıyor. 

Sokulduğu transtan uyandırıldı-
ğında seyircilerden birinin kolunu 
koparan Kurtadam; kaburgalarına 
vurarak çıkardığı sesle piyano çalan 
dünyanın en zayıf insanı, lastik adam 
Kaburga Alexander; bir ineği birkaç 
saniye içinde öğütebilecek iştaha sa-
hip, üstelik cam ve demir de yiyen 
Çiftgöbek Rhamus; isterse suratında 
anında, kimsenin kesemeyeceği bir sa-
kal uzatabilen güzel kadın Truska; ve 
en önemlisi de, müphem Bay Crepsley 
ile devasa örümceği Madam Octa gös-
terinin kahramanlarından bazıları. 

Arkadaşı Steve’i başını soktuğu 
beladan ve ölümden kurtarmak için 
bildiği hayatını terk etmek ve vam-
pir yardımcısı olmak zorunda kalan 
Darren’ın maceraları işte böyle baş-

lıyor. Darren aslında iyi bir çocuk. 
Vampir olmayı bir türlü hazmedemi-
yor. Kanını emdikleri canlıları öldü-
ren vampanez’lerin aksine kurbanla-
rına zarar vermeyen iyi vampirler de 
olsalar, Darren hayvan kanı kendisine 
yetmeyince insan kanı içmeyi bir türlü 
kendine yediremiyor. 

Darren Shan, vampir edebiyatı-
nın klasiği, her çağa meydan okuyan 
Dracula’dan bu yana, vampir folklo-
runa farklı bir soluk getiriyor. Bura-
da iyilik ve kötülük kavramları iç içe 
sokulurken, vampirler mutlak kötü 
olmaktan ziyade ‘öteki’ olarak ele alı-
nıyor. Arkadaşlığın önemi teması ki-
tabın satırlarında ustalıkla işlenirken, 
“İnsanın bir aileye sahip olması için ille 
de bir ‘kan bağı’ şart mıdır?” sorusu 
alttan alta okurun kafasını kurcalıyor. 

Bunlar Darren Shan’ın vampir 
edebiyatına, vampir folkloruna üfle-
diği modern soluğun sadece birkaç 
unsuru. Shan’ın vampir serisi bizi ço-
cukluğun kaygısız, ama korku ve huşu 
dolu dünyasına götürüyor.  

Kâbus devam ediyor!

Zarife BİLİZ

Darren Shan
Vampir Prensi

Çeviren: Arif Cem Ünver
Tudem Yayınları / 176 sayfa

Büyü de gel!
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Alan Bradley’nin Tuhaf Bir Turta Davası adlı romanı, bizleri çocuk dedektif Flavia De Luce’un 
maceralarıyla tanıştırıyor. Kapılarına bırakılan ölü bir su çulluğunun ardından işlenen cinayeti 
çözmeye çalışan küçük Luce’un karşılaştığı ipuçları onu karanlık aile sırlarına götürecektir... 

Polisiye sever misiniz? Peki filate-
liye ilgi duyar mısınız, en azından öm-
rünüzde pul biriktirmek gibi bir tutku-
nuz –kısa bir süreliğine de olsa- oldu 
mu? Şayet bunlara cevabınız olum-
lu yöndeyse, Tuhaf Bir Turta Dava-
sı ile tanışacağınız Flavia De Luce, iki 
alana da duyduğunuzu ilgiyi fazlasıy-
la tatmin edecek. Üstelik tüm canaya-
kınlığı, detektifliğe soyunan her poli-
siye kahraman gibi “gevezeliği”, daha 
ilk sayfadan son noktaya kadar tempo-
su hiç düşmeyen serüveni ile Flavia De 
Luce, “dişi Holmes” olma yolunda emin 
adımlarla polisiye dünyamızdaki tah-
tına kurulacak gibi görünüyor. 

Bu coşkulu ve bol övgülü girizga-
hı fazla abartılı bulmuş olabilirsiniz. 
Önce kısaca Flavia De Luce’yi tanıt-
mak gerek. 1950’lerin İngiltere’sinde, 
henüz onlu yaşlarının başında, kimya-
ya uzmanlık derecesinde ilgili bu ço-
cuk, ablaları güzelliğine düşkün Op-
helia ve kitap tutkunu Daphne, İkinci 
Dünya Savaşı’nda Albay rütbesiyle gö-
rev almış babası ve sadık uşakları, bah-
çıvanları, kimi zaman şoförleri Dog-
ger ile birlikte Buckshaw malikanesin-
de yaşamaktadır. Annesi o daha küçü-
cük bir çocukken hayata veda etmiştir. 

Gerek annesine fazla benzemesi-
nin etkisiyle, gerekse aykırı tabiatının 
etkisiyle ablaları gibi güzelliğe, piyano 
çalmaya veya bütün gün romantik ki-
taplar okumaya değil tehlikeli sıvılar-
la deney yapmaya daha fazla ilgi du-
yan meraklı bir kızdır Flavia. Bir gece 
uyku tutmamasının da etkisiyle evin 
içinde dolaşırken babasının, çalışma 
odasında yabancı bir adamla tartış-
tığını duyar. Anlayabildiği kelimeler, 
“Twining”, “moruk öldü”, “onu biz öl-
dürdük” olur. Bir gece sonra da evleri-
nin bahçesinde kızıl saçlı bir adamı öl-
mek üzereyken bulur Flavia. 

Sabaha karşı dörtte karşılaştı-
ğı adam son nefesinde “Vale!” (Latin-
ce elveda) demiştir o kadar. İşin tuhaf 
tarafı iki gün önce de kapılarında siv-

ri gagasına “Black Penny” (arka zemin 
üzerinde Kraliçe Victoria’nın portre-
sinin bulunduğu 1 penny değerinde-
ki ilk İngiliz posta pulu) geçirilmiş ölü 
bir su çulluğu bulunmuştur. Peki tüm 
bunlar neye işarettir ve acaba ardı ar-
dına gelişen bu olaylar birbiriyle ne 
kadar bağlantılıdır? 

ÜÇÜNCÜ KİŞİ KİM?
Flavia kendi merakından bunla-

rın peşine düşerken, diğer taraftan da 
Müfettiş Hewitt de olayı sorgulamak-
la görevlidir. Tek tek tüm tanıkları sor-
gulayan Hewitt işin içindeki tuhaflık-
ları tam olarak anlayamasa da gizle-
nen birtakım gerçekler olduğundan 
da şüphelenmektedir. Hewitt dosya-
yı kendi bulguları üzerinden inceler-
ken, meraklı Flavia da kendi bilgileri 
ve derin araştırmaları sonrası birtakım 
gerçeklerle yüzleşmeye başlar. Bahçe-
lerinde son nefesini veren adam, bir 
gece önce babasının odasında tartıştı-
ğı adam mıdır? Eğer öyleyse babasıyla 
beraber öldürdükleri Twining kimdir? 

Ölü su çulluğu kapılarına kim ta-
rafından bırakılmıştır ve gagasına iliş-
tirilen pulla verilmek istenen mesaj 
nedir? Yabancıyı bahçelerinde öldü-
ren kimdir? Dahası babasının tüm bu 
olaylarla ilgisi nedir? Bu soruları ak-
lının bir kenarında tutan Flavia yavaş 
yavaş konuyu aydınlattığını sanarken, 
hem otuz yıl önce yaşanan bir intiha-
rı araştırırken, hem cinayetle suçlanan 
babasını kurtarmaya çalışırken, hem 
de düşeceği tuzaktan kurtulmaya ça-
balarken bulur kendini. Köhne İngiliz 
malikanesi Buckshaw’da birbiri ardına 
gelişen bu olaylar belki de Flavia’nın 
hayatını değiştirecektir.

 Kimyaya olan merakı sayesinde 
birçok delile daha kolay ulaşan Fla-
via, yaptığı arşiv aramaları sayesinde 
otuz yıl önceki intiharın aslında şüp-
heli bir ölüm olduğunu, bahçelerinde 
son nefesini veren adamın bu intihar-
da payının olduğunu ve dahası tüm bu 

olaylarda gerçekten babasının da yeri 
olduğunu öğrenir. Babasının tüm bu 
ölümlerle ne kadar alakalı olduğunu 
öğrenmeye çalışırken farkında olma-
dan gerçek bir detektif gibi iz sürer. 

Gözlerinin önünde can veren ada-
mın ölümünü araştırırken, yıllar önce 
işlenen bir cinayeti tüm detaylarıyla 
aydınlatır. Ancak tüm bu olayları bir-
birine ekleyebilmesi için eksik parçayı, 
üçüncü bir kişiyi daha bulması gere-
kir. Peki kimdir bu üçüncü kişi? Sadık 
uşakları Dogger mı, yoksa çok daha 
başka biri mi? Flavia De Luce, karşısı-
na çıkan bu dosyayı kendi başını bela-
ya sokmadan nasıl çözecektir?

Alan Bradley’ye İlk Hançer 
Ödülü’nü kazandıran romanı Bir Tu-
haf Turta Davası, daha ilk paragraf-
ta da belirttiğim gibi başından sonu-
na, dört başı mamur, irkiltici bir poli-
siyeye imza atıyor. İç içe girmiş olay-
ları çözmeye çalışan Flavia De Luce 
ile daha çocuk yaşta afacan bir detek-
tifi hayatımıza sokarken, aynı zaman-
da bizi 50’li yılların İngilteresi’ne götü-
rüyor. 

Bu arada belirtmekte fayda var, 
Alan Bradley, Flavia De Luce’nin yeni 
maceralarını yazmakla uğraşıyormuş. 
İlk kitabı okuduktan sonra, diğerle-
rinin de bir an evvel yayınlanmasını 
bekleyeceğinizden kuşkunuz olmasın.

Çağlayan ÇEVİK

İşte karşınızda 
dişi ve çocuk Holmes

Alan Bradley
Tuhaf Bir Turta Davası

Çeviren: Kutlukhan Kutlu
Domingo Yayınları / 348 sayfa
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Richelle Mead’in Vampir Akademisi serisinin dördüncü kitabı Kan Sözü, bilinmedik vampir soyları 
ve özellikleriyle okurlarını bu doğaüstü yaratıkların dünyasında bir keşfe çıkarıyor. Heyecanlı ve 
korkutucu bir serüvenin kapılarını açmaya var mısınız?

Bram Stoker’ın Dracula’sı ile orta-
ya çıkan ve son zamanlarda Alacaka-
ranlık, Karanlıklar Ülkesi gibi seriler-
le bir kez daha popülerleşen vampirler 
dünyasına bambaşka bir bakış açısı su-
nuyor Vampirler Akademisi. Zira seri 
daha önce varolan vampirler ve kurt 
adamlar ayrımını değiştirip; bunun 
yerine  ölümlü vampirler olan Moroi-
ler ve bu vampirlerin kanıyla beslenip 
ölümsüzleşen karşı vampir ırkı Strigoi-
ler arasındaki savaşı konu ediniyor.

Yazar aynı zamanda Moroilerin, 
Strigoiler’den korunması için yarı 
vampir yarı insan kanı taşıyan Moroi 
koruyucusu Dhampisr ırkını da yara-
tarak, bir başka bakış açısını daha ya-
kalamış. Ayrıca Strigoilerin insanları, 
Moroileri ve Dhampirleri de kendile-
rine dönüştürebilmeleri ve buna kar-
şılık, Moroilerin dört elementten (top-
rak, su, ateş ve hava) herhangi birinde 
ustalaşıp büyü yapabilmeleri de seriyi 
içerik açıdan zenginleştirmiş.

Kısacası, bu serinin ilk kitabını eli-
nize aldığınız andan son kitabın, son 
sayfasına geldiğiniz ana kadar alışıl-
mışın tamamen dışında bir vampir-
ler dünyası size kapılarını açıyor. Se-
riyi takip edenlerin de çok iyi bilece-
ği üzere, Moroiler ve onların koruyu-
cuları olan Dhampirlerin eğitildikle-
ri Aziz Vladimir Akademisi’nden bir-
likte kaçan Moroi Prensesi Lissa Dra-
gomir ile onun koruyucusu olan Rose 
Hathaway’in, iki yıllık kaçışlarının ar-
dından yakalanıp akademiye yeniden 
getirilmeleri ile başlıyor seri.

İlk üç kitap boyunca Lissa Drago-
mir ve Rose Hathaway arasındaki ba-
ğın giderek ne kadar fazla güçlendiği-
ne, bu iki güzel kahramanın Aziz Vla-
dimir Akademisi’nde yaşadıkları aşk-
lara ve Strigoiler tarafından akademiye 
yapılan saldırılara tanık olduk. Kah-
ramanlarımız yeteneklerinin farkına 
vardılar. Mesela, birbirlerinin zihinle-
rine girebilmeleri veya Lissa’nın, yaza-
rın beşinci element dediği ruha hük-

metmesi gibi…
Yine ilk üç kitap boyunca umulma-

dık ihanetlere sahne oluyor seri. Ama 
bu okuyucuyu daha da çekiyor kendi-
sine. Sanırım kahramanlarımıza dar-
belerin nereden gelebileceğini bileme-
mek gizemli ve cezbedici  kılıyor seri-
yi. Gelelim serinin bu Ağustos ayında 
Artemis Yayınları’ndan çıkan, dördün-
cü kitabı Kan Sözü’ne. Hiç tartışmasız, 
serinin en ses getirecek ve en iyi kitabı. 
Kitap başından sonuna dek tastamam 
bir ilgiyi hak eder nitelikte. 

KANA AŞK KARIŞIYOR
Daha kitabın hemen başın-

da Dhampir kahramanımız Rose 
Hathaway’in, koruması gereken Lis-
sa Dragomir ve eski hocası, şimdiy-
se aşık olduğu adam olan Dimit-
ri Belikov arasında bir seçim yapma-
sı gerekiyor. Çünkü yine seriyi ta-
kip edenlerin bileceği üzere üçün-
cü kitap Gölge Öpücük’te Aziz Vladi-
mir Akademisi’ne yapılan saldırı so-
nucu Strigoiler tarafından esir alını-
yor Dimitri Belikov. Bu yüzden Rose 
ya Dimitri Belikov’un, yani aşık ol-
duğu adamın peşinden gidecek ya da 
akademide kalıp Lissa’yı korumaya de-
vam edecek.

İşte kitap, Rose’un bu zor seçimiyle 
başlıyor ve bu seçimin ardından başın-
dan geçen maceralarla sürüp gidiyor. 
Diğer yandaysa Lissa, Aziz Vladimir 
Akademisi’nde yaşadığı aşklarla adın-
dan söz ettiriyor. Romanın genel ola-
rak aşka vurgu yapması dikkat çekici 
olsa da, bu durum romana içerik açı-
sından zenginliğinden bir şey kaybet-
tirmemiş. Romanın bölümleri arasın-
da hiçbir kopukluk olmaması da kur-
gunun ne kadar iyi olduğunu kanıtlı-
yor. Yazarın benzersiz tasvirleri kendi-
nizi yer yer kahramanların yerine koy-
manızı sağlıyor.  

Onlar gibi düşünüyor, kaygılanı-
yor, hatta bazen onların başına gelen 
bir şey için üzülebiliyorsunuz. Bu da 

yazarın sizi kendi öyküsüne çekmek 
konusunda ne kadar başarılı olduğunu 
kanıtlıyor. Kitaplar ikiye ayrılırlar: bizi 
her sayfasında durup düşündürenler 
ve bizi kurgusuyla, yarattığı atmosferle 
içine alarak bir solukta okuduklarımız. 

İşte Vampir Akademisi serisi ikin-
ci türe ait bir seri. İlk kitabından son 
kitabına kadar bir solukta okuyacak ve 
hiç bitmesini istemeyeceksiniz. Kitap, 
adeta hiç düşmeyen temposuyla sizi, 
aklınızı ve zamanınızı esir alacak. Siz 
değerli okuyucular için bir not: Son ki-
tapta yayınevi halihazırda beşinci kita-
bın da yazar tarafından yazıldığı müj-
desini veriyor. 

Oğuzhan ÖZ

Alışılmışın dışında 
bir vampir serisi

Kan Sözü
Richelle Mead

Çeviren: Selim Yeniçeri
Artemis Yayınları / 520 sayfa
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Clive Barker’ın resimlerini de çizdiği romanı Zaman Hırsızı, çocukların yetişkinlik öncesinde 
elemesi gereken düşlerinin sınırsızlığını simgelerle anlatan psikanalitik bir korku. Çocukluk 
düşlerinin büyük bir kısmını oluşturan esas öğe ise elbette büyümek, büyümek ve büyümek… 

Clive Barker’ın “hem yazıp hem de-
senlediği” Zaman Hırsızı, çocukların 
aklını her zaman kurcalayan bir mese-
leyi konu ediniyor. Öyle bir mesele ki, 
büyükler nasıl sürekli kendi ciddi(!) 
dertleriyle uğraşıp dururlarsa, çocuk-
lar da bu konuyla yatıp kalkarlar. Her-
halde herkes tahmin etmiştir ne oldu-
ğunu: Hiç büyümesek, hayat hiç bit-
meyen bir tatil olsa ve gece gündüz 
oyunla, eğlenceyle geçse, her şey ne 
güzel olurdu! Acaba?

BÜYÜLÜ TATİL EVİ 
Zaman Hırsızı’nın on yaşındaki 

kahramanı Harvey, özellikle okula git-
mekten fena halde canı sıkkın bir vazi-
yette, odasında oflayıp puflayarak otu-
rurken -“aylardan büyük gri canavar 
Şubat”tır-, pencereden içeri gizemli bir 
ziyaretçi girer. Rictus isimli bu adam, 
onu “bu dünyanın dışında bir yerde”ki 
bir Tatil Evi’ne götüreceğini söyler. 

Harvey, bütün çocuklar gibi me-
raklıdır. Rictus’u kim olduğuna, nasıl 
olup da uçabildiğine, bahsettiği yerin 
neresi olduğuna vs. dair soru yağmu-
runa tutar. Gelgelelim Rictus da soru-
lardan hoşlanmamaktadır. Harvey, 
Rictus’la beraber Tatil Evi’ne yolculuk 
yapmak istiyorsa, soru sormaktan vaz-
geçmelidir. 

Kahramanımız, biraz gönülsüz-
ce de olsa, bunu kabul etmek zorun-
da kalır. Böylece, henüz kitabın başın-
da, bir çocuğun en büyük hakkının 
müthiş bir eğlence ve tatil karşılığında 
elinden alındığını görürüz: Soru sor-
mak ve merak etmek (Rictus şöyle di-
yecektir: Bu kadar meraklı olmak senin 
için iyi değil…). Daha sonra gelişecek 
olayları anlamak ve Barker’ın kitabın-
dan ‘hisse’ çıkarabilmek için, bu duru-
mu kavramak gerekiyor. 

Harvey, Rictus ile birlikte, Tatil 
Evi’ne doğru yola koyulur. Büyülü bir 
duvarla kasabadan ayrılan bir yerdir 
Tatil Evi. Kendisi gibi birkaç çocukla 
birlikte, günlerini eğlenceyle, şahane 

pasta ve kekler yemekle vs. geçiren 
Harvey’in tek endişesi vardır: Anne ve 
babasına haber vermek. Ancak bu so-
run da, Tatil Evi’nin gizemli sahipleri 
tarafından halledilmiştir. Anne ve ba-
bası onu hiç de merak etmemektedir. 

Artık Harvey’in önünde, okuldan 
ve diğer dertlerden uzak, dilediği gibi 
eğlenebileceği, büyülü bir Tatil döne-
mi vardır… Yazarımız Clive Barker 
olmasaydı, kitabın geri kalanının, her 
dileğin yerine geldiği Tatil Evi’ndeki 
şen şakrak maceralarla dolu olacağını 
umabilirdik. Ama hiç de böyle değil. 
Harvey, bir müddet sonra, bu tozpem-
be hayatın arkasında, tuhaf ve korkunç 
şeyler olduğunu keşfeder. 

Romanın sonunu açık etmeden 
yalnızca şu ayrıntıyı verelim ki, tek ba-
şına yeterince korkunç sanırım: Tatil 
Evi’ndeki her gün, gerçek dünyadaki 
bir yıla denk gelmektedir! Zaman Hır-
sızı, eğlenceyle dehşetin dengeli bir 
şekilde bir araya getirildiği, çocukla-
rı her bakımdan doyuracak bir kitap. 

Sanırım rahatsız edici tek sahne, Tatil 
Evi’ndeki kedilerden birinin, üstüne 
kaynar suyu devrilip (“boğularak, haş-
lanarak ya da yanarak”) ölmesi. 

DÜŞLER VE GERÇEKLER
Barker’ın kitabın değişik yerleri-

ne serpiştirdiği zekice ayrıntılar, bi-
rer birer keşfedilmeyi hak ediyor. Me-
sela Harvey’in, Tatil Evi’nin “gerçe-
ğe benzemesi”yle yetinmesi ya da ora-
da “düşsüz bir uykuya” dalması, onun 
zaaflarını ve sürekli tatil karşılığında 
ödediği bedelleri gösteriveriyor. Tatil 
Evi’nde bütün istekler yerine geldiğine 
göre, tatlı düşler bütün anlamını yitir-
miştir. Düşler ortadan kalktığındaysa, 
gerçeklik de elimizden kaçar gider. Bu 
da bizi, Tatil Evi’ndeki her günün, ger-
çek dünyanın bir yılına tekabül etme-
sine getiriyor. 

Çocuklar bir yandan hiç bitmeye-
cek bir tatil isterler, ama en az bunun 
kadar güçlü diğer dilekleri de, bir an 
evvel büyümektir elbette. Zaman Hır-
sızı, Tatil Evi ile gerçek dünya arasın-
daki karşıtlığı, birbiriyle çelişen bu 
dileklerle belirginleştiriyor. Sonuçta 
Harvey de “gerçeğe benzeyen” bu şaha-
ne tatille, gerçeğin ta kendisi olan ha-
yat arasında bir seçim yapmak zorun-
da kalacaktır. Anlaşılan o ki, bazı düş-
ler gerçekleştirilmediğinde güzel!    

Mehmet KARTAL

Bazı düşlerimiz, 
gerçekleşmediğinde güzel

Zaman Hırsızı
Yazan-Resimleyen: Clive Barker

Çeviren: Bahadır Argönül
Günışığı Kitaplığı / 223 sayfa
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Vampir ve iblislerin korkulu rüyası, üstün yetenekli avcı, güzeller güzeli Buffy Anne Summers, dizi 
dünyasından çizgi roman dünyasına transfer oldu. NTV Yayınları’nca yayımlanan Buffy Vampir 
Avcısı serisinden iki cilt, korku dosyamızın konuğu… 

Buffy’cilere müjdeler olsun! Buffy 
Vampir Avcısı (Buffy The Vampire Sla-
yer), sekizinci sezonuyla karşımız-
da ama ufak bir değişiklikle… “Buffy 
hiç bitmesin” diyenler kazandı. Mace-
ra devam ediyor! Vampir, iblis ve pek 
çok kötü yaratığın korkulu rüyası; ki-
mine göre güzeller güzeli, kimine göre 
de şirinler şirini, üstün yetenekli avcı-
mız Buffy Anne Summers, dizi dünya-
sından çizgi roman dünyasına trans-
fer oldu. 

Belki de böylesi daha şahane oldu, 
Buffy fanları artık her istediklerin-
de çantalarından sevdikleri kahrama-
nı çıkarabilecek. Yani, Buffy yanıbaşı-
mızda… Tüm dünyada fenomen olan 
dizi kahramanımızı tanıtmaya ya da 
anlatmaya gerek olmadığı, dizi bitti-
ğinde çıkan ayaklanmadan aşikâr, ama 
onu yeni tanıyacaklara ya da “dizi izle-
mem fakat çizgi roman tam benim ka-
lemim” diyenlere bir şans daha vererek 
başlayalım.

Amerika Kaliforniyalı avcımız, lise 
yıllarında, yani 16 yaşında keşfettiği 
kötülerle savaşma yeteneğiyle 1997 yı-
lından bu yana (tabii Türkiye’de biraz 
daha geç başladı) iblis, cadı, vampir 
demeden dünyayı kötülükten temiz-
lemeye çalışıyor ve hayatımızdaki 
varlığını, şimdilerde şiddeti azalsa da 
sürdürmeye devam ediyor. Sarah Mic-
helle Gellar tarafından canlandırılmış 

olan ve yedi sezonda 19 yönetmen 
değiştirmesine karşın tadından bir şey 
eksilmeyen dizinin çizgi roman olarak 
devam etmesi fikri tabii ki dizinin de 
yaratıcı Joss Whedon’a ait. 

YOK, SENSİZ OLMAZ!
Tam yedi sezon boyunca kötülerle 

savaşan, aşklarıyla kafamızı karıştıran, 
kendi yetmiyormuş gibi bir de başımı-
za Angel’ı musallat edip bizleri tekrar 
tekrar ekrana bağlayan Buffy, diziden 
tamamen bağımsız ama hikâyenin de-
vamlılığını sağlayan çizgi bölümleriy-
le dizi takipçisi olmayanların da kalbi-
ni çalacak gibi. NTV Yayınları’nın bir-
biri ardına piyasaya sürdüğü çizgi ro-
man klasiklerinin ilk TV serisi olan 
Buffy, şimdilik beşer bölümlük iki cilt-
ten oluşuyor.  

İlk cilt; ‘Evden Uzakta’ ve ‘Zincir’, 
ikinci ciltse ‘Gelecek Yok’ ve ‘Dünyalar 
Arasında’ olmak üzere içerisinde ikişer 
de ayrı başlık barındırıyor. Takipçile-
rinin hatırlayacağı gibi Buffy the Vam-
pire Slayer’ın son sezonundan sonra, 
Angel’ın bölümlerinde Buffy bir tercih 
yapmak zorunda kalır ve Dawn, Giles, 
Xander ve Willow’la birlikte İskoçya’ya 
taşınırlar. Daha sonra bir grup avcının 
liderliğini yapan Andrew’un yanına, 
İtalya’ya giderler. 

İşte çizgi romanımız da biraz baş-
kalaşarak buradan yola koyulur. Bir 
kere başladıktan sonra Buffy, Xan-
der, cadıların cadısı Faith ve diğerleri-
nin tehlike dolu maceraları her sayfayı 
daha hızlı çevirmemize sebep olurken, 
üçüncü cildi nasıl bekleyeceğiz deme-
mek macera sevmemek olur… Renk-
leri ve çizim kalitesiyle dikkat çeken 
bu iki, sekizinci sezon müjdecisinin el-
bette ki dört dörtlük olduğunu söyle-
miyoruz. 

Zira az da olsa hayal kırıklılığına 
uğrama durumu mevcut. Kafalarda 
soru işaretleri kalıyor, durumdan du-
ruma geçişler yer yer çok keskinleşiyor. 
Tıpkı dizide olduğu gibi, Buffy olmasa 

dünya tamamen yok olur hissiyatının 
abartısı da cabası, ama hak yemeden 
hemen söyleyelim konuşma balonları-
nın okunabilirliğine 10 üzerinden 10... 
144 bölüm boyunca TV kanallarında 
arz-ı endam eden Buffy’nin planlanan 
çizgi hayatıysa 40 bölüm. 

Gelelim merak edilenlere… Evet, 
telaşa düşmeye gerek yok. Şimdilik, 
Spike ve Angel dışında tüm karak-
terler çizgilerde de varlığını göster-
di. Hatta çok daha fazlası var; devler, 
periler… Çizgilerin planlanan sonuna 
30 bölüm kaldığını düşünürsek, ileri-
de Angel’ı da görürüz Spike’ı da. Hat-
ta Angel’dan ayrıca bir çizgi roman is-
teriz… Ne dersiniz?

Ceren AKARDAŞ

Buffy, çizgi roman 
meraklılarının karşısında

Buffy Vampir Avcısı: Evden Uzakta
Joss Whedon

Resimleyen: Georges Jeantly
Çeviren: Çetin Soy

NTV Yayınları / 128 sayfa

http://tr.wikipedia.org/wiki/Buffy_the_Vampire_Slayer
http://tr.wikipedia.org/wiki/Buffy_the_Vampire_Slayer
http://tr.wikipedia.org/wiki/Angel
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sko%C3%A7ya
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya
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Stephen King’le birlikte yazdığı romanlarla Türkiyeli okurun ilgisini çeker korkunun incelikli ustası 
Peter Straub. Tekinsizin can damarı korkunun içinden okura seslenerek, dünyanın çoktan yitip 
gitmiş bütünlük fikrini roman türleri içinde sorgular. Tekil başarısı ise sonraki romanlarıyla gelir. 

Korkunun soluğu 
ensenizde!

Türkiyeli okurun belki de en fazla 
Stephen King ile yazdığı kitaplarla ta-
nıdığı Peter Straub, okurunu korkut-
mak için ona korkunun soluğunu his-
settirir. Burada bir ölçüde tanınma-
sını Stephen King’e borçluyuz. Çün-
kü King yeterince meşhur (aşağılamak 
için söylemiyorum) ve Peter Straub 
ile birlikte yazdığı Tılsım ve Kara Ev, 
Straub’un da onu tanıyanların dikkati-
ni çekmesine yol açmıştı. 

Oysa kendisi, yer yer birbirlerinin 
üslûbunu taklit ettiklerini iddia etse 
de, o iki kitapta da çok belirgin bir şe-
kilde Straub usulü vardır. Çok incelik-
li, ölçülü bir korku yazarıdır Straub. 
Cesetler birbirini izlese de o sizi fısıl-
tıyla korkutur. İzini bırakan, unutul-
maz bir korku. 

Yıllarca onun Türkçe’ye çevrildi-
ği iddia edilen üç kitabını aradım ki, 
NTV Radyo’daki (artık dokuz yaşın-
da olan) polisiye programım ‘Cinayet 
Masası’nda onlardan bölüm okuyup 
kitapları tanıtabileyim. 

Dick Francis’in Türkçe’ye çevrildiği 
iddia edilen üç kitabıyla birlikte bu ele 
geçmez Peter Straub kitaplarının da 
bir şehir efsanesi olduklarını düşünü-
yordum. İmdada, King’le yazdığı ki-
taplar yetişti. Sonra nihayet İthaki, Yi-
tik Oğlan, Yitik Kız’ı yayımladı. Arkası 
da geldi. Böylece bir başka Straub kla-
siği, Hayalet Hikâyesi de Türk okurla-
ra ulaştı. Bram Stoker 2003 Ödüllü Yi-
tik Oğlan, Yitik Kız’ın esas kahrama-
nı, Straub’un Mavi Gül (The Blue Rose) 
üçlemesinin kahramanı Tim Under-
hill. 

Yukarıda bahsi geçen üçlemeyi de 
hatmetmiş biri olarak, Underhill’e ne-
redeyse aileden biri kadar yakınlık du-
yuyorum. Kitabın başında karşımıza 
çıkan yeğeni Mark ise, kendi aile ta-
rihi ile arasında bağlar kurduğu, yıl-
lar önce bir seri katilin sığınağı ol-
muş, komşu metruk eve kafasını tak-
mış durumda. Straub da, bu vesileyle, 
bize dört dörtlük bir korku paragrafı 

sunuyor. Mark, Michigan Caddesi’nin 
yukarısında duran bir adam görmüş-
tür: “Sırtı dönük bu gölgeden habis bir 
his yayılıyordu. Mark adamın yakasın-
dan aşağı inen dağınık, kıvırcık saçları-
nı ve dizlerine dek demir bir levha gibi 
sarkan siyah paltosunun örttüğü geniş 
sırtını gördü. Adamdan dışarı azimli, 
güçlü bir kötülük buhar misali püskü-
rüyordu.” Sonraları, bu iri kıyım göl-
genin karanlıkların içinden onu gözle-
diğini düşünür. Bu arada, yaşıtı erkek 
çocuklar, birer birer ortadan kaybol-
maya başlamıştır. 

Zaten Mark durumun farkında ol-
masa da, biz Mill Haven’ın tekinsiz bir 
yer olduğunu biliriz. 

KARANLIĞIN EFENDİSİ
Peter Straub’un şehri Milwaukee’ye 

çok benzeyen ve kitaplarında ortaya 
çıkan bu kurmaca kent, seri katil yata-
ğıdır çünkü. Bunların içinde ben şah-
sen en fazla usta marangoz, psikopa-
tın hası Joseph Kalendar’den korka-
rım. Hepsi, meçhulde kaybolmuştur 
ama sizi gözlerine kestirince bir anda 
somut hal alıp peşinize düşebiliyorlar. 
Polisiye, fantezi, korku yazarları genel-
likle hor görülür, edebiyatla bir alıp ve-
remedikleri olamayacağı söylenir. 

Oysa her şeyin iyi yazılanı, iyi ede-
biyattır. Peter Straub da, ustası Henry 
James’in etkilerini eserlerinde taşı-
yan iyi bir yazardır. Hatta esrarını ve 
atmosferini, daha çok üstadın Yü-
rek Burgusu’ndaki (Turn of the Screw) 
gibi bir korkuya borçlu: Kimsenin ol-
madığını, olamayacağını bildiğiniz bir 
yerde, hayatınızın en sıradan, küçük 
mekânlarından birinde, tercihan ka-
ranlıkta, birden sizi buz gibi dondu-
ran bir fısıltı duyarsınız meselâ. Ne de-
diğinin de önemi yoktur aslında. Peter 
Straub okuyucusunu böyle fısıltılarla 
korkutur.

Peki, ya Tim Underhill? Straub gibi 
yazar; onun aksine, Vietnam’da sa-
vaşmış. Yazarının favori alter–ego’su. 

Straub onun filmlerdeki yardımcı er-
kek oyunculara benzediğini söylüyor. 
Hani birden belirir de, “Haa, o adam,” 
dersiniz. “Bunun adı neydi yahu, dili-
min ucunda…” 

Mavi Gül üçlemesinin 1988’de 
yayınlanan ilk kitabı Koko’nun 
(İthaki’den çıktı) gizli, Gerdan’ın (The 
Throat) ise açık kahramanı. Koko’nun 
temelinde, iyice yoldan çıkmış eski bir 
yoldaşlarını hizaya getirmek için Uzak 
Doğu’ya dönen adamlar var. 

Tim Underhill de böylece ortaya 
çıkmış. Straub, uzun süre onu gözü-
nün önüne getirememiş ama sonun-
da bütünüyle görmüş: “Hayalet gibiy-
di; uzun boylu, zayıf, kır saçlı, sakal-
lı bir adam, at kuyruğu var. Fevkala-
de düzgün bir insan olduğunu hemen 
anladım. Aşırılıklarına rağmen, ahlak-
lı bir hayat sürdürüyordu. Sonunda, bı-
raktım konuşsun. Ona anahtarı verdim 
ve ‘Kapıdan geç’ dedim.” 

Underhill’li, Mavi Gül üçlemesinin 
kitaplarının hepsini de okuyabilirsi-
niz, içlerinden sadece birini de. Sırasız 
da okunabilir, ama Gerdan’ı en sona 
bırakın. Korku, korkuyla karışık geri-
lim, doğaüstü (harikulade “Mr. X”), ne 
türde yazarsa yazsın, Peter Straub bizi 
dünyanın yekpareliğini de, romanın 
güvenilirliğini de sorgulamaya itiyor. 
Ve karanlığın efendisi olarak saygımı-
zı hakediyor. 

Sevin OKYAY

Yitik Oğlan, Yitik Kız
Peter Straub

Çeviren: Sönmez Güven
İthaki Yayınları / 352 sayfa
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Bu sayı, İyi Kitap’ın mutfağından çıkıp birkaç küçük kitap kurduna “merhaba” diyelim istedik. Farklı 
yaş gruplarından kitap kurtlarıyla en sevdikleri kitapları ve o kitapları neden sevdiklerini, okudukları 
kitapları nasıl seçtiklerini, kütüphaneye gidip gitmediklerini, kitaplar olmasaydı dünyanın nasıl 
olacağını düşündüklerini, akıllarından kitap yazmanın geçip geçmediğini konuştuk. Ortaya renkli ve 
keyifle okunacak bir dizi çıktı!  
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Ben, Buse Naz Tınıç. 12 yaşında-
yım. Özel Işık Fevziye Mekteplerine 
gidiyorum. Yedinci sınıfa geçtim. İlk 
okuduğum kitabı anımsamıyorum. 
Ama ilk anımsadığım masal, anne-
min bana okuduğu Uyuyan Güzel 
masalıydı. Küçüklüğümden beri an-
nem şiir okumamı çok ister; teyzem 
de okuyabileceğim başka türlerde çok 
kitap önerir. Ama son bir iki yıldır ar-
kadaşlarımın da okuduğu kitapları ya 
da kendi kendime görüp seçtiğim ki-
tapları daha çok okumaya başladım. 
Kitaplarımı almaya giderken biriktir-
diğim harçlıkları kullanıyorum, özel-
likle anneme ya da babama bir kitabı 
almalarını sipariş etmiyorum. 

Şimdiye kadar okumayı en sevdi-
ğim kitap, bu yaz okuduğum Saftirik 
serisi. Saftirik’i çok sevdim çünkü, be-
nim yaşlarımda bir öğrencinin okulda 
ve evinde başından geçen komik ma-
ceraları anlatıyor. Beni çok eğlendir-
diği için çok seviyorum bu kitapları. 
Bence Saftirik’i benim yaşımdaki her-
kes okumalı. Biraz yaramaz ve çapkın 
bir karakter Saftirik. Ondan daha ya-
ramaz bir abisi var ve aslında bildiği 
şeyleri de ondan öğreniyor. Onu ken-
dine örnek alıyor ve öğrendiklerini de 
epeyce saf olan bir arkadaşı üzerinde 
uyguluyor. Kızları tavlamak, arkadaş-

larını kandırmak için bir sürü numa-
ra yapıyor. Çok popüler olmayan ama 
popüler olmaya çalışan bir çocuk… 

Beni eğlendiren, dinlendiren ki-
tapları seviyorum. Onun dışında ma-
cera ya da fantastik türünde kitapla-
rı da okuyorum. Ama şiirin de ayrı 
bir yeri var bende. Klasik edebiyat pek 
okumadım şimdiye kadar.

Çok sık okumasam da her akşam 
yatmadan biraz okurum. Ama bir zo-
runluluk gibi değil; kafamı boşaltmak 
ve aynı zamanda bir şeyler öğrenmek 
için…

Kitaplığımdaki kitapları yayınevle-
rine göre ayırıyorum. Vakit buldukça 
düzenliyorum kitaplığımı.

Okuduğum kitapların filmleri-
ni izlemeyi sevmiyorum. Çünkü oku-
duklarımla filmde izlediklerim birbi-
rine uymuyor. Kitabı okurken kafam-
da canlandırdıklarıma uymayınca, ca-
nım çok sıkılıyor.

Kitap okurken hiçbir şey düşün-
müyorum, dinleniyorum ve bu yüz-

den kitaplardan çok keyif alıyorum. 
Sayı olarak çok olacak diye kitap 

okumak bence saçma. Önemli olan is-
tediğin ve aradığını bulabileceğini bil-
diğin kitapları okumak. Çok okumak 
için her bulduğunu okursan çabuk sı-
kılırsın. Çok güzel bir pastayı yavaş 
yediğinde tadını daha iyi anlarsın ya, 
bence kitap okumak da buna benziyor. 
İyi seçip, yavaş okumak gerek..

Okulumuzdaki kütüphaneye ara 
sıra gidiyorum. Ama onun dışında 
hiçbir kütüphaneye gitmedim. Aslın-
da bu yıl okulumuzda kütüphaneci-
likle ilgili çok güzel bir iki proje ger-
çekleşti. O zaman kütüphanelere ilgim 
arttı, belki bundan sonra daha sık gi-
derim…

Kitaplarımın zarar görmemesine 
çok özen gösteriyorum. Çünkü bu ko-
nuda başımdan birkaç kötü anı geçti. 
Bir keresinde çok sevdiğim bir kitabı-
mı verdiğim arkadaşım onu geri ver-
medi, bir diğerinde sayfaları çok yıp-
ranmış olarak geri döndü. Bu yüzden 
artık kitaplarımı pek kimseye vermi-
yorum!

Kitaplar olmasaydı, dünya çok sı-
radan, hatta belki daha kötü bir yer 
olurdu. Çünkü kitaplarda iyi şeyler an-
latılıyor. Bana göre insanların iyiyi kö-
tüyü bilebilmesi için dünyanın kitapla-
ra ihtiyacı var…

Ben de ileride kitap yazmak istiyo-
rum. Zaten şimdiden yazdığım öykü-
ler var. Onları daha da geliştirmek is-
tiyorum. Okulda, Türkçe dersi projele-
rinde bu yönde ödevler seçiyorum.

“Kitap okumak 
pasta yemeye 
benzer, yavaş 
yavaş tadına 
varılmalı!”
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 Ben, Eren Tümkaya. 10 yaşında-
yım. Maltepe Altınçeşme İlköğretim 
Okulu’na gidiyorum. Dördüncü sınıfa 
geçtim. Okulum evime çok yakın bir 
devlet okulu. Ve öğretmenleri gerçek-
ten çok iyi. Ayrıca oturduğumuz semt-
ten bir sürü arkadaşım da bu okula gi-
diyor… Kitap okumaya ne zaman baş-
ladığımı ve okuduğum ilk kitabı hatır-
lamıyorum. Çünkü annem ve babam 
bebekliğimden beri elime hep kitap 
verirlermiş. Hatta kitapçılara gittikle-
rinde beni çocuk kitapları bölümüne 
oturtup, saatlerce kitaplarla oynamam 
için bırakırlarmış. 

Okuyacağım kitapları genelde ben 
seçiyorum, ama ailem de ne okuma-
yı sevdiğimi çok iyi biliyor; o yüzden 
onların önerdiklerini de okuyorum 
bazen. Kitaplarımı ara sıra kendi pa-
ramla da alıyorum, ama annem ve ba-
bam okumayı çok sevmemden mutlu 
oldukları için kitap almam için ayrıca 
para verip destek oluyorlar.

Aslında şimdiye kadar okuduğum 
bütün kitapları çok sevdim. Hepsin-
den farklı bir tat alıyorum. Ama Ma-
nolito ve Pıtırcık serileri çok komik ol-
dukları için onları okurken çok eğle-
niyorum. 

Özellikle Manolito serisindeki bü-
tün karakterler çok eğlenceliler. Hep-
sini gözümde canlandırabiliyorum, 
sanki onlarla birlikte gülüp eğleniyor-
muşum gibi hissediyorum. Ama bazen 
klasik kitapları okuduğumda da çok 
keyif alıyorum. Mesela Demiryolu Ço-
cukları ve Faust beni hem düşündür-

dü, hem de çok duygulandırdı. Faust 
kitabında anlayamadığım yerler oldu, 
ama annem bu kitabın orijinalinden 
daha hafif olduğunu ve ileride gerçeği-
ni okuduğumda onu daha iyi anlaya-
bileceğimi söyledi. 

Eğer bir kitap kahramanı olabil-
seydim, hiç olmak istemediğim birine 
benzeyen bir karakter olmak isterdim. 
Örneğin Manolito kötü huylu, haylaz 
biri ama bunu yaparken çok komik 
duruma düşüyor. O yüzden onun ye-
rine geçmek isteyebilirim. Ya da güçlü 
ve büyük adamlar oldukları için bir 
macera kitabındaki kahraman da ola-
bilirdim.

Kütüphanem bebekliğimden beri 
aldığımız kitaplarla dolu. Ama artık 
bazılarını kaldırıp yerine daha çok 
okuduklarımı koydum. Genelde türü-
ne ve yayınevine göre düzenliyorum 
kitaplarımı.

Ben okuduğum kitapların filmleri-
ni de çok seviyorum. Bazıları kitaplar-
dan çok farklı olsa da, sevecek şeyler 
bulabiliyorum, ama tabii kitabını da 
sevdiysem…

Her bulduğum kitabı okumam. 
Çünkü içinde yaşıma uygun olmayan 
şeyler olabilir. Elimden geldiğince ya-
şıma uygun kitaplar seçmeye çalışı-
rım. Ama onun dışında hemen her tür 
okumayı sevdiğim için çoğu kitabı da 
okurum. Bu yüzden kitapçılara gitti-
ğimde 1-2 saat vakit geçiririm orada. 
Kitapların arka kapaklarını okurum, 
konularını incelerim ve elediklerimi 
satın alırım.

Kitaplarımı arkadaşlarımla paylaş-
mayı severim, içine yazıp çizmelerine 
ya da kenarlarını kıvırmalarına sinir-
lenmem. Geri aldığımda hâlâ oku-
nabiliyorsa sorun yoktur benim için. 
Ama yırtmışsa ya da sayfaları buruştu-
rup üzerini çizmişse o zaman içten içe 
o arkadaşıma sinirlenirim ya da sinir-
lenmekten çok o arkadaşıma güvenimi 
kaybederim.

Eğer kitaplar olmasaydı insanlar 
kendi yaptıkları dışında, başka insan-
ların neler yaptıklarını bilemezlerdi. 
Herkes kendi bildiği gibi yaşardı, yani 
bilgi eksikliği olurdu, dünya çok deği-
şemezdi.

İleride kitap yazmaktan çok, oku-
duğum kitaplardan yola çıkıp başka 
şeyler üretmeye çalışmak istiyorum. 
Özellikle bilimsel konularda çalışmak 
istiyorum. Ama kitaplar, bana yol gös-
termeleri için hep hayatımda olacak, o 
kesin! Okumaktan vazgeçebileceğimi 
sanmıyorum.

 “Faust beni
hem düşündürdü 

hem de çok 
duygulandırdı.”
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Ben Ceren Buse Nural. 9 yaşında-
yım. Acarkent Doğa Koleji’ne gidiyo-
rum. Beşinci sınıftayım, çünkü okuma 
yazmayı teyzem evde öğretmişti bana, 
bu sayede ilkokula ikinci sınıftan baş-
ladım. 

İlk okuduğum kitabı hatırlamıyo-
rum, ama annemler bebekliğimden 
beri hep kitaplarla içiçe olduğumu 
söylüyorlar… Kitaplarımı genelde 
ben seçiyorum. Ama bazen annem 
yeni çıkan bir kitabın adını duyunca 
alıp getiriyor.

En sevdiğim kitap Roald Dahl’ın 
Mathilda kitabı. Mathilda küçük bir 
kız ve annesiyle babasına büyük bir 
ders veriyor. Çünkü annesi ve babası 
bütün günlerini televizyon karşısında 
geçiriyorlar ve insanları kandırarak 
paralarını alıyorlar. Mathilda da tam 
tersi, hem çok çalışkan hem de çok iyi 
bir kız olduğu için annesi ve babasına 
ders vermeye karar veriyor. Sinirle-
nince düşünce gücünü kullanıp iste-
diği şeyleri gerçekleştirebiliyor. Örne-
ğin babasını bıktırmak için saçlarına 
uyurken yapıştırıcı sürüp, annesinin 
saç boyasını babasının jölesine karış-
tırıyor. Böylece babasıyla annesini çok 
sinirlendirebiliyor. Çok zeki, çok iyi 
kalpli, güçlü ve yardımsever olduğu 
için Mathilda’yı çok seviyorum. Kita-
bın sonunda, anne ve babasına dersini 

veriyor ve onlardan ayrılıp öğretme-
niyle yaşamaya devam ediyor. 

En sevdiğim tür macera kitapları. 
Örneğin Sarışın Jane kitabında Jane’in 
casus olması çok ilginçti; şifreleri he-
men çözebiliyordu. Çok zekiydi ve ba-
şından bir sürü macera geçiyordu. Bu 
yüzden onun yerinde olmayı çok is-
terdim. Jane ‘duşaj’ diye bir duşa giri-
yor ve bir anda değişiyor, onu okur-
ken keşke bizim banyomuzdaki duş da 
böyle olsaydı diyorum! 

Kitapların beni dinlendirmesini, 
eğlendirmesini ve en çok da şaşırtma-
sını seviyorum.

Kütüphanemdeki kitaplarımı tür-
lerine göre düzenliyorum, ama çoğu 
karışık halde duruyorlar.

Çok sık kitap okuyorum. Biri bi-
tince diğerine geçiyorum, ama bazen 
okuduğum bir kitabı iki kere üç kere 
okumak istiyorum. 

Okuduğum kitapların hiçbirinin 
filmi yoktu, ama sadece Avatar çizgi 
romanını okuduktan sonra filmini iz-
ledim. Onu da çok sevdim.

Her kitabı okumak çok önemli ol-

mayabilir. Sevdiğimiz kitapları oku-
mamız gerekiyor bence. Mesela korku 
kitaplarını sevmiyorum o yüzden hiç 
okumuyorum, ama macera kitapları-
nın hepsini okumak istiyorum.

Kitaplarımı paylaşmayı çok seviyo-
rum. Ama herkesle değil en yakın ar-
kadaşlarıma veriyorum onları sade-
ce. Bir de kitaplarımı arkadaşlarıma 
verince onları geri vermelerini bekle-
mem, artık onların olur o kitaplar. 

Kütüphanelere hiç gitmedim. 
Okulumuzda da ne yazık ki kütüpha-
ne yok. Dışardaki kütüphanelerin de 
yerini bilmiyorum, o yüzden hiç git-
medim.

Bence dünyada hiç kitap olmasay-
dı da, dünya bir şekilde değişebilirdi. 
Çünkü kitapların ne olduğunu bilme-
dikleri için eksikliğini hissetmezlerdi. 
Onlar da düşündüklerini anlatırlar-
dı, birbirleriyle konuşurlardı. Ama o 
zaman belki herkes anlatılanları unu-
tabilirdi, o yüzden kitaplar olmasaydı 
dünya nasıl olurdu emin değilim.

İleride kitap yazmak istiyorum, 
ama uzayla ilgili şeyler yazmak istiyo-
rum, çünkü astronot olmak istiyorum. 
Aslında zaten uzaydaki kara delikler-
le ilgili bir kitap yazdım. Bu kara de-
likleri Stephen Hawkings’in Evren Bili-
mi kitaplarından öğrendim. Orada bir 
patlamadan bahsediyordu. Adı ‘süper-
nova’ patlamasaydı; o patlama yüzün-
den uzayda kara delikler oluşuyordu. 
Bununla ilgili bir kitap yazdım ben de, 
içine bir sürü uzay ve galaksi fotoğraf-
ları ekledim. 

“Stephen 
Hawkings 
en büyük 

öğretmenim.”
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Ben Ezel Ergüden. Eyüboğlu Çam-
lıca Koleji’ne gidiyorum. 14 yaşında-
yım. Sekizinci sınıfa geçtim. İlk oku-
duğum kitaplar sanırım ‘Mumuklar’ 
kitaplarıydı. Hatta önce annem oku-
yordu onları bana, okumayı öğrenince 
bu defa kendi kendime okudum hep-
sini.

Kitaplarımı hep kendim seçtim. 
Annem sadece yardımcı oluyordu; 
şunu da okuyabilirsin gibi önerilerde 
bulunurdu. Başta hep macera kitap-
ları okumayı tercih ediyordum. Sonra 
daha nitelikli kitaplar okumaya başla-
dım. İngilizceyi Türkçeyle birlikte öğ-
rendiğim için başlarda hep yabancı ki-
taplar okuyordum, ama daha sonra 
Orhan Kemal, Kemal Tahir gibi Türk 
edebiyatçılarını keşfedince Türk ede-
biyatını da okumaya başladım. 

Kitaplarımı bana hep annemle ba-
bam alır. Gerçi her ikisi de yazar ve çe-
virmen olduğu için şanslıyım, çünkü 
kitapların çoğu yayınevlerinden direk 
geliyor zaten. Onun haricinde annem-
le babam ekmek, çikolata alır gibi ki-
tap alırlar bana, o yüzden evin bir ih-
tiyacını karşıladıkları gibi kitaplarımı 
da hep onlar alıyorlar.

En son okuduğum kitap en sevdi-
ğim kitap oldu. Anna Karenina’yı çok 
sevdim. Aslında çok büyük ve ağır bir 
kitap olduğu için başta sıkılıp bıraka-
cağımı düşünüyordum, ama okumaya 
başlayınca beni içine sürükledi. Kur-
gusu çok iyiydi. Anna Karenina deği-
şik bir karakter; sürekli içinde çelişki-
ler, git-geller yaşayan bir kadın ve bu 

karmaşık halini yazar çok iyi anlatı-
yordu. Bazı yerlerde fazla felsefe yap-
tığı için sıkıldığım ya da anlamadığım 
yerleri oldu, ama yine de şimdiye ka-
dar beni en çok etkileyen kitap bu oldu 
diyebilirim. O kadının aklından ge-
çenlerin gerçekçiliği çok etkiledi; an-
laması güç bir kadın olduğu için beni 
zorladı. Sanırım en çok beni zorlama-
sını ve sürekli düşündürmesini sevdim 
bu romanın…

En çok sevdiğim tür polisiye. Bazı-
larını tekrar tekrar okuyorum. Bilinen 
değil de, şu sıra özellikle Norveçli po-
lisiye yazarların kitaplarına sarmış du-
rumdayım. Maceraları, heyecanı, her 
an her şeyin değişebiliyor olması beni 
çok çekiyor. O yüzden polisiyeden çok 
zevk alıyorum.

Kitap okumak benim için hep yap-
tığım bir etkinlik aslında. Ama tabii 
okul döneminde dersler çok yoğun ol-
duğu için çok fazla okuyamıyorum. Bu 
yaz tatilinde epeyce okudum. Kışın, 
tatilde okurum diye yaza bıraktığım 
kitapları okuyup bitirmeye çalıştım.

Eğer bir kitap kahramanı olsay-
dım, sanırım Ingvar Ambjörnsen’in 

Prof ile Pelle kitabındaki Prof olmak is-
terdim. Bu polisiye bir kitap ve Prof’da 
olayları çözen baş kahramanlardan 
biri. Çok güçlü biri Prof; kendinden 
kat kat büyük güçteki adamlarla mü-
cadele edebiliyor. Ayrıca zeki de oldu-
ğu için olayların arkasındaki gerçekle-
ri kolayca bulabiliyor. Ama onu sev-
memin nedeni gücü ya da zekâsı değil; 
başından bir sürü farklı şey geçtiği, be-
nimkinden çok farklı bir dünyada ya-
şadığı için… Sonuçta hayatım boyun-
ca ben böyle şeyler yaşayamam gibi 
geliyor ve onları okumak keyif veriyor. 

Kitaplarımı biriktirmeye başla-
mam okumayı öğrenmemle birlikte 
oldu. Kendimi bildim bileli kütüpha-
nem vardı. Zamanla büyüdü tabii. En 
sevdiğim kitapları, tekrar okumak is-
teyeceklerimi, rafın ön kısmına koyu-
yorum, diğerleri rastgele duruyorlar.

Kütüphanelere gitmeyi seviyorum. 
Ama kütüphanede kitap okumayı sev-
miyorum. Odamda müzik açıp ya da 
rahatça uzanıp okumaktan hoşlanıyo-
rum.

Kitaplarımı arkadaşlarımla paylaş-
mayı severim ama zarar vermelerin-
den nefret ediyorum. Bu yüzden en 
güvendiğim ve evime yakın oturanla-
ra vermeyi tercih ediyorum. 

“Başka hayatları 
okumak, onların 

içine girmek 
insana iyi gelir.”
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Ben Oğuzhan Öz, 18 yaşındayım 
ve Ümraniye Anadolu Lisesi’nden yeni 
mezun oldum. 

İlk okuduğum kitap Jules Verne’nin, 
Dünyanın Merkezine Yolculuk kitabıy-
dı diye hatırlıyorum. Ne okuyacağımı 
hep ben seçtim ama biri bir kitap tav-
siye ettiğinde de dikkate alırım. Genel-
de kitaplarımın çoğunu ailemin para-
sıyla alırım, ama olur da çok istediğim 
bir kitap varsa harçlığımdan kullanıp 
da alabilirim. 

En sevdiğim kitap şudur diyemem, 
ama aynı oranda bayıldığım üç kitabı 
sayabilirim: Körlük; Karamazov Kar-
deşler ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü. 
Bana göre son bin yılda, hatta biraz 
iddialı olabilir ama insanlık tarihinde 
yazılmış en etkileyici romandır Kara-
mazov Kardeşler. Mutlu Prens de, ço-
cukların gerçekten okuması gereken 
bir kitap. 

Klasikleri okumayı çok seviyorum 
ve onların da çoğunun dahil olduğu 
tür dram sanırım… ama polisiye oku-
mayı da çok severim. Mesela Sherlock 
Holmes sevmeyen insanlar olduğunu 
düşünemiyorum. 

Bir kitap kahramanı olsam bu 
kesinlikle Goethe’nin Faust roma-
nındaki Faust olurdu. Ama aslında 
Dostoyevski’nin Budala’sındaki Prens 
Mişkin’e de aynı mesafede duruyorum 

diyebilirim…
Kendi kütüphanemi oluşturmaya 

tam olarak amcamın aldığı kitaplar-
la başladım. Amcam, okumaya başla-
dığım ilk zamanlarda okuma isteğimi 
teşvik etti hep. 

Kitaplar mı sinema uyarlamaların 
mı sorunuza gelince, bu zor bir soru, 
çünkü kitabı okurken sizin hayal gü-
cünüze bırakılır her şey, ama filmde 
yönetmenin bakış açısına mahkumuz-

dur. Ben bu yüzden kitapları, filmle-
rine tercih ederim. Ama bu durumun 
istisnaları mevcut değil diyemem. Me-
sela Harry Potter serisinin kitaplarında 
bulduğumu filmlerinde bulamadım, 
ancak Yüzüklerin Efendisi’nin film se-
risi de kitapları kadar harikaydı.

Kitap okumanın en sevdiğim yanı, 
okumaya başlar başlamaz sizi bulun-
duğunuz dünyadan çıkarıp kendi dün-
yasına sürüklemesi. Bu da, bana göre 
kitap okumanın en cezbeden yönü… 

Ama her kitabı değil, nitelikli ola-
nını. Yani iyi kitap okumak daha de-
ğerlidir bence… Böylece daha iyi ki-

taplar okumak için size vakit kalır.
Kitaplarımı paylaşacağım insanla-

rı titizlikle seçerim, çünkü eğer eski-
den bu kararı vermiş olsaydım kütüp-
hanemdeki kitap sayısı şimdikinin iki 
katı olacaktı. Ne yazık ki, kitaplarımı 
paylaştığım insanların çoğu geri ver-
medi. 

Okul kütüphanesi dışında hiç kü-
tüphaneye gitmedim, çünkü okuyaca-
ğım kitapları satın alırım ve araştırma 
yaparken de internetten yararlanırım. 
Bir diğer nedeni de, oturduğum yerin 
yakınlarında belediye tarafından nite-
likli bir kütüphane açılmaması. Yakın-
larda nitelikli bir kütüphane olsaydı, 
farklı bir tutum benimseyebilirdim.

‘İyi’ kitaplar olmasaydı -ki gerek-
siz kitaplar yok değildir, insanlığın 
gelişimini ileri kuşaklara aktarması 
imkânsızlaşırdı. Tabii burada kitabın 
ana unsuru olan yazı üzerinden gidi-
yorum. Öte yandan insanlar fikirleri-
ni, hikâyelerini, hatta bazen hayatla-
rını ölümsüzleştirmek için, kalıcı hale 
getirmek için de başvururlar kitaba. 
Tüm bu kalıcılığı yazdıkları kitaplarla 
sürdürürler. 

Ben de kitap yazmak isterim, hatta 
bu yönde girişimlerim oldu. Ancak şu-
nun farkındayım ki, kitap yazmak için 
öncelikle iyi bir okuma birikimine ih-
tiyaç var. Bu yüzden asıl ağırlığı oku-
ma üzerine veriyorum. Yazmaya ça-
lıştığım ilk kitapta şizofren, ancak çift 
değil üç kişilikli bir adamı konu edin-
miştim… 

“Kitap yazmak 
için öncelikle 
iyi bir okuma 

birikimine 
ihtiyaç var.” 
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Ben Artun Çikdem. 8 yaşındayım. 
İkinci sınıfa gidiyorum. Özel Mera-
metçiyan Ermeni İlkokulu’nda okuyo-
rum. 

Okuduğum ilk kitabı hatırlamıyo-
rum. Annemin ben uyumadan önce 
bana masallar okuduğunu hatırlıyo-
rum sadece. Geçen sene birinci sınıf-
tayken, öğretmenimiz bize bir kitap 
listesi veriyordu; biz de içinden iste-
diğimiz kitapları seçiyorduk. Herkes 
kendine bir kitap seçiyordu. Okuyup 
bitirince onu bir arkadaşına veriyordu, 
arkadaşı da ona… 

Bazen annemle babam da oku-
mam için kitap getiriyor, ama ben ken-
di istediğimi okumayı seviyorum. Bir 
de abimin kocaman kitapları var; hep-
si çok kalın, onları daha okuyamıyo-
rum ama içlerindeki resimlere bakma-
yı seviyorum.

En sevdiğim kitap, Melis’in Pas-
tası. Onu yaz tatilindeyken okumuş-
tum. Melis diye bir kız var. Bir de kız 
kardeşi var, ama kardeşi çok yaramaz. 
Melis’in oyuncaklarını kırıyor hep. İşte 
bir gün Melis’in doğum günü oluyor. 
Annesi ona kocaman bir pasta hazır-
lıyor. Kardeşi gelip pastayı yere fırlatı-
yor. Melis de bunu görünce ağlamaya 
başlıyor. Annesiyle babası kardeşine 
ceza veriyorlar. Onu evde yalnız bıra-
kıp, hep beraber lunaparka gidiyorlar, 
Melis çarpışan arabalara binerken bir 
bakıyor, dev gibi bir pasta var babası-
nın elinde! Üstünde de, “İyi ki doğdun 
Melis!” yazıyor. Melis çok mutlu olu-
yor. Kitap da böyle bitiyor işte…

Bir de Tostoroman’ı çok sevdim. 

Kitabın sonunda farenin kediyi kova-
laması çok komik geldi bana! O yüz-
den beni güldüren kitapları okumayı 
çok seviyorum. 

Bir de bazı kitapların filmleri olu-
yor. Geçen sene Süpermen’i izlemiştim 
sinemaya gidip… Şimdi annem bana 
onun kitabını aldı. Onu okumaya baş-
ladım. Bence kitapların filmlerinin ol-
ması da güzel. Bir de bazılarının bilgi-
sayar oyunları da var. Onlarla da oy-
nuyorum, hem filmini izliyorum, hem 
oyununu oynuyorum, hem de kitabı-
nı okuyorum. Hepsi de güzel kendine 
göre…

 Bazı kitapları okulda öğretmeni-
miz kütüphaneden alıp dağıtıyor. Ama 
onlar biraz sıkıcı geliyor bana. Bazen 
okuyormuş gibi yapıp, sadece resim-
lerine bakıyorum! Ama biz kitap oku-
maya gitmedik hiç kütüphaneye. An-
nemler de hiç götürmedi… Aslında 
kütüphanelere gitmeyi isterdim, çün-
kü mesela bizim okuldaki kütüphane 
çok değişik görünüyor gözüme. En üst 
katta, tavan arasında olduğu için bi-
raz karanlık, o yüzden bir sürü lamba 
konulmuş ve çok yüksek dolaplar var, 

hepsi kitap dolu. Bazılarının içine bak-
tım, çok eskiden çıkmış bir sürü ki-
tap vardı. Sayfaları da sararmıştı, de-
ğişik ama güzel de bir kokusu vardı o 
eski kitapların. Aslında oraya ilk defa, 
arkadaşlarımla saklambaç oynarken 
saklanmak için girmiştim ama oda-
yı sevdim, çıkmak istememiştim. Bu 
yüzden kütüphanelerde kitap okumak 
isterdim, belki artık daha sık giderim 
bizim okuldakine de…

Kitap kahramanı olabilseydim, 
kim olurdum aklıma bir şey gelmi-
yor, ama çok komik biri olmak ister-
dim. Herkesi güldürmek isterdim. Bir 
de süper güçleri olan biri olsaydım gü-
zel olurdu! Hem o zaman hiç yapama-
yacağım şeyleri de yapabilirdim. Uça-
bilmeyi çok isterdim mesela, süper 
güçlerim olsa uçabilirdim. Süpermen 
kitabını henüz bitirmedim, ama o da 
böyle biri… Artık onu herkes tanıdığı 
için Süpermen olmak istemezdim. Ben 
daha okumadım ama abim benim ya-
şımdayken okuduğu bir kitabı anlat-
mıştı bir keresinde. Adı, Avatar. Onu 
çok anlatıyor, benim de hoşuma git-
ti, belki o olmak isterdim. Hem filmi 
de var o kitabın, ama ben daha izleme-
dim. Annemle o kitabı almaya gidece-
ğiz en yakın zamanda…

Eğer kitaplar olmasaydı, içinde ya-
zan şeyleri insanlar bilemezdi. Bilgile-
ri öğrenemezdi hiç kimse. Bu yüzden 
kitaplar olmalı bence… Ben her kitabı 
okumuyorum. Komik, bir de macera 
kitaplarının hepsini okumayı isterim. 

“Kitap 
kahramanı 

olsaydım, komik 
biri olurdum.”
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SineKitap’ın bu ayki konuğu Bram Stoker’ın efsane romanı Drakula. Yüzyıllardır yaşamımızda olan 
Kont Drakula’nın kanlı maceraları pek çok filme uyarlandı. Kontun Transilvanya’dan İstanbul’a 
uzanan yolculuklarında yarasalar, kurtlar ve sıçanlar da eksik olmadı. 

Her devrin vampiri Drakula

Korku romanlarının en afili ko-
nularından biridir vampir hikâyeleri. 
Vampir deyince de kuşkusuz bir feno-
men haline gelmiş Drakula gelir he-
men akla.  Zira vampir hikâyelerinin 
bir kült haline gelmesi, İrlanda asıl-
lı Bram Stoker’ın 1897 yılında yazdığı 
Drakula romanı sayesinde olur. Tüm 
zamanların en tanınmış vampiri bu-
güne kadar elli kez beyazperdeye akta-
rıldı. Hem edebiyatın hem sinemanın 
korku türünde klasiği oldu. 

Önce ölümsüz kahramanın yara-
tıcısı Stoker’dan kısaca bahsedelim. 
Dublin’de dünyaya gelen yazar, yaşa-
mının ilk yıllarında hiçbir doktorun 
teşhis edemediği bir nedenden ötürü 
yatalaktı. Sekiz yıl sonra bir gün aya-
ğa kalktı, yürümeye başladı. Zaman-
la vücudu gelişti ve Dublin Trinity 
College’ın en çok ödül alan sporcusu 
oldu. O da babası gibi devlet memu-
ru oldu. Bir yandan da yazmaya baş-
ladı. Yazıları keşfedilince memurluğu 
bıraktı ve kendini sadece yazmaya ver-
di. Drakula’nın ortaya çıkış hikâyesi 
ise yazarın hayatından da ilginç. 

Yazar Stoker, gerçek bir kişilikten 
yola çıkarak yaratmış Drakula’yı. Bu 
kişilik bize tarih kitaplarından da ta-
nıdık gelecek, Kazıklı Voyvoda olarak 
adlandırılan, acımasız Eflak Prensi 
Vlad Tepeş’den başkası değil. Vlad Te-
peş Romanya’da bir ulusal kahraman 
olarak anılsa da tarihin gördüğü en 
zalim katillerden biriydi. Lakabından 
da anlaşılacağı üzere yaşamı boyunca 
binlerce insanı kazığa geçirdi, toplu 
olarak yaktı. 

Peki Kazıklı Voyvoda nasıl ‘Draku-
la’ adını aldı? Rumenlere göre bunun 
da ilginç bir açıklaması var. 15’inci 
yüzyıl başlarında, Osmanlı tehdidi-
ne karşı Avrupa bir siyasi-askeri birlik 
kurmaya karar vermiş. Bu birlik, çok 
sınırlı sayıda basılan bir sikke ile tescil 
edilmiş. Sikkenin bir yüzünde Vlad’ın 
simgesi olan ejderha resmi varmış. İn-
gilizcede ‘Dragon’ olarak bilinen ejder-
hanın Romanca karşılığı ‘Dracul’muş. 
İşte Drakula ismi de burdan geliyor. 

Stoker, Drakula’yı gündüzleri me-
zarında uyuyan, geceleri ortaya çı-
kan bir vampir olarak resmetmiş. Ki-
tap, Transilvanya’daki şatosunda yaşa-
yan ölümsüz, insanların kanıyla bes-
lenen Kont Drakula’yı anlatıyor. Dra-
kula beyaz teni, uçlara doğru sivrilen 
tırnakları, kıpkırmızı dudakları, bem-
beyaz sivri köpek dişleriyle bir hayli 
korkutucu görünüme sahip. Kurt, ya-
rasa ve sıçan kılığına girebilen nam-ı 
diğer Transilvanya canavarının, ayna-
da aksi görünmüyor. Onu kaçırma-
nın, uzaklaştırmanın tek yolu ise sa-
rımsak ve haç. Kitap, genç avukat Jo-
hathan Harker’ın, Drakula’nın şato-
suna gelmesiyle başlıyor. Genç avu-
kat, Kont Drakula’nın Londra’da yap-
mak istediği gayrimenkul yatırımla-
rı için geliyor ve kontu bilgilendiriyor. 
Ancak işler hiç de beklediği gibi gitmi-
yor. Esrarengiz ve korkutucu Kont’tan 

kaçıp İngiltere’ye döndüğünde genç 
kadınların boyunlarında sivri dişler-
le oyulmuş izler belirdiğini öğreni-
yor. Harker’ın nişanlısı da Drakula’nın 
ölümcül öpücüklerinden nasibini alı-
yor.  Harker ve çevresinin Drakula ile 
mücadelesi başlıyor. Mektuplar, gün-
lükler, notlar biçiminde birinci tekil 
kişi anlatımlarından oluşan roman, 
korku türünün en popüler klasiği sa-
yılsa da bu türün de ötesine geçen bir 
edebiyat klasiği. İncil’den sonra en çok 
basılan kitap unvanına sahip. 

DRAKULA GERİ DÖNÜYOR
Drakula’nın devam hikâyesi de ya-

zıldı. Drakula Ölümsüz, Bram Stoker’ın 
geride bıraktığı notlardan derlen-
di. Yirmi beş yıl önce Drakula’yı yok 
edenler esrarengiz biçimde ölüyordu. 
Yoksa Drakula yaşıyor muydu? Acaba 
bir başkası, onun kanından gelen biri,  
öç mü alıyordu? 

Hal böyle olunca sinemanın da en 
vazgeçilmez konularından biri oldu 
Drakula. 1920’lerden itibaren defalar-
ca beyazperdeye aktarıldı. Drakula’yı 
aralarında Bela Lugosi, Klaus Kinski, 
Christopher Lee ve Gary Oldman’ın 
da yer aldığı birçok aktör başarıy-
la canlandırdı. Tabii ki, Türkler de 

Umay SALMANSineKitap

Drakula: Ölümsüz
Dacre Stoker - Ian Holt
Çeviren: Selim Yeniçeri

Artemis Yayınları / 560 sayfa



Drakula’yı filme çekti. 1953 yapımı 
Drakula İstanbul’da, Mehmet Muhtar 
tarafından çekildi. İlk Türk korku fil-
miydi. Film, Bülent Oran’ın oynadığı 
avukat Azmi’nin, İstanbul’dan mülk 
almak isteyen Kont Drakula’ya (Atıf 
Kaptan) yardım için Romanya’ya 

gitmesiyle başlıyor. Daha sonra 
Drakula’nın bir tabut içinde İstanbul’a 
gelişi ve Azmi’nin peşine düşmesiyle 
devam ediyor. Filmin sonunda Azmi, 
Drakula’yı Eyüp mezarlığında kıstı-
rıp öldürmeyi başarıyor. Son Drakula 
filmlerinden biri ise Francis Ford Co-
polla tarafından çekildi. Filmde Keanu 
Reeves, Anthony Hopkins, Gary Old-
man, Monica Bellucci, Winona Ryder 
gibi pek çok ünlü isim rol alıyor. Gary 
Oldman âşık bir ‘Drakula’ olarak ol-
dukça farklı bir karakter çiziyor.

VAMPİRİN DEĞİŞEN İMAJI
Bu arada Drakula filmlerinde 

set olarak kullanılan, kitapta da ge-
çen Kont Drakula’nın yaşadığı meş-
hur şato, yani Bran Kalesi 1212’de 
inşa edilmiş. Kazıklı Voyvoda’nın şa-
toyu sık sık ziyaret etmesinden dolayı 
‘Drakula’nın Şatosu’ olarak nam yap-
mış. Sonuç olarak  Drakula, sevenle-
riyle sevmeyenleriyle bir fenomen. 

Hatta giyimden edebiyata, sine-
madan gıdaya, hatta turizme kadar 
bir marka. Slav folklorundan türeyen 
vampir motifi, Stoker’ın Drakula’sıyla 

zirveye ulaştı. Vampir motifinin 20. 
yüzyılda gördüğü genel kabul, onun 
sayesinde kırmızı astarlı siyah pele-
rin giyen, güçlü bir karizması olan, fi-
ziksel ve seksüel yönden güçlü, gece-
leri yaşayan, gündüzleri uyuyan, kan 
emen, kurbanını isterse vampirleşti-
ren, kalbine kazık saplandığında ölen 
doğaüstü bir yaratık oldu. Hatta po-
pülerliği, Drakula’nın imajını da yıl-
lar içinde değiştirdi. Kitaptaki o kor-
kunç Drakula kimi zaman metrosek-
süel, yakışıklı haliyle karşımıza çıktı. 

Dracula
Bram Stoker

Çeviren: Niran Elçi
İthaki Yayınları / 422 sayfa
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Angela Sommer-Bodenburg’un Küçük Vampir serisi, çocuklara onları vampirlerle barıştıracak bir 
kitap olarak önerilebilir. L. J. Smith’in gençler için yazılmış Vampir Günlükleri’yse aşk, şiddet, kan, 
cinsellik gibi sivri temalarıyla günümüz vampir hikâyeleri modasına uygun bir kitap.

Vampirlerle ilgili ilk anılarım pek 
de hoş değildir. Hafızamda çok net de-
ğil, ama ilkokul ikinci sınıfa giderken 
duymuş olmalıyım ilk kez bu ‘gizemli’ 
sözcüğü. Sınıf arkadaşım Sibel’in an-
nesi ona çöp kutularından uzak dur-
masını, çünkü çöplüklerde vampirle-
rin yaşadığını söylemiş. O da büyük 
bir sırrı ifşa edercesine, utana sıkıla 
bana anlatmıştı bunu. Sıkıntının se-
bebi, daha önce aramızda adı bile geç-
memiş canlılar hakkında konuşmak, 
‘vampir’ diyebilme cesaretini göste-
rebilmekti kuşkusuz, yoksa ikimiz de 
çöp falan karıştırmıyorduk, en azın-
dan o zamanlar…

VAMPİRLE İLK TANIŞMA
Daha sonra evdekilerin izlediği 

vampirli filmleri ‘yanlışlıkla’ gördüm, 
vampirler hakkında yeni şeyler duy-
dum, balkona asılan sarımsakların on-
ları kovduğunu, sadece geceleri gö-
ründükleri için en azından gündüzle-
ri rahat olmam gerektiğini öğrendim. 
Sonra zamanla vampir hikâyelerine 
âşık oldum, filmlerine bayıldım. Tran-
silvanya denen puslu yeri merak ettim, 
korktum ama sarktım…

Ama hep şunu da düşündüm, sözlü 
edebiyat, yazılı edebiyat, sinema, çiz-
gi roman, hatta arkadaş sohbetlerinde 
vampir hikâyelerinin hep en iyileriyle 
haşır neşir oldum. Vampirli film, kitap 
yapmak zor işti, her an klişeye kayabi-
lirdi, ama işte yapıldı mı yapılıyordu.

Bu dosya konusu için yazaca-
ğım kitapları okurken bunları düşün-
düm. Elimdeki kitaplar başka sebep-
lerden de olsa bayağı kötüydü. Ange-
la Sommer-Bodenburg’un yazdığı Kü-
çük Vampir serisi hikâye açısından çok 
doyurucu olmasa da dilinin özeni, sa-
mimi içeriği dolayısıyla yine de vasa-
tın üzerinde. Ama çocuklar için yazı-
lan vampir kitaplarının düştüğü şu ge-
nel tuzağa o da düşmüş. Efsaneleriy-
le, masallarıyla gerçek bir ‘önünde say-
gı duruşuna geçilecek’ kahraman olan 

‘vampir’, burada âdeta bir soytarıya 
dönüşmüş. Korkuyla başa çıkabilmek 
için onu küçümsemek iyi yoldur evet. 
Camus’dan öğrendik, ‘küçümsenerek 
üstesinden gelinemeyecek hiçbir kader 
yoktur’u. Kendi küçük hayatlarımızla 
başa çıkabilmek, korkuların, düşman-
ların, kötülüklerin üstesinden gelebil-
mek için düstur da edindik. 

KORKUYLA BARIŞMAK
Ama bazı şeyleri ‘gözünüzde bü-

yütmek’ fena bir şey değildir bazen. 
Saygı duymayı, başka olanın gizemini 
iyice duyumsamayı getirir çünkü bera-
berinde. Çocukları vampirlerden kor-
kutalım ya da biz küçükken yapıldığı 
gibi onlar hakkında yanlış bilgiler ve-
relim demiyorum, ama en azından bü-
yüdüklerinde vampir hikâyelerinden 
alacakları tadı da engellemeyelim. 
Yine de çocuk, zararsız, eğlenceli ve 
onu vampirlerle barıştıracak bir kitap 
okusun derseniz Küçük Vampir seri-
si ideal. 

Casper sayesinde ‘hayalet’ fikriy-
le barışmamız gibi… Çünkü Küçük 
Vampir Rüdiger ve arkadaşı Anton, 
birbirinden ilginç hikâyeler yaşarken 

bir yandan da vampir denilen mefhu-
mun ‘senin benim gibi’ bir canlı oldu-
ğunu gösteriyorlar. Ama bir o kadar da 
farklı tabii. Örneğin geceleri uyumu-
yor Rüdiger ya da sürekli kırmızı içe-
cekler içmek istiyor. Bu ‘absürd’ istek-
leri Anton için eğlence oluyor.

Artemis Yayınları’ndan çıkan Vam-
pir Günlükleri’yse lise çağındaki genç-
ler için hazırlanmış. L. J. Smith’in Uya-
nış ve Savaş ve Öfke ve Karanlık Buluş-
ma adlı kitapları son zamanlarda epey 
moda olan gençlik ve vampir konusu-
na eğiliyor. Twilight serisinin dilini ve 
hikâyesini tutturan Vampir Günlük-
leri, Elena, Stefan, Damon ana karak-
terleri arasında aşk, seks, intikam, kan, 
aman aman saymayayım daha, dolu 
bir öyküye odaklanıyor. Elena, altın 
kızken başından beri korktuğu ve birr 
yandan da imrendiği ‘şeye’ dönüşüyor, 
yani vampir oluyor. Genç kalmak, gü-
zellik, seksilik... İyi de, vampir misin 
derdin var!

Bu hikâyede de bir esas kız, bir esas 
oğlan bir de kıza âşık ezik oğlan mef-
humu var. Hikâye çok bildik, dil va-
sat, ama akıyor. Vampir edebiyatıyla 
ilgilenen, ilgilenmek isteyen, bir yer-
den başlayayım diye düşünenlere ilk 
elden tavsiye edilecek kitaplar bunlar 
değil, ama ‘bunlar da var’ demek için 
bir bakmaktan zarar gelmez. 

Küçük vampirler 
büyüyünce… Elif TÜRKÖLMEZ

Küçük Vampir / Dehşet Gecesi
Angela Sommer-Bodenburg
Resimleyen: Amelie Glienke

Çeviren: Gülderen Pamir
Say Yayınları / 152 sayfa
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Gizemli bir kitap aracılığıyla Taş Devri’nden Eski Roma ve Rönesans’a, hatta samuraylar çağına 
yolculuk eden üç arkadaşın maceralarını anlatan Zamanda Üç Kafadar serisi, okuyucuları için 
serüvenli bir dünya kültür tarihi tadında…

Çocukluk ideallerim arasında ar-
keolog olmak yoktu, ben de hemen 
her çocuk gibi astronot ya da sihirbaz 
olmak isterdim. Ama gençlik ideali-
min tohumlarının o dönem atıldığını  
söyleyebilirim, çünkü tarihi çok sever-
dim. Mısır piramitleri, Cilalı Taş Dev-
ri insanları, Fransız İhtilali kahraman-
ları ilgimi çekerdi. Resmi tarihle sınır-
lı kalmamak için aldığım kitaplar ya 
bol resim ama az bilgi içerir ya da ya-
şım için ağır kitap denilen kategoriye 
girerdi. Bu yaşımda keyifle okuduğum 
çocuk kitapları çocukluğumda olsaydı 
şu an nasıl bir “ben” olurdum acaba? 

Üniversite yaşamım tarih sevgimi 
bir nebze tatmin etti etmesine de Za-
manda Gezinen Üç Kafadar’ın serü-
venleri tekrar iştahımı kabarttı desem! 

Eski bir ilkokul öğretmeni olan Jon 
Scieszka’nın kaleminden çıkan ve on 
altı kitaba ulaşan Zamanda Gezinen 
Üç Kafadar dizisi, gizemli Kitap aracı-
lığıyla zamanda ve mekânda yolculuğa 
çıkan üç arkadaşın, Joe, Sam ve Fred’in 
serüvenlerini anlatıyor. 

Joe onuncu yaş gününde, sihirbaz 
dayısından başka hiçbir kitaba ben-
zemeyen bir kitap hediye alıyor; için-
den soluk yeşil zaman yolculuğu du-
manı çıktığında çevresindekileri baş-
ka zaman ve yere götüren; Joe, Sam 
ve Fred’in efsanevi kent Camelot’ta 
Kral Arthur ile Yuvarlak Masa 
Şövalyeleri’ni, 3000 yıl önceki Mısır’da 
Firavun’un tapınağını ve küçük Fira-
vun Tutmosis’i, 2095 yılına gittiklerin-
de kendi torunlarının torunlarını ya 
da Eski Roma’daki gladyatörleri gör-
melerini sağlayan inanılmaz bir buluş. 

Kitap’ı bazen bir resim hareke-
te geçiriyor, bazen içindeki sözcük ya 
da rakamlar. Ve onlar yokken, Bro-
oklyn, New York’da zaman ilerlemiyor. 
Üç Kafadar için gittikleri zaman ve 
mekândan eve dönmelerinin tek yolu 
Kitap’ı bulmak. Çünkü nereye gider-
lerse gitsinler başları derde giriyor ve 
Kitap’ı bir şekilde kaybediyorlar.

Üç Kafadar’ın elime geçen iki yeni 
serüveni, Da Vinci Bize Dâhi Dedi ve 
Vay Vay Samuray! 

Üç Kafadar, Da Vinci Bize Dâhi 
Dedi’de Kitap’ın nasıl çalıştığı sorusu-
nun yanıtını bulmak için 1500’lü yıl-
ların İtalyası’na gidiyorlar. Kitap’ın sır-
rının ancak onu icat edenle görüşerek 
ortaya çıkacağını düşünüyorlar ki icat-
larla ilgili, içinde telefon, araba, çiklet 
vb.’nin buluşuyla ilgili bilgiler, çizimler 
olan bir kitap Kitap. Peki Kitap’ın mu-
cidinin niçin da Vinci olduğunu dü-
şünüyorlar? Çünkü Leonardo aynı za-
manda bir bilim insanı, mucit, anato-
mi bilgini, teorisyen, müzisyen, felse-
feci, öğretmen. 

Çocuklar bu yolculukta sadece 
Leonardo’yla karşılaşmıyor. Rönesans 
döneminin önderlerinden Cesare Bor-
gia, yardımcısı ve arkadaşı Floronsalı 
yazar, devlet adamı Niccolo Machia-
velli ve asık suratlı yüzbaşı Nassti’nin 
elinden Leonardo’yla birlikte kurduk-
ları bir plan sayesinde kurtuluyorlar.  

NEW YORK’TAN TOKYO’YA
Vay Vay Samuray!’da ise Japon şiiri 

haiku yazma ödeviyle uğraşan Üç Ka-
fadar, Kitap sayesinde 1600’lü yılların 
Japonyası’nda zırhını kuşanmış bir sa-
murayın odasında buluyorlar kendi-
lerini. Ve tabii ki Kitap yine yanların-
da değil. Mızrakla kafasını kopardıkla-
rını sandıkları samurayın yalnızca bir 
zırh olduğunu anladıklarında rahatlı-
yorlar, ama gerçek bir samurayın kılı-
cıyla odada bitivermesiyle yine yürek-
leri hopluyor. En önemlisi de samu-
rayın dediklerinden tek kelime anla-
mamaları. Çünkü nereye zaman yol-
culuğu yaparlarsa yapsınlar, herkesin 
onların dilini konuşmasını sağlayan 
Kitap’taki otamatik dil çeviriciyle ilgi-
li bir sorun var. 

Samurayın kılıcından kurtulmanın 
tek yolu, Joe’nun dayısından öğrendi-
ği basit sihir numaraları. Joe izleyenin 
dikkatini yöneten basit bir numaray-
la ve yaptığı gevezelikle samurayı gül-
mekten geçiriyor. Otomatik dil çeviri-
cinin düzelmesiyle de samuray Tada 
Honda ile tanışıyorlar. Ve beraberce 
hem Kitap’ı bulmak için hem de Kı-
zıl Şeytanlar’a katılıp Japonya’da 1543-

1616 yılları arasında yaşamış bir sa-
muray olan Tokugava İeyasu ile buluş-
mak için Edo’ya (bugünkü  Tokyo’ya) 
doğru yola çıkıyorlar. 

Bu yolculuktaki tehlikelerdense, 
Yıl 2095 serüveninde karşılaştıkları to-
runlarının torunları, kendilerine tıpa-
tıp benzeyen üç kız arkadaş Jo, Samm 
ve Freddi sayesinde kurtuluyorlar. 
(Kendi Kitap’ları onlara miras kalıyor 
ve böylece onlar da zamanda istedikle-
ri yere yolculuk edebiliyor.) 

Çocuklar için zamanda yolculu-
ğa çıkma düşü gibisi yoktur gerçekten. 
Ama belki de en güzeli Joe’nun tespi-
ti: “Biliyor musunuz, şimdi düşünüyo-
rum da, aslında zaman yolculuğu o ka-
dar da olağandışı bir şey değil. Her za-
man herkesin başına geliyor. Olmasını 
beklediğiniz iyi bir şey varsa –örneğin 
hafta sonu tatili için sabırsızlanıyorsa-
nız, cuma günü saat ikiyle üç arası son-
suza kadar bitmez. Zamanın yavaş geç-
mesini istediğinizdeyse –örneğin, o haf-
ta doktora gidip aşı olmanı gerekiyor-
sa, yedi gün göz açıp kapayıncaya ka-
dar geçer.” 

Zamanda Gezinen Üç Kafadar’ın 
serüvenleri, çocukları olduğu kadar 
büyükleri de hem dünya kültür tari-
hinde yolculuğa çıkarıyor hem de eğ-
lendiriyor. Okumaya mesafeli olan ço-
cukları mizahi diliyle eğlendirip oku-
mayı sevdirebileceği gibi hepimizin 
düşü zaman yolculuğu tecrübesini bir 
nebze olsa da tatmamızı sağlıyor. 

Küçük zaman yolcuları Mine ERYAVUZ

Vay Vay Samuray!
Jon Scieszka

Resimleyen: Adam McCauley
Çeviren: Müren Beykan

Günışığı Kitaplığı / 84 sayfa
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Kırtasiye denilen şu büyülü dünya-
nın yaşı yok gerçekten de. Evdeki ka-
lemliğim binbir çeşit uçlu, kurşun, pi-
lot kalemle; kokulu, kokusuz, sert, yu-
muşak silgiyle; çekmecem keçeliden 
nova color’a rengârenk boya kalem-
leriyle; irili ufaklı, çizgisiz ya da kare-
li, telli defterle dolmasına rağmen ne 
zaman bir kırtasiyeye girsem ufak da 
olsa bir şey almadan çıkamam. Okula 
gittiğim zamanlardaysa yaz rehavetin-
den kurtulup okula daha kolay adapte 
olmamı sağlayan da kırtasiye alışveri-
şiydi. Hele ilkokulda bu alışverişi daha 
da renklendiren en önemli malzeme-
lerden biri de çıkartmalardı. 

KENAR SÜSÜ NİYETİNE
Bizim çıkartma ya da yapışkan de-

diğimiz, matbaa terminolojisinde ‘eti-
ket’ olarak yer bulan, şimdilerin göz-
de adıyla sticker’lar, defter kadar el-
zem bir malzemeydi o zamanlar. Zira 
el emeği göz nuru defterlere sahip ol-
mak için her sayfanın sağ ve sol üst kö-
şesine ya da sayfaların soluna yukarı-
dan aşağıya cetvelle çektiğimiz kırmı-
zı çizginin yanına, kenar süsü niyetine 
çıkartma yapıştırmak âdettendi. Mey-
veler, arabalar, çizgi film karakterleri, 
Barbie’ler… kokulu, kokusuz, yaldızlı, 
gözleri oynayan, kabartmalı, kadifem-
si çıkartmalar… 

Zamanla çıkartma koleksiyonla-
rı, yalnızca çıkartmalara özel defterler 
moda olmuştu. Elde fazla olanlar takas 
yapılır, arkadaşlar arasında birbirine 
çıkartma defteri göstermek 
bir seremoniye dönüşürdü 
âdeta. Bavulumda, peçe-
te koleksiyonu-
mun yanın-
da sakla-
dığım çı-
kartma 

koleksiyonumu ortaya çıkarmama ve 
eskilere dalmama neden olan iki kitap 
duruyor masamda. 

Turkuvaz Yayınları’nın Genç Tur-
kuvaz serisinden yayımlanan Char-
lie ve Lola’nın bir alay çıkartma hedi-
yeli iki kitabı: Tam Olarak Neredeyiz 
Biz? ve Benim Düzenli Çıkartma Ki-
tabım. Lola, Charlie’nin pek ufak ve 
pek komik kız kardeşi; kesip biçmek-
ten, yapıştırmaktan, kalemiyle bir şey-
ler çizmekten, pembe süt dediği çilek-
li süt içmekten hoşlanıyor. Lotta adın-
da, yine pek sevdiği bir kız arkadaşı ve 
yalnızca onun görebildiği, gerçekte var 
olmayan Soren Lorensen adında bir 
arkadaşı daha var. 

Charlie ile en iyi arkadaşı Marv ise, 
füzeler yapmaktan ve uzaya gitmek-
ten hoşlanıyorlar. Bunları yapamadık-
ları zamanlarda parkta Marv’ın sosis 
köpeği Sizzles ile oynuyorlar. Odasını 
toplamaktan sıkılmayan bir çocuk var 
mıdır acaba? Charlie çok düzenli ol-
masına karşın Lola ortalığı toplamak-
tan hiç hoşlanmıyor. 

Felsefesi de ilham verici; odasının 
dağınık olmadığını, her şeyin düzgün-
ce çevreye yayıldığını düşünüyor. “Her 
şey her zaman senin olduğunu sandı-
ğın yerdeyse, hiçbir zaman sürprizler-
le karşılaşamazsın ki!” diyor Charlie’ye 
Benim Düzenli Çıkartma Kitabım’da. 
Ancak Charlie isyan edip odadan ta-
şınmaya yeltenince eşyalarını toplu-
yor Lola. İçinde yüzden fazla çıkart-
ma olan Benim Düzenli Çıkartma 
Kitabım’ın öğretici olduğu kadar en 

eğlendirici yanı, birbirinden güzel 
çıkartmaları her sayfanın sağında 
yer alan yönlendirmelere göre say-
falara yapıştırmak. 

Böylece metni okuyup çizim-
lere bakarken hikâyeyi kendi oluş-
turuyormuş gibi hissediyor in-
san. Tam Olarak Neredeyiz Biz?’de 
kâşif olmanın nasıl bir şey oldu-
ğunu merak eden Lola, Charlie’yle 
birlikte kar fırtınalarından, tro-

pikal ormanlardan, ırmaklardan ge-
çerek gerçek bir serüven yaşamanın, 
Amazon’daki yağmur ormanlarında 
çadır kurup kamp yapmanın nasıl bir 
şey olduğunu tecrübe diyor.

CHARLİE AMAZONLAR’DA
Ama bahçede kurdukları yağmur 

ormanına gerçekten yağmur yağınca 
evin içinde kamp kuruyorlar ve ağaç 
kurbağalarının üstüne binip ağaçların 
arasında salınıyorlar. 

Evet, gerçek bir kâşif yanına çok 
az eşya almalı, yiyeceğini kendi arayıp 
bulmalı, ayılar ve kaplanlardan kork-
mamalı, yanında oyuncak getirmeme-
li; Charlie ve Lola bunları tam olarak 
gerçekleştiremese de, iyi kâşifler ol-
duklarına karar veriyorlar.   

Kitapların ilgimi cezbeden özellik-
lerinden biri de âdeta bir kolaj gibi ha-
zırlanan resimlerdi. Çizilmiş bir masa-
nın ya da tilkinin yanında gerçek bir 
elma ya da bir kanyon fotoğrafına rast-
layabiliyoruz. Samantha Hill’in yazdı-
ğı metinle, Lauren Child’ın yaptığı bu 
farklı çizimlerin harmanı da çocuk ki-
taplarında alışageldiğimizden farklı 
bir tecrübe sunuyor, hem çocuk okur-
lara hem de çıkartma koleksiyonuna 
yenilerini ekleyen bendenize.  

Tuğba ERİŞ

Yaşasın çıkartma 
koleksiyonları!
Samantha Hill’in kaleme aldığı Lauren Child’in resimlediği Charlie ve Lola serisinden yayımlanan 
“Tam Olarak Neredeyiz Biz?” ile “Benim Düzenli Çıkartma Kitabım” adlı kitaplar, çocukluk tutkusu 
çıkartmalarımızı sararmış, tozlu defterlerin arasından çıkartacak. 

Charlie ve Lola:
Tam Olarak Neredeyiz Biz?

Samantha Hill
Resimleyen: Lauren Child
Çeviren: İlknur Özdemir
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Masalların uzak ülkelerden ve 
uzak zamanlardan kulağımıza fı-
sıldandığı düşünülür hep. Ama 
bu uzaklık, çocukları yaban-
cılaştırmak bir yana, onla-
rı kucaklar, sarıp sarmalar. 
Aslında çocukların ken-
dilerini en rahat hisset-
tikleri dünya burasıdır. 
Bu dünyada prensesle-
re, şövalyelere ve ejderhala-
ra rastlama olasılığınız hay-
li yüksektir. Uçan süpürgey-
le yolculuk etmek gündelik ve sı-
radandır. Hayvanlar âleminde dostlar 
edinmek ise işten bile değildir. Büyü-
yüp de gerçeklerin ve gerçek insanla-
rın dünyasında birer yer edinmeden 
hemen önce, hayvanlarla ve masal un-
suru ve dolayısıyla gerçek üstü olarak 
nitelendirilebilecek tüm diğer kahra-
manlarla birlikte oyunlar oynadıkları 
bahçedir burası. Bu, hayat bilgisi,  yani 
hayatı ve insanları sembolik ya da ka-
rakteristik öğeler üzerinden tanıma ve 
tavır geliştirme gibi pedagojik bir araç 
olarak tanımlansa da –ki doğrudur-; 
aslında çocukluktaki bilincin böylesi 
kurgulara ihtiyacı yoktur. Çünkü ma-
salları üreten de kuşaktan kuşağa akta-
ran da, onları yeniden yeniden üreten 
de çocuklardır. 

İnsanlık tarihine nispetle, çocuk 
sayılacak yazar Julia Donaldson da beş 
yaşında karar vermiş masalcı olmaya. 
Londra’da Viktoryen tarzı bir evde bü-
yüyen yazarın o sıralardaki en büyük 
sıkıntısı kedileri Geoffrey ile kimin 
evleneceğiymiş: Kız kardeşi mi yok-
sa kendisi mi? Çünkü Geoffrey’nin kı-
lık değiştirmiş bir prens olduğuna ina-
nıyorlarmış. Sonra Geoffrey bir pren-
se dönüşmüş mü bilinmez, ama Julia 
çocuklar için şarkılar ve şiirler yazma-
ya, onlara masallar anlatmaya devam 
etmiş. 

Yazarın tüm dünyada ve ülkemizde 
çok sevilen Tostoraman, Prenses Ayna 
Güzeli, Nohut Oda Bakla Sofa gibi hem 

geleneksel halk hikâyelerinden ve ma-
salcılık üslubûndan beslenen, hem de 
ortaya koyduğu hümanizmayla dikkat 
çeken kitaplarına Zogi de eklendi. 

OKULLU EJDERHA
Zogi, Bayan Ejderha’nın anaokulu-

nun en gözde öğrencisi… Burada bir 
yavru ejderin bilmesi gereken her şey 
öğretiliyor: uçmak, kükremek, alev 
püskürtmek ve hatta prenses kaçır-
mak. Zogi yavruların hem en irisi hem 
de en zekisi olduğu için her seferinde 
bir altın yıldız kazanıyor. Siz ejderha-
ları kötü mü bilirsiniz? Hiç de değil. 
Zogi ve arkadaşları da, herkes gibi içi-
ne doğdukları dünyanın gereklilikleri-
ni yerine getiriyorlar. Düşe kalka, hata 
yapa yapa. 

İşte burada kitap sözünü söylüyor 
ve bunu yaparken çocuk kitaplarında 
eşine az rastlanır bir şekilde didaktik 
değil: “Başarısız olmaktan korkmayın. 
Çünkü ancak böyle öğrenebilirsiniz.”  

Zogi düşe kalka gerçek bir ejderha 
olmak yolunda ilerlerken, bir de dost 
ediniyor kendisine: Prenses İnci. Pren-
ses İnci, ejderhalardan korkmuyor, 
Zogi’yi zor durumda gördüğünde yar-
dımına koşuyor, yaralarını sarıyor. Ej-
derhaların prensesleri kaçırdığı gerçe-
ği düşünülürse, o da oldukça ilginç bir 
karakter (Kitabın sonunda da bir sürp-
rizi var İnci’nin!). 

Uçmak, kükremek, ateş püskürt-

mek derken, sıra prenses ka-
çırmaya gelince Zogi umut-
suzluğa kapılıyor. Prenses 

İnci yine yardımına koşuyor 
ve kendini Zogi’ye kaçırtıp ej-
derlerle birlikte yeni bir ha-
yata başlıyor. Bu yeni hayat-
ta işi, yavru ejderlerin yara-

larını sarmak. Neden son-
ra bir gün kendisini kur-
tarmaya gelen şövalyeye, 
saraya dönüp süslü püs-

lü bir prenses olmak iste-
mediğini, doktor olup insan-

lara yardım etmek istediğini söylü-
yor. Donaldson burada da kız çocukla-
rına, prenseslikten daha etkin ve güçlü 
bir rol model sunuyor. Toplumda faal 
roller edinebileceklerini ve dünyada-
ki en güzel şeyin insanlara yardım et-
mek olduğunu anlatıyor. Şövalye de 
sanki böyle bir teklif bekliyormuşça-
sına prensese katılıyor. Ve kendileri-
ni insanlara yardım etmeye adıyorlar. 
Zogi de onları sırtına alıp diyardan di-
yara gezdiriyor. 

Julia Donaldson’ın diğer kitapla-
rında olduğu gibi Zogi de üslûbu ve in-
celikli diliyle dikkat çekiyor. Cümle-
ler âdeta damıtılmışçasına hitap ettiği 
yaş grubuna ulaşıyor. Bazı tartışmala-
rın yaşının olmadığını bir kez daha is-
patlıyor.  

G. Mine OLGUN

Minik ejderha büyüyor...

Tüm dünyada hem çocuklar hem de ebeveynler tarafından çok sevilen Tostoraman ve Prenses Ayna 
Güzeli gibi kitapların yaratıcısı Julia Donaldson, kadim çizeri Axel Scheffler ile birlikte çağdaş, 
barışçıl masallar anlatmaya devam ediyor. 

Zogi
Julia Donaldson

Resimleyen: Axel Scheffler
Çeviren: Ali Berktay
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Martin Waddell’in “Eve Dönelim Küçük Ayı” ve “Aferin, Küçük Ayı!” adlı resimli, okul öncesi 
kitapları sevginin ve dostluğun değerini gerçekçi ve masalsı bir dille harmanlayarak anlatmayı 
başarıyor. Yazarına yaşama gücü veren bu kitaplar, miniklere de yaşam enerjisi kazandıracak! 

Martin Waddell’in Eve Dönelim 
Küçük Ayı ve Aferin, Küçük Ayı! ki-
taplarını okuyunca, sekiz-on yaşıma 
kadar babamla akşamüstleri çıktığı-
mız park turlarını anımsadım. Park 
gözümde o kadar büyürdü ki koskoca 
kaydırağa çıkıp aşağı inmek imkânsız, 
sırtı desteksiz salıncakta sallanmak 
korkulu bir rüya gibi gelirdi. İşte o an 
hayatımın bir numaralı ve oradan aşa-
ğı hiç inmemiş kahramanı babamın 
beni kontrol eden gözlerine sığınır, 
kaybettiğim güvenimi yeniden bulur-
dum. Çocuklar sevdikleri büyüklerin 
gözbebeklerine ya da devasa kolları-
nın arasına sığınırlar ya her korktuk-
larında, bizim Küçük Ayı da, Büyük 
Ayı’nın sıcacık kucağına sığınıyor, kal-
bi ürkeklikten küt küt çarptığında… 

Martin Waddell, pek çok farklı dile 
çevrilen ve Küçük Ayı, Büyük Ayı se-
risinden çıkan bu iki kitabında, özel-
likle büyümek için acele eden Küçük 
Ayı’nın meraklı ve kâşif muzurluğuna 
değinen ufak hikâyeler anlatıyor. 

Eve Dönelim, Küçük Ayı kitabında, 
ormanda, bembeyaz karların ortasın-
da oradan oraya hoplayan Küçük Ayı, 
sırtını Büyük Ayı’ya dayamanın verdi-

ği huzurla gezerken birden tuhaf sesler 
duymaya başlıyor. Pof pof pof, şıp şıp 
şıp, pat pat pat… O da ne, ormanda 
Pofuduklar, Şıpıdıklar ve Patırdaklar 
mı var yoksa! Büyük Ayı kendinden 
emin; Küçük Ayı’ya, “Korkma sana 
zarar verecek kimse yok ama haydi eve 
dönelim,” deyince Küçük Ayı onun 
kollarında eve doğru kaykılıyor… 

Aferin, Küçük Ayı! adlı kitabınday-
sa, canı keşfe çıkmak isteyen Küçük 
Ayı kayalara, ağaçlara tırmanıyor, ağzı 
kulaklarında dere üzerindeki taşlarda 
zıplamaya başlıyor; ama cup diye suya 
düşünce korkudan çığlık atıveriyor, 
“Yardım et, Büyük Ayı!” diye… 

BİTMEYECEK DOSTLUK
Büyük Ayı, küçüğünün imdadına 

koşup dereye atlayıveriyor ve sırılsık-
lam sudan çıkarıyor onu. Sonra bera-
ber gezip, her zamanki gibi birlikte ve 
mutlu, yuvalarına geri dönüyorlar…

Küçük bir kız çocuğu için babası-
nın parkın köşesinden kendisini izle-
diğini bilmesinin verdiği güven ney-
se, Küçük Ayı için de Büyük Ayı aynı 
anlamı ifade ediyor. Ormanda koştu-
ran, keşfetmeye meraklı Küçük Ayı şı-
pır şıpır suyun, patır patır patırdakla-
rın sesini alınca, kendisi de soluğu Bü-
yük Ayı’nın kollarında alıyor. 

Birlikte sıcacık mağaralarına gidip 
loş ışıklı, kalın battaniyeli, pamuk yas-
tıklı koltuklarına uzanıp masallar oku-
yor ve kim bilir ne tatlı rüyalara ka-
nat açıyorlar koyun koyuna… Önem-
li olan birlikte ve güvende olmaları, iç-
lerinde omuz omuza vermenin huzu-
ruyla, uyku göz kapaklarına çörekle-
niyor ve masum bir gülümseme iliş-
tiriyor yanaklarına… Çocuklar, Bü-
yük Ayı’yla Küçük Ayı’nın bitmeyecek 
dostluğuna alışıyorlar bu masallarla… 

Belki ileride omuz verecekleri ya-
kın bir dosta ya da anne-babalarına sı-
ğınmanın huzurunu bu masallar sa-
yesinde az çok anlamaya, kavrama-

ya başlıyorlar. Büyük Ayı ile Küçük 
Ayı’nın maceraları yalnızca uykudan 
önce bir ölçek uyku sütü tadında değil 
de, bir nevi hayata hazırlayan paketler 
gibi verilmeli çocuklara. Henüz oku-
ma yazma bilmeyen minikler, rahat 
bir koltukta kucağa alınıp sessiz sessiz 
okunmalı; okumayı yeni sökmüşlerin 
eline verilip, bu kez onların tatlı dille-
rinden dinlenmeli bu masallar. Çün-
kü birlikteliğe çağıran bu masallar asla 
yalnız okunacak cinsten değil. 

Ülkesi İrlanda ve hayatını kazandı-
ğı İngiltere’de çocuk kitaplarıyla nam 
salmış Martin Waddell’in birlikte-
lik, dayanışma ve zorlukları beraberce 
aşabilme sacayağında kotardığı Büyük 
Ayı Küçük Ayı serisi, yazarın kanserle 
mücadele ettiği ve, ailesi ve arkadaşla-
rının desteğiyle hastalıktan kurtuldu-
ğu dönemde yayımlandı. Hem gerçek-
çi hem masalsı hem de sade ifade biçi-
miyle, onu okuyan çocukları sözcük-
lerine kilitleyen bu hikâyeler, illüstras-
yonlara imzasını atan Barbara Firth’ün 
yumuşak çizgileri ve renkleriyle etkisi-
ni arttırıyor. 

Anne babaların çocuklarına aile 
bağlarını ve sevginin gücünü öğrete-
bilmelerini sağlayacak, sözü ve derin-
liği güçlü bu seri, mutlaka küçüklerin 
ilk kitapları arasındaki yerini almalı...

Ölüm bizi ayırana dek, 
hep birlikte… Serda SEMERCİ

Eve Dönelim Küçük Ayı
Martin Waddell

Resimleyen: Barbara Firth
Çeviren: Aslı Motchane
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Seza Kutlar Aksoy, Aşk Kalır adlı gençlik romanında kültürlerarası tanışıklık sağlamak için öğrenci 
değişim programıyla Türkiye’yi ziyaret eden gençlerin aşk ve dostluk hikâyelerini anlatıyor. İngiliz 
Laura ile Alman Erik’in Türkiyeli arkadaşlarıyla paylaştıkları anılar unutulacak cinsten değil. 

Öğrenci değişim programıyla 
yurtdışından Türkiye’ye hem dil öğ-
renmek hem de yeni arkadaşlıklar 
yaşamak üzere gelen İngiliz Laura 
ile Alman Erik’in, İstanbul’da kesişen 
öykülerini anlatıyor Seza Kutlar Ak-
soy, Aşk Kalır adlı gençlik romanın-
da. Deniz adlı Türk öğrencinin evine 
misafir olan Laura’nın, daha uçakta 
başlayan ev ve aile özlemine eklenen 
erkek arkadaşı Phil’le aralarındaki 
sorunlar, genç kızı, Türkiye’de kendini 
keşfetmesini sağlayacak bir içsel yol-
culuğa çıkarıyor. 

Deniz’inse, Laura’nın Türkiye’ye 
gelişinin kızının İngilizcesini gelişti-
receğini düşünen, kendine güvenli ve 
güzel bir kadın olan annesinin anlaya-
madığı başka sorunları var. 

Yalnızlık, bunalım ve özgüven-
sizlik gibi ergenlik çağının getirdiği 
türlü problemin yanı sıra, Laura’yla 
konuşacak kadar İngilizcesi olduğuna 
inanmaz Deniz. Annesinin kendisin-
den daha uygun olacağını düşünür bu 
konuda. Ergenlik çağında, anne-kız 
arasında yaşanan iletişimsizliğe iyi bir 
örnek olarak, ‘yabancı dil bilgisinin 
yetersizliği hissini’ verir yazar. 

Romanın başında Deniz’in, ya-
bancı konuğunun gelişinden hemen 
önceki tedirginliği, tamamen bu ör-
nek üzerinden anlatılır. Ancak gerçek 
tabii ki bambaşkadır. Kültürlerarası 
etkileşimin sağlayacağı tüm duygusal 
ve pratik zenginliğin ötesinde, günde-
lik dilde yabancı addedilen kimselerle 
gerçekleşecek ilk buluşmanın verdiği 
muazzam bir tedirginlik hissi kaplar 
insanı. O kişi hele de gençse, tedir-
ginliği daha da artar. Kendi dilinde 
gerçekleşmeyen bir buluşma, salt bir 
eğitim-öğretim aracına dönüştüğünde 
yaşanılacak sürprizler bilinmez.

Seza Kutlar Aksoy da Aşk Kalır’da 
tam da bu tesadüfî, sürpriz dostluk-
lara değiniyor. Korkulan, karın ağrı-
sı, yürek sancısı çektiren ‘yabancı dil 
öğrenmenin aracı’, ‘gerçek yabancının’ 

hiç de korkulacak bir varlık olmadı-
ğını anlatıyor genç okura. Sizi sınava 
sokmayacak, dil bilginizi ölçmeyecek 
ve her kelimenizde kusur aramayacak 
kişidir o. 

UFUKTAKİ SÜRPRİZ AŞKLAR
Gerçek bir tatil keyfinin ve dost-

luğun habercisidir aslında, değişim 
programıyla gelen bu yabancı. İşte De-
niz’lerin, önce Boğaz’a nazır dubleks 
apartman dairelerine, ardından sof-
ralarına ve nihayet Deniz’in cıvıl cıvıl 
döşenmiş odasına misafir olan Laura, 
Deniz için tam da böyle bir insandır. 
Laura ise Türkiye’deki ilk gününde, 
Deniz onunla konuşmaya çekindiği 
için annesinin ağırladığı yabancı ve 
değerli bir misafirdir. 

Uçaktan itibaren taşıdığı, ‘tanıma-
dığı insanlar arasında ne yapacağını 
bilememe’ duygusu Deniz’in az konu-
şan, otoriter babasıyla pekişir. Kendi 
kaygılarını, kültürel farklılığın ve mi-
safir olmanın verdiği özgüvenle aşan 
Laura, ilk günün rehavetinin ardın-
dan, ertesi sabah Deniz’e yaptığı kü-
çük bir şakayla aralarındaki gerginliği 
sona erdirir. Böylelikle Deniz’in de İn-
gilizcesinin hiç fena olmadığı anlaşılır! 

İstanbul’daki tarihi, turistik ve sa-
natsal mekânları birlikte gezen ikili 
kısa sürede çok iyi anlaşır. Pera böl-
gesine ve polisiye romanların krali-
çesi Agatha Christie’nin kaldığı Pera 
Palas Oteli’ne karşıysa ayrı bir merak 
ve heyecan duyar Laura. Ünlü yazarın 
gizemli aşk öyküsünü de öğrenir. Asıl 

sürpriz ise Laura, Deniz’in erkek 
arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra ger-
çekleşir ve yeni aşklar, flörtler başlar. 
Ama Laura’yı İstanbul’da aşkla ta-
nıştıran şey, klasik Türk musikisidir. 
Büyük bir hayranlıkla, Boğaz gezin-
tileri eşliğinde, eski şehrin güzellik-
lerini musikiyle tanır Laura. 

GENÇLER BULUŞUYOR 
Diğer taraftan, Laura’nın uçak-

ta tanıdığı kaba, kılıksız görünüş-
lü, ama iyi niyetli Alman genci Erik 
de, İzmir’de misafir olacağı Bahri 
ve Umut kardeşlerin evine varmış-
tır. Ama kısa bir süre sonra üç genç, 
İstanbul’u gezmek için yola çıkarlar. 
Bahri’nin babasının tuttuğu küçük ve 
şirin evde yaşayacak üçlünün aklı şeh-
rin gece hayatındadır. Erik’in uçakta 
telefon numarasını aldığı Laura’yı ara-
masıyla nihayet tüm misafir öğrenci-
ler İstanbul’da buluşur. 

Umut’la Laura arasında başlayan 
aşk tatilde kısa sürse de ülkelerine 
döndükten sonra görüşmek üzere 
sözleşirler. Deniz ve Erik de bu aşkla 
başlayan etkileşimden nasiplenir. Zo-
runlu başlayan kültürlerarası bir yol-
culuk, bu gençlerin birbirlerini aşkla 
tanımalarına sebep olur. Kültür ve dil 
de en iyi aşkla öğrenilir denmez mi?.. 
Romanın son sürpriziniyse Laura ya-
par: Tüm yaşadıklarını bir romana 

dönüştürür. 

Umut ÖZCAN

Yeni hikâyelere yelken 
açtıran yolculuklar…

Aşk Kalır
Seza Kutlar Aksoy
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İngilizlerin efsanevi kralı 
Kral Arthur’u bilmeyen yoktur. 
Onun büyülü kılıcı Excalibur’u, 
kahraman şövalyesi Lancelot’u 
ve akıl hocası büyücü Merlin’i 
de hepimiz tanıyoruz. Öyle 
ki televizyonda yayınlanan ve 
Merlin’in gençliğini anlatan 
diziyi beğenmeyenler, bu say-
dığımız isimleri daha önceden 
bilenlerden oluşuyor. 

“Yüzlerce, yüzlerce yıl önce, 
tarihin en karanlık çağında tüm 
İngiltere’yi Uther Pendragon adlı 
bir kral yönetmekteydi. Güçlü 
bir kraldı. Ama büyük bir sorunu var-
dı. Çocuğu olmuyordu. Emrindeki bir 
adamı, çağının en büyük büyücüsü 
Merlin’e gönderdi, derdine çare bulma-
sı için. ‘Dileğimi yerine getirmeye söz 
verirseniz, çocuk sahibi olmanızı sağ-
larım,’ dedi Merlin. ‘Çocuk doğduktan 
sonra Sir Hector’un karısına götürüle-
cek ve onlar tarafından yetiştirilecek. 
Bu hem sizin hem de onun geleceğinin 
aydınlık olması için gerekli…” 

İşte böyle başlıyor, büyük Kral 
Arthur’un hikâyesi… Kral Arthur’un, 
onun Yuvarlak Masa Şövalyeleri’nin ve 
Merlin’in öyküleri, Ortaçağ boyunca 
defalarca anlatılmış ve çoğu da yazarı 
bilinmeyen kitaplar halinde İngiltere 
ve Fransa’da elden ele dolaşmıştır. Bu 
kahramanlar kimi zaman İngiliz mito-
lojisini oluştururken, kimi zaman da 
başka ülkelerin şövalye hikâyeleriyle 
karışmıştır. Özellikle Fransız, hatta 
Alman şövalye hikâyelerinde bile bu 
kahramanlar karşımıza çıkarlar. 

Merlin kimilerince bir Kelt lideri 
iken, kimilerince gerçek bir büyücü 
ve akil adamdır. Lancelot gelmiş geç-
miş en büyük şövalye ve kendi başına 
buyruk yaşamanın en büyük timsali-
dir. Arthur ise bazen doğduğu günden 
beri tahtın varisi olarak arz-ı endam 
ederken, bazen bunu ispatlamak zo-
runda kalmıştır. Kısacası, genel olarak 
anlatılan her hikâye birbirinden fark-

lılık gösterir. Sir Thomas Malory isimli 
bir İngiliz şövalye de bütün bunlardan 
yola çıkarak, Kral Arthur’un Ölümü 
isimli eserini yazmış ölmeden kısa 
süre önce. 

ŞÖVALYELERİN BÜYÜLÜ ÇAĞI
Ancak, yüzlerce sayfalık kitabın ne 

yazık ki gerek dilinin ağırlığı, gerek-
se kronolojik olmayan anlatımı, onu 
okunması güç bir kitap haline geti-
rir. Bir bölümde Arthur’un öldüğünü 
okursunuz, hemen ardından da dillere 
destan düğününde bulursunuz kendi-
nizi. Daha önce Türkçede yayınlanan 
ve Mina Urgan tarafından yapılmış 
olan çeviri de, öyle herkes tarafından 
kolaylıkla okunabilecek bir metin de-
ğildir. 

Bilgin Adalı’nın çevirdiği Kral Art-
hur, Merlin ve Yuvarlak Masa Şöval-
yeleri isimli kitap bu efsanevi kralın 
ve arkadaşlarının kimi zaman olağa-
nüstü, kimi zaman dillere destan ma-
ceralarını bizlere daha derli toplu bir 
şekilde aktarıyor. Zira Adalı sadece çe-
virmemiş, kitabı aynı zamanda uyar-
lamış da. Onlarca hikâyeden, önemli 
olduğuna inandığı on yedi öyküyü 
kronolojik bir düzene göre sıralayarak 
okurlara sunuyor. 

Kitapta, Arthur’un kral olmasın-
dan büyülü kılıcı Excalibur’u bul-

masına, bütün lordları bir araya 
toplamasından Yuvarlak Masa 
Şövalyeleri’ni oluşturmasına, 
büyük İngiltere’yi kurmasın-
dan evlenmesine, savaşlarından 
Merlin’in ölmesine, Lancelot’un 
maceralarından Arthur’un ölü-
müne kadar toplam on yedi öykü 
bir arada yer alıyor. 

Bilgin Adalı’nın çevirip uyar-
ladığı kitapta, başta İngiltere 
olmak üzere, Kıta Avrupası’nın 
birçok yerel anlatısının da farklı 
versiyonlarını bulacaksınız. Çün-
kü erdemli şövalyelerin yaşadığı 

maceralar daha önce ya masallarda ya 
da daha farklı anlatılarda karşımıza 
çıkan serüvenlerin kaynağını oluştu-
ruyor. 

Kral Arthur’un ve arkadaşlarının 
başlarından geçen olaylar okuyucu-
lara ders verdiği gibi, La Mancha-
lı asilzadeyi -Don Kişot- etkileyen 
hikâyeler kadar sürükleyici özellikte. 
Kitapta, Ortaçağ dönemine ve şövalye 
hikâyelerine dair her şey var. Aşk, sa-
vaş, doğaüstü canlılar, büyücüler, bü-
yülü kılıçlar, okuru durup düşünmek 
zorunda bırakan ders verici cümleler. 

Kral Arthur ve şövalyelerinin ya-
şadıklarını okuduğunuzda, bu büyük 

Sir Thomas Malory’nin kaleminde çıkan İngilizlerin ünlü destanı Kral Arthur, Merlin ve Yuvarlak 
Masa Şövalyeleri, Bilgin Adalı’nın çevirisiyle karşınızda. Yüzlerce sayfalık bu efsanevi destanı 
çocuklar için kısaltan Adalı, on yedi macera dolu öyküyü kronolojik bir anlatımla sunuyor. 

Bir efsanenin çocuklar 
için yeniden doğuşu... Çağlayan ÇEVİK

Kral Arthur, Merlin ve Yuvarlak Masa 
Şövalyeleri

Sir Thomas Malory
Çeviren: Bilgin Adalı

YKY/ 132 sayfa 
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Görünmez Kent/ Joshua Dosyaları kitabının yazarı M. G. Harris, bir cinayetin izini süren üç 
arkadaşın Meksika’ya uzanan yolculuklarını anlatıyor. Bu yolculuk esnasında ileri bir teknolojiye 
sahip Mayaların gizemli sırları da açığa çıkıyor. Keyifli ve heyecan dolu bir okuma sizi bekliyor!.. 

Mayalar, inşa ettikleri piramitle-
ri, astronomiye dair kusursuz buluş-
ları, yazı ve takvimleri ile ilgi uyan-
dıran bir uygarlık. Günümüzde Orta 
Amerika’da Meksika’nın güney-
doğusundan Honduras, El 
Salvador ve Guatemala’ya 
kadar uzanan bölgede 
yaşamış olan Maya-
lar güneş ve ay tu-
tulmalarını, dün-
yanın dönüş hı-
zındaki değişimle-
ri saptamış, özel-
likle Venüs gezege-
ni ile ilgilenip onun 
584 günlük döngüsü-
nü neredeyse tam ola-
rak hesaplayabilmişler. 

KIYAMET SENARYOLARI
“Uzun sayım takvimi” adını ver-

dikleri yaklaşık 5125 yıllık bir takvim 
oluşturmuşlar. 394 yıllık on üç dö-
nemden oluşan bu takvim, M. Ö. 3114 
yılında başlayıp, 21 Aralık 2012’de bit-
tiği için çeşitli senaryolar akla gel-
mekte. Bunlardan en popüler olanı 
dünyanın yok olacağı. Kıyamet film-
lerinin tanınmış yönetmeni Roland 
Emmerich’in 2012 filmi de bunu konu 
edinmişti. Felaket senaryolarını tica-
ri kazanç kapısı olarak görenler, ya-
yınladıkları kitaplar ve internet sitele-
ri ile bu tarihe dikkatleri çekmeyi ba-
şarıyorlar.

Iphone’a 2012 uygulaması yüklen-
diğinde Maya kültürüyle ilgili bilgi-
ler eşliğinde, dünyanın ne kadar za-
manı kaldığını gösteren bir geri sayım 
programı ve o gün gelmeden yapılma-
sı gerekenleri hatırlatan not bölümüne 
sahip olunabiliyor. Maya takviminin 
sonu geliyorsa, dünyanın da sonu geli-
yor görüşüne karşı olanlar da var. On-
lara göre 2012’de daha yüksek bir bi-
lince erişilecek. Görünmez Kent/ Jos-
hua Dosyaları kitabının yazarı M. G. 
Harris de dünyayı bu felaketten yine 

Mayaların kurtaracağı fikrinden yola 
çıkmış. 

İspanyol istilacılar tümünü yok et-
tikleri için günümüze ulaşa-

bilen Maya el yazma-
ları yalnızca bir-

kaç tane. Ki-
tabın konu-
su da bura-

dan yola 
çıkıyor. 

Oxford’ta 
çalı-

şan Prof. 
Andres 
Garcia, 

653 tarihli 
bir elyazma-

sından varlığı-
nı öğrendiği Ma-

yaların kayıp kutsal 
kitaplarından birini aramak 

için Meksika’ya gittiğinde uçağı dü-
şer. Babasının öldüğüne inanmak is-
temeyen 13 yaşındaki oğlu Josh, uça-
ğın düştüğü yerin yakınından bir UFO 
geçtiğini söyleyen görgü tanıklarının 
ifadelerini gazetelerde okuyunca onu 
uzaylıların kaçırdığını düşünür. 

Bu dönemde kafasındaki düşünce-
lerini yazdığı blogunu okuyan TopS-
hopPrenses/Ollie ile arkadaş olur. Ki-
tabın dikkat çeken bir özelliği iki bö-
lüm şeklinde yazılmış olması. Olayları 
Josh’un anlatımından okuyoruz, ama 
aynı zamanda blogunda yazdıkları ile 
duygularını, bazı gelişmelerin özeti-
ni ve Maya uygarlığı hakkında bilgi-
leri de öğreniyoruz. Josh babasının 
e-postalarını incelediğinde, 2012’de 
dünyanın yok olacağı ile ilgili kehanet-
leri içeren kayıp kutsal kitabı bulduğu-
na dair ipuçları elde eder. 

Esrarengiz kişilerin aradığı ve ba-
basının onu bulduğunda yok etmesi-
ni istediği antik yazmanın bir parça-
sındaki Maya yazılarını arkadaşları ile 
birlikte çözer. Brezilya savunma sanatı 
Capoeria kursundan arkadaşı Tyler’ın 

da katılması ile üçlü, artık bir cinayete 
kurban gittiğine inandıkları profesö-
rün gerçek katilini ve Ix kutsal kitabı-
nı bulmak için Meksika’ya doğru yola 
koyulurlar. Romanın bundan sonrası 
sanki bir Indiana Jones macerası hava-
sında geçer. 

 GİZEMLİ KUTSAL KİTAP
Kitap, ajanlar tarafından kovalan-

malar, varlığı bilinmeyen bir abla, ba-
basının gerçek kimliği, Becan harabe-
lerinin altındaki yeraltı kenti ve bura-
da yüzyıllardır yaşayan Mayalar, rü-
yaların yol göstermesi ile çözülen sır-
lar gibi şaşırtıcı olaylarla dolu. Yıllar 
önce büyükbabasının İngiltere’de bul-
duğu ama Meksika’ya getirirken uçağı 
düştüğü için kaybolan Ix kutsal kitabı 
olmadan, dünya küresel bir bilgisayar 
çöküşü ile karşı karşıyadır. 

Çünkü gizli Maya topluluğunun 
bilim adamları, galaksinin çekirdeğin-
de olabilecek bir kozmik patlama so-
nucu yayılacak radyasyonun dünya-
yı elektromanyetik olarak etkileyece-
ğini hesaplamışlar: Tüm bilgisayar sis-
temleri yok olacağından bir kaos ya-
şanacaktır. 2000 yıllık Maya kutsal ki-
tabında bulunan ileri teknolojik bil-
giler, kıyameti durdurabilecek mi bi-
linmez ama kitabın sonunda, Joshua 
Dosyaları’nın diğer kitapları ile mace-
raların devam edeceği haberi veriliyor. 

Şebnem AKALIN

Kayıp uygarlığın
gizemi ve Mayalar…

Görünmez Kent/ Joshua Dosyaları
M.G. Harris 

Çeviren: Zeynep Seyhan
İş Kültür Yayınları / 297 sayfa
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Altay Öktem’in, Çalılar Dünyası adlı kitabı, her şeyin çalıdan ibaret olduğu fantastik bir dünyanın 
kapısını aralıyor. İki arkadaşın başından geçenleri anlatan macera, çocuk okurun imgesel gücünü, 
macera duygusunu, okuma zevkini geliştirecek, gençlere yönelik bir roman. 

Türkiye’de fantastik çocuk edebi-
yatı yapıtları genelde çeviridir desek 
yanlış olmaz herhalde. Ya da en azın-
dan ben, çocukluğumda ve ilk genç-
liğimde Türkiyeli yazarların fantastik 
yapıtlarına pek rastgelmedim denebi-
lir. Fantastik kurgu sayılabilecek kla-
sik başyapıtlardan Alice Harikalar Di-
yarında, Peter Pan ve Oz Büyücüsü 
bir yanda, Pinokyo, Küçük Prens, Pip-
pi Uzunçorap ve Matilda öbür yanda; 
çocukluğum bu kült yapıtların kitap-
larının yanında çizgi ve sinema film-
leriyle ya da çizgi romanlarıyla geçti. 
Gerçi benim kült yazarım –her çocu-
ğunki gibi herhalde– yapıtlarını verdi-
ği dönemde anlattıkları gerçeküstü bir 
düzlem yansıttığı halde, hayal ettikle-
rinin gerçekleştiğini göremeyen Jules 
Verne idi. 

Jules Verne’den neredeyse bir asır 
sonra patlayan Harry Potter furya-
sı, kanımca çocuklar uzun kitap oku-
maktan sıkılır tabusunu yıktığı gibi, 
filmiyle olsun oyuncaklarıyla olsun 
gerçek bir popüler kültür ürünü oldu 
ve büyük bir okur kitlesine ulaştı. Ya-
zınsal değeri ne kadar tartışılırsa tar-
tışılsın Harry Potter’dan sonra, Türkçe 
fantastik çocuk yapıtlarına daha çok 
rastlamam benim hüsnükuruntum 
mudur acaba?

Öyle olsun ya da olmasın, çocuklar 
için yazılmış yerli fantastik kitapları  
gördükçe sevinmemek ne mümkün! 
Zira sevdiğiniz türde bir yapıtı yazıldı-
ğı dilde okumanın keyfi, çeviri metin 
okumaktan katbekat fazla. 

Öykülerinden ve romanlarından 
çok şiir kitaplarıyla tanıdığım, Pengu-
en mizah dergisin-
de bir dönem 
yazdığı 

uçuk kaçık yazıları her hafta takip et-
tiğim Altay Öktem’in Çalılar Dünyası 
adlı fantastik çocuk romanını bir çır-
pıda okudum.

CADI AYİNİ
Hikâyemiz çalıdan bir evin sınırı-

nı çizdiği gerçek ve fantastik iki dün-
yada geçiyor. Kahramanlarımız Berk 
ve Çağıl okuldan arkadaşlar. Çağıl ki-
tap okumayı, özellikle macera kitapla-
rı okumayı çok seviyor; uzayda başka 
canlıların yaşadığı gezegenleri, sihir-
li bir kapıdan geçip gidilebilen oyun-
caklar dünyasını, vampirler ya da ölü-
ler dünyasını, sualtı insanlarının dün-
yasını konu edinen kitaplar bun-
lar. Çağıl’ın Berk dışında pek arkada-
şı yok, zira birçok kişi Çağıl’ın tuhaf 
bir kız olduğunu düşünüyor. Berk ise 
onun tek arkadaşı olduğu için gizliden 
gizliye gururlanıyor. 

Çağıl, çalı evin içinden geçerek gi-
rilen çalılar dünyasına Berk’i de gö-
türüyor. Çalılar dünyasından her şey 
çalıdan yapılmış; evler, araç gereçler, 
hayvanlar, hatta insanlar bile. Gör-
kemli çalı şatoda, onlar için ziyafet 
veren çalılar dünyasının kralı Çalbey 
ile kraliçenin konuğu oluyorlar. Din-
lenmek için çekildiği odasında, kapı-
nın üstüne kilitlenmesinden kuşkula-
nan Berk şatodan çıkma yollarını arar-
ken mahzene iniyor, ama burada da 
bir dev tarafından bir kafese kapatılı-
yor. Çalıdan yapılmış kafesten ve son-
rasında da şatodan çıkıyor çıkması-

na ama Çağıl’ı şatoda bı-
raktığı için pişmanlık-

la geri dönmeye ça-
lışıyor. Bu sefer çalı 
askerler tarafından 
kovalanıyor ve bir 

çukura düşüyor. Bu-
rada daha önce şato-

dan kurtulmayı başaran 
beş çocukla karşılaşıyor. 

Hepsinin 
hikâyesi ortak; Ça-

ğıl tarafından kandırılıp çalılar dün-
yasına getirilmiş, şatoda hapsedilmiş, 
sonra kaçıp bu çukurda saklanmış-
lar. Berk de aralarına katılınca eve dö-
nebilmek için bir plan yapıyorlar: Eli 
mızraklı ve meşaleli askerleri yaktık-
tan sonra şatoyu da yakıp kül etmek ve 
eve dönmek. Şatodaki iyi yürekli çalı 
devin yardımıyla Çalbey’in ve kraliçe-
nin tutsağı Çağıl’ı ve kardeşini kurta-
rıp çalı eve ulaşıyorlar nihayet.

Çağıl’ın gizini de böylece hem 
okurlar hem de Berk öğreniyor. Ça-
ğıl, başka çocuklar bulup getirmez-
se küçük erkek kardeşini öldürecekle-
rini söyleyen Çalbey ve kraliçe nede-
niyle buna mecbur kaldığını söylüyor. 
Zira çalıdan yapılma insanlara ‘can-
landırma töreni’yle çocuklar hayat ve-
riyor. Kafeste tutsak çocuklar çalı insa-
nın kalbine elini koyup üç kez üst üste 
canlandırma sözlerini söyleyince çalı 
insan canlanıyor. 

Çalılar Dünyası akıcı diliyle ve ko-
nusuyla çocuk okurun imgesel gücü-
nün gelişmesini sağlayabilir, mace-
ra duygularını tatmin edebilir, okuma 
zevkini artırabilir kanımca. Ama her 
şeyin, kolay tutuşabilen çalıdan yapıl-
dığı bir dünyada meşalenin aydınlan-
ma için kullanılması gibi açmazlar da 
çocuk okurların gözünden kaçmaya-
cağa benziyor.  

Tuğba ERİŞ

Sihirli dünyanın sınır 
çizgisi çalılar...

Çalılar Dünyası
Altay Öktem

Resimleyen: Uğur Köse
Çizmeli Kedi Yayınları / 96 sayfa
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Yeliz KIZILARSLAN

Güldem Şahan, Martı ve Savaş adlı romanında petrol rafinerisi yangınıyla tüyleri petrol atıklarına 
bulanan ve yaralanan bir martının öyküsünü anlatıyor. Ortadoğu’da yaşanan savaşın çevre, insan ve 
iklim dengesi üzerine etkilerini anlatan sarsıcı bir roman... 

Karalara bulanan 
martının ak yüreği

Güldem Şahan, Martı ve Savaş’ta, 
savaş mağduru Martı Hür’ün insan-
lığa seslenen öyküsüyle içinizi burka-
cak. Gün ışığının vurduğu ıssız bir sa-
hilde artık yengeçleri kovalayamaya-
cak kadar bitap düşmüş, bir kanadı kı-
rık, güçlükle ayakta duran Martı Hür, 
yaşadığı kâbustan sonra yeniden ta-
biatın seslerini dinleyerek iç dünyası-
nı bulmaya çalışır. Şahan’ın etkili anla-
tımıyla bir kuştan ziyade, çok duygu-
sal ve hassas bir insandır sanki Martı 
Hür. Zira savaşta atılan bombalar yü-
zünden patlayan petrol rafinerisinden 
çevreye fışkıran kara su, onun narin 
bedenini harap eder. 

SAVAŞIN KARA YARALARI
Artık siyaha bulanan tüyleriyle 

martıdan çok bir karabatağa dönüşür. 
Bir zamanlar, Akdeniz’in alaca mavisi 
boyunca bir ülkeden diğerine uçarken, 
içini tarifsiz sevinçler kaplardı oysa ki. 
İşte bu uçuşların birinde Martı Hür, 
“genzine dolan metalik gazların” ve “o 
tuhaf sıvının etkisiyle” uçamaz hale ge-
lir. 

Kumsalda öylece beklerken küçük 
bir çocuk onu bulur ve eve getirir. Terk 
edilmiş bir köyde yaşayan Abbas adlı 
bu çocuk ve ailesi savaş yüzünden çok 
yoksul ama umutlu bir hayat sürerler. 
Abbas’ın annesi Fatma Anne, diğer ço-
cukları Mina ve Resul’le birlikte yara-
lı kuşu günlerce şefkatleriyle iyileştirir. 

Onun iyileşmesi bombardımanla 
geçen savaş günlerinde tek yaşam kay-
nağıdır âdeta. Martı Hür iyileştikten 
sonra, kendini Resul’ün arabasında 
bulur. Araba ve kuş, alegorik bir diya-
loga girer. Martı Hür, önce bir rüyada 
olduğunu zannetse de, özgür olmadan 
önceki sahibinin kendisine iyi davran-
madığını anlatır. Sonra savaşın neden 
kötü olduğunu, kendi başından geçen-
lere dayanarak anlatır. Bu yeni ailesi-
ni sevdiği her halinden bellidir sevim-
li martının. 

Günler askerlerden saklanarak, gü-

rültüsüz ve huzurlu bir yerde kalmaya 
çalışarak geçerken, Martı Hür, Abbas 
ve ailesine ışık olur. Karartma gecele-
rinde uykularından kâbuslarla uyanan 
çocukların iyileştiricisi, korkularının 
tesellisi Martı Hür’ün özgürlüğü ve sa-
vaşsız bir yaşamı temsil eden sembolik 
anlamıdır. Karalara bulanan bir mar-
tının ak yüreği, çocukları ve ailelerini 
hiçe sayan savaşların çevreye ve insan-
lığa verdiği zararın bir temsilidir. 

TABİATIN TAHRİBİ
O, insanların yaşadıkları gezege-

ne karşı duyduğu kör öfkenin yarattığı 
tahribatı sorgular. Çünkü insanlar hırs 
ve ele geçirme uğruna sadece insanla-
rı değil, her türden canlı neslini de yok 
eder. Petrol denilen kara sıvının pat-
lamasıyla açığa çıkan zararla, bitki ve 
orman örtüsü onarılmayacak derece-
de yok olur. Gelecek kuşaklara kalma-
sı gereken yaşlı gezegenden geriye, ko-
caman bir çamur ve petrol atığı derya-
sı kalacaktır bu şiddetli gidişatla.

İşte bu yüzden yazar, konuşan bir 
martının kişileştirilmesi yoluyla, sa-
vaşlarda ölen, yaralanan ve yaşam 
alanları -tabiatla beraber- yok edi-
len çocukların, kadınların ve erkekle-
rin dile getiremediği acıları, dünyanın 
asıl sahiplerinden biri olan, yaralı bir 
martının simgesel anlatımıyla anlatır 
tüm insanlığa. Bir çocukla bir martı-
nın -Martı Hür’ün- savaşın en acıma-
sız zamanında buluşması dünyaya bir 
çağrıdır; insanlığın hatırlanmasıdır. 

Romanın sonuna doğru Martı Hür, 
kendisini iyileştiren dostları için aske-
ri kamptan yiyecek paketlerini aşır-
manın bir yolunu bile bulur. Bu onun 
dostlarına borcunu ödemesinin espri-
li ve muhalif bir yoludur! Nihayet ba-
şarır ve bir paket makarnayı akşam ye-
meği için eve getirir. 

Her göçmen kuş gibi Martı Hür’de 
sonunda kanat çırpmak ister bir baş-
ka ülkeye. Nihayet, kaldığı isimsiz Ak-
deniz ülkesinde ateşkes ilan edilir. Ha-

yat normale döner. Ancak Martı Hür 
onu kurtaran aile için son bir defa yi-
yecek bulmak için gittiği kampta vu-
rulur ve ölür. 

Her savaşta olduğu gibi yine ba-
rışı, özgürlüğü ve huzur dolu günle-
ri temsil eden kuşları vururlar! Yıllar 
sonra savaş tamamen sona erer, Martı 
Hür’ün sevgili dostları büyür, okur ve 
sanatçı olmayı seçer. Abbas ise, Çocuk 
ve Barış adlı bir kitap yazar; kapağına 
da ressam olan kuzeni Nazdar’ın Mar-
tı tablosunu koyar. Böylece, Martı Hür 
ve onun simgelediği barış tüm dünya-
da ölümsüzleşir. Savaşların olmadığı 
bir dünyada yaşamak umuduyla… 

Martı ve Savaş
Güldem Şahan
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Jean-Bernard Pouy’un yazdığı ve Serge Bloch’un resimlediği Haylazlar Kitabı: Söz Dinlemezler ve 
Öteki Dâhilerin Anıları adlı çalışma, sanat ve bilimin her alanındaki dehaların biyografilerini canlı 
bir dille anlatıyor. 

Şiirsel TAŞ

Sonunda öğretmeyen 
kitap da yaptılar!

“Okulda zayıf, işe yaramaz, başarı-
sızlığa aday kimseler olarak gösterildi-
ler! Aile içinde, iş hayatında kimse on-
lara umut bağlamadı; söz dinlemez ve 
uyumsuz kişiliklerine öfke duyuldu. 
Onlar, yollarını bulmadan ya da doğru 
kapıyı açmadan önce bir köşede pinek-
lediler ya da bir yığın bahane uydurup 
yan çizdiler.” Şimdi, elinizi vicdanınıza 
koyun. Öğrencilik yaşamının dikenli 
yollarından geçmekte olan hangi genç 
insanı yüreğinden kıskıvrak yakala-
maz bu güzel sözler? 

Haylazlar Kitabı, biyografi kitap-
larının kısıtlılığına gerek içerik, ge-
rek anlatım, gerekse tasarım açısından 
ciddi bir alternatif oluşturuyor. Yan-
lış anlaşılmasın, kitabın kendisi kas-
vetli bir ciddiyetten hayli uzak; eğlen-
celi dersem de kitabı hafife almış ola-
cağım. Aslında ikisinin arasında ne-
fis bir denge tutturmuş kitabın yara-
tıcıları ve galiba bu kitap için getiri-
lebilecek en uygun tanımlama, “nefes 
alıp veren” bir kitap olması. Haylazlar 
Kitabı’ndaki biyografiler, göçüp gitmiş 

ünlülerin 
yaşamların-

dan ibaret 
geçmiş za-
man öykü-

leri değil. 
Sözün özü, 

önümüzden 
ölüler kervanı 

geçiyormuş his-
sine kapılmıyoruz 

kitabı okurken. 
Kitaptaki anla-

tım tarzının, klasik 
biyografi anlayışı-

nın dışına çıkan 
önemli birkaç 

özelliği var. Hiç-
bir yaşam öykü-

sü bir sonla nok-
talanmıyor. Okur, 

kişinin yaşadığı 
çağa, içinde bu-

lunduğu koşullara davet edilip âdeta o 
insanla tanışması, yakınlaşması, hatta 
onu anlaması bekleniyor. Anlatıcı ba-
zen yaşam öyküsünü okuduğumuz ki-
şinin kendisi oluyor. 

TARİHİ DEHALAR
Derken yaşam öyküsünün bir dö-

nemine gelince, daha sonra olup bite-
ceklerle ilgili birkaç ipucu verilip, bi-
yografi sanki orta yerinde kesiliveri-
yor. Biz sizi bu önemli simalarla tanış-
tırdık, merak eden araştırıp fazlasını 
öğrensin dercesine… Kitabın hoş yan-
larından biri de bu zaten. “Öğreten ki-
tap” olmaya soyunmaması.

Kimler var Haylazlar Kitabı’nda? 
Farklı sanat dallarından, bilim ve bu-
luşlar dünyasından, tarihten isimler… 
Örneğin; müzik alanında klasik batı 
müziğiyle sınırlı kalmıyor kitap. Verdi 
ve Debussy’nin yanı sıra Louis Arms-
trong ve John Lennon da var adı geçen 
haylazlar arasında. Edebiyat dünyasın-
dan Balzac, Agatha Christie, Jack Lon-
don, Dumas ve Flaubert; ressam olarak 
Cézanne, Picasso ve Dali seçilmiş. 

Yedinci sanat da es geçilmemiş: 
Charlie Chaplin, Truffaut, çok yönlü 
bir sanatçı olan Jean Cocteau ve ani-
masyonu da katarsak Walt Disney. Ta-
rihin sayfalarından çıkıp gelen konuk-
lar ise Şarlman, Napoléon Bonaparte, 
XIV. Louis, Churchill ve Lincoln. Bilim 
ve buluşlar dünyasından kitaba alınan 
haylazlar Graham Bell, Edison, Buffon, 
Darwin ve Einstein. Âdil davranıp hay-
lazlardan her birine dörder sayfa ayı-
ran ekip, hem bilim insanı hem de sa-
natçı unvanını hak eden Leonardo Da 
Vinci’yi azıcık kayırmış. Ekip demiş-
ken, adlarını da analım: Jean-Bernard 
Pouy (yazan), Serge Bloch (çizen) ve 
Anne Blanchard (tasarım). 

Bu üçlü gerçekten iyi iş çıkarmış. 
Serge Bloch’un çizgilerini bir yerler-
den hatırlıyor gibiyim diyorsanız, hak-
lısınız (Filozof Çocuk serisinden Duy-
gular Nedir? kitabının çizeri). Bloch, 

kitapta fotoğrafla deseni okuru hayran 
bırakacak bir ustalıkla birleştirip ço-
cuksu çizgilerle gülümseten tiplemeler 
yaratmış. Buraya kadar sorun yok. An-
cak, kitabın kapsamına alınan isimler-
de kaçınılmaz olarak Fransız haylazla-
rın ağırlığı kendini hissettiriyor. Her 
ne kadar adı geçen ünlülerin hepsi ev-
rensel isimlere dönüşmüş olsa da, bir 
kısmının bu ülkede yaşayan bir çocuğa 
oldukça yabancı geleceği aşikâr. 

BAŞARILI BİR TASARIM
Buna da fazla takılmamaya çalışı-

yorum, ama yer yer doruğa çıkan fran-
kofon ifadenin of dedirttiği anlar olu-
yor: Da Vinci’nin ağzından “Fransa gi-
bisi yok! Ücretler! Çalışma güvenliği! 
Hepsi var…” sözlerini okumak hayli 
tuhaf geldi bana. Ya da Lamarck’ın ça-
lışmalarının Darwin üzerindeki etki-
sinden söz ederken “Darwin’i Darwin 
yapan Fransız bilim adamı mı yoksa?” 
parantezinin açılması… 

Haylazlar Kitabı, çocuklar için ‘il-
ginç’ bir başvuru kitabı. Başarılı bir ki-
tap tasarımı nasıl olur sorusunun ya-
nıtını arayan yazar-çizer ve yayıncılar 
için ise ‘ciddi’ bir başvuru kitabı.

Haylazlar Kitabı: Söz Dinlemezler ve 
Öteki Dâhilerin Anıları

Jean-Bernard Pouy
Resimleyen: Serge Bloch
Çeviren: Eray Canberk
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Louie Stowell’ın Nereden Nereye: Gök Bilimi ve Uzay adlı başvuru kitabı, uzayın bilinmeyenlerini 
açığa kavuştururken; Anna Claybourne’nun Nereden Nereye: Keşifler’i ise yeryüzü tarihini en büyük 
kâşiflerin öyküleriyle masallaştırıyor. Bilime meraklı çocuklar için...

Bundan yıllar önce bir gece vakti, 
gökyüzünün karanlığı sadece bir anlı-
ğına yeşil-mavi arası bir renge bürün-
müş ve ben de gözlerime inanamamış-
tım. Bir anlık ışık patlaması beni uzun 
uzun düşündürmüştü. Hemen bilim-
sel bir yanıt arama peşine de düşme-
miştim; belki gizemli kalması daha 
güzeldi. Bir süre sonra, artık internet 
çağına girdiğimizde, o bilgi âleminin 
içinde araştırdım ve gördüm ki benim 
tanık olduğum aslında sıradan bir gök 
olayıydı. 

Uzayda, gökyüzünde, bize çok ya-
kın gibi görünen ama asla ulaşamaya-
cağımızı düşündüğümüz uzaklıklarda 
meydana gelen bu olaylar, gök ve bilim 
için artık sıradan hâle gelmiş olabilir, 
ne var ki bunları insanoğlu için sıra-
dan olaylar olarak nitelendirmek hâlâ 
oldukça zor. 

BİLİMİN GİZEMİ
Gök bilimiyle ilgilenen bilim in-

sanlarının araştırmaları sayesinde 
göktaşı, kuzey ışıkları, kuyruklu yıl-
dız gibi bilinmezler bizim için elle 
tutulur olgulara dönüşseler de, acaba 
bilimin katkısı, uzayın gizeminin çeki-
ciliğini ortadan kaldırıyor mu? Louie 
Stowell’ın, Nereden Nereye: Gök Bilimi 
ve Uzay kitabından anlaşılan o ki, bil-
mek gizemi ortadan kaldırmadığı gibi 
daha da çekici ve ilginç kılıyor. Bunun 
arkasında iki neden var. Stowell’ın bize 

gösterdiği ilk neden, insanoğlunun 
geçmişten beri gökyüzünde gördükle-
rini nasıl anlamlandırmaya çalıştığıyla 
ilgili. İnsanın gökyüzünde olup biten-
lere verdiği tepki, inanın en az gök bi-
limsel olaylar kadar ilginç. İkinci ne-
dense, bütün meselelerle ilgili bilimin 
oynadığı kilit rol. Ne de olsa, bilim 
insanlarının bu mesleği seçmelerine 
sebep, o gizemin ta kendisi değil mi?

YERYÜZÜNDE GİZLENENLER
“Binlerce yıldan beri insanlar gece-

leri gökyüzüne bakıyor ve parlak yıl-
dızların onlara neler anlattığını merak 
ediyor,” diye başlayan kitabı bitirdiği-
mizde anlıyoruz ki insanoğlu hiç de-
ğişmemiş, hâlâ merak ediyor yıldızla-
rı. Stowell’ın kitabında özellikle “Uzay-
da Yaşam” ve “Çağlar Boyunca Gök 
Bilimi” başlıklı bölümler, yani geçmiş 
ve günümüz arasında uzayla nasıl bir 
bağ kurmaya çalıştığımızı anlatan bö-
lümler, tuhaf olanı nasıl tanıdık hale 
getirmeye uğraştığımızı göstermeleri 
açısından en ilginç örnekleri sunuyor.

Nereden Nereye: Gök Bilimi ve Uzay 
nasıl uzayın ve gökyüzünün keşfini 
resmediyorsa, Anna Claybourne’un 
Nereden Nereye: Keşifler adlı kitabı da 
yeryüzünün keşfini konu alıyor. 

Keşfedecek ne kadar çok şey var 
değil mi? İnsanoğlu görüyoruz ki 
kendini yere göğe sığdıramamış ve bu 
süreç, özellikle de göklerde devam edi-

yor. Sümerliler bundan 5000 
yıl önce göğü incelerken, ilk 
kâşifler diyebileceğimiz Eski 
Mısırlılar da Nil kenarında 
büyük bir medeniyet inşa 
etmişler.

Claybourne’un kitabı, 
en ilginç özellikleriyle Vas-
co de Gama, Macellan ve 
Kristof Kolomb’u gündeme 
getiriyor. Claybourne’un 
dünyanın dört bir yanından 
farklı diyarlara doğru yola 
çıkan insanların öykülerini 

aktarması, kâşiflerin dünyasının nasıl 
bizim dünyamız haline geldiğini çok 
iyi gösteriyor. Onlar keşfettikçe dün-
ya büyüyor, sınırlar genişliyor, renk-
ler ve sesler çoğalıyor. Tüm yaşamını 
bir kâşif olarak yaşayan, son nefesine 
kadar hep yeni bir toprağa adım atan 
İbn-i Batuta, Dr. Livingstone, Hum-
boldt gibi isimlerin öyküleri daha ünlü 
kâşiflerinkilerden daha ilginç ve âdeta 
“nasıl kâşif olunur” sorusunu yanıtlı-
yorlar. Aklımıza şu geliyor: Belki de 
kâşif olunmuyor, kâşif doğuluyor.

Louie Stowell’ın kitabı, bize bugüne 
kadar okuduğumuz birçok bilimkurgu 
romanının çıkış noktalarını hatırlatır 
ve tekrar öğretirken, Claybourne’un 
kitabı da bir macera romanının he-
yecanını aratmıyor. Bunları gençken 
okumanın tabii ki faydası olacaktır, 
ama gökyüzünün ve yeryüzünün keş-
fini okumanın asıl faydası, bizim tüm 
kâşifler gibi genç kalmamızı sağlaya-
cak olması.

En ünlü kâşiflerden biri olan Mar-
co Polo’nun son sözleri ise, insanoğlu-
nun keşif macerasını, yaşamın, dün-
yanın ve uzayın gizemini çok iyi özet-
leyen bir söz olarak tarihe geçiyor: 
“Kimse bana inanmayacağı için gör-
düklerimin yarısını anlatmadım.”

Yankı ENKİ

Yere göğe sığmayan
insanoğlu...

Nereden Nereye: Gök Bilimi ve Uzay
Louie Stowell

Resimleyen: Peter Allen
Çeviren: Gizem Şakar
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Kitap İçi’ne bu ay Toprak Işık’ın kaleme aldığı, Mertcan Mertbilek’in resimlediği Büyüyen Çocuk 
adlı hikâyeleri konuk oluyor. Büyümek için acele eden Cem’in maceraları çocukları güldürürken, 
kendine sessiz bir dünya kuran Can’ın serüveni ise duygulandıracak... 

Çocuk gözünden yaşam...

Okan duvardan atlayıp bahçeye 
girdi. Hiç ses çıkartmadan gidip kapı-
yı açtı. Bekleyen çocuklar içeriye dol-
dular. Hepsi de çok sessiz olmaya ça-
lışıyordu. Bahçenin, insan boyundan 
yüksek, tahtadan bir paravanla ayrıl-
mış iki bölmesi vardı. Biri Oduncu 
Rıza’nın evinin olduğu kısımdı. Diğer 
kısımda Oduncu Rıza’nın hızarı vardı. 
Çalışırken evin olduğu tarafa toz ve ta-
laş gitmesin diye bu paravanı yapmıştı. 
Çocuklar hırsız adımlarıyla yürüyerek 
hızarın olduğu tarafa geçtiler. Hepsi-
nin yüreği ağzındaydı. Belki de his-
settikleri korku hoşlarına gidiyordu. 
İşte armut ağacı karşılarındaydı. Dal-
ları, meyvelerinin ağırlığından aşa-
ğı eğilmişti. Çocuklar ağacın üzerine 
tırmandılar. Yerde hiç kimse kalmadı. 
Armutları aceleyle ceplerine doldur-
maya başladılar. Bir yandan da yiyor-
lardı. Armutlar küçüktü ama çok lez-
zetliydi. Okan en yükseğe çıkmıştı. 

Bu evde sadece iki kişi yaşıyordu: 
Oduncu Rıza ve Deli Etem. Oduncu 

Rıza’nın evde olmadığını biliyorlardı. 
Zaten asıl korktukları o değildi. Deli 
Etem’den ödleri kopuyordu. Etem ma-
ğara insanlarına benziyordu. Babası 
Oduncu Rıza kadar iriydi. Ne konuş-
tuğu hiç anlaşılmazdı. Oduncu Rıza 
çalışmaya giderken Deli Etem’i eve ki-
litliyordu. Geçen sene annesi öldüğün-
den beri Etem evden dışarı çıkamıyor-
du. Babası onu akıl hastanesine yatıra-
cak diye duymuşlardı. 

Çocuklar bütün ceplerini ve ko-
yunlarını armutla doldurdular. Okan, 

– Hadi gidelim artık, dedi. Bunu 
o kadar yavaş söyledi ki yanındakiler 
bile zor duydular. 

– Gidelim, dedi bir başkası. O da 
aynı Okan gibi çok kısık sesle konuşu-
yordu. 

– Yere yavaş atlayın, dedi Okan. 
Çok gizli bir operasyon gerçekleşti-
ren askerler gibiydiler. Bu kadar sessiz 
hareket etmek korkularını arttırıyor-
du. İçlerinden biri azıcık yüksek ses-
le “Bö!” diye bağırsa ötekilerin korku-

dan ödleri patlar, ağaçtan aşağıya dö-
külürlerdi. İşte bu ruh halindelerken 
Rahmi, ikinci kattaki camlardan bi-
rinde Etem’i gördü. Onları seyrediyor-
du. Saçı sakalı uzamış, yüzü gözü gö-
rünmez olmuştu. Tıpkı vahşi bir insa-
na benziyordu. 

– Etem! Etem, diye bağırdı Rah-
mi. Camda! Camda! Sessiz operasyo-
nun yerini bir anda ürkütücü bir telaş 
aldı. Çocuklar ağaçtan düşercesine in-
meye başladılar. Onların paniği Etem’e 
de geçti. Dikildiği yerde anlamsız ses-
ler çıkartarak sallanıyordu. Okan, çok 
yükseğe tırmandığı için geride kaldı. 
Aceleden yanlış bir dala bastı. Dal kı-
rıldı. Okan çığlıklar atarak yere sırtüs-
tü düştü. Bu arada Etem camı açmayı 
başarmıştı. Çocuklar onun sesini du-
yunca daha da korktular. Yine de Rah-
mi ve birkaçı Okan’a yardım etmek 
için döndüler. Okan hiç ses çıkartma-
dan yatıyordu. Biri ağlayarak, 

– Ölmüş! Ölmüş, diye bağırdı. 
– Nefes alıyor, dedi Rahmi. 
– Geliyor! Geliyor, diye bağırdı bir 

başkası. Çocuklar, Etem’in camdan dı-
şarı sarktığını gördüler. Bir ağacın da-
lına tutunmuş iri bir gorile benziyor-
du. 

Kitap içi

Büyüyen Çocuk
Toprak Işık

Resimleyen: Mertcan Mertbilek
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