
Gameboy’unu okyanusa düşür-
müş uzun yol kaptanı gibi dalgın ve 
hüzünlüyüm. Zira “Akıl, benzer şeyler 
arasındaki farkları, farklı şeyler ara-
sındaki benzerlikleri görmektir,” diyen 
İmam Gazali miydi, üstat Goethe mi, 
bir türlü hatırlayamıyorum… 

Diyeceğim, bazı şeyler arasında-
ki farkları fazla önemsemek, vurgula-
mak; onların benzer yönlerini görme-
mizi engelliyor. Misal, bibliyofil [ki-
tapsever] ile bibliyoman [kitap man-
yağı] arasında dağlar kadar fark var. 
Peki hiç mi benzerlik yok?

Kitapseverlik biraz da kitabın ko-
kusunu, formunu, kapağını, kağıdı-
nı, mizanpajını sevmektir. Bir yazarın 
bütün kitaplarını okuduğumuz gibi, 
bir yayınevinin bütün kitaplarını satın 
aldığımız da olur. Bazen de, tasarladı-
ğı kapakları beğendiğimiz bir grafik 

sanatçısının izini süreriz. Şahsen ben-
deniz, Mehmet Ulusel’in elinden çık-
mış kapakları ilk görüşte tanırım ve o 
kapakların altında güzel metinler ol-
duğunu bilirim.

Kitabı, sadece sayfalara yayılmış 
bir metin addetmek ile dekoratif bir 
nesne olarak algılamak dışında seçe-
nekler vardır. 

Tudem’in neşrettiği Okyanus Bi-
limi –Natulius Yolculuğunun Gerçek 
Öyküsü adlı kitap, çarpıcı bir biçimde 
göze hitap ediyor. Kapakta bir lomboz 
[gemi penceresi] var. Dahası, lombo-
zun ardında bir deniz canavarının üç 
boyutlu görüntüsü. Civarda küçük 
balıklar hareket ediyor.

Çocuklar ve gençlere yönelik ki-
tabın dizaynı, insanı hayretlere gark 
edecek nitelikte: Sayfalara yapıştırıl-
mış fotoğraflar, minicik kitapçıklar, 

zarflar, şemalar, krokiler, üst üste hari-
talar… Bizim zamanımızda böyle şa-
tafatlı kitaplar yayınlanmıyordu. Çi-
zer Aslan Şükür’ün tasarladığı kapak-
lar da şahaneydi gerçi. Onun artistik 
kapak ilüstrasyonları bizi hem Zagor, 
Kızılmaske, Mandrake, Ken Parker 
gibi kahramanların dünyasına çek-
miş, hem de Altın Kitaplar’ın yayın-
ladığı Jules Verne serisine büyülenmiş 
gibi yönelmemizi sağlamıştır.

Okyanus Bilimi, Zoticus de Les-
seps adında bir çocuğun 3 Nisan 
1863’te Marsilya’da başlayan ve tüm 
okyanuslar geçilerek Ağustos son-
larında tamamlanan olağanüstü de-
nizaltı seyahatini anlatıyor. Zotucus 
de Lesseps, Denizler Altında 20 Bin 
Fersah’ın unutulmaz kahramanı Kap-
tan Nemo’nun meşhur metalik su-
altı düldülü Natulius’a biniyor! Yani 
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Benim gönlüm sarhoştur 
denizlerin altında
Okyanus Bilimi, okuru berrak sulara nasıl daldırıyor? Bilim ile 
edebiyat arasında cidden çok mu fark var? Jules Verne kahin 
miydi? Aslan Şükür’ü hepimiz nereden tanıyoruz? Denizin 
içinde yanardağ çalışır mı? Zehirli Dev Denizanası anaç mı? 
Mavi balinanın sesi uzaktan nasıl geliyor?..

İyi Kitap’ta bu ay...

 Fuar yoğunluğu bize de bulaştı ve bu 
sayı dergimizi 64 sayfa hazırladık; tam 

49 kitap tanıttık. 
Fuar bahanesiyle bazı yazar 

dostlarımıza ‘kitap alışverişleri’nin 
tarihçesini sorduk ve her biri bir öyküye 

bedel yanıtlar aldık.  “İlk Kitabım” 
dosyamız böyle çıktı ortaya!

Aramıza her biri farklı ilgi alanlarına 
sahip yeni yazarlar katılmaya devam 

ediyor; Ayşegül Utku Günaydın, Melisa 
Ceren Hasmaden, Murat Menteş, 

Oğuzhan Öz, Özlem Konur Usta ve 
Şule Cepcepoğlu da bundan böyle İyi 

Kitap’ta kalem oynatacak.
Bu arada, dergimiz dışında da 

edebiyata uzundur emek veren iki 
yazarımızın kitapları yayınlandı. Behçet 
Çelik’in Diken Ucu ve Onat Bahadır’ın 

Delilikten Kaçış’ı. Okuyucuları bol olsun 
diyerek bu iki yazarımızı 

tebrik ediyoruz!  
Dergimizin, meraklısına fuarda güzel 

kılavuzluk etmesi dileğiyle, Aralık 
sayımızda görüşmek üzere...
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çocuklara ve gençlere sualtı dünya-
sı hakkında heyecan verici bilgiler su-
nan Okyanus Bilimi aynı zamanda De-
nizler Altında 20 Bin Fersah’la sıkı sı-
kıya bağlantılı bir eser. 

Okyanus Bilimi, sualtı dünyasını 
olanca berraklığıyla gözler önüne ser-
diği gibi, okura bir denizaltı atmosfe-
rini de teneffüs ettiriyor. Karizmatik 
Kaptan Nemo’nun 70 metre uzunlu-
ğunda, 8 metre genişliğindeki kıymet-
li Natulius’unun 5 günlük hava kapa-
sitesi var. Ve saatte 40 deniz mili hızla 
gidiyor. Bu durumda belki kitabı saat-
te 40 deniz mili hızla okuyup, en fazla 
5 günde bitirmek gerek?

Kitap, bilimsel bilgileri, heyecanlı 
bir macerayla dengeleyerek sunuyor. 
Sayfanın bir parçasında ilk dalgıç baş-
lığının da Leonardo Da Vinci’nin ica-
dı olduğu belirtilirken, diğer parçada 
bir balina çetesi 400 metre derinlikte 
Natulius’u sıkıştırıyor. İçlerinden ba-
zısı, bu zırhlı balığa tos vuruyor!

1,5 metre genişliğindeki dev istirid-
yeyle tanışın: Güney Pasifik’teki mer-
can resiflerinde kendine bir yer bulup, 
duruma göre 200 sene boyunca ora-
dan ayrılmadan ömrünü tamamlıyor!

İki metre genişliğinde, 30 met-
re uzunluğundaki [arkadaşlar arasın-
da Zehirli Denizanası diyegeldiğimiz] 
korkunç görünümlü Cyanea Capilla-
ta, şükür ki mülayim bir okyanus ge-
diklisi.

200 ton ağırlığındaki, 30 metrelik 
mavi balina, kendi dilinde türkü söy-
ledi mi, yüzlerce kilometre ötedeki eşi 
dostu onu gayet net işitiyor!

Denizin derinliklerinde çok sayıda 
canlı; avına yaklaşabilmek yahut avcı-
lardan korunabilmek için kamufle olu-
yor: Yeşil yapraklı minik ejderler mi is-
tersiniz, halı gibi bir deriye sahip ton-

ton balıklar mı, dokunduğu taşın ren-
gini alan mahluklar mı, hepsi mevcut.

Veee Kaptan Nemo [Nemo, La-
tince ‘hiç kimse’ demek], Natulius’u 
Antartika’nın diplerindeki buzul kan-
yonlara doğru sürüyor! Denizin için-
de buzdan avluları, koridorları birkaç 
sayfa geçince 550 metre derinlikte pat-
layarak kızıl lavlar saçan bir sualtı ya-
nardağına varıyoruz! Yeri gelmişken, 
Hawaii’deki Mauna Kea, tabanı sual-
tında olan en yüksek dağ. Bu volkan, 
esasen gezegenimizdeki dağların en 
yükseği. Zira deniz seviyesinden yük-
sekliği 4 bin 206 metre ise de tabandan 
zirveye tam 10 bin 200 metre!

OKYANUSTAKİ GEZEGENLER
Avustralya’nın kuzeydoğusunda 2 

bin kilometre uzunluğunda mercan 
resifi var. Kaşla göz arasında oluşu-
vermiş. Mi acaba? Resiflerin oluşumu, 
binlerce yıl sürüyor. Sualtında zaman 
başka türlü akıyor, orası kesin. Haki-
katen okyanusun dibi, ayrı bir geze-
gen gibi. [Suyun kaldırma kuvveti, yer-
çekimine karşı!] Kitabı okudukça, Kap-
tan Nemo’nun fikirlerinden etkilen-
meye başlıyor insan. “Fransa’ya ne za-
man döneceğiz?” diye soran Profesör 
Ewing’e Kaptan Nemo cevabı yapıştı-
rıyor: “Neden hâlâ suyun üzerindeki 
dünyanın esiri olduğunuzu anlayamı-
yorum!”

Kitapta bendenizi afallatan mater-
yallerden biri de, batık gemi enkazları 
yerleşim haritası! Harita 150 sene ön-
cesine ait olsa da, bir batık gemiden di-
ğerine gitmeye özendiriyor. Sözgelimi, 
batık transatlantikte Beatles konseri 
için çok geç kalınmadı mı?

Okyanus Bilimi, mitoloji ve ef-
sanelere de kucak açmış. Balinala-
rı bir lokmada yutabilen, timsah irisi 

Leviathan’a selam veriliyor. 6 başlı mi-
tolojik canavar – yılan Sila… Kız ço-
cuklarına bu adı vermemek gerek. Su-
altında predator’ü andıran saydam ca-
navarlar, iç içe geçmiş ağızları ve sip-
sivri dişleriyle alien’ı temsil eden ya-
ratıklar kol geziyor. Nitekim Pasifik’te 
gündüz gözüyle, 20 metre uzunluğun-
da bir dev mürekkepbalığının [Archi-
teuthis Dux], banliyö trenlerine benze-
yen kollarıyla sımsıkı sardığı denizaltı-
yı yamultmasına ramak kalıyor.

HAYALDEKİ DÜŞÜNCE
Jules Verne’in bilim falcısı, tekno-

loji kahini olduğu söylenir. Acaba öyle 
mi? Jules Verne sadece hayal mi edi-
yordu? Düpedüz uyduruyor muydu? 
Elbette hayır. Denizler Altında 20 Bin 
Fersah’ın yazarı, aynı zamanda 32 fit 
derinlikte su yoğunluğunun 0,000436 
oranında arttığını hesaplamıştı. Bu-
nun berisinde, bilimsel araştırmaya 
yönelik zihin faaliyeti ile hayalgücü 
arasında uzlaşmazlık olduğuna hük-
metmek, bizleri budalalığın zifiri ka-
ranlığına sürükler. Verne bir edebiyat-
çıydı muhakkak. Gelgelelim edebiyat 
bilinçaltını Freud’dan, sınıf mücadele-
sini Marx’tan önce gündeme getirmiş-
tir. Dahası, mesela uzay yolculuğunu 
bilim adamlarından yaklaşık 100 yıl 
önce edebiyatçılar gerçekleştirmiştir. 

Velhasıl, Okyanus Bilimi, stilize bi-
çimi, görsel zenginliği ve ilginç içeri-
ğiyle cezbettiği okuru, edebiyat ile bi-
lim arasındaki farklılıklardan ziyade 
benzerlikleri göz önünde tutmaya da-
vet ediyor.

Okyanus Bilimi
W. Anderson, I. Andrew, 

D. Wyatt, T. Tomic
Çeviren: Şiirsel Taş

Tudem Yayınları / 29 sayfa

Murat MENTEŞ
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Manzaradan Parçalar’da yer alan 
yazılar, “Hayat”, “İstanbul”, “Kitap-
lar ve Edebiyat”, “Benim Kitaplarım”, 
“Sanat”, “Siyaset ve Diğer Vatandaşlık 
Dertleri” gibi başlıklar altında toplan-
mış olsa da, bu yazıların bazısı çok ra-
hatlıkla bulunduğu bölümün dışında-
ki başka bir bölümde de yer alabilir. 
Orhan Pamuk kendi hayatından (ya 
da Hayat’tan) söz ederken kitaplardan, 
edebiyattan ve İstanbul’dan da söz edi-
yor çünkü; tersi de geçerli elbette. 

Pamuk’un büyük bölümünü 
İstanbul’da sürdürdüğü hayatını oku-
mak ve yazmakla geçirdiğini anımsa-
yınca bu başlıkların yakınlığı, geçişli-
liği çok doğal geliyor insana. Şöyle di-
yor bir yerde: “On altı ile yirmi altı yaş-
larım arasında okumak, kendi kendimi 
yapmamın, kendi ruhuma bilinçle bir 
şekil verme işinin de bir parçasıydı.”

Kendi hayat hikâyesinden kesitlerle 
İstanbul’u birlikte anlattığı İstanbul’da 
da hayatının bu döneminden, bu dö-
nemdeki “kendi kendisini yapma” ça-
basından söz etmişti Pamuk. Hayatla-
rımızın hayli sancılı bir dönemidir bu. 
Bizi anlayacak kimse olmadığını düşü-
nürüz -biraz da biz kendimizi anlaya-
madığımız için böyledir. 

Önümüze çıkan herkes, her şey, 
her kitap, her film; kim olduğumuz, 
kim olmak istediğimiz, nasıl olup da o 
olmak istediğimiz kişi olacağımız so-
rularına yanıt potansiyeli taşır. Bun-
lara hiç kafa yormayanlar bile, gerçek 
hayattan ya da kurmaca yapıtlardan 
birilerini örnek aldıklarında, kendisi-
ne bile sezdirmeden bu soruları sor-
muş ve yanıt aramıştır. 

Pamuk’un yazılarını okuduğumuz-
da edebiyatla içli dışlı olanların bu so-
ruları kendilerine daha cesur ve bilinç-
li bir şekilde sorduklarını, ama bunla-

ra pek de kolay yanıt bulamadıklarını 
görüyoruz. Daha doğrusu, buldukla-
rı yanıtları didiklemeyi sürdürdükle-
rini... Pamuk kitaplardan hayata dair 
bir şeyler öğrenmeyi idealize etmiyor; 
o yaşlarda duyduğu felsefi bunalımın 
bir yanının “öğrenilmiş kitabi bir sıkın-
tı” olduğunu itiraf ediyor bir yerde, ya 
da Flaubert’in mektuplarını “tasavvuf 
şeyhlerinin menkıbenamelerini okur 
gibi” okuduğunu belirtiyor. 

BÜTÜNÜYLE YAŞAMAK
Kitapla, okumakla kurulan ilişki-

nin -itiraf edilmeyen- yanlarına yap-
tığı vurgu da dikkat çekici: “Okuma-
yı bizim için mutlu bir iş yapan başka 
bir şey de, kendimizi   kılma yanılsa-
masıdır,” diyor örneğin. Pamuk’un gö-
rünenlerin altında saklı duran olgu-
ları, durumları görmeye yatkın gözü, 
söz konusu olan kendisi olduğunda da 
keskinliğini yitirmiyor. 

Pamuk’un yazılarını okudukça bu 
bakış açısını (ya da görme biçimini) 
küçüklüğünden itibaren geliştirdiği-
ni anlıyoruz. Kuşkusuz, edebiyat bun-
da çok etkili olmuş, ama bir o kadar da 
çocuk ve gençken duyduğu yalnızlık, 
içsel sıkıntılar, önce ressam, sonra da 
romancı olma isteğiyle sürekli olarak 
bir şeylere (dış dünyaya ve kendi içi-
ne) derinlemesine bakmış olması da... 

Belli ki bakmaktan, seyretmekten 
büyük de zevk almış. Venedik’te kendi-
ni çocukluğuna dönmüş hissetmiş ol-
masının bir nedeninin de, orada “bak-
manın, görmenin, seyretmenin zevkle-
rini yeniden bütünüyle yaşam[asıyla]” 
ilişkilendiriyor. Oysaki romanların, 
hikâyelerin yanında düzyazı okumak 
sıkıcı gelir çoğumuza. 

Çoğu zaman ders kitaplarını an-
dıran bir yanı vardır düzyazıların; ro-

manlardaki gibi içerisinde kendimi-
zi bulamayız, Pamuk’un deyişiyle “yal-
nız okuyucusu değil, bir parçası, hatta 
biraz da yaratıcısı olduğumuz” hissine 
pek kapılmayız. 

Pamuk’un düzyazıları bunlardan 
değil. Bakmak, seyretmek kadar gör-
düklerini, kurduklarını anlatmayı, 
yazmayı da aşkla seven Pamuk’un ede-
biyatın önemli sorunsallarından söz 
ettiği satırlarında bile “romansı” bir 
yan, bir üslûp var. Söz ettiği bir ede-
bi dönem, bir yazar, bir yapıt bile olsa 
anlatacaklarına kendisini, ülkesini, bir 
anısını, bir izlenimini vs. katarak an-
latıyor. 

Sadece edebiyatın değil, edebiyat 
üzerine bir şeyler okumanın da keyif-
li bir şey olduğunu gösteriyor. Oku-
ru korkutan değil, ona cesaret veren 
bir yazar Orhan Pamuk. Edebiyatın 
bir hayat, bir öğrenme, bir görme bi-
çimi olduğunda, sanıldığı gibi, insa-
nı hayattan uzaklaştırmadığını, aksine 
hem dışarıdaki hayata, hem de kişinin 
içsel hayatına derinlemesine bakması-
nı sağladığını, bunun da hayata katıl-
manın çok özel bir yolu olduğunu ha-
tırlatıyor.     

Behçet ÇELİK

Manzaradan Parçalar
Orhan Pamuk

İletişim Yayınları / 564 sayfa

Behçet Çelik bu ay, Orhan Pamuk’un edebiyata, yaşama ve İstanbul’a dair izlenimlerini kaleme aldığı 
kitabı Manzara’dan Parçalar’ı değerlendiriyor. Pamuk’un ‘bilinçli’ bir tercih olarak yazarlığı seçmesi 
üstüne yazdığı denemeleri, genç okura, edebiyatın insanı hayattan uzaklaştırmadığını hatırlatıyor.

Okumak; kendimizi derin 
kılma yanılsaması

Çoğul Kütüphane
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Tek başına oynamaktan sıkılan küçük kutup ayısı Lars’ın, arkadaş edinme macerası bir kaçırılmayla 
birleşince, gerilimli ve sevecen bir öykü çıkıyor ortaya. Dört yaş ve üstü okurları öyküsüyle olduğu 
gibi çizgileriyle de fethedecek bir resimli kitap Küçük Kutup Ayısı Arkadaş Ediniyor!

Çok minnoş bir kutup ayısı Lars. 
Günlerini uçsuz bucaksız denizi sey-
rederek geçiriyor. Biraz üzgün, çün-
kü hiç arkadaşı yok ve tek başına oy-
namaktan sıkılıyor haklı olarak. An-
cak sabretmekten başka yapacak bir 
şeyi de yok. Lars sabrederken, kötü 
şans devreye giriyor ve küçük kutup 
ayısının hayatını beklenmedik bir gü-
zellikte değiştiriyor. Kutbun ortasında 
bir tuzağa düşen Lars, kendini bir tür 
Nuh’un gemisinde buluyor. Tek farkla; 
bu geminin yolcuları kendi arzularıyla 
çıkmamışlar bu yolculuğa. 

DÜNYANIN TÜM HAYVANLARI
Dünyanın dört bir yanından topla-

nıp sandıklara kapatılmış bir dolu hay-
vanla birlikte, bir uçağın kargosunda, 
varış noktası belirsiz, dolayısıyla endi-
şeli bir yolculuğa çıkıyor Lars. Deniz 
aygırıyla birlikte hayvanları teker te-
ker kurtarıyorlar ahşap hapishanele-
rinden; sincaptan kokarcaya, geyikten 
tavşana, tilkiden baykuşa hangi hayva-
nı ararsanız var. Ve uçağın tekrar yere 
konmasıyla birlikte soluğu dışarda alı-
yorlar. 

Hans de Beer’in yüreği elvermedi-
ğinden ya da okuyucusuna kıyamadı-
ğından olacak, kimse bizim kaçakla-
rın peşine adamakıllı düşmüyor. Lars, 
deniz aygırı ve Lea adındaki kahveren-
gi bir kız ayıyla birlikte yakındaki or-
manda saklanıyor. Gece gelecekten 
duydukları korkuyu, gündüz açlıkla-

rını yatıştırmayı, ardından yabancı bir 
dünyada yollarını bulmayı elbirliğiyle 
başarıyor ve nihayet Kuzey Kutbu’na 
varıyorlar. Deniz aygırı vedasını edip 
kendi yoluna gidiyor, ailesinin yanına. 
Lea ise başta dışlanmaktan korksa da, 
Lars ve ailesiyle birlikte mutlu bir ya-
şama adım atıyor. Lea yeni bir aileye, 
Lars da iyi bir arkadaşa kavuşmuş olu-
yor böylece. 

KARA GÜN DOSTU
Tuhaf ve belki zor yoldan bir arka-

daş edinme hikâyesi anlatıyor Küçük 
Kutup Ayısı Arkadaş Ediniyor! Bunu 
yaparken de, arkadaşlığın ne olduğu 
üzerine düşündürüyor. İyi kötü her-
kesle oyun oynayabilir insan, önemli 
olan kara gün dostu edinmek! 

Yine de, hikâyenin bence en önem-
li mesajı kahverengi olduğu için ya-
dırganmaktan, dışlanmaktan çekinen 
Lea’nın, Lars’ın ailesi tarafından se-
vecenlikle karşılanması... Baba kutup 
ayısının, Lea’nın çekincesine yorumu 
ise şahane: “Ayı ayıdır!” Bu cümle biz 
yetişkinlerin aklına başka şeyler geti-

rebilse de, kitabı çocuklarıyla birlikte 
okuyan ebeveynlerin bu mesajın, do-

layısıyla insanın hangi ırktan ya da 
hangi dinden olursa ol-

sun insan olduğu-
nun altını çizmesi 
ne güzel olur!
Hans de Beer’in 

sade, pastel tonlardaki çizim-
leri, Lars ve Lea’nın gerek uçağın kargo 
bölümündeki, gerek dış dünyadaki ce-
saretlerine tezat küçücük duruşları ya 
da popolarını dönmüş Lars’ın anne ve 
babasıyla yeni hayatlarına doğru yü-
rüyüşleri bir içim su tadında! Hans de 
Beer’in, hikâyesini, kelimelerle olduğu 
kadar, çizimlerle de ustalıkla anlatma-
yı bildiğine şüphe yok.

Benim geç keşfettiğim küçük ku-
tup ayısının yayımlanmış bir dolu ma-
cerası varmış. Yardımsever ve barışçıl 
Lars her macerasında yeni bir arkadaş 
edinerek takım çalışmasının, yardım-
laşmanın ve dostluğun kıymetini göz 
kamaştırıcı kutup çizimleri eşliğin-
de vurguluyor. Ben, bu seriye bir göz 
atın derim. Hayal kırıklığına uğrama-
yacaksınız!

Duydun mu arkadaş: 
Ayı ayıdır! Aslı TOHUMCU

Küçük Kutup Ayısı Arkadaş Ediniyor!
Yazan ve Resimleyen: Hans de Beer

Çeviren: Saadet Tomak
Beyaz Balina / 28 sayfa
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Bir süredir İyi Kitap için bir masallar kulesinde yaşayan Irmak Zileli, bu ay çok zorlu bir arayışa 
girdi. Kötünün mutlaka çirkin olduğu, güzelin muhakkak kazandığı, kolay yoldan para kazanmanın 
makbul olduğu bir masallar diyarında, iyiyi, doğruyu ve güzeli aradı. Bilin bakalım ne buldu!

Israrla ‘iyi’ masal 
kahramanları aranıyor!

Güzelliği dillere destan olmayan, 
yakışıklılığıyla ülkenin bütün kızları-
nın kalbini hoplatmayan, zenginliğiy-
le göz kamaştırmayan, düpedüz sıra-
dan, hatta çirkin ve yoksul, ama yine 
de “iyi” masal kahramanları aranıyor! 

Bu ilanı verdim gazeteye ve baş-
ladım beklemeye. İlk başvuran Çirkin 
Ördek Yavrusu oldu. Baktım özgeçmi-
şine, doğruydu, doğduğu zaman bir 
çirkin ördek yavrusuydu. Peki ya son-
ra? İşler hızla değişmiş; çirkin ördek, 
güzeller güzeli bir kuğuya dönüşmüş-
tü. Eledim. 

Hemen ardından yoksul bir odun-
cu olduğunu iddia eden bir adam çal-
dı kapıyı. Neyin nesisin kimin fesisin 
derken, ortaya çıktı ki, yoksulluk çok 
eskilerde kalmış. Şu sıra çalışmakta ol-
duğu masalın sonunda refaha, zengin-
liğe ve mutluluğa kavuşmuş bir ma-
sal kişisiymiş kendisi. Odunculuğu ise 
çoktan bırakmış. Çünkü kral tarafın-
dan ona ve ailesine bir ömür yetecek 
kadar altın bahşedilmiş. “Neden yeni 
bir masal arıyorsun kendine?” diye so-
racak oldum, gözlerinde “Daha çok 
kazanmam gerek!” diyen o parıltıyı gö-
rünce vazgeçtim.

Önümde gazete ilanım, kara kara 
düşünüyordum ki, şöyle dedim, “İş 
başa düştü, kendi masal kişini kendin 
bulacaksın.” Girdim bir kitapçıya, ne 
kadar masal kitabı varsa dökün önü-

Irmak ZİLELİ

Andersenden Masallar
Sihirli Fasulye

Resimleyen: Yakup Kamer
Mor Fil Yayıncılık / 16 sayfa
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me dedim. Masal Gezegeni mi ister-
siniz, Uykudan Önce Masallar mı... 
Önümde küçük bir tepecik halinde yı-
ğıldı kitaplar. Okudum, okudum, oku-
dum... Aradım, taradım. Meğer ilanı-
nı verdiğim niteliklere sahip bir masal 
kahramanı bulmak, Kaf Dağı’nın ar-
dındaki sihirli otu bulmak kadar zor-
muş. Üstelik ben bir masalın içinde 
de değildim. Ne bana yardımcı olacak 
iyilik perilerim, ne de doğaüstü güç-
lerim vardı. Sonunda umudumu hep-
ten yitirdim. İlanımın yanı başında yı-
ğılı duran masal kitapları kulesine ba-
kıp bakıp düşündüm. “Neredesiniz ey 
yaşamın içinde defalarca kez karşılaş-
tığım güzel ya da zengin olmasa da, iyi 
ve mutlu insanlar?” 

BOYUMUN ÖLÇÜSÜNÜ ALDIM
Bu sorunun ne denli manasız ol-

duğunu, Çizmeli Kedi, Doktor Her Şeyi 
Bilen, Altın Çocuklar, Cinlerin Hediye-
si, Sihirli Fasulye, Külkedisi, Eşek Postu  
masallarını okuyunca anladım... Nasıl 
mı? Anlatayım...

Geçmiş zaman tabii, Çizmeli Kedi 
aklımda sevimli mi sevimli, sahibine 
yardımcı olmak için çırpınan bir kedi-
cik olarak kalmış. Okuyunca işin aslı-
nın hiç de öyle olmadığını görüp du-
mur olduğumu söylemeliyim. Birlikte 
hatırlayalım. Çizmeli Kedi, bir maran-
gozun üç oğlundan birine miras ola-
rak bıraktığı kedisidir. Bu üçüncü oğ-
lan kendini çok şanssız hisseder, çün-
kü ağabeylerinden birine değirmen, 
ötekine eşek kalmıştır. Şöyle düşünür 
oğlan: “Ağabeylerim ortak çalışarak ha-
yatlarını dürüst bir şekilde kazanacak-
lar, ama ben...” Öyle ya, kedi dediğin 
yük taşımaz, süt vermez... Oğlanın ilk 
cümlesine kanıp da masalın “dürüst 
yoldan para kazanmanın yollarını” an-
lattığını sanıyorsanız çok yanılıyorsu-
nuz. Ben öyle sandım ve boyumun öl-
çüsünü aldım. Şöyle ki... 

Oğlan böyle kara kara düşünür-
ken, kedi kendini ortaya atıp başlar dil 
dökmeye. Onu nasıl zengin edeceğini 
ballandıra ballandıra anlatır. Oğlan 
pek ihtimal vermese de, kedinin öne 
sürdüğü tek koşulu kabul eder ve ona 
bir çanta ile bir çift çizme verir. Böy-
lece kedinin adı olur, Çizmeli Kedi. 
Çizmeli Kedi düşer yollara. İlk işi bir 
tavşan yakalayıp onu ülkenin kralına 
götürmek olur. Ve ilk yalan söylenir: 
“Majesteleri, bu tavşanı size Karabas 
Markizi gönderdi.” Kral bu işe çok se-
vinir ve Markiz’e teşekkürlerini ile-
tir... Bu, işin henüz başıdır. Çizmeli 

Kedi’nin planı çok daha çetrefildir. 
Aradan bir gün geçer ve bu kez iki 
keklik yakalayıp çıkar Kral’ın huzuru-
na. Yine Markiz’den bir hediye getir-
miştir... Kral hediyelerle mest olmuş, 
kıvama gelmiştir artık. 

Şimdi sıra Markiz’in zenginliğiy-
le Kral’ı sarhoş etmektedir. Çizmeli 
Kedi, Kral’ın kızıyla gezintiye çıktığını 
görünce soluğu sahibinin yanında alır. 
Tutar kolundan onu Kral’ın az sonra 
önünden geçeceği nehre sokar. Kral’ın 
arabası oradan geçerken de bağırmaya 
başlar: “Yardım edin! Karabas Markizi 
boğuluyor!” Kendisine keklik ve tavşan 
göndererek jest yapan bu saygıdeğer 
şahsiyetin yardımına koşmak işten 
bile değildir Kral için. Araba durduru-
lur, bizim “Markiz” arabaya alınır. 

Onlar aheste aheste gezintilerini 
sürdüre dursun, Çizmeli Kedi önden 
giderek yol üstündeki tarlalarda ça-
lışan köylüleri tehdit eder: “Az sonra 
buradan Kral geçecek, ona bu tarla-
ların Karabas Markizi’ne ait olduğu-
nu söyleyeceksiniz. Yoksa canınızdan 
olursunuz!” Köylülerin boyunları kıl-
dan incedir tabii. Kral ise Markiz’in 
zenginliği karşısında şaşkındır. Ama 
Çizmele Kedi’nin oyunları daha bit-
memiştir. Yine önden giderek büyücü 
bir deve ait olduğu bilenen şatoda alır 
soluğu. ‘Zekâsını’ kullanarak devi tu-
zağa düşürür ve yer! Böylece şato da 
onlara kalır. 

Kral, şatonun ihtişamı karşısın-
da küçük dilini yutacaktır neredeyse. 
Neyse ki yutmaz ve beklenen teklifi 
yapar: “Sayın Markiz, damadım olup 
olmamak konusunda ne düşündüğü-
nüzü öğrenebilir miyim?” Masal, ar-
mut piş ağzıma düş misali markizlik 
mertebesine yükselen oğlan ile pren-

sesin şatoda evlenmesiyle son bulur. 
Ama marangozun, değirmen ve eşekle 
başbaşa kalmış diğer iki oğlunun akı-
beti ne olmuştur bilinmez... Öyle ya, 
“dürüst yoldan hayatı kazanmak” bir 
masala sığayamayacak kadar uzun za-
man alır...

ZENGİNLİĞİN SIRRI
Doktor Her Şeyi Bilen masalının 

kalbimdeki yeri ayrı. Çünkü orada 
eleman aranıyor ilanım için başvu-
ran oduncuya rastladım. Oduncunun 
hikâyesinin ayrıntılarını bilseydim, 
ona bir çift lafım olurdu ya neyse... Bu 
masalda, Çizmeli Kedi’nin yerinde bu 
oduncunun olduğunu söylersem ne 
demek istediğimi sanıyorum anlarsı-
nız. 

Masal, oduncunun “çalışkanlığına” 
rağmen, kolay yoldan zengin olmanın 
sırrını keşfetmesini anlatıyor. Buna, 
doktor bir müşterisinin şakasını cid-
diye alıp doktorluğa soyunma hikâyesi 
de diyebiliriz... Müşterisinin verdiği 
aklı uygulayan oduncu bir tabela yap-
tırır ve kapısına asar: “Doktor Her Şeyi 
Bilen.” Bu tabelayı gören zengin bir 
adamın kendisinden isteği ise doktor-

İyi Kitap  •  Okul Öncesi Kitaplığı  •  Sayı 21  •  Kasım  2010

Çizmeli Kedi
Mor Fil Yayıncılık 

12 sayfa



8

lukla ilgisini kurmakta zorlandığım bir 
konuda olur. Onu soyan yankesicileri 
bulursa kendisine cömert bir ödül ve-
receğini söyler zengin adam. Böylece 
oduncu (yani Doktor Her Şeyi Bilen) 
ile karısı, zengin adamın evine yemeğe 
giderler. Ondan sonra tesadüfler birbi-
rini izler ve oduncu, adamın parasını 
çalanların uşakları olduğunu öğrenir. 
Ama iş bununla da bitmez. Uşaklar 
durumu fark edip doktor/oduncuyu 
kenara çeker ve suçlarını itiraf ederler. 
Kendisine paranın yerini gösterecek-
lerini, efendilerine parayı onların 
çaldığını anlatmazsa ona büyük 
bir ödül vereceklerini söylerler. 
Doktor/oduncu bu anlaşmayı 
oldukça kârlı bulmuş olmalı 
ki kabul eder. Böylece hem 
adamdan, hem de uşak-
larından yüklü miktarda 
ödül alır, zengin olur ve 
bir daha da odunculuk 
yapmaz... 

Altın Çocuklar, Cin-
lerin Hediyesi ve Sihirli 
Fasulye masalları ise bir-
birine çok benzer şekil-
lerde zengin olan insan-
ların hikâyesini anlatıyor. 
Altın Çocuklar’da, oltasına 
altın bir balık takılan ve 
böylece hayatı değişen ba-
lıkçının hikâyesini okuyoruz. 

Cinlerin Hediyesi’nde ise, 
bir terzi ile kuyumcunun, kö-
mürleri altına çevirme yeteneğine 
sahip yaşlı bir cin ile karşılaşmala-
rıyla gelişen maceralarını... 

Sihirli Fasulye’de yoksul ve dul bir 
kadının tembel oğlunun eline geçen 
sihirli fasulyeler sayesinde altın yu-
murtlayan tavuğa ulaşma öyküsünü... 

Bu üç masalın kahramanları öteki-
ler gibi yalanla dolanla değil, ama sih-
rin ve büyünün yardımıyla zengin olu-
yor. Sonuç hep aynı: Balıkçı ve karısı 
altın balığın sihri sayesinde altından 
çocuklara sahip oluyor; kadın ile oğlu 
altın yumurtlayan tavuk sayesinde 
çalışmadan para kazanmanın yolunu 
buluyor; terzi ile kuyumcu da kömür-
lerini altına çeviren cinin yardımıyla 
ölene dek refah içinde yaşıyor. 

Külkedisi’nin hikâyesini ise bilme-
yen yoktur. İkinci evliliğini kötü kalpli 
bir kadınla yapan zengin bir adamın 
kızıdır Külkedisi. Güzeller güzeli bir 
kızdır. Öyle de olması gerekir. Ama 
onun aksine üvey annesi ve kardeş-
leri birbirinden çirkin resmedilir. Bu 
da yine masalın gereğidir. Külkedisi, 

güzelliği sayesinde tırmanabilecektir 
sarayın merdivenlerini. Her şey iyilik 
perisinin ona güzel kıyafetler giydir-
mesiyle başlayacak, baloya katılabilen 
Külkedisi, güzelliğiyle prensi büyüle-
yecektir. Çirkin kardeşler kıskançlık-
tan çatlayadursun, Külkedisi tüm gece 
prensin kollarında dans edecektir. 

Hikâyenin mutlu sona erişmesi de 

Külkedisi’nin başka hiçbir kızda ola-
mayacak kadar küçük ve narin ayak-
lara sahip olmasına bağlıdır. Camdan 
ayakkabıları tüm ülkenin bekâr kızla-
rına giydire giydire Külkedisi’ni ara-
yan prens, o ana kadar eziyet içinde 
yaşayan güzeller güzeli masal kahra-
manımızı bulacak ve böylece her ikisi 
de mutluluğa erecektir. Kapıyı açan 
anahtar, güzellikten başka bir şey de-
ğildir. Güzel olan iyidir de zaten... Tıp-
kı kötü olanın mutlaka çirkin olması 
gibi. 

Eşek Postu isimli masalda ise bu 
mesaj çok daha açıktan verilir. Masal 
kahramanımız yine, özünde çok güzel 
olan bir prensestir. Ama türlü neden-
lerle eşek postuna bürünmüş halde ve 
yüzünü çamura bulayarak gezmekte-
dir. Herkes onu çirkin bir ucube ola-

rak görür. Güzel prensesin mutluluğa 
erişmesi, bir başka ülkenin yakışıklı 
prensiyle karşılaşmasına bağlıdır. Ta-
bii prensin onun “özünü” keşfetmesi 
koşuluyla... Bu masal da mutlu sonla 
biter, prensesin güzelliği ortaya çıkar 
ve prens ona âşık olur. Üstelik kral ile 
kraliçe de prensesin güzelliği karşısın-
da sevinç içindedirler. Neyse ki oğul-
larına yakışan bir gelinleri olacaktır. 

 Şimdi bir elimdeki ilana, bir 
önümdeki masal yığınına bakıyorum. 
Kısa yoldan zengin olmak için kırk 

dolap çeviren masal kahramanla-
rının yüzleri geçiyor önümden. 

Oduncunun gözündeki parıltıyı 
görüyorum her birinde. Şöyle 

diyorlar: “Beni al! Beni al!” 
İlanı okuyorum yeniden: 
“Güzelliği dillere destan 
olmayan, yakışıklılığıyla 
ülkenin bütün kızlarının 
kalbini hoplatmayan, zen-
ginliğiyle göz kamaştır-
mayan, düpedüz sıradan, 
hatta çirkin ve yoksul ama 
yine de ‘iyi’ masal kahra-
manları aranıyor!” 

Saflığıma yanıyorum... 
Amaç kısa yoldan para 
kazanmaksa eğer, zengin 

olmasa da mutlu olan masal 
kahramanını kim ister? Gü-

zellik her kapıyı açıyor ma-
dem, çirkin ördek yavrusu ku-

ğuya dönüşmesin de ne yapsın? 
Yarın ki gazete için yeni bir ilan 

yazmaya girişiyorum hemen: “Güzel-
liği dillere destan olmayan, yakışıklılı-
ğıyla ülkenin bütün kızlarının kalbini 
hoplatmayan, zenginliğiyle göz kamaş-
tırmayan, düpedüz sıradan, hatta çir-
kin ve yoksul ama yine de ‘iyi’ insanlar 
aranıyor!” 

Yaptığım küçük değişikliğin pe-
şine şu notu düşüyorum: “Yeni yazı-
lacak masallarda onların da hikâyesi 
anlatılmalı...”

İyi Kitap  •  Okul Öncesi Kitaplığı  •  Sayı 21  •  Kasım  2010

Çirkin Ördek Yavrusu
Mor Fil Yayıncılık

8 sayfa



9



10

Gökçe Mine OLGUN

Rita ve Adsız, okul öncesi çağdaki çocukların gündemine teklifsizce eklemlenen sevimli  bir 
dizi. Cadaloz Rita ve Miskin Adsız’ın takip edilesi bir hayatları, eğlenceli ve sahici bir arkadaşlık 
hikâyeleri var. 
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Sokaklardan ilk kez 
geçerken…

Biz yetişkinler, sabahları gazetele-
rimizi açar, gündemi takip ederiz. Her 
gün aynı yollardan geçer, etrafımı-
za bakmayız, hep aynı yemekleri yer, 
aynı sesleri duyar, aynı insanlara te-
ğet geçeriz. Çok da fark etmeyiz. Bü-
tün bunların arasına sıkışıp kalan ama 
hiç kaybolmayan merak ve paylaşabil-
me ihtiyacıdır ki, bunun için her sabah 
gazetemizi açar, gündemi takip ederiz.  
Evde, işte, okulda dedikodulara kulak 
kesilir, akşamları dizilerimizi izler, öy-
künme ihtiyacımızı gideririz. Genelde 
pasif bir şekilde.

Çocuklar bize benzemez, onlar bir 
sokaktan ilk defa geçme lüksüne sa-
hiptir örneğin. Bir yetişkinin bilmedi-
ği bir ülkede yolunu bulmaya çalışma-
sı gibi, her deneyimin yeni olduğu ma-
salsı bir dünyadır onlarınki. Ve elbet-
te, 2000’li yılları devirdiğimiz çağımız-
da çocuklar için de bir gündem oluş-
turulması kaçınılmaz olmuştur – ama 
unutmayalım, masallar eskiden de 
vardı. Çocukların da başkalarından, 
hayatta neler olup bittiğinden, deği-
şik durumlarla başa çıkmanın deği-
şik yollarından haberdar olmaya hak-
kı ve merakı var; en çok da deneyim-
lemeye... Kitap okumak ise deneyimle-
rin en güzeli!

Rita ve Adsız, okul öncesi çağda-
ki çocukların gündemine teklifsizce 
eklemlenen iki kahraman. Teklifsizce 
dememin sebebi ise şu: Ne Rita ha-
nım hanımcık uslu bir kız, ne de 
Adsız köpekliğinin gereklerini 
layıkıyla yerine getiren sadık bir 
köpek. Bu yüzden takip edilesi 
bir gündemleri var; ve dolayı-
sıyla her zaman yolunca git-

meyen işler, komiklikler, saçmalıklar, 
kısacası eğlenceli, eğlenceli olduğu ka-
dar sahici bir arkadaşlık hikâyesi vaat 
ediyorlar çocuklara. Hayatın tüm yön-
leriyle dalga geçilebileceğini de göste-
riyorlar. 

SIRADIŞI BİR HEDİYE
Adsız, Rita’nın aldığı birçok do-

ğum günü hediyesinden sadece biri. 
Canlı olması vesilesiyle benzerlerin-
den sıyrılıyor. Sizin de doğum gü-
nünüzde hediye paketlerinizden biri 
ayaklanıp kaçsaydı, siz de peşinden 
gider, ona diğerlerinden fazla kıymet 
verirdiniz. İşte Rita ve Adsız’ın yolla-
rı böyle birleşiyor. Rita çok kolay beğe-
nen bir kız olmadığından, Adsız’a bir 
isim bile veremiyor örneğin. Verecek 
bir ad bulamadığı köpeğinin adını Ad-
sız koyuyor. Böylece Adsız, adsızlığı 
vesilesiyle bütün adlarla flört edebile-
cek anonim bir konuma yerleşiyor.  Bu 
adsızlık oldukça manidar. Bir yandan 
Rita’nın zekâsının pırıltılı bir emare-
si olarak okunabilir, ama diğer yandan  
günümüz çocuklarının ve hatta yetiş-
kinlerinin  ne istediğini bilmeyen, seç-
mek istemeyen, seçmekten ve seçtikle-
ri şeye bağlanmaktan kaçınan natura-
sına da gönderebilir insanı. 

Kitaplarda bu duruma dair bir gön-
derme bulunmasa da, Rita bana günü-
müzün yalnız çocuklarını anımsattı. 

Belki de bir tek çocuk hikâyesi 
olarak okunabilir Rita’nın ka-
rakteri. Biraz kaprisli, biraz 
şımarık, dünyayı zorla ken-
di etrafında döndüren cin-

sinden. Üzerinde kocaman çi-
çek desenleri olan kırmızı gü-
lünç elbisesi ve bilgiç yüz ifade-

siye âdeta, “Ahhh! Hayat! Sömür-
meliyim onu!” diyormuşçasına 

belki de biraz de-
neyim arsızı, 
biraz cadaloz. 
Ve bu dene-
yimlerde ona 

eşlik edecek arkadaşı bulduğunda ona 
sıkıca sarılıyor.  Adsız’a o kadar bağla-
nıyor ki yakayı ele vermek pahasına da 
olsa köpeğini okula doğru bir yolculu-
ğa bile çıkarıyor. 

Ama Rita, Adsız’a gerçekten ge-
reken özeni gösterebiliyor mu aca-
ba? Sevginin emek gerektiren kısmını, 
herkes gibi yaşayarak öğreniyor Rita: 
Rita ve Adsız küçücük boylarıyla, in-
sanın ancak başkalarıyla birlikte bir 
şeyler paylaşarak öğrenebileceğini im-
liyorlar küçük okuyucularına. İşte bu 
nedenle, daha sakin ve bilge karakte-
riyle, gerek Rita’nın sağduyusunu oy-
nayan gerekse Rita’nın bu aşırılıklarıy-
la eğlenen Adsız’ın, bir hayali arkadaş 
olması ihtimalini düşünmekten ken-
dimi alamıyorum. Bu anlamda Adsız, 
Rita’nın yalnızlığını paylaşan, birlik-
te gülüp eğlendiği, yapılmaması gere-
ken şeyleri yaptığı arkadaşı olmasının 
yanı sıra büyümesine, sorumluluk sa-
hibi olmasına ve empati kurmayı öğ-
renmesine de aracı oluyor. 

Hikâye bu ya, Adsız ve Rita bir gün 
pikniğe gidiyorlar. Ormanda keşif ge-
zisine çıkıp gülüp eğleniyorlar. Bu yol-
culuk sırasında bir inek gördüklerin-
de verdikleri tepkiye bakılırsa, Rita 
da Adsız da şehir çocukları. Orman-
da otlayan ineği, vahşi bir hayvan sa-
nan bir köpek hayal edin! Neden son-
ra yağmur bastırıyor ve Rita kendini 
hızla arabanın arka koltuğuna atıveri-
yor. Ancak, sevgili köpeği Adsız’ı or-
manda unutmuş olduğunu araba ha-
reket ettikten sonra fark ediyor. Gelin 
görün ki, Adsız’ın arabada olmadığını 
anne ve babası da fark etmemiş.  Or-
mana geri dönülüp Adsız alınıyor ve 
aile tekrar yola koyuluyor. Bu hikâye 
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oldukça manidar. Adsız’ın, adı gibi, var olmayan bir ha-
yali arkadaş ya da gerçek bir köpek olması bir şeyi değiş-
tirmez. Rita’nın birlikte gülüp eğlendiği en yakın dostu-
nu yağmur bastırınca unutmuş olması ve yaptığı bencil-
likle yüzleşmesi onun alametifarikası. 

Kahramanlarımız dört dörtlük kişilikler olmadıkla-
rı gibi kurdukları arkadaşlık da dört dörtlük değil. Ama 
birbirlerini oldukları gibi kabul eden, dengeli bir ilişki 
kurmuşlar. Zaman zaman sürtüşmeler, yanlış anlamalar 
yaşansa da aralarında, birbirlerinin farklılıklarından ve 
yaptıkları hatalardan dersler çıkarıyorlar. Adsız çoğu za-
man göbeğini kaşıyarak uyumayı tercih etse de, Rita’yı 
yalnız bırakmayarak olaylardan nasibini alıyor. Canı is-
terse konuşuyor, canı isterse ortadan kaybolup Rita’nın 
yüreğini ağzına getiriyor. Rita onu unutup gittiğinde 
ama sonra hatasını fark ettiğinde, sitem etmek yerine bir 
gülümsemeyle karşılıyor dostunu. Bu dersleri, küçük ta-
kipçileriyle paylaşıyorlar. Tabii, ders almak isteyenlerle. 

Bunca yorumun üzerine, kitapların kalın ve ağır ki-
taplar olduğunu düşünmeyin. Rita ve Adsız minyatür re-
simli kitaplardan oluşan bir seri. Minyatür kahramanla-
rın insana düşündürdükleri ise bunlar. Rita ve Adsız se-
risinin yazarı ve çizeri olabildiğince az yazı ve resimle 
anlatmışlar dertlerini. Çocuk kitaplarının en güzel yanı 
çok katmanlı okunabilmeleri. Kitaptaki resimler, sade ve 
birçok şeyi mümkün kılan bir yere götürüyor insanı. 

Gerçeklerle pek işi olmayan Rita ve Adsız henüz so-
kaklardan ilk kez geçiyorlar. Fazlasıyla eğlenceli bir çift 
oldukları söylenebilir. Pazar günü ne yapacakları konu-
sunda anlaşamayıp, çeşitli denemelerden sonra kolları-
nı birbirine bağlayarak hiçbir şey yapmadan “sıkılmaca” 
oynayabilecek kadar yaratıcı bu ikilinin günlerinin nasıl 
geçtiğini, çok ama çok merak ediyorum kendi payıma. 
Çünkü önemli olan birlikte olmak, birlikte olunan anla-
rın tadını çıkarmaktır. 

Rita ve Adsız’ın Pazar Günü
Jean-Phillipe Arrou

Resimleyen: Olivier Tallec
Çeviren: Özden Karakulak
Tudem Yayınları / 23 sayfa

Rita ve Adsız’ın Piknikte
Jean-Phillipe Arrou

Resimleyen: Olivier Tallec
Çeviren: Özden Karakulak
Tudem Yayınları / 23 sayfa
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Susanna Tamaro’nun Büyülü Çember’i âdeta “ya içindesindir çemberin ya 
dışında” deyişini bir çocuk ve bir kurt köpeği üzerinden anlatarak tam bir sistem 
eleştirisi yapıyor. 

Şule CEPCEPOĞLU

Çocuklarımıza hayatı nasıl anlatı-
yoruz?  Annelikle birlikte bunu çok sık 
düşünür oldum ve biliyorum ki, anne 
babaların çocuklarına verebileceği en 
değerli şey ne para ne de pul, sadece 
sevgi. Sait Faik ustanın dediği gibi, her 
şeyin sevmekle başladığını, hayatı gü-
zelleştiren ve anlamlı kılan tek şeyin 
sevgi olduğunu çocuklarımıza anlat-
mamız gerek. 

Uzun yolculuklarında iyilik kadar 
kötülükle de karşılaştıklarında, ceple-
ri sevmekle dolu olsun ki, aç kalma-
sınlar. İnsanı sevsinler, hayatı sevsin-
ler, doğayı sevsinler, bir buçuk yaşın-
daki kızım gibi kediye kuşa hayranlık-
la baksınlar. Kitapları da unutmasınlar 
ama. Çünkü kitaplar, sevmenin nasıl 
dönüştürebilen bir şey olduğunu söy-
leyecek onlara. Daha Che’yi filan bil-
meden imkânsızın güzelliğini anlata-
cak. Kimse anlatmasa da, kimse söy-
lemese de… İyilikten ve güzellikten, 
sevmekten ve güzel insanlar olmaktan 
bahsedecek kitaplar. Ve hayatın aslın-
da ‘büyülü bir yer’ olduğundan. Tıpkı 
Susanna Tamaro’nun son çocuk roma-
nı Büyülü Çember’de olduğu gibi. 

KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ
Tamaro, bir kurt köpeğinin çöp-

lükte bulup büyüttüğü kahramanımız 
Rick aracılığıyla sadece çocukları de-
ğil, belki de çocuklardan çok bizi ilgi-
lendiren şeyleri anlatıyor romanında. 
Bu bakımdan, kitap aslında günümüz 
insanının yaşama biçimlerine, daha da 
ileri gidersek kapitalizme çok sıkı eleş-
tiriler getiriyor. 

İnsani duyguların en önemlisi em-
patinin yitirilmesi üstüne, “empati ya-
pamayan birinden hiçbir insani duygu 
bekleyemezsiniz,” der Gruen. Satın al-
dığımız şeylerin nasıl üretildiğini dü-
şünmeden müthiş bir hızla nasıl tü-
kettiğimizden televizyon başında ge-
çirdiğimiz saatlere kadar, hepimiz far-
kındayızdır hayatın artık çocukluğu-
muzdaki gibi olmadığının. Şimdiler-

de, “Babanın sırtına otururum ha” di-
yen bir bakkal amcası olanlar şanslı. 

Çünkü her yer süpermarket doldu. 
Tamaro bütün bunların birbirleriyle 
olan ilişkisini -bir çocuk için özellikle- 
çok güzel kuruyor. Kapitalizmi temsil 
eden belediye başkanı Vıcık Vıcık Do-
muz Şişkotop Hazretleri’nin çocuklara 
öğrettiği slogan her şeyi anlatıyor as-
lında: “Temiz ve boyun eğen bir dünya. 
Karınlar tok, kafalar bomboş!”

Ama önce başa dönelim: “Yıldızlar 
bir dileğin olduğu yere düşerler.” 

HER CANLIYI SEVEBİLME
Kitaba adını veren Büyülü Çem-

ber bir parkın içlerindeki, Rick ve an-
nesi kurt köpeği Guendy’nin yaşadı-
ğı ormandır. İçindeki tüm yaratıkların 
uyum ve dinginlik içinde yaşadıkları, 
özel bir yerdir burası… Öyle özeldir 
ki ne acı,  ne umutsuzluk, ne de keder 
vardır burada. Çünkü Büyülü Çember, 
bir yıldızın kayıp düştüğü yerdir ve yıl-
dızlar bir dileğin olduğu yere düşerler. 
İşte bu düşen yıldızların tozunun et-
kisiyledir ki bu çemberin içinde yaşa-
yanlar dünyanın bütün dillerini anla-
yabilme ve yaşayan her canlıyı sevebil-
me yetisine sahiptir.

Dışarıdaysa hayat büyük bir hızla 
“temiz dünya” adı altında duygusuz-
laştırılmaktadır. Belediye başkanı Şiş-
kotop ağaçlara, çiçeklere, kuşlara yani 
insan dışında yaşayan her canlıya çev-
reyi kirlettiği için savaş açmıştır.  Aynı 
biçimde insanların kafalarının içi de 
temizlenmelidir, herkesin tek bir haya-
li, tek bir rüyası olmalıdır. Bunun için 
çocukların beyinlerini yüz milyarlarca 
saat süren çizgi filmlerle, reklamlarla 
yıkamak yeterlidir, öyle ki televizyon 
seyretmekten artık gözleri kareleşmiş-
tir çocukların ve en sevdikleri yerler 
süpermarketlerdir…

Kafalar boşaltılıp, küçük toplar ha-
line getirilmelidir, çünkü kafalar boş 
olunca mideler tek bir şey isteyecek-
tir, dolu olmak. Bu amaçla bütün yeşil 

alanlar süper-hiper-
mega marketlere dö-
nüştürülecektir, kapıla-
rı şafaktan şafağa açık kalacak, günün 
alışveriş yapılamayan tek bir dakikası 
bile kalmayacaktır.

Bütün şehirde çatısında televizyon 
anteni olmayan, bahçesinde çiçek ye-
tiştirmekten vazgeçmeyen, hayvanlar-
dan tiksinmeyen tek kişi Bayan Ama-
lia Kocasoğan’dır. Doğal olarak Beledi-
ye Başkanı’nın ortadan kaldırması ge-
reken baş düşmanıdır. 

Kahramanımız Rick ve Ama-
lia Kocasoğan bütün bu olup bitenler 
karşısında mücadele ederken bulurlar 
kendilerini. Şişkotop’u alt eder, insan-
lara sevgiyi, çocuklara oyunlarını geri 
verirler.

Ama Rick, Guendy’yi kaybetmiş-
tir ve Büyülü Çember’deyken hiç his-
setmediği, sadece şehirdeki insanlara 
özgü bir duyguyla, kederle tanışır. Bir 
yıldız arar gözleri, bir dilek tutar; kula-
ğında hep sevmekten bahseden anne-
sinin sözleri: “Her şey bitse bile unut-
ma ki birbirini sevenlerin büyülü çem-
beri asla bozulmaz.”

(Bu arada temiz ve akıcı çeviri-
si için Eren Cendey’i, hikayeye eşlik 
eden çizimleri için de Sedat Girgin’i 
kutlamak gerek.)   

 

Büyülü Çember
Susanna Tamaro

Resimleyen: Sedat Girgin
Çeviren: Eren Cendey

Can Yayınları / 144 Sayfa

Bir yıldız düşerse bil ki 
gerçekleşecek dileğin!





14 İyi Kitap  •  SineKitap  •  Sayı 21  •  Kasım  2010

SineKitap’ın bu ayki konuğu, son günlerin gözdesi Saftirik Greg. Jeff Kinney’in bir ortaokullunun 
kaleminden yazdığı Saftirik Greg’in Günlükleri dizisinin neden sevildiğini anlamak zor değil, hele 
filmi de kitapları kadar bol kahkaha attırırken.

Bir gün ünlü olursam...

Bir arkadaşım, annesi günlüklerini 
okumasın diye hepsini yanında taşırdı. 
Günlük tutanın korkulu rüyasıdır yaz-
dıklarının okunması. Başkasının gün-
lüğünü de okumak ayıptır tabii. Ama 
gelin bu kuralı bir kereliğine bozun, 
çünkü sizi şahane bir çocukla tanıştı-
racağım. Saftirik Greg’den bahsediyo-
rum. O bir süper kahraman değil, sıra-
dan bir çocuk. Kötü tarafları da, zaaf-
ları da var. Üstelik çok zor bir dönem-
de, ortaokula başlıyor. Kendi deyimiy-
le, “Bir yanda benim gibi henüz gelişi-
mini tamamlayamamış çocuklar; diğer 
yanda günde iki kez tıraş olması gere-
ken goriller!” Her çocuk gibi karizma-
yı çizdirmemek uğruna savaş veriyor.

Saftirik Greg’in Günlüğü dizisi, en 
popüler çocuk kitaplarından. The New 
York Times’ın çocuk kitapları kategori-
sinin en çok satanlar listesinde tam 74 
hafta boyunca ilk sırada kaldı. Kitaplar, 
2009’da tüm dünyada 16 milyon kop-
ya sattı. Greg’in maceraları üç kitaptan 
oluşuyor. İlk kitap, Saftirik’in Günlüğü, 
onu Saftirik Greg’in Günlüğü- Rodrick 
Kuralları ve Saftirik Greg’in Günlüğü- 
Türünün Son Örneği takip etti. 

Kitabın yazarı aslında bir oyun ta-
sarımcısı olan Jeff Kinney. Kinney, ki-
tabı yazmakla kalmamış bir de resim-
lemiş. Aslında Greg’in günlükleri için 
grafik roman diyebiliriz. Kitaplar tam 
günlük kıvamında. Sayfalar çizgili bir 
defter gibi tasarlanmış ve matrak kari-
katürlerle süslenmiş. Okurken gerçek-
ten Greg’in sırlarına ortak oluyormuş 
hissi uyanıyor insanda. Tüm karakter-
ler de çizimler sayesinde gözümüzde 
canlanıyor.  

Greg’in günlüklerinin bu kadar se-
vilmesinin en önemli nedeni doğallığı 
bence. Greg, tam bir çocuk. Öyle dört 
dörtlük de değil üstelik. Kimi zaman 
yalancı, kimi zaman korkak ve zalim. 
Anlattığı dönem ise hepimize çok ta-

nıdık; çocuklukla gençlik arasındaki 
o tuhaf ve zor zamanlar. Yetişkinlerin 
de favorisi olan kitaplarda eminim ki 
herkes kendi çocukluğundan bir par-
ça buluyor.  

ANNEMİN FİKRİYDİ BU
Burnu düşse kaldırıp almaz denen 

tipler vardır ya, Greg onlardan. An-
nesinin günlük tutma önerisini kabul 
ediyor ama bakın neden: “Bir şeyi açık-
lığa kavuşturalım: Bu annemin fikriydi, 
benim değil! Ama benim ‘duygularımı’ 
buraya ya da başka bir yere yazacağı-
mı sanıyorsa, çok yanılıyor! Kimse ben-
den ‘sevgili günlük, bugün bunları his-
settim’ filan yazmamı beklemesin! İşte 
o kadar! Bunu yapmayı kabul etmemin 
tek nedeni: Bir gün zengin ya da ünlü 
olursam, bütün gün insanların aptal 
sorularına cevap vermekten çok daha 
önemli işlerim olacak! O zaman hemen 
bu defteri devreye sokarım olur biter!”   

Nedeni ne olursa olsun Greg iyi ki 
de günlük tutuyor (bu arada ona göre 
bu, günlük değil anı defteri. Onun 
böyle kızsal mevzularla işi yok) çün-
kü ortaya dünyanın en doğal ve mat-

rak kitaplarından biri çıkıyor.  
Günlüklerinde Greg’in hayatı-

nın en zor dönemine tanıklık ediyo-
ruz. Dedim ya, Greg sıradan bir ço-
cuk. Her çocuğun yaşadıklarına ben-
zer sorunlar yaşıyor. Sinir olduğu ağa-
beyi Rodrick, sürekli ayağına bağ olan, 
onu zor durumda bırakan evin en kü-
çüğü Manny… Greg’in annesi eski bir 
anaokulu öğretmeni. Her anne gibi se-
verken utandırıyor. Örneğin bir gün 
misafir öğretmen olarak geldiği oğlu-
nun sınıfında tüm sınıfın içinde oğlu-
nun kahvaltısını bitirmesini tembihli-
yor. Baba karakteri ise ayrı bir âlem. 
Kuralcı ve en büyük arzusu oğulları-
nın da patronunun oğulları gibi ‘ide-
al’ evlatlar olması. 

Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de 
ortaokula başlamasıyla Greg’in dertle-
ri katmerleniyor. Bir tarafta onun gibi 
ufak tefek, fiziksel olarak ergenliğe ge-
çememiş öğrenciler, diğer tarafta araya 
giren yazın ardından sesi kalınlaşmış, 
boyu uzamış ergenler. Üstelik sosyal-
leşmek ve popüler olmak da hiç kolay 
değil. Greg ve kankisi Rowley kaybe-
denler kulübünün en güzide elemanla-

Umay SALMAN

SineKitap
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rı gibi dolanıyorlar okulda. Kafeterya-
da kimse yanlarına oturmalarına izin 
vermediği için yere oturarak yiyorlar 
öğle yemeklerini. Tüm bunlardan kur-
tulabilmek içinse popüler olmanın yo-
lunu arıyor, fark edilmeye çalışıyorlar. 

Gerçi Rowley, Greg’e eşlik ediyor 
ama onun hiç umrunda değil böyle 
şeyler. O kadar tatlı ve doğal ki, oku-
la pembe bisikletiyle gelmekten çekin-
miyor, çocuksu tişörtlerini giymekten 
vazgeçmiyor, okulda herkesin içinde, 
“Greg, okuldan sonra oyun oynayalım 
mı” diye seslenmekten gocunmuyor. 
Tabii bunlar Greg’i deli ediyor, ondan 
utanıyor. Rowley’i çocukluktan çıkar-
mak için onu baştan yaratıyor. Bisikle-
tini siyaha boyuyor, kıyafetlerine mü-
dahale ediyor… Kitapta Greg’in popü-
lerlik yolundaki farklı girişimlerine ve 
başına ne dertler açtığına tanık oluyo-
ruz. Ayrıntıya girip kitapların büyüsü-
nü bozmamakta fayda var. Zira kitap-
ta yaşanan her olayı tebessümle oku-
yacak ve bayılacaksınız. 

Saftirik Greg’in Günlüğü dizisi-
nin ikinci ve üçüncü kitaplarında da 
Greg’in farklı problemlerle mücadelesi 

var. İkinci kitapta Greg’in derdi bu se-
fer popülerlik değil, o yaz olan bir şeyi 
örtbas etmek. Büyük sırrın ne olduğu-
nu ancak kitabın sonunda öğreniyo-
ruz. Üçüncü kitapta ise kirli çamaşır 
problemi ve babasının onu askeri oku-
la gönderme tehlikesi konu ediliyor. 

Üç kitap da harika. Açıkçası 
Greg’in günlüklerinde ünlü çocuk ki-
taplarından Jean-Jacques Sempé ve 
René Goscinny’nin Pıtırcık’ının (Oriji-
nal adıyla Küçük Nicolas) tadı var. Se-
rinin ilk üç kitabının yanı sıra Kendin 
Yap Kitabı da Türkçeye çevrildi. Yani 
okuyucu kendi karikatürlerini yapma 
olanağı tanıyan boş sayfalara ve ko-
nuşma balonlarına sahip. Hayranları-
na duyurulur, Greg’in dördüncü gün-
lüğünün Türkçesi de yakında çıkacak. 
Beşinci kitap ABD’de Kasım ayında pi-
yasada olacak. 

Greg’in ünü kitaplarla sınırlı kal-
madı tabii. Beyazperde de yerini aldı.  
Film de kitap kadar eğlenceli ve güzel. 
Filmin yönetmeni Köpek Oteli filmi-
nin yönetmeni Thor Freudenthal. Ki-
taptaki güçlü karakterler filmde insa-
nı hayal kırıklığına uğratmıyor. Adeta 

kitabı tamamlıyor. Filmde de kitaplar-
da olduğu gibi Greg’in hayatıyla ilüst-
rasyonlar birleştiriliyor. Olaylar ağır-
lıklı olarak birinci kitap üzerine kuru-
lu. Ancak ikinci ve üçüncü kitaptan da 
bazı ayrıntılar alınmış.  Kitaptaki olay-
lar filmde daha bütünsel bir kurguyla 
anlatılıyor. 

Kitapları da filmi de ihmal etme-
yin derim!

Saftirik Greg’in Günlüğü 
Kendin Yap Kitabı

Jeff Kinney
Çeviren: İlker Akın

Epsilon Yayıncılık / 216 sayfa

Michael Morpurgo, Savaş Atı ve Kelebek Aslanı adlı romanlarında klasik hayvan öykülerinin dışına 
çıkıyor. Yazar, roman kahramanlarına dönüşen hayvanların, insanların bireysel trajedilerini aşan 
acılarını alegorik, simgesel ve sade bir anlatımla aktarıyor okura. 

Jack London’ın Vahşetin Çağrısı ve Beyaz Diş kitaplarını 
uzun yıllar önce ilk kez okuduğumda, sadece hayvanlardan 
bahseden basit romanlar olmadıklarını fark etmiştim. Yine 
de kitaplarda anlatılanların benim için neden önemli oldu-

ğunu dile getirebilmek o yaşlarda zordu. Vahşi doğa yaşamı 
ve uygar yaşam arasındaki gelgit, o yıllarda benim sadece 
çok ilgilendiğim, nedenlerini de sorgulamadığım bir bilgiy-
di. 

Jack London’ın söz konusu iki kitabını yakın zamanda 
tekrar okuduğumda, çocukken bu ilgimi dile getirmekte 
zorlanmamın nedeniyle karşılaştım. Yanıt aslında çok ba-
sitti: Bu kitaplar, her ne kadar çocukların okuyabilmesi için 
çeşitli versiyonları yayımlanmış olsa da, esasında çocuk ki-
tabı değildi. Yani London’ın kodları bir çocuk için fazla ör-
tüktü. Eğer London bunları sadece çocuklara hitaben kale-
me alsaydı, kitaplar genç okurlarda farklı bir deneyime sah-
ne olacaktı. 

Ancak bu sefer de, edebiyatın önemli metinleri olma 
özelliklerini, “klasik” sıfatını kaybedecek ve çocuk kitabı 
olarak hatırlanacaklardı. Peki bu bir sorun mudur? Bizim 
asıl klasiklerimiz çocukken okuduklarımız değil midir? 
Geçen yıl okuduklarınız mı aklınızda, imgeleminizde daha 

Yankı ENKİ

Kaçış sadece bir
mekân değişikliği mi?
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büyük bir yer kaplar, yoksa çocuk-
luğunuzda ya da ilk gençliğinizde 
okuduklarınız mı? İşte çocuklara 
ve gençlere yönelik edebiyatın 
en değerli özelliği budur:  Ba-
sit ve kalıcı olmak. Demek ki 
çocuk kitapları yazmak ayrı 
bir profesyonellik gerektirir.

Jack London çocukken 
benim için çok iyi bir yazar de-
ğildi, ancak büyüdümde en değer 
verdiğim birkaç yazardan biri oldu. 
Bu yazının asıl konusu, Kelebek Asla-
nı ve Savaş Atı kitaplarının yaratıcısı 
ünlü İngiliz yazar Michael Morpurgo 
ise, belli ki profesyonel bir çocuk ki-
tapları yazarı. Onun kitaplarındaki 
kodlar olması gerektiği gibi, açık ama 
aynı zamanda bir yaratıcılıkla bezene-
rek yerleştirilmiş. 

Hepimiz biliyoruz ki, hiçbir hay-
van öyküsü sadece hayvanlardan bah-
setmez. Edebi insanlar, yani yazarlar, 
edebi hayvanlardan bahseder, onları 
roman kahramanına dönüştürür, bi-
reyselleştirirler. Artık kahramanımız 
olan bir aslan ya da at, herhangi bir 
aslan ya da at değildir. Onlar, edebi-
yat sayesinde tıpkı insanlar gibi kendi 
öyküleri, geçmişleri, anıları, ümitleri, 
acıları ve sevinçleri olan eşsiz kah-
ramanlara dönüşürler. Kimi zaman 
Kelebek Aslanı’ndaki beyaz aslan gibi 
isimleri yoktur, fakat onları diğerlerin-
den ayıran fantastik bir öyküye sahip-
tirler. Kimi zaman da, Savaş Atı’ndaki 
Joey gibi çok sıradan isimleri vardır, 
ama öyküleri hiç de sıradan değildir. 

Morpurgo’nun Kelebek Aslanı ro-
manı, birbirine paralel yaşamlar sü-
ren iki çocuğun öyküsünde temelle-
nir. Biri, yatılı okuldaki yaşamından 
hiç de memnun olmayan ve oradan 
kaçıp evine dönmek isteyen anlatıcı-
mızın, Morpurgo’nun öyküsüdür. O, 
özgürlüğe kaçmak için evine dönmek 
ister. Diğer kahramanımız Bertie ise, 
evinden kaçarak özgürlüğe ulaşmak 
isteyen biridir, ancak onun da sonu 
bir yatılı okul olur. Tabii ki herhangi 
bir okul değildir bu. Bertie’nin 1900’lü 
yılların başında gittiği okul, günümüz-
de anlatıcımızın kaçmaya çalıştığı aynı 
okuldur. Kaderlerinin birleştiği karak-
terse, okulun yakınında yaşayan ve 
Bertie’nin öyküsünü, yani kelebek as-
lanını Morpurgo’ya aktaran Millie’dir. 
İşte, bu önce fantastik gibi görünen, 
ama oldukça hakikatli bir öyküye sa-
hip kitabın sonunda, öykü yeniden 
fantastikleşir. 

Kelebek Aslanı, Bertie’nin kısa bir 

yaşam öyküsüdür bir anlamda. Onun 
yaşamını, anlatıcımızın ve doğal ola-
rak da bizim gözümüzde değerli kılan 
da Bertie’nin en iyi dostu, hatta yaşa-
mının anlamı haline gelen beyaz asla-
nıyla olan ilişkisidir. Kelebek Aslanı’nı 
okumaya başladığımızda, sanki mace-
ra dolu bir kaçış ya da eve dönüş öykü-
süyle karşılaşacağımızı sanıyoruz. Ne 
var ki Michael Morpurgo başka bir şey 
anlatmaya, dikkatimizi farklı bir nok-
taya çekmeye çalışıyor. 

YENİ BİR SAYFA
Okuldan kaçıp evine dönme 

planları yapan anlatıcımız, daha 
yola çıkmadan Millie ile karşılaşır ve 
Bertie’nin öyküsünü dinler. Öğrenir 
ki, Bertie de evden kaçmaya çalışırken 
beyaz bir aslanla ve ileride evleneceği 
Millie ile karşılaşmıştır. Yani her iki 
kahramanımız da bir kaçış peşinde, 
ama ikisi de bir yere kaçmıyor esasen. 
Yine de yaşamlarında yeni bir sayfa 
açıyorlar. 

Kaçış sadece bir mekân değişikliği 
değil demek ki. Kaçış, bir hayalin ya 
da rüyanın, bir eksiğin ya da ihtiyacın, 
bir arzunun ya da duygunun peşinden 
gitmek için attığımız bir adım. Sade-
ce küçük bir adım bile, Morpurgo’nun 
öyküsündeki gibi, yaşamımıza yön ve-
recek büyük bir adıma dönüşebiliyor. 
O adım da, kitabın başından beri me-
rak ettiğimiz kelebek aslanının ne ol-
duğuyla ilgili. Hemen belirtelim, kele-
bek aslanı bir aslan türü değil. O, tam 
anlamıyla bir simge, saklanması gere-
ken, kültürün ve doğanın, insanların 
ve kelebeklerin birlikte inşa ettiği, an-
latıcımızın da korumakla yükümlü ol-
duğu bir sanat eseri âdeta. Tam olarak 
ne olduğunu söylemek basit aslında, 
ama kitabın sonuna kadar size eşlik 
edecek gizemin örtüsünü kaldırmak 
istemeyiz, öyle değil mi? Kitabın so-
nunda Millie’nin de bir sürprizi var. 
Bu gelişme bizi her şeyi en baştan dü-

şünmeye itecek kadar gizemli. 
Kelebek Aslanı, nasıl bir gizemle 

bitiyorsa, Savaş Atı da gizemli bir 
şekilde, duvarda asılı olan bir 

tabloyla, kimsenin ilgisini çek-
meyen bir at resmiyle açılıyor. 
Bu sefer tablodaki kahramanın 
öyküsünü kendi ağzından din-

liyoruz. Kahramanımız Joey, bir 
savaş atı olarak doğmuyor tabii 

ki, ama doğuştan savaşçı bir at. Ba-
şına gelen tüm eziyetlere, terk edilişle-
re, zorlamalara rağmen olgunluğunu 
koruyan, asil bir roman kahramanı.  

Savaş Atı’nda okuduğumuz bir 
atın öyküsü olabilir, ama Joey’e bir 
kahraman kimliği kazandıran ayrıntı, 
savaşın nasıl bir şey olduğunun anla-
tılmasıyla da ilgili. Çok sevdiği güzel 
atı Joey bir süvariye satıldığında sade-
ce atının yanında olmak için orduya 
katılmak isteyen Albert, yaşı küçük ol-
duğu için savaşa katılamıyor ve Joey’i 
kaderine terk etmek zorunda kalıyor. 
Tabii ki kader onları yıllar sonra, sa-
vaşın bitmesine yakın tekrar buluştu-
ruyor. 

Morpurgo’nun da ifade ettiği gibi, 
savaş uzadıkça askerler gençleşmeye 
başlıyor; atlar ise yaşlanmaya ve has-
talanmaya. Yine de Joey ve Albert 
birbirlerine kavuşuyorlar, ama savaşın 
götürdüklerini kim geri getirebilir, ya-
zar bu soruyu sormayı unutmuyor. 

Kelebek Aslanı, Michael Morpur-
go’nun en sevdiği kitaplarından biriy-
miş aynı zamanda. Savaş Atı da, belli 
ki, hayal dünyamızı bugüne kadar sık 
sık renklendiren ünlü yönetmen Ste-
ven Spielberg’in en sevdiği kitap olsa 
gerek, çünkü şu anda Savaş Atı’nı si-
nemaya uyarlıyor ve yakında romanı 

Kelebek Aslanı
Micheal Morpurgo

Çeviren: Arif Cem Ünver
Tudem Yayınları / 95 sayfa 

Savaş Atı
Micheal Morpurgo

Çeviren: Arif Cem Ünver
Tudem Yayınları / 156 sayfa
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Alman yazar Maja von Vogel, Yatılı Okul Fısıltıları adlı dizide, okul müdürü annesiyle Ebersbach Yatılı 
Okulu’na gitmek zorunda kalan Mia’nın kendini iktidar mücadeleleri, okul baloları ve aşk çekişmeleri 
arasında bulmasını anlatırken bir ergenin büyüme sürecini de gözler önüne seriyor.

Melisa Ceren HASMADEN

Sevimsiz formalara, bitmek bilme-
yen ders saatlerine, çekilmez kuralla-
rına rağmen okul yılları yaşamları-
mızda hasretle andığımız bir dönem-
dir. Anılar, aradan geçen yıllardan sü-
züldüğünde geriye yüzümüzde bir gü-
lümseme kalır. Dostluklar, arkadaşla-
ra yapılan şakalar, hınzırca ihlal edilen 
okul kuralları, öğretmenlere isyan ve 
kırılan dersler… Hayallerimizin Don 
Kişot’u olduğumuz günlerdir ve her 
gün yeni bir serüven demektir. 

Ben gündüz eğitimi yapan klasik 
bir okulda okudum. Başka bir şehirde 
ya da semtimizin uzağında yatılı oku-
la giden birkaç arkadaşım vardı. On-
lara nasıl imrendiğimi hatırlıyorum. 
Ebeveynlerden uzak geçirilen koca bir 
hafta, geceleri gizli yatakhane eğlence-
leri, en katı kurallara karşı edinilen kü-
çük zafer hikâyeleri… 

HABABAM SINIFI
Yatılı okul denilince, kuşak far-

kı olmaksızın, hepimizin aklına ge-
len ilk roman Rıfat Ilgaz’ın Hababam 
Sınıfı’dır. Çoğumuz serinin kitapların-
dan en azında bir tanesini ortaokul 
ya da lise yıllarında okuduk. Kitabın 
sinema uyarlamasını yaşı tutanlar 
beyazperdede, tutmayanlar ise tele-
vizyonda izlemişlerdir. Roman, pek 
çok gencin imgeleminde yatılı okulu 
kâbuslar evinden büyük bir serüvene 
dönüştürmüş bir başyapıttır. 1957’de 
yayımlanan roman, yarım yüzyılı aş-

kın bir süredir güncelliğini yitirmeden 
okunuyor, izleniyor, eğlendiriyor. 

Bir yatılı okula kaydolduysanız, 
bavullarınızı hazırlarken yanınızda 
götürmek istemeyeceğiniz tek şey an-
nenizdir. Maja Von Vogel’in kaleme 
aldığı Yatılı Okul Fısıltıları serisinin 
başkarakteri Mia, ne yazık ki bu se-
rüvene ‘okul müdürünün kızı’ olarak 
başlamak zorunda kaldı. Yatılı Okul 
Fısıltıları dört kitaplık bir seri. Sıra-
sıyla; Kızlar Çıldırmış Olmalı, Pembe 
Yalanlar, Yalnız Kalpler Kulübü ve Aşk 
Delisi.

İŞLER DEĞİŞİYOR
Hikâye şöyle: Sıradışı ve bekâr bir 

anne olan Veronika’nın sürpriz kara-
rıyla, Veronika ve kızı Mia Ebersbach 
Yatılı Okulu’na taşınıyorlar. Üstelik 
Veronika, kızı Mia’nın öğrencisi olaca-
ğı bu okulun yeni müdürü… En yakın 
arkadaşı Antje ile Mia her ne kadar ya-
tılı okul romanlarının hayranlarından 
olsalar da, gerçek hayatta işler değişi-
yor. 

Mia, ergenlik dönemi gençliğinin 
iyi bir temsilcisi. Dolayısıyla ne yaşa-
dığı yeri terk etmek istiyor, ne de ar-
kadaşlarını. Elbette kimse ona seçme 
şansı tanımıyor. Mia, Veronika’nın pe-
şinden sürüklendiği bu köhne okulda 
kendisini bekleyen aşk macerasından, 
iktidar mücadelelerinden, partilerden, 
okul balolarından ama en önemlisi 
yakışıklı ve karizmatik Benjamin’den 

haberdar olsaydı, oraya 
gitmek için daha istekli 
olur muydu? Bilinmez. 
Ama bildiğim şu ki; Mia 
da okuldaki diğer kızlar 
gibi, dış görünüşüne ka-
fayı takıyor, annesinden 
utanıyor ve elbette yakı-
şıklı delikanlılar onu he-
yecanlandırıyor. 

Serinin ilk kitabında 
Benjamin ile karşılaşan 
ve ona körkütük âşık olan 

Mia, seri boyunca aşk hayatını bir 
türlü yoluna sokamıyor. Benjamin’in 
kalbini kazanmak için Cecilia ile mü-
cadele etmek zorunda kalıyor, deli-
kanlının dikkatini çekmek için hayali 
bir sevgili uyduruyor ve kendi başına, 
içinden çıkması zor bir çorap örüyor. 
Benjamin’in duygularıyla oynadığını 
öğrenip intikama soyunuyor ve elbet-
te bıkmadan usanmadan gerçek aşkı-
nı arıyor. Ama bütün bunlar olurken, 
Mia, biraz sancılı da olsa büyüyor. 

Serinin yazarı Maja Von Vogel, üç 
kardeşin en büyüğü olduğu kalabalık 
bir ailede büyümüş. Halen, genç kız-
lara yönelik bir seri olan Drei Ausru-
fezeichen (Üç Ünlem)’ın başyazarlığını 
yürütüyor. Yapıtlarında kendisinin ve 
kardeşlerinin yaşamından deneyimle-
re ne kadar yer veriyor bilinmez, ancak 
özellikle karakterlerle yakaladığı başa-
rıda çok çocuklu bir ailede büyümüş 
olmanın payı olsa gerek. 

Yatılı Okul Fısıltıları ne genç kız-
lara dersler veren didaktik bir hikâye 
anlatıyor, ne de yaşının sınırlarını aşan 
becerilere sahip bir kahraman rol mo-
del oluşturuyor. Mia ve arkadaşları çe-
lişkileriyle, istekleriyle, hayalleriyle, 
utançlarıyla sadece büyümeye çalışan 
birer gençler. Ve bu karakterler, satır 
aralarından gençlere sesleniyor: “Yal-

Bu fısıltı 
nereden geliyor?

Aşk Delisi 
(Yatılı Okul Fısıltıları 4)

Maja von Vogel
Çeviren: Gülderen Pamir

Çizmeli Kedi Yayınları / 136 sayfa
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Doğum günlerinin vazgeçilmezi-
dir hediyeler. Herkes bu özel günde 
hediye bekler; arkadaşlarına, dostları-
na ve sevdiklerine hediye almak ister. 
Ama ailenizden birine alınacak hedi-
yenin seçimi ise ayrı bir özen ister. Sı-
radan bir nesne, ona duyduğunuz sev-
giyi anlatmaya yetmeyeceği için, sev-
ginizi göstermenin en iyi yolu samimi 
bir hediye seçmek olacaktır. Hatta ba-
zen, sadece sevginizi dile getirmek bile 
yeterli olabilir. 

Çocuk edebiyatının sevilen kale-
mi Aytül Akal’ın dört kitaplık Arma-
ğan Dizisi işte bu özel günde, çocuklar 
ve aile bireyleri arasında gelişen duy-
gusallığı şiirsel bir dille anlatıyor. 

Dizinin ilk kitabı Canım Annemin 
Doğum Günü’nde, annesine duydu-
ğu sevgiyi hediyelerle ifade edemeye-
ceği için ona renkli kalemlerle yaptı-
ğı bir resim hediye ediyor küçük kah-
ramanımız. Bu hediye karşısında göz-
leri dolan annesi ise, tüm anneler gibi 
sadece sevilmek ve hatırlanmak istedi-
ğini oğlunu kucaklayarak gösteriyor. 
Her yıl biraz daha yaşlandığı için üzü-
lüp kederlenen anneler için de daha 
anlamlı bir hediye düşünülemez. 

Peki ya babalar ne bekler doğum 
günlerinde? İkinci kitap Canım Ba-
bamın Doğum Günü’nde, kahramanı-
mızın babası alıştığımız babalara pek 
benzemiyor. Muhakkak kekli, börek-
li, pastalı bir kutlama partisi bekledi-
ği gibi, her fırsatta hatırlatıyor doğum 
gününü iple çektiğini. Tabii ki, hediye 
de vazgeçilmez oluyor böyle bir kutla-
manın yanında. Kafası karışan sevgili 
oğluysa, babasının tüm isteklerini ger-
çekleştirmek istiyor. 

Babasının deniz tutkusunu bildi-
ğinden yelkenli, tekne, yazlık ev, bir-
kaç parça tahtayla kolaylıkla yapıla-
bilecek bir sal hediye etmeyi düşünü-
yor babasına. Ne yazık ki, kumbara-
sında hiçbir zaman bu kadar para bi-
riktiremeyeceğinin farkında olduğun-
dan, bu düşüncelerini gerçekleştiremi-

yor. Ama emekliliğini sahilde balık tu-
tutarak geçirmek isteyen babasının bu 
düşlerini gerçekleştirirse, kendisini 
daha çok seveceğine inanıyor. 

EL EMEĞİ GÖZ NURU
Nihayetindeyse, sevgisini ifade 

edecek küçücük bir hediye vermeye 
karar veriyor babasına. Kartondan bir 
kaptan şapkası yapıp, kesip boyadık-
tan sonra köşesine minik bir kalp kon-
duruyor. Bu hediyeye bayılan babasıy-
sa, şapkayı başına geçirip düşlerindeki 
yelkenliyi kullanmaya başlıyor! 

Üçüncü kitap Canım Ablamın Do-
ğum Günü’ndeyse, şık ve pahalı he-
diyelerden hoşlanan ablasına hoş bir 
sürpriz yapıyor kahramanımız. Anne-
sinin, ablasına hediye olarak gizli giz-
li yelek ördüğünü görünce o da, abla-
sına yünden bir bebek yapmaya karar 
veriyor. Bir insanı, el emeği göz nuru 
bir hediyeden daha çok ne sevindire-
bilir ki! Kardeşinin hediyesine bayılan 
ablası da, bu duygusunu bebeği çanta-
sına asarak gösteriyor. 

Gelelim dördüncü kitaba, yani Ca-
nım Ağabeyimin Doğum Günü’ne... 
Bu hikâyede uzun bir hediye listesiy-

le karşılaşıyor kahramanımız. Sevgili 
ağabeyi bilgisayar, tarayıcı, cep telefo-
nu, müzik çalar, bateri, keman, saksa-
fon, gitar, tuttuğu takımın imzalı for-
ması, markalı spor ayakkabı, basket 
topu, pota, raket, elektronik sözlük, en 
pahalısından fiyakalı bir gözlük, son 
model bir bisiklet ve benzeri hediyele-
ri sıralıyor listesine. 

Çok anlaşamasalar da ağabeyini 
seven kahramanımız, elindeki tek gü-
zel şeyi -tüylü beyaz ayıcığını- ona he-
diye ediyor. Rengârenk bir pakete sa-
rılı hediyeyi açtığındaysa gözleri dolu-
yor ağabeyinin. “Çocuğum olduğunda 
ona vereceğim, ama o güne kadar ayıcı-
ğı benim için sen sakla” diyerek, karde-
şine geri veriyor hediyesini. 

Doğum günleri gibi özel günler-
de ailemize sevgimizi gösterebilme-
nin iyi yolunun küçük, mütevazı he-
diyeler olduğunu anlatıyor çocuklara 
Aytül Akal. Kendiniz ya da aileniz için 
her zaman palyaçolu, çok katlı pastalı 
ve bir dolu insanın davet edildiği bü-
yük bir doğum günü partisi yapama-
sanız da, ailenizle bir arada olmanız 
bile yeterli gelecektir mutlu olmanız ve 
onları mutlu etmeniz için. Ve hiç kuş-
kusuz, kocaman bir tebessüm ile sev-
gi dolu, sımsıcak bir kalp de günü özel 
kılacaktır.

Usta yazar Aytül Akal yepyeni bir diziyle küçük okurlarına bir kez daha merhaba diyor. Maddiyattan 
ziyade maneviyata önem vermenin altını çizen Armağan Dizisi’nin dört kitabı, çocuklara basit, 
yaratıcı hediyeler tasarlama konusunda da yol göstereceğe benziyor.

Sevgiyi ifade eden 
hediyelerin gücü Mine ERYAVUZ

Armağan Dizisi 4 
Yakışıklı Ağabeyimin Doğum Günü 

Aytül Akal
Resimleyen: Pınar Büyükgüral
Uçanbalık Yayınları / 16 sayfa
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Pinokyo’nun yazarı Carlo Collodi büyük gibi giyinmeye hevesli bir çocuğun epey bir talihsizlik, 
ayıplama ve alayla dolu hikâyesi Büyümüş de Küçülmüş’te aslolanın kafadaki şapka değil, kafanın içi 
olduğuyla ilgili yalın ve komik bir mesel anlatıyor.

İnsanın zamanla sorunu bitmiyor. 
Shakespeare, incelikli mısralarla do-
nattığı şiirlerinde zamanın her şeyi 
yıpratan gücüne meydan okuyor, bi-
limciler kılı kırk yararak onun ne ol-
duğuna dair yeni yeni fikirler ortaya 
atıyor... Zaman bu ya, hiçbir zaman ol-
masını istediğimiz yerde olmuyor; is-
tediğimiz gibi akmıyor. Kâh bir türlü 
geçmediğinden şikayet ediyoruz, kâh 
fazlasıyla hızlı geçtiğinden.

Carlo Collodi’nin, Büyümüş de Kü-
çülmüş adlı öyküsünün kahramanıy-
la tanıştığımızda, onun da ilk bakış-
ta meselesi zamanlaymış gibi görünü-
yor. Gigino henüz bir çocuk, ama bü-
yümek, en azından büyük muamelesi 
görmek için can atıyor. On iki yaşında 
ama sorulduğunda on sekiz diyor. Bü-
yük olmaya yönelik iflah olmaz özenti-
sinin en açık şekilde kendini gösterdi-
ği cepheyse, giyim kuşam. Gigino, bü-
yükler gibi giyinirse büyük muamele-
si göreceğine inanıyor: İstediği yere gi-
dip istediğini yapabilmenin, etrafında-
kilerle kendinden emin ve hatta küs-
tah bir tavırla konuşabilmenin, say-
gı görmenin anahtarı gibi giyim onun 
için. Henüz büyümenin özünden bi-
haber (dolayısıyla da büyümemiş) ol-
duğu da bundan belli: Yetişkinliği sa-
dece şekilden ibaret sanıyor. 

Üstünüzü yeterince ‘büyüklük’le 
örterseniz, insanlar ister istemez size 
‘büyük’ muamelesi yapacaktır, değil 
mi? Bu durumda işe kafasını, hatta 
boyu fazlasıyla büyük geldiğinden yü-
zünün de bir kısmını örten bir şapkay-
la başlamasına şaşmamalı. Gelgelelim, 
eski silindir şapkayı rengini attırınca-
ya kadar fırçalayıp kafasına geçirdik-
ten ve caka satmak için dışarı çıktıktan 
sonra beklediği gibi hürmet görmüyor, 
aksine yaşıtlarına alay konusu oluyor...

Daha sonra, ağabeyinin kolalı ya-
kalığını kendine göre kestirip taktı-
ğında, eskrim yapmaya kalkıştığında, 
çok iyi bir binici olduğunu iddia ede-
rek huysuz bir ata binmeye çalıştığın-
da, puro içiyormuş numarası yaptığın-

da ve üzerine bir frak geçirip balodaki 
büyüklerin arasında gezinmeye başla-
dığında da kahkaha malzemesi oluyor.

Çocuk edebiyatı klasiklerinden 
Pinokyo’nun da yazarı olan Collodi, in-
sanı içten dışa doğru değil de dıştan 
içe doğru algılayıp tanımlama kusuru 
üzerine bu “Ye Kürküm Ye” benzeri öy-
küde, kahramanını yaşına uygun dav-
ranmadığı için birbirinden utanç veri-
ci durumlara sokuyor. Gerçi Frak bö-
lümünde, “Çocuğuz diye hep başkala-
rının istediği gibi mi giyinmek zorun-
dayız?” diye çıkışan Gigino’yu anlama-
mak ve onun adına üzülmemek zor. 
Kendine hiç uygun olmasa bile belli 
bir giyim kuşam tarzına hevesli oldu-
ğu için sürekli ayıplanan ve alay edilen 
bu küçük çocuğun aslında bizzat ya-
zar tarafından ‘şekil üzerinden’ eleşti-
rildiği ve giyim zevkinden dolayı yar-
gılandığı hissine kapılmak bile müm-
kün. Ancak yakından baktığınızda, 
Gigino’nun asıl derdinin giyimin söz-
de getireceği forsu, gücü ve buyurgan-
lığı elde etmek olduğunu açıkça görü-
yoruz. Gigino, hürmet görmek istedi-
ği halde kendisi o hürmeti etrafındaki-
lere, özellikle de evdeki hizmetkârlara 
pek göstermiyor. Pek çok şeye emek de 
vermiyor, çoğunlukla öyle enine boyu-
na düşünmüyor, düşünmeden yaptık-
larının sorumluluğunu da almıyor. As-

lında tüm bu açılardan, çocuk gibi gi-
yenen yaşıtlarının büyük bölümünden 
daha çocuk gibi davranıyor.

Büyümüş de Küçülmüş, eski usül 
bir mesel: Belli bir ahlaki duruşu ve 
vereceği açık bir nasihati var, bu nasi-
hati de son derece yalın bir dille, bol 
bol komik olayla iletiyor. Pinokyo’nun 
aksine fantastik öğe içermeyen öykü-
de, olaylar gündelik hayattan seçilmiş, 
dönemden bağımsız olarak kolaylıkla 
kavranıp özdeşleşebilinecek durumlar. 
Bölümden bölüme geçişler dahi, ro-
man mantığına oturtulmaya çalışılma-
dan, yazarın tanıdığı bir çocukla ilgili 
bir dizi olayın anlatımı gibi anlatılıyor. 

Ayrıca, çevirmen Filiz Özdem’in 
yalın Türkçesi’nin de sayesinde sohbet 
havasında akan, böylelikle de mesajla-
rı net bir şekilde açığa çıkan bir hikâye. 
Gigino’nun envai çeşit uyumsuz kıya-
fetin içinde nasıl görüneceğini gözü-
nüzde canlandırmakta zorlanırsanız 
da, Emine Bora’nın klasik masal kitap-
larını hatırlatan renkli çizimlerindeki 
komik manzaralar, imdadınıza yetişi-
yor. Büyümüş de Küçülmüş’ün, mesa-
jı belki bugün okuyan büyüklere biraz 
naif görünebilir (Gerçi kim bilir, dün-
yada çocukların büyük gibi giydirildi-
ği ‘güzellik yarışmaları’nın olduğu bir 
çağda, belki bazı büyüklerin de bu ba-
sit mefhumları hatırlamaları iyi olur). 
Ama bu kitap, küçükler için kişiliğin 
surette değil de onun içindekinin so-
rumluluğunu almada yattığı fikriyle 
tanışmak için iyi bir vesile.  

Akıl şapkada değil, baştadır!
Kutlukhan KUTLU

Büyümüş de Küçülmüş
Carlo Collodi

Resimleyen: Emine Bora
Çeviren: Filiz Özdem
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Efsanelerle gerçeklerin kol kola girdiği Çivit Kral’la, masalların gerçek olmadığına dair yargınız 
değişebilir. Yazar hikâye örgüsü ve bilimsel gerçeklere dayandırdığı ayrıntılarla bu konuda iddialı. 
Gelmiş geçmiş bütün efsanelere gerçekmiş gözüyle bakabileceğiniz etkileyici bir kitap.

Kral Arthur ve Merlin’in Camelot 
Efsanesi, yahut Kutsal Kâse miti, Antik 
Yunan efsaneleri… Efsaneler ve mitler 
insanoğlunun gerçekliğin sınırlarını 
aştıkları, gerçekliğin üzerindeki perde-
yi kaldırdıkları olgulardır. Biraz daha 
ileri gidersek, zaten insan yapımı ol-
dukları için şöyle de diyebiliriz: Masal-
lar ve efsaneler asla ama asla var olma-
mıştır ve olamaz da. 

Çivit Kral, işte bu kesinliğe kuşku 
düşürecek bir kitap. Zira, insanoğlu-
nun yüzyıllardır var ettiği hemen he-
men tüm efsanelerle içiçe ilerliyor. Ve 
yazar hayal gücünün sınırlarını zorlar-
ken ayaklarını gerçeklik zemininden 
bir an olsun kaldırmıyor. Haliyle efsa-
neler hakkındaki o katı bakışınızın ye-
rini kuşku alıyor. Ve bu kuşkuyu kulla-
narak bambaşka bir dünya yaratmayı, 
okurunu da yarattığı bu dünyaya inan-
dırmayı başarıyor James A. Owen.

KİMİ ARARSANIZ VAR
Çivit Kral, serinin ilk kitabı Bura-

da Ejderhalar Yaşar’da olağanüstü bir 
cinayetin biraraya getirdiği Oxford’lu 
dört öğretmenin (John, Jack, Char-
les ve Hugo) maceralarının üçüncüsü. 
Hayali Coğrafyalar Atlası’nın bakıcıları 
seçilen bu dört adamdan ikisi,  John ve 
Jack, bir Eylül akşamı, bir Ortaçağ yaz-
masında şifreli bir uyarı keşfediyorlar 
–bu uyarı onlara seslendiği gibi, dost-
ları Hugo Dyson tarafından yazılmış.

Ancak onlar bu tuhaf kitabın kö-
kenini öğrenemeden, Hugo zaman-
da bir kapıdan geçip geçmişte kaybo-
luyor ve o anda, dünya da değişme-
ye başlıyor. Bildiğimiz dünyayı Düşler 
Takımadası’ndan ayıran sınır yok olu-
yor. İngiltere’nin her yerinde karanlık 
ve korkunç yaratıklar dolaşmaya baş-
lıyor. Adalar’dan kimse çağrılamıyor. 
Her iki dünya da, zalim ve korkunç bir 
kralın hükmü altına giriyor. Düzeni 
yeniden sağlamanın tek yolu, Adalar’ın 
sınırında, unutulmuş bir adada, 2000 
yıllık bir gizemde yatıyor...

Çivit Kral, efsanelerle içiçeliği-
nin verdiği avantajla konuşan hayvan-
lar, troller ve elflere de roman kişileri 
olarak yer veriyor. Ayrıca beklenme-
dik bir anda, Arşimed’den Pisagor’a, 
Ptolemy’den Jules Verne’e önemli bilim 
adamları ve yazarları da roman kişile-
ri olarak kullanıyor. Jules Verne’e de ro-
man kişileri kadar yer vermiş neredey-
se Owen kitapta ve Jules Verne hayra-
nıysanız; eminim ki onun da içinde ol-
duğu, hatta kahramanlarından biri ol-
duğu bu kitabı seve seve okuyacaksı-
nız.

Kitap genel olarak insanı yorma-
yan, akıcı bir anlatıma sahip. Yazar,  
her ne kadar öykünün bilimsel yönle-
ri olsa da sade bir anlatımı tercih etmiş. 
Bu da, her yaştan okura hitap etmesini 
sağlıyor romanın. Yazarın bu bilimsel-
liği terimlerle desteklemesi beklenebi-
lir, ama bu tutum bir şey götürmüyor 
kitaptan. Çünkü heyecan ve macera bir 
an bile eksilmiyor. Olay örgüsü adeta 
domino taşları gibi. Yani biraz dikkatli 
bir okumayı şart koşuyor. Ama okuyu-
cuya bu şartı yerine getirecek kolaylığı 
da üslubuyla sağlıyor Owen. 

Yazar kendine özgü mekânlar da 
yaratmayı başarmış romanda. Mese-

la Adalar dediği ve tüm efsanevi yara-
tıkların yer aldığı mekân… Tabii hayali 
bir yer olan Adalar’ın gerçeklikle bağ-
lantısı, mekânın herkesçe bilinmemesi 
ilişkisi üzerine kurulmuş. 

Birbirinden önemli tarihi kişilik-
ler ve efsaneler karışıp kaynaşıyor Çi-
vit Kral’da. Bir yanda Jules Verne’in za-
manda yolculuk yaptığına tanık olu-
yoruz, diğer yanda ünlü matematik-
çi Pisagor’un kahramanlarımıza içe-
cek servisi yaptığına. “Bu kadar da olur 
mu!” diyemiyorsunuz; çünkü yazar ka-
famızda belirebilecek her soruya uygun 
bir cevap düşünmüş. Mesela herhangi 
birimiz Antik Yunan’a zaman yolculu-
ğu yapsaydık; şüphesiz o dönemin La-
tincesini çok iyi bilmemiz gerekirdi. 
Yazar, kahramanlarının Oxford’lu öğ-
retmenler (kitaptaki deyimle âlimler) 
olmasıyla bu sorunun üstesinden gel-
miş. Zaten kitapta mantık hatası bu-
labilmeniz oldukça zor, çünkü bu zor-
lu hikâyeyi tek bir kopukluğa dahi yer 
vermeden kurmayı başarmış yazar.

Sonuç olarak James A. Owen mü-
kemmel bir anlatım ve sade bir üslup-
la kusursuz bir kitap çıkarmış ortaya. 
Şimdiye kadar yazılmış neredeyse tüm 
efsanelerin birleştiği, birçoğunun in-
sanın ağzını açık bırakacak kadar baş-
kalaştığı bir roman. Kısacası Çivit Kral 
‘iyi’ bir kitap.

Oğuzhan ÖZ

Dünyayı kurtarmaya 
var mısınız!

Çivit Kral
James A. Owen

Çeviren: Niran Elçi
Tudem Yayınları / 360 sayfa
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Behiç Ak’tan bu defa da isimlere ve dış görünüşe verdiğimiz öneme dair gülümseten bir öykü geliyor 
çocuklar için; Pat Karikatür Okulu. Yazar bir ilki gerçekleştirip okuyucularını sadece düşünmeye 
değil, yaratmaya da davet ediyor!

Bu okula her çocuk 
gitmek ister

Günışığı Yayınları’ndan çıkan 
Pat Karikatür Okulu, Cumhuriyet 
Gazetesi’nden karikatürlerini takip et-
tiğimiz Behiç Ak’ın Gülümseten Öykü-
ler dizisinin altıncı kitabı. Pat Karika-
tür Okulu’nun metni de resimleri de 
Behiç Ak’a ait. Kitabın başındaki bi-
yografi kısmına bakılacak olursa, Pat 
Karikatür Okulu, Büyükada’ya yapılan 
vapur seferlerinde doğmuş…

Kitabımız, aslında bir okul hikâyesi 
ve yeni bir öğrencinin, arkadaşları ta-
rafından karşılanmasıyla başlıyor. An-
cak bu okul, bildiğimiz okullardan de-
ğil, çocuklar da bildiğimiz çocuklara 
benzemiyor. Kahramanlarımızın en 
dikkati çeken özellikleri, hem birbirle-
rine hem de çevrelerindeki hemen her 
şeye yepyeni isimler takmaları ve olay-
lara, eşyalara hiç alışılmadık yönler-
den bakmaları. Nitekim isimleri şöy-
le: Tuhaf (gerçek adı Süleyman, an-
cak sürekli tuhaflıklar yaptığı için bu 
adı almış); Vıcık (ayakkabılarını ço-
rapsız giydiği ve bu yüzden vıcık vı-
cık diye sesler çıkardığı için); Ütü (çok 
çabuk kızdığı için); edebiyat öğretme-
ni Bay Kafiye (sürekli doğaçlama şiir-
ler söylediği için); Taktuk (okulun pin-
pon şampiyonudur ama pinpon masa-
sı çok eski olduğundan “ping pong” 
yerine “tak tuk” diye ses çıkarmaktadır 
ve şampiyonun da adı böyle kalmıştır); 
Karadelik (her şeyi kaybettiği için bu 
ismi almıştır) ve Patates (kocaman bir 

burnu olduğu için)… İşte yeni öğrenci 
Aydın, böyle bir arkadaş grubuna da-
hil olur ve hemen kendisine de bir isim 
bulunur: Doğrucu Davut!

ÖYKÜCÜ PATATES İŞ BAŞINDA
Doğrucu Davut, ilk başta arkadaş-

larına alışmakta güçlük çeker. Çünkü 
bu çocuklar, çok eski olan okul bina-
sına “müze”; hademelere “müze bekçi-
si”; sınıflara “güvercinlik”; sınıftaki so-
baya “buzdolabı”; okulun koridorları-
na da “otoban” demektedirler. Bütün 
çocuklar kendilerine takılan isimden 
memnun, kendileriyle barışık gibidir-
ler. Ama Doğrucu Davut’un bu konu-
da şüpheleri vardır. Gerçekten de,  kal-
bini kırmaktan korktuğu için, sıra ar-
kadaşı Patates’e bir türlü “Patates” di-
yememektedir. Patates’e soracak olur-
sanız, o bu durumdan rahatsız değil-
dir. Patates sınıfın en yaratıcı öğren-
cisidir. Çok güzel öyküler yazmak-
ta ve bunları resimlerle süslemekte-
dir. Edebiyat dersindeki kompozisyon 
ödevlerinde en başarılı olan hep odur. 
Hatta kitabın bölümlerinden biri de 
Patates’in öykülerinden birine ayrıl-
mış: Çalışkan Nehir ve Tembel Köylü-
ler. 

Patates’in öyküsündeki hayali kö-
yün sakinleri, çalışmayı hiç sevmeyen, 
bütün gün yiyip içip uyuyan insanlar-
dır. Öyküsünün de kahramanı olan 
Patates, onları bu miskinlikten kurtar-
manın yollarını arar ve çalışma planla-
rı yapar. Köylüler, Patates’in planlarını 
görünce çok sevinirler ama bambaşka 
bir sebepten: Bu projeyi hayata geçir-
meyi başarırlarsa, bir defalığına çalış-
mış olacak ve bir daha hiç iş güç peşin-
de koşmayacaklardır. Patates yine de 
kabullenir durumu. Köylüler çalışma-
ya başlar ve karşılığını da alırlar. Şaşı-
lacak şey şudur ki, artık çalışmayı sev-
mektedirler!

Patates, anne ve babasını anlattı-
ğı başka güzel öyküler de kaleme alır. 
Ancak Doğrucu Davut’un aklında bir 

soru vardır: Bunlar “gerçek” öyküler 
değildir. Patates hepsini resmen uy-
durmuştur. Edebiyat öğretmenine da-
nıştığında, önemli olanın, olayların 
değil duyguların gerçek olması oldu-
ğunu öğrenir.

Pat Karikatür Okulu’nun geri kalan 
kısmı da Patates’in etrafında gelişen 
olaylarla örülü. Patates burnuna este-
tik ameliyat yaptırmak için İsviçre’ye 
gider ama yaşı tutmadığı için ameli-
yat yapılmaz. Doktorlar yine de müs-
takbel burnunun nasıl olacağını gös-
teren bir resim verirler ona. Küçük, 
düzgün bir burundur bu. Arkadaşları 
o kocaman, patates gibi burnu ileride 
göremeyeceklerini anlayınca, arkadaş-
larının ismini de kısaltıp küçültüverir-
ler: Pat. Tabii diğer çocukların isimleri 
de değişir kısa sürede: Doğrucu Davut 
“Dodo” olur; Kertenkele “Kert”; Vıcık 
“Vik”; Ütü de “Ü”!

Nihayet bir gün, öğretmeni-
nin önerisiyle, Pat, “Pat Karikatür 
Okulu”nu kurar. Hem okulun diğer öğ-
rencileri hem de başka okullarda oku-
yan çocuklar, Pat Karikatür Okulu’na 
kendi yazıp çizdikleri eserlerini gön-
derirler ve okul meşhur olur. Ancak is-
minin neden Pat Karikatür Okulu ol-
duğu bir muamma olarak kalır.

Ortaya, Behiç Ak okuyucularının 
bayılacağı bir hikâye çıkar. Okuyan ta-
dına varır, okumayan eksik kalır.

Mehmet KARTAL

Pat Karikatür Okulu
Yazan ve Resimleyen: Behiç Ak

Günışığı Kitaplığı / 96 sayfa



“Stiefvater kurtadamların, çok satanlar kahramanı vampirlerden çok daha çekici 
olduğunu hatırlatıyor.”

Booklist

“Genç vampirlerin romantizminden sıkıldıysanız, Maggie Stiefvater’in Ürperti’si çok 
iyi bir seçim olacak. Büyülü bir aşk hikâyesi, sürükleyici bir macera ve insanla kurt 
arasındaki benzerliklerden yola çıkan eşsiz bir gerilim.”

Sunday Telegraph

“Eğer Alacakaranlık hayranıysanız, Ürperti’ye de bayılacaksınız.”
The Observer 

29. İSTANBUL TÜYAP KİTAP FUARI’NDA...

“Ders çalışırken
‘Off...’ diyorsan
bize katıl”
Konuşmacı:
Şenay Yılmaz

1 Kasım Pazartesi
Saat: 
11:15 - 12:00

Karikatür Çizme Atölyesi
Konuşmacı: İbrahim Sarı
4 Kasım Perşembe
Saat: 11:00 - 11:45

Geveze Prenses’in
Günlüğü’nü 
yazarı ve çizeriyle 
birlikte okuyalım
Konuşmacı:
Koray Avcı Çakman
Canan Barış
6 Kasım Cumartesi
Saat: 14:45 - 15:45

2. Salon 405 No’lu Stand

Yureginize kurt dusecek!..
.. .- .

,
..
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Kathryn Lamb’in Doğa Kurtaranlar serisinin ilk kitabı Ağaçlar Yok Olması’nda entelektüel 
kahramanlarımız Lola ve Evie, doğal afetleri önlemek için kampanyalar düzenliyor. İkinci kitap 
Penguenlerin Buzları Erimesin’de ise ikili yolunu şaşıran bir penguene yardım ediyor. 

Gün geçmiyor ki dünyada yeni bir 
çevre felaketi yaşanmasın. Daha bir-
kaç ay önce, Meksika Körfezi’ndeki bir 
İngiliz petrol şirketinin platformunda 
yaşanan çökme dolayısıyla, bölgede-
ki doğal hayat ciddi derecede zarar 
görmüştü. Bu olayın çevrede yarattı-
ğı yıkımın bilançosu daha net olarak 
belirlenmeden, Macaristan’daki bir 
alüminyum fabrikasının atık rezervu-
arının duvarının çökmesi üzerine çev-
reye sızan kimyasal çamur, temas ettiği 
bölgeleri ‘yaşanmaz’ hale getirdi. 

Hal böyle olunca, kimi çevreci ör-
gütlerin söylediklerinin daha ciddiye 
alınması gerektiği ortaya çıkıyor. Yıl-
larca söylenen ozon tabakasındaki yır-
tık, gözle görülmediği için zararsız sa-
nılıyordu, oysa mevsimleri eskisi gibi 
yaşayamamamıza sebep olan “küresel 
ısınma”nın temel sebeplerinden biri. 

Kimi büyük şehirlerde golf sahası 
veya benzeri alanlar haline getirilmesi 
için kesilen ağaçlar, şehrin akciğerleri-
nin tüketilmesi anlamına geliyor. Eri-
yen buzullar, nesli tükenen hayvanlar, 
değişen iklim ve daha pek çok çevre 
felaketini sıraladığımızda, önümüzde-
ki senelerin çok da ‘ferah’ geçmeyece-
ğini anlayabiliriz. 

Onun için artık tüm dünyanın bir 
an evvel bilinçlenmesinde fayda var. 
Yetişkinlerin aktif olarak kendileri-

ne düşeni yapmalarının yanında en 
önemli görevleri, çocukları konuyla il-
gili bilinçlendirmek olacaktır. Böylece 
en azından, gelecek yıllar için bir umut 
doğabilsin. Söz edeceğimiz kitaplar, bu 
bilinci sağlayacak türden. 

Kathryn Lamb’ın Doğa Kurtaran-
lar serisinin ilk iki kitabı, küresel ısın-
ma ve yağmur ormanlarıyla ilgili bir 
bilinç uyandıracak kitaplar. İlk kitap 
Ağaçlar Yok Olmasın, yağmur orman-
ları konusuna odaklanırken, ikinci ki-
tap Penguenlerin Buzları Erimesin ise 
küresel ısınma konusuna odaklanıyor. 
Lamb’ın iki genç kahramanı Lola ve 
Evie aynı sınıfta okuyan iki yakın ar-
kadaştır ve genç yaşlarına rağmen do-
ğayı koruma bilincine sahiptirler. 

BAHÇEDEKİ PENGUEN
Çevreci dergileri okudukları gibi, 

küresel ısınma, yağmur ormanları-
nın katledilmesi, denizlerin kirlenme-
si, hayvan nesillerinin tükenmesi gibi 
meselelere de önem verirler. İlk ma-
ceraları Ağaçlar Yok Olmasın’da iki-
li, okullarında ‘Yeşilginçler Şov’ adın-
da bir eğlence düzenleme işine girişir. 
Amaçları, elde edilecek geliri yağmur 
ormanlarının korunmasına aktarmak-
tır. Bir taraftan düzenlenecek etkinlik 
için yetenekli öğrencileri arayan ikili, 
diğer taraftan sınıfın zengin ve şımarık 
kızı Amelia’yla mücadele eder. Çünkü 
Amelia, gösteriyle aynı gün ünlü man-
kenlerin de katılacağı bir defile tertip 
etmeye karar verir. 

İkinci macera Penguenlerin Buzları 
Erimesin’de ise, bahçelerinde bulduk-
ları bir pengueni kurtarmaya soyunur 
duyarlı ikili. Türünün son örneği san-
dıkları penguenin, küresel ısınma ne-
deniyle kendine yeni bir ev aradığını 
sanıp onu kurtarmak için ellerinden 
geleni yaparlar. Ancak işin aslı o kadar 
trajik değildir, çünkü bu sevimli pen-
guen bir hayvanat bahçesinden kaç-
mıştır. Ama Lola ile Evie, onun saye-
sinde küresel ısınma konusuna dikka-

timizi çekmeyi başarıyorlar. 
Lola ve Evie, bilmiş bir edayla çev-

relerindeki insanları aydınlatmaya da 
uğraşmıyorlar. Arada dersleriyle, ar-
kadaşlarıyla veya aşk meseleleriyle de 
baş etmek zorundalar. Kahramanları-
mız bu sayede daha gerçek olabiliyor-
lar. Bunun haricinde Lamb, kitapların-
da gerçek bilgilere yer veriyor. 

Her bölümün sonundaki kutu-
cuklarda, çevreyle ilgili birtakım bil-
giler de vermeyi ihmal etmiyor yazar. 
Avrupa’da yaşayan bir insanın ortala-
ma ne kadar benzin tükettiği, adil ti-
caretin ne olduğu, dünyanın herhangi 
bir bölgesinde yaşayan ve soyu tüken-
me tehlikesiyle karşı karşıya olan hay-
vanlar için hangi önlemlerin alınabile-
ceği ve küresel ısınma dolayısıyla hay-
vanların göç yollarını nasıl değiştir-
dikleri gibi güncel ve dikkate alınması 
gereken bilgileri not düşüyor. 

Lamb hem öğretici hem de eğiti-
ci bir seriye imza atmış. Ayrıca kah-
ramanlarımızın yaşadığı maceralar, 
azımsanmayacak derecede eğlence-
li. İkilinin birbiriyle dostluğu ise, yine 
örnek olacak türden. “Ağaç yaşken eği-
lir” deyimi başka dillerde var mı bile-
mem ama, Doğa Kurtaranlar serisi bu 
deyimi uygulamaya geçirmemizi sağ-
layacak türden.

Amansız ikili, küresel 
çevre felaketlerine karşı Çağlayan ÇEVİK

Doğa Kurtaranlar: 
Ağaçlar Yok Olmasın

Çeviren: Gökçe Ateş Aytuğ
Hayy Kitap / 160 sayfa
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Çocukların zaman algısına hem 
hayret eder hem de imrenirim. “Çağ-
daş sanayi döneminin asıl kilit maki-
nesi buhar makinesi değil, saattir,” de-
miş Amerikalı teknoloji tarihçisi Lewis 
Mumford. Gerçekten de saatin icadıy-
la ‘çağdaş’ –ve biz buna ‘yetişkin’i de 
ekleyebiliriz – insanın zamanı yıllara, 
aylara, günlere, saatlere bölmesini ve 
yaşamını da buna göre düzenlemesini 
de çocuklar hayretle karşılıyorlar sanı-
rım. Tabii büyüdükçe onlar da dayatı-
lan bu döngünün içine giriyorlar. Söz-
gelimi okul çağı, bir çocuğun hayatın-
da önemli bir dönüm noktası. Okul-
dan önceki o saatsiz zaman algısı, diz-
ginlenemeyen hayal dünyası, bir yetiş-
kine küçük ve önemsiz görünebilecek 
birçok şeye olan ilgi ve merak, bir ço-
cuğu çocuk yapan başat unsurlar ka-
nımca. 

Yeni taşındığım evin arka balkonu, 
beş altı apartmanın ortak gördüğü ye-
şillik bir avluya bakıyor. Karşı apart-
manda iki çocuklu bir aile yaşıyor. Ço-
cuklardan büyük olan, yani okula gi-
den, en azından benim gördüğüm sa-
atler içinde ya ders çalışıyor, ya flütüy-
le aynı şarkıyı çalıyor ya da bilgisayar-
da oyun oynuyor. Küçük olansa saat-
lerce bebekleriyle oynuyor, balkonla-
rındaki yavru kedilerle oyalanıyor ya 
da geçen gün gördüğüm gibi annesiyle 
beraber rengârenk saksılara çiçek eki-
yor, toprakla oynuyor. Her gün yorgun 
argın eve gelen bana da, ufaklığı kıs-
kançlıkla karışık huşuyla izlemek dü-
şüyor.

 İki küçük afacan Jip ve Janneke’nın 
serüvenlerini de avluya ve karşıda otu-
ran aileye bakan balkonumda, bir so-
lukta okudum. Hollandalı yazar Annie 
M. G. Schmidt’in kaleminden çıkan 
öykülerdeki basit ama etkileyici çizim-
ler Fiep Westendorp’a ait. Çocuk kitap-
larının yanında şiirler, şarkılar, oyun-
lar, radyo ve televizyon için senaryo-
lar da yazan “Hollanda’nın taçsız krali-
çesi”, Annie M. G. Schmidt çocuk ede-
biyatının Nobel Ödülü kabul edilen 
Hans Andersen Ödülü’nü kazanmış. 
Jip ve Janneke’ye çizimleriyle hayat ve-
ren Fiep Westendorp, Hollanda’da “Ya-
şam Boyu Başarı Ödülü” ile onurlan-
dırılmış bir sanatçı. 

Jip ve Janneke iki yakın arkadaş. 
Henüz okula gidecek yaşta olmadık-
ları için çok boş zamanları var ger-
çekten de. Ve onlar da günlük hayhuy 
içinde bizim artık önemsemeyebilece-
ğimiz ama onlar için büyük ve önem-
li serüvenlere atılıyorlar. Evde, sokak-
ta birlikte oynuyor, yaramazlık yapı-
yor, küsüp barışıyorlar. Gülbebek, Ayı-
cık, Janneke’nin kedisi Şıpır, mavi kur-
deleli koyunları Yumak, Jip’in köpeği 
Değnek ise Jip ve Janneke’nın serüven-
lerinde onlara arkadaşlık ediyor. 

Janneke’nin teyzesi Mis Teyze’nin 
gelip onları arabayla gezdirme-

si en sevdikleri eğlencelerden. 
Jip’in dedesine bir sepet 

elma götürmeleri ya da 
Janneke’nın an-

n e s i n i n 

ojesiyle tırnaklarını boyamaları bile 
olay oluyor. Su birikintilerinde yürü-
mek, Jip’in parmağını kesmesi, oyun 
hamurundan insanlar yapmak, en çok 
böreği kim yiyecek diye yarışmak, sü-
pürgeli kardan adam yapmak... Her 
küçük ayrıntıdan oyalanabilecek bir 
şey çıkarıyorlar; boş zamanlarını ken-
dilerini ve hayatı tanıyarak, bu sırada 
da eğlenerek geçiriyorlar.

Jip ve Janneke’nin serüvenle-
ri 1952-1957 yılları arasında Het Pa-
rool gazetesinde, haftalık 250 sözcü-
ğü geçmeyen serüvenler olarak ya-
yımlanmış, sonradan kitaplaştırılmış 
ve İspanyolcadan İngilizceye, Çince-
den Rusçaya birçok dile çevrilmiş. Fiep 
Westendorp’a ait siyah siluet şeklinde-
ki çizimler, çevirilen tüm dillerde kul-
lanılmış, İngilizce baskısı hariç. İngil-
tere, Jip ve Janneke’nin siyah çocuk-
ları andırdığını düşünerek ayrımcılığı 
teşvik edebileceği düşüncesiyle yeni il-
lüstrasyonlarla yayımlamış kitabı.

Jip ile Janneke, Gülbebek Gemiye 
Biniyor ve Diğer Öyküler basit ve yalın 
anlatımıyla, hayatın küçük ayrıntıları-
na değinen hikâyeleriyle ve sempatik 
çizimleriyle, anne babasından her gece 
öykü okumasını isteyen çocuklar için 
olduğu kadar öyküyü okuyacak anne 
babalar için de modern yaşamın keş-
mekeşine panzehir gibi gelecek. 

Jip ile Janneke
Annie M. G. Schmidt

Resimleyen: Fiep Westendorp
Çeviren: Türkay Yalnız

Çınar Yayınları / 152 sayfa

Hayatın sıradan ve küçük ayrıntılarda gizli bir oyun olduğunu anımsatıyor Jip ile Janneke. Sıcak 
hikâyeleriyle olduğu kadar siyah gölge tekniğiyle yapılmış çizimleriyle de çok sevilen kitap, 
hayalperest çocuklara basit öneriler sunmak için iyi bir seçim.

Tuğba ERİŞ

Farkında olmasa da,
zamanın efendisidir çocuk
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Yerinden kıpırdamamak için her türlü bahaneyi uyduran bir fare düşünün. Bu yüzden 
dışarı çıkmıyor ve televizyona bağımlı yaşıyor. Tek derdi uyumak. Ayla Çınaroğlu ile 
Jale Baysal’ın yaratımı Tembel Fare Tini serisi Piknik Yapıyoruz’la yola devam ediyor. 

Tanıdığınız en tembel çizgi kah-
raman kimdir diye çocuklara sorsa-
lar, sanırım Garfield derler bir ağızdan. 
Koltuğunda kaykılmış otururken, kol-
tuğun dibinde birkaç boş lazanya kon-
servesi durmaması mümkün değildir. 
Başat özellikleri bencillik, huysuzluk, 
alaycılık ve hınzırlık olsa da, Garfield 
tembelliğiyle ünlü bir kedi olarak nam 
salmıştır. İşte, Ayla Çınaroğlu’nun, Jale 
Baysal’ın Evimin Yolunu Nasıl Buldum 
adlı öyküsünden uyarladığı Tembel 
Fare Tini dizisinin kahramanı sevimli 
fare Tini de, çocukların yeni Garfield’i 
olma yolunda ilerliyor. Tini’nin ma-
ceraları, dizinin beşinci kitabı Piknik 
Yapıyoruz’da sürüyor. 

Aylaklığının başına türlü dert açtı-
ğını bildiği halde müzmin bir tembel 
olan Tini’nin, yine televizyon karşısın-
da geçirdiği olağan bir günde kapısı ça-
lınır. Kapıyı annesinin açmasını bekle-
yen Tini, ayak sürüyerek kapıyı açma-
ya gittiğinde dostu sevgili Şini’nin gel-
diğini görür. Çok önceden davet edil-
diği halde Büyük Park’ta düzenlenen 
pikniğe gideceğini unutan Tini, tekli-
fin tüm çekiciliğine rağmen yürüme-
ye üşendiğinden gitmek istemez. Kla-
sik bir pikniğin tüm keyfi olan pastalar, 
börekler, çörekler ve eğlenceli oyunlar 
bile onu evden dışarı çıkmaya ikna et-
meye yetmez. 

Nasılsa bunlar evde de tüketilebi-
lecek şeylerdir. Üstelik evde televizyon 
gibi sonsuz bir tembellik aracı da var-
dır. Hem televizyondaki oyunlar için 
hareket etmek de gerekmez! Annesi-
nin zorlamasıyla, onun pişirdiği pey-
nirli keki ve yerde otururken rahat et-
mesi için gerekliliğine inandığı çiçekli 

yastığını da alan Tini, sızlanarak 
yola koyulur. 

Tini’nin yolda mütema-
diyen tekrarladığı yakın-
ma cümleleri istikrarlı bir 

tembel için eşsizdir: “Daha ne 
kadar yürüyeceğiz?”, “Ayaklarım ağ-

rıdı…”, “Park ne kadar da uzakmış…”, 
“Çok yoruldum…”, “Evde otursak daha 
iyiydi…” Nihayet Büyük Park’a vardık-
larında tüm arkadaşları çoktan gelmiş 
ve sabırsızlıkla Tini ile Şini’yi bekle-
mektedir. Kafadarlar, büyük bir ağacın 
gölgesine yaygılarını serip yanlarında 
getirdikleri yiyecek sepetlerini boşal-
tırlar. 

ÇOK YORULDUM
Tini bunca yoğun çalışmadan son-

ra, elbette çiçekli yastığına sarılıp biraz 
uzanmak ister. Şini’nin tüm çabalarına 
rağmen Tini ne ip atlar ne de top ya da 
saklambaç oynar. Ağzından çıkan tek 
cümle, “Ama ben çok yoruldum, oyna-
mak istemiyorum!” olur. Bunun üzeri-
ne Şini, Tini’den sofrayı hazırlamasını 
ve yiyeceklere göz kulak olmasını ister. 
Bu öneriyi de, tembelliği yüzünden güç 
bela kabul eder Tini. Şini ve diğer ar-
kadaşları oyun oynamak üzere düzlük 
alana gider gitmez, annesinin pişirdi-
ği peynirli keki yemek için paketinden 
çıkarır. 

Ama keki, arkadaşları geri dönme-
den yemeyecek kadar düşünceli biri ol-
duğundan beklemeye karar verir. Sof-
ranın tamamını hazırlamak konusun-
da acele etmenin anlamsız olduğunu 
düşünürken, yastığını başının altına 
koyar ve şöyle bir uzanıverir. Oyun oy-
nayan arkadaşlarının neşeli bağrışma-

ları kuş seslerine karışırken, Tini derin 
bir uykuya dalar. Düşünde kendini kuş 
cıvıltıları arasında ip atlarken görür. 

Her sıçrayışında neredeyse gökyü-
züne değecek kadar havalara yükselir, 
sonra tekrar aşağı iner. Tini mışıl mı-
şıl uyurken aniden arkadaşlarının etra-
fını sarmasıyla uyanır. Kendisine kız-
gın kızgın baktıklarını fark eden Tini, 
uyku mahmuru gözlerini açmaya çalı-
şarak bu kızgınlığın sebebini anlama-
ya çabalar. 

Piknik örtüsünün üstüne baktığın-
da şaşkınlıktan gözleri kocaman açı-
lır Tini’nin. Sofra örtüsünün üstüne 
koyduğu peynirli kekten geriye sade-
ce kırıntılar kalmıştır. Tembel faremi-
zin düşünde gördüğü kuşlar, peynir-
li keki Tini’nin burnunun dibinde yer-
ken o, üşengeçliğinden uyanamamış-
tır! Arkadaşlarının sitemlerini büyük 
bir serinkanlılıkla karşılayan Tini, he-
men bahanesini Şini’ye sıralar: “Ee, ta-
bii ya!.. İyi ki senin sözünü dinlemedim. 
İyi ki bütün paketleri açıp sofrayı hazır-
lamadım. Yoksa hepsini yiyecekti kuş-
lar, size de bir lokma bile kalmayacak-
tı.” Tini’nin kronikleşen tembelliği kar-
şısında umutsuzluğunu dile getiren 
Şini’ye karşılık, Tini yine, sadece ken-
dince hayıflanır ve iç geçirir!

Bize de bu kronik tembelin hazır-
cev aplığına şaşırmak ve gülümsemek 
düşer...

Yeliz KIZILARSLAN

Tembellik herkes için 
bir haktır

Tembel Fare Tini 5- Piknik Yapıyoruz
Ayla Çınaroğlu

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Uçanbalık Yayınları / 32 sayfa 
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Ayşegül UTKU GÜNAYDIN

Naif karakterlerle yaşamın ‘katı’ ciddiyetini sorgulayan, şaşkınlık ve saçmanın büyüsüne şapka 
çıkaran iki roman Aynadaki Muamma ve Portakal Kız. Jostein Gaarder merak, keşif ve tercihler gibi 
konuları insana ve kâinata dair ciddi sorularla birlikte anlatıyor çocuklara.

Bir şey çizecek olsan ve çizeceğin o 
şeyin canlanacağını bilsen, bir tek çiz-
gi çizmeye cesaretin olur muydu? Peki, 
seçim hakkın olsaydı neye karar verir-
din? Yıllar sonra sahip olduğun her 
şeyi birdenbire bırakacağını, sevdik-
lerinin yanından ayrılacağını bile bile 
dünyadaki kısa bir hayatı mı seçerdin, 
yoksa nazik bir teşekkür ile sana sunu-
lan öneriyi geri mi çevirirdin? Norveç-
li yazar Jostein Gaarder, Aynadaki Mu-
amma ve Portakal Kız adlı romanlarıy-
la yanıtları bir çırpıda verilemeyecek, 
insanın ve evrenin var oluşuna ilişkin 
sorular soruyor. 

Aynadaki Muamma, Cecilie adlı 
küçük bir kızın öyküsü. Cecilie, çok 
hasta ve kısa bir süre sonra hayat-
ta en çok sevdiği şeylerden ayrı kala-
cağını ve dünyaya veda edeceğini bi-
liyor. Öykü, Noel öncesi başlıyor. Ce-
cilie, üst katta, odasında yatıyor, ama 
duyuları her zamankinden açık. Bir-
birine karışan Noel kokularını, anne-
sinin yaptığı badem ezmeli kurabiye-
yi, dedesinin yeni yakılmış purosunu, 
süslenmiş ağacın kokusunu birbirin-
den ayırmaya çalışıyor. Cecilie, sesle-
ri dinlemeyi çok iyi biliyor. 

Evdeki hareketliliği duyularıy-
la gözlemliyor. İnsanın gözünün, as-
lında düşüncenin ve çevresinde algı-
ladığı nesnelerin bir buluşma noktası 
olduğunu, insan gözünün aslında bir 
ayna olduğunun farkında. Bu nedenle 
kulaklarıyla görebilmeyi de öğrenmiş. 
Cecilie’nin öyküsü, yaşadığımız her 
anın ne kadar önemli olduğunu, etten 
kemikten bir insan olmanın, duyular-
la yaşamanın ve bu duyular aracılığıy-
la kimi zaman acı da olsa, mutluluk da 
verse yaşamın her anına dokunabil-
menin “mucizevi” yanını vurguluyor. 

Cecilie, hasta olduğu için biraz kır-
gın elbette. Ama bu kırgınlık, onu ya-
şamla ilgili şimdiye kadar düşünme-
diği sorular sormasını sağlıyor. Yata-
ğının yanındaki günlüğüne aklına ge-
len düşünceleri not ediyor. Başlarda 

bu, biraz zor geliyor; çünkü not edebi-
leceği hiçbir şeyinin olmadığı kanısın-
da ama bir gece, uykusundan uyandı-
ğı bir sırada, yanı başında beliren Ari-
el adlı melek ile başlayan sohbetleri sa-
yesinde dünyaya ilişkin sorularını ço-
ğaltmaya başlıyor. 

DEĞİŞİMSEL DÖNGÜ
Hiçbir sorunun saçma olmayaca-

ğı, koydukları başlıca kurallardan biri. 
Cecilie’nin, Ariel’in etten kemikten bir 
insan olmanın ve duyularla yaşamanın 
nasıl bir şey olduğuna ilişkin çeşitli so-
rularını benzetmeler yoluyla somut-
laştırarak anlatma ve insana ilişkin 
gizemi tanımlama çabası, okunmaya 
değer bir roman çıkarıyor karşımıza. 
Günlük yaşamda kanıksamaktan kay-
naklı insan gözünün mecazi anlamda 
kapanması, kendisine ve çevresine du-
yarsızlaşması eleştiriliyor alttan alta. 

Dünyanın ve insanın temelinin de-
ğişim olmasına karşın yetişkinlerin 
her şeyi kanıksamaları, bir aynanın ar-
kasındaki gizli bilmeceyi görmezden 
gelmelerine yol açıyor. Oysa Ariel’in 
Cecilie’ye söylediği ve aslında herke-
sin bildiği sır şu: “Dünyaya gelmek, bir 
anlamda gündüzleri güneşin, gecele-
ri ayın ve yıldızların mavi gökyüzünü 
süslediği bir dünyayı hediye almak de-

mek”. “Ben” olmayı, yani insan olma-
yı ilginç bulmak.  Tüm yaratılış bir bil-
mece. Daha da ilginci bu büyük bilme-
cenin şu veya bu ucunda bulunan bi-
rinin, kendisini de bir bilmece olarak 
tanımlaması. Ariel, bunu bir aynanın 
karşısına geçerek, kendini dibini göre-
mediğin bir kuyu olarak düşünmek ve 
kendi derinliklerine dalmak olarak yo-
rumluyor. 

Devamlı değişmek ve değişim de-
vam ettiği sürece kendine şaşırmak. 
Gaarder’ın romanı, küçük bir kızın 
yaşama ve insana dair sorduğu soru-
lar etrafında şekillenirken, okuyanı ay-
nadaki muammaya ilişkin yeni, kendi 
içsel sorularını sordurmaya yönelti-
yor.                                                                                                                                            

Jostein Gaarder’ın söz edeceğimiz 
ikinci romanı Portakal Kız. Bu sefer 
romanın başkarakteri on beş yaşında, 
ergenliğe adım atmış bir oğlan çocuğu. 
Georg, babasını dört yaşındayken kay-
betmiş, onu sadece birkaç solmuş fo-
toğraftan ve belleğindeki puslu birkaç 
anıdan hatırlıyor. Bir gün anneannesi 
evlerinin deposunda Georg’un küçük-
lüğüne ait bir bebek arabasının içinde 
bir mektup buluyor. 

Georg’un mektubu okuması ve or-
daki sorulara yanıtlar vermesiyle, baba 
oğulun birlikte yazmaya başladıkları 

Varoluşa dair birkaç 
sıradan soru
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bir romanın kurgulanma sürecine ta-
nık oluyoruz. Babası, oğlunun yaşadı-
ğı çevreye olan duyarlığını kendi başı-
na tartması için yaşamın bilmecesine 
ilişkin çeşitli sorular soruyor; bunlara 
yanıtlar aranırken ana eksende porta-
kal kızın hikâyesi anlatılıyor. 

Babasının gençliğinde tramvayda 
karşılaştığı, içi portakalla dolu dev bir 
kesekâğıdı taşıyan portakal kızın gi-
zemli öyküsü bu. Portakal kızla ilgi-
li gizem çözülüp, tam babası sevdiği 
kadınla ortak bir yaşam kurgulayacağı 
sırada ölümcül bir hastalığa yakalan-
dığını öğreniyor. Bu noktada, roma-
nın asıl sorusu ortaya konuyor. Baba-
sı, Georg’a seçme şansı olsa, kısacık bir 
yaşam için dünyaya gelmekten vazge-
çip vazgeçmeyeceğini soruyor. 

Georg’un babası için bunun yanı-
tı nazik bir hayır; çünkü bu şekilde ya-
şamdan koparılmayı açıklayamıyor. 

Bu noktada Georg’un yanıtı da önem-
li. Bir anlığına bile olsa bu hayatta ya-
şamayı seçerse, o zaman babası için de 
soru farklı bir anlam taşıyacak ve oğ-
lunun yaşamına sebep varlıklardan 
biri olarak yaşamdaki dengenin sağla-
nacağı düşüncesiyle rahatlayacak. 

Romanda, bu sorular eşliğinde za-
man, yaratılış gibi evrensel kavramla-
rın yanı sıra yaşam-ölüm gibi yaşamın 
özüne ilişkin karşıtlıklar sorgulanıyor. 
Dolayısıyla yaşamı seçenin ölümü de 
seçeceği, mutluluğu seçenin acıyı da 
kabullenmesi gerektiği ve bu çelişki-
lerin yarattığı psikoloji mercek altına 
alınıyor. Portakal kız, romanın kurgu-
sunun ana ekseninde yer alırken aslın-
da “Hubble Teleskobu”da simgesel ola-
rak romanın diğer bir kahramanı ola-
rak ortaya çıkıyor.

Teleskop, evreni ve mucizelerini 
inceleyen bir göz; insanın evrendeki 

gözü aynı zamanda. Yeryüzünde me-
rak edilecek çok fazla şey var ve günde-
lik yaşamı kanıksayarak duyarsızlaşan 
insanın ironisi yapılıyor teleskop üze-
rinden. Tıpkı Aynadaki Muamma’daki 
gibi, burada da önemli bir eleştiri nok-
tası olarak karşımıza çıkıyor. 

Jostein Gaarder
Aynadaki Muamma

Çeviren: K. Çağatay, Y. Çağatay
Pan Yayıncılık /136 sayfa

Desen Yayınları, Tılsım serisinin yaratıcısı Kazu Kibuishi’nin ardından, Okuldaki Sır serisinin 
yaratıcısı Queenie Chan’ı da Türkiye’de ağırlıyor. Queenie Chan’ın TÜYAP’ta gerçekleştireceği manga 
atölyesini ve imza gününü kaçırmayın deriz! 

Geçtiğimiz Nisan ayında ülkemizi 
ziyaret ederek pek çok okul ve kültür 
merkezinde çizgi roman atölyeleri ger-
çekleştiren Tılsım kitaplarının yaza-
rı/çizeri Kazu Kibuishi, çalışmalarıyla 
atölyelerine katılan tüm katılımcılara 
unutulmaz anlar yaşatmıştı. Bu başarı-
nın rüzgârıyla, yeni projeler düzenle-
mek için harekete geçen Desen Yayın-
ları, bu sefer rotasını mangaya çevirdi. 

Türkiye’de geniş bir hayran kitle-
sine sahip, Çin menşeili Avusturalya-
lı yazar/çizer Queenie Chan,  29.  İstan-
bul Kitap Fuarı vesilesiyle İstanbul’a 
gelerek 30 Ekim-7 Kasım tarihleri ara-
sında Türk okurlarıyla buluşacak. 

San Francisco merkezli Tokyopop 
çizerlerinden olan Queenie Chan, De-
sen Yayınları’ndan çıkan Okuldaki Sır 
adlı üç kitaplık serisiyle son yılların en 
beğenilen ve en çok satan manga di-
zilerinden birine imza atmıştı. Chan, 
dar alanda geçen bir olayı mükem-
mel inceliklere buluşturarak, klasik bir 
okul içi gerilim-korku hikâyesini Vik-
toryen detaylarla süsleyerek son de-
rece sürükleyici ve nefes nefese oku-
nacak bir seri kaleme almış. Çizim 

yapmaya 18 gibi geç bir yaşta başla-
yan Chan, sıradan bir manga kitabın-
da görmeye pek de alışık olmadığımız 
ince çizim detayları, bölümleri birbi-
rinden ayıran ‘usta işi’ sanatsal pin-up 
sayfaları ve derin karakter analizleriyle 
rakiplerinden kolayca ayrışıyor. 

Queenie Chan bu defa herkesi ken-
di manga karakterini yaratmaya davet 
ediyor. Atölye çalışmalarının sanatsal 
ifade biçimini zenginleştirdiğini belir-
ten Chan, 7 Kasım günü, 13.15-14.45 
saatleri arasında, Beylikdüzü TÜYAP 
fuar alanındaki Interexpo Salonu’nda 
çizim yapan yapmayan herkesi ken-
di manga karakterini yaratmaya çağı-
rıyor. Her yaştan manga ve çizgi ro-
man okurunun ücretsiz izleyebileceği 
atölyeye katılmak için bir ön şart ge-
rekmiyor.

Çizim yapanların portfolyolarını 
Chan’la paylaşmaları ve 11.30-13.00 
saatleri arasında 2. Salon, 401 numara-
lı Tudem Yayınları standında Okuldaki 
Sır serisini imzalatmaları da cabası!..

Sıklıkla karşılaşılmayacak böylesi 
güzel bir çalışmayı kaçırmamanız di-
leğiyle…

Şimdi manga zamanı
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Mahallede ip atlayıp, top 
sektiren mutlu çocuklardan 
olamadım… Gerçi apart-
man boşluklarında evcilik 
ya da camdan sepet sarkıtıp 
bakkalcılık oynamak gibi 
müstesna hoşlukları tatma-
dım değil, ama aileniz biraz 
fazla koruyucu mizaçtaysa, 
sizi sokakta başınıza gelebi-
lecek korkunçluklardan ko-
ruyabilmek için hep içerde 
ve yalnız başınıza tutar. Var-
sa evin diğer kardeşleri oyun 
arkadaşı açlığınızı biraz gide-
rebilse de, sonunda daha bü-
yük olan diğerinden sıkılır ve 
kaçınılmaz yalnızlığınıza geri dö-
nüp kendinize hayali arkadaşlar yarat-
mak zorunda kalırsınız.

DOSTLUKTA KİLİT HATALAR
Ve okul yılları kapınızı çaldığında, 

matematik ve fenin yanındaki en ağır 
dersi öğrenmekle cebelleşirsiniz: Ar-
kadaşlık! 

İtiraf edeyim, bu dersten çoğu kez 
çakmış biri olarak Bugün Bir Şey Öğ-
rendim: Arkadaşlık adlı kitap âdeta 
dimağımı açtı ve yüzümü güldürdü, 
çünkü şimdiki çocukların kitaptaki 
hikâyeleri okuduktan sonra kurabi-
lecekleri sağlam ve gerçek dostlukla-
rı hayal ettim. Burada sağlam ve ger-
çek kelimelerinin altını çizmekte fay-
da var; çünkü arkadaşsızlıktan muz-
darip bizler, geçmiş denemelerimizde-
ki hatalarımızın ceremesini çekmekte-
yiz… O hatalar, kendin olamamak, ar-
kadaşının gerçekten ne istediğini dü-
şünmeden hareket etmek, yeri gelince 
ona hayır diyememek, kaybetme kor-
kusuyla anlamsızca kendinden uzak-
laştırmak ya da açgözlüce hep yanın-
da tutmayı istemek! İşte elimdeki ki-
tap bu kilit hatalara eğiliyor ve keyif-
le okunacak masallar ışığında, çocuk-
lar için önü açık bir yol çiziyor.

Susam, Nane, Badem ve Üzüm 

isimlerindeki dört ufak kuşun arka-
daşlıklarına dair başlarından geçen-
ler, hareketli ve renkli çizgilerle bezen-
miş, içi mesaj yüklü masalların kapısı-
nı aralıyor. Örneğin Prens’le ormanda 
tanıştığı yabancı adamın bir kavga so-
nucu başlayan arkadaşlıkları, birbirle-
rini kaybetme korkusuna kapıldıkları 
bir kardeşliğe kök salıyor. 

Ya da ormanda ağaçlara olduğu 
gibi hayata da kol kola tutunan Rimpi 
ve Sampi adındaki iki maymun, yine 
beraber düşledikleri hayallerini ger-
çekleştirmek için, günün birinde ayrı-
lacak olsalar bile diğerinin o hayallerin 
peşinden gideceği üzerine dostluk ye-
mini ediyorlar. 

Kitap sadece sonsuza dek iyi geçi-
nen iyi dostlardan da bahsetmiyor üs-
telik. Iku ile Yoko’nun uzun süreden 
sonra birbirlerinden uzaklaşmalarının 
nedeninin sadece ufak kaprisler oldu-
ğunu keşfetmeleri, belki de öncesine 
göre daha duyarlı ve düşünceli insan-
lar haline gelmelerine yol açıyor. 

Ya da arkadaş delisi kediciğin, sırf 
kendini sevsin diye kafeste kapalı tut-
tuğu arkadaşı kuşun, hikâyenin so-
nunda, “Bir dahaki sefere bir arkadaş 
edindiğinde biraz da onu düşün. Onun 
gerçekten neye ihtiyacı olduğunu anla-

maya çalış,” demesi bizim ar-
kadaş arsızı kediciğe iyi bir 
hayat dersi veriyor.

Arkadaşlık belki de öğ-
renilebilecek bir şey değil, 
yaşarken edindiğimiz tec-
rübeler bize doğruyu yanlı-
şı gösteriyor. Hatalarından 
ders çıkarıp arkadaşlıkları-
nı geleceğe taşıyabilenlere 
ne mutlu, ancak çıkarama-
yanlar da en mutsuz anların-
da ya da başları sıkıştığında 
yaslanacak sıcak bir omuza 
muhtaç, mutluluktan hava-
lara uçtuklarında ya da öyle-

sine, o gün sadece güneş par-
lıyor diye gülümsemelerini pay-

laşacak bir arkadaştan ömür boyu 
mahrum kalabiliyor. 

O yüzden Bugün Bir Şey Öğren-
dim: Arkadaşlık’ı çocuklara okumak, 
bilyeler, kokulu kâğıtlar biriktirirken 
iyi dostlar biriktirmeyi de unutmama-
ları gerektiğini onlara öğretecektir… 
Çünkü bir Mısır hiyeroglifinde de ya-
zıldığı gibi, insanın dostu olması tam 
da şöyle bir şeydir: “Özel birini bulmak 
bir dakikanızı alır, onu değerlendirme-
niz bir saat içinde olur, onu sevmek için 
bir gün yeter, ama sonra onu unutabil-
mek için bir ömrün geçmesi gerekir…”

Bugün Bir Şey Öğrendim: Arkadaşlık adlı kitap, çocuklara arkadaşlık kurma yolunda kılavuzluk 
edecek kilit başlıklar içeriyor. Kitapta, “En iyi arkadaş nedir?”, “Bazen neden arkadaşına hayır demek 
gerekir?” gibi sorulara yanıt olacak resimli hikâyeler var.

Bir dost ki 
kardeşten öte! Nareg BARAN

Bugün Bir Şey Öğrendim:
Arkadaşlık

Marie-Agnes Gaudrat
Resimleyen: Charlette Roederer

Çeviren: Duygu Dalgakıran
Timaş Çocuk / 132 sayfa



29. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı başladı. Bu vesileyle yazar taifesine ilk kitap alışverişlerini 
sorduk. Artık kebapçı olmuş kitabevleri mi istersiniz, tarihe karışmış yayınevleri mi, 750 kuruşa 
alınan kitaplar mı, yoksa anne babaya yapılan duygu sömürüleri mi... Ortaya çok renkli, keyifle 
okunacak alışveriş ve fuar öyküleri çıktı. Ah, bir de yorgan altında fenerle kitap okumanın 
sanıldığı kadar az rastlanan bir durum olmadığı!

Ilk Kitabım
.
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Nazli Eray
İlk satın aldığım kitap 2,5 liraya aldığım Küçük Prenses’ti. 

Annemin verdiği parayla almıştım, ama kendim seçip be-
ğenmiştim. Kapağında bir prenses, bir maymun, iriyarı bir 
adam vardı… Yeşilli pembeli bir kapaktı. Küçük bir kaplan 
da olabilir. Sanki Küçük Prenses ve birtakım hayvanlar var-
dı. Onu hâlâ, kütüphanemin bir köşesinde saklarım. Ama 
yıllardır görmedim. Satın aldığım kitapevi de, Beyoğlu’nda 
olabilir. Yerinde durduğunu sanmıyorum. Ama Nuru Ziya 
Sokak’ın oralarda bir yerde olabilir. Doğan Kardeş Yayınla-
rı gibi hatırlıyorum.

Çocukluğumda kitap edinmek çok kolaydı benim için. 
Çünkü hem annem, hem babam bana kitap alırdı; annem 
daha çok Fransız klasikleri, babam ise Cüce Memiş gibi de-
ğişik masal kitapları... Cüce Memiş beni çok etkiledi. Yeni 
çıkacak çocuk kitabımın da başkişisi. Kitaba çok düşkün bir 
çocuktum. Hatta en büyük ceza, kitabı elimden almak olur-
du. Kitap dışında resimli mecmualara da düşkündüm. Abo-
ne olduğum dergiler vardı. Demir Dayım’ın kütüphanesin-
den büyüklere ait kitaplar alıp okuduğum olurdu. 

Ben fuarlara hep yazar olarak katıldım. Gayet zevkli-
dir. TÜYAP Kitap Fuarı’na başlangıcından beri her yıl yeni 
bir kitapla katıldım. Hayatımın bir parçasıdır. Yıllar geçi-
yor, okurlar, yayıncılar değişiyor. Ama o fuar heyecanı hep 
aynı. Yurtdışı kitap fuarlarını da seviyorum. Frankfurt Ki-
tap Fuarı gibi… İlk kitabım Ah Bayım Ah’ı ilk kim aldı bil-
miyorum. Çok yankı yapan bir kitap olmuştu. Olağanüs-
tü bir deneyimdi kitabı elimde tutmak, ilk defa kitabımın 
kapağını görmek, ilk defa kitabımı vitrinde görmek. Biri-
nin çantasında gördüm, büfede satılırken gördüm. Herhal-
de bende bir alışkanlık yaptı. 

Her beğendiğim kitabı hemen alırım. Yurtdışından İn-
gilizce kitap getirtirim. Bazen gerekli olur. Çevrilmemiş 
olur. Kitapçıda çok zaman geçiririm. Hatta yakınlarım 
buna sinirlenirler bazen. Oysa ben sanki bir büyünün içi-
ne girerim. Kitap beni çeker. Mıknatıs gibi. Kitabı yalnızca 
fuardan satın almam. Bir keresinde yurtdışından, hiçbir za-
man okuyamayacağım İtalyanca bir kitabı aldım. Ve onu 
hissetmeye çalıştım. Çünkü bir konferans sonunda bana, 

o yazarın ruhunu ta-
şıdığım söylenmişti. 
Bu İtalya’da oldu. Ya-
zar Anna Maria Or-
tese idi. Yeni ölmüştü. 
Türkçe’ye hiç çevril-
memişti. İçinde ne 
olduğunu bilmediğim 
bir kitabı yoğun duy-
gularla yanımda taşı-
dım bir süre. 

Babam bana Mon-
te Kristo diye bir ro-
man almıştı. Asıl o et-
kiledi beni çocukken. 
Remzi Kitabevi’nden 
çıkmıştı. Yeşil sırtlı 
o iki cilt hâlâ kitaplı-
ğımda durur. Üstünde 
yaşlı Rahip Farya’nın 
beyaz saçlı mahkûm 

elbiseli çizilmiş resmi vardı. Beni çok ünlü kılan Monte Kris-
to öykümü uzun yıllar sonra o isimden esinlenerek yazdım. 

Mustafa Delioglu
İlk okuduğum veya aklımda kalan ve beni etkileyen ki-

tap Pinokyo idi. Okulun küçük kitaplığında vardı. Sanırım 
tam çeviri, büyük boy bir kitaptı. Bütün yaz bende kaldı ve 
bütün yaz kitaptaki kahramanlarla gezdim dolaştım. Ke-
derlerimi ve sevinçlerimi onlarla paylaştım. Beni etkile-
yen diğer kitaplar, babamın, akşamları iple çektiğim uzun 
kış gecelerinde okuduğu, eski yazıyla yazılmış, halk kahra-
manlarının serüvenlerini anlatan Battal Gazi, Kısası Enbiya 
(Peygamberler Tarihi) gibi kitaplardı. Bu kitaplar, son dere-
ce sürrealist öğelerle örülmüş metinlerle donatılmıştı. 

Benim çocukluğumda yaşadığım yerde kitap hem bu-
lunmaz, bulunsa da satın alınması lüks bir şey olsa gerekti. 
Babam beni ilk defa kasabaya götürdüğünde, oradaki bak-
kal dükkânının bir köşesinde duran, kapakları üç renk il-
kel baskılı kitapları bana almasını o kadar çok istemiştim 
ki, ama söyleyemedim. Hoş, söyleseydim alır mıydı? Aklım 
kaldı. Sanırım 5 veya 10 kuruş olsa gerek…

Bahsettiğim Pinokyo’nun kapağını hiç hatırlamıyorum. 
Sanırım düz bir kapaktı. İllüstrasyonlu bir kapak olsaydı 
mutlaka anımsardım. Ne yazık ki kaybettim o kitabı. Sahip 
olmak için neler vermezdim. Yakın zamanda bulduğum, 
ressam ve karikatürist Ramiz’in çizdiği o zamanki alfabe-
yi, zaman zaman kutsal bir kitabı okur gibi açıp bakarım. 
Küçükken kitaplara aç kurtlar gibi saldırırdım. Bulabildi-
ğim, ödünç aldığım veya sonu yırtılmış kitapları bile okur-
dum, ancak kitabın sonunu bilememek beni üzerdi. Yırtık 
halde bulduğum bir kitabın şöyle bir anısı var bende: Ki-
tap Edremit’te geçiyor. Edremit’i ve sıcağını o kadar güzel 
anlatmıştı ki yazar, yıllar sonra tatil için gittiğim Edremit’i 
ve sıcağını daha önce yaşamışım duygusuna kapılmıştım. 
Kitapta kaymakam Selahattin Bey var. Karısı var, kızı var 
Muazzez, evlatlığı var Kuyucaklı Yusuf. Kasaba eşrafı var. 
İyiler var, kötüler var. Aşk var. İşte sonunu merak ettiğim 
bu kitabın, yıllar ve yıllar sonra bir televizyon programında 
özeti anlatıldığında dedim ki, “Bu, o kitap”. Adı Kuyucaklı 
Yusuf’muş; yazarı ise Sabahattin Ali. Kitabı alıp nasıl bir ke-
yifle okuduğumu anlatamam!  

Gittiğim ilk kitap fuarı TÜYAP Kitap Fuarı’ydı; okur 
olarak da, yazar olarak da… Zaten nerede bir kitap sergi-
si varsa, ben hep orada vardım. En çok olduğum yer de, 
Kapalıçarşı’daki sahaflardır. O zamanlar fuar fuar gezmek 
bizim için imkânsızdı, çünkü gidecek fuar yoktu. Yurtdışı-
na çıkarsak istediğimiz kitapları toplayabiliyorduk ancak… 

Behçet Çelik
İlk okuduğum kitabı hatırlamıyorum. Okumayı, okula 

gitmeden öğrendim, o günden sonra annemle babam bana 
kitap almaya başladılar. Ne bulursa okuyan çocuklardan-
dım, o yıllardan özel olarak satın aldığım bir kitap anım-
samıyorum. Ama ilkokul birinci sınıftayken mahallede-
ki bakkala tek başıma gidip Milliyet Çocuk dergisi aldığımı 
ve kardeşime dergideki çizgi romanları okuduğumu anım-
sıyorum. Annemlerin, Milliyet Yayınları’nın mavi ciltli ço-
cuk kitaplarını ve Cem Yayınları’nın çocuk kitaplarının bü-
yük bölümünü aldıklarını anımsıyorum. 

-
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Bir de Varlık Yayınları’nın kırmızı kapaklı çocuk kitap-
ları vardı, onları set olarak almışlardı kardeşimle bana. Son-
raki yıllarda, seri olarak yayımlanan bazı kitapların okuma-
mış olduğum yeni ciltleri çıktığında, annemle babamdan 
bunları satın almalarını isterdim. Bu serilerden aklımda 
kalanlar: Gizli Yediler, Afacan Beşler, Pıtırcık ve Teğmen X. 

Yaz tatili öncesi yaz alışverişine çıkardık, o zaman an-
nemle kitapçılara da uğrayıp yaz için kitap seçmiş olabili-
riz. O yaşlarda, yazları gittiğimiz yayla evimizde okuyacak 
kitabım kalmayınca yeniden ve hiç sıkılmadan Bir Çalgı-
cının Seyahati, Çocuk Kalbi, Pal Sokağının Çocukları ve İki 
Sene Okul Tatili gibi kitapları çok kereler okuduğum kalmış 
aklımda. Kitapların fiyatları aklımda kalmamış ama, gali-
ba Varlık’ın büyükler için olan kitapları 1 TL, çocuk kitap-
ları 50 kuruştu. Zaten daha çok annemle babam kitap alır-
lardı. Bana verdikleri harçlıkla kitap aldığımı hatırlamıyo-
rum. O harçlık simit, gazoz vs. içindi. Kitap alacaksam ay-
rıca para isterdim. 

Bir kitapçıdan kendim gidip kitap almam, sonraki yıl-
lardadır. İlkokul dördüncü ya da beşinci sınıf olabilir. O 
yaşlarda Aziz Nesin’in bir kitabını kitapçıdan satın aldığım 
kalmış aklımda… İlk kitabımı aldığım kitabevi Adana, Ata-
türk Caddesi’ndeki Yolgeçen Kitabevi’dir. Nicedir durmuyor 
yerinde. Bir giyim mağazası açıldı galiba. Aynı isimde bir 
kitabevi daha vardı şehirde. Oraya da giderdim. Orası da 
şimdi tatlıcı ya da kebapçı oldu. Kitap, Tekin Yayınları’ndan 
çıkmıştı sanırım. Annem de babam da kitap okumayı sever 
ve okurlardı. Başka isteklerim olduğunda her zaman yeri-
ne gelmezdi, ama kitap istediğimde ikiletmeden alırlardı. 
İlkokuldayken sınıfta kitaplığımız vardı. Bütün Kemalettin 
Tuğcu’ları da orada okumuştum. Çoğu zaman kitaplık ko-
lunda olurdum. Ortaokuldayken, bizim eve çok yakın olan 
İl Halk Kütüphanesinden de ödünç kitap alırdım.

Kitap fuarıyla 1986’da, üniversite birinci sınıftayken ta-
nıştım. İstanbul’a yeni gelmiştim, Tepebaşı’ndaki fuar beni 
çok etkilemişti. Fuar süresince hemen her akşamüstü okul 
çıkışında Beyazıt’tan Tepebaşı’na gitmiştim. Okunacak ne 
çok kitap olduğunu fark etmek ürkütücüydü, ama bir o ka-
dar da okuma isteğimi kışkırtıyordu.  

Sanırım 2005 yılıydı, ilk kez yazar olarak Kanat Kitap’ın, 
“Yazar Okur Buluşması”na katılmıştım. Yazar olarak (katıl-

dığım bir iki panel dışında) çok ciddi deneyimlerim olma-
dı kitap fuarında. Birkaç imza günü, imzalanan birkaç ki-
tap... Okur olarak, özellikle üniversite öğrencisiyken iple 
çekerdim fuarı. Bulamadığım kitapları bulabilirdim, üs-
telik büyük indirimle kitap alabilirdim. Saatlerce standlar 
arasında dolaşır, neredeyse her yayınevinin raflarını didik-
lerdik. (Tabii, o zamanlar bu kadar çok yayınevi ve bu ka-
dar çok kitap yoktu.) Şimdilerde bütün standlara bakamı-
yorum. Yine de bir okur olarak fuarın bir yanını çok se-
viyorum. Normalde bulamadığım kitapları bulma imkânı 
oluyor fuarda. Standlarda, başka zamanlarda karşılaşmadı-
ğım tanıdık yazarlara rastlayıp sohbet etmek de hoş oluyor. 
Ama şimdi, Beylikdüzü uzak olduğu için kitap fuarına git-
mek eski albenisini yitirdi benim için. Yine de en az bir kez 
gitmeye çalışıyorum. Cumartesi olmasını yeğliyorum. Ka-
labalık oluyor, ama daha çok zaman ayırabiliyorum. 

Her gidişimde neden şehrin merkezinde bir fuar olma-
dığını soruyorum yanımdakilere; onlar da bana soruyorlar. 
Yanıt bulamıyoruz. Ritüel sayılır mı bilmem, ama en baş-
taki koridordan itibaren sırayla bütün koridorlardan geçe-
rek dolaşmayı seviyorum fuarı. İlk kez fuarda piyasaya çık-
mış olanlar hariç, şehirdeki kitapçılarda da bulabileceğim 
kitapları fuardan pek satın almıyorum. Fuar demişken, bir-
kaç senedir Beyoğlu Sahaf Fuarı düzenleniyor. Kitap fuar-
larında da bulunmayacak kitaplar bulunabiliyor orada. Ço-
cukken okuduğum kitaplara rastlıyorum bazen, çok eski ta-
nıdıklarımı görmüş gibi oluyorum. 

Faruk Duman
İlk satın aldığım kitap Balonda Beş Hafta’ydı. Parasını 

aileden biri vermişti. O zamanlar evde kendi kendime uçma 
denemeleri yapıyordum. Bu yüzden o kitap ilginç gelmişti. 
İnkılâp Kitabevi’nden çıkmıştı ve kapağında renkli, kendi-
ne has bir resim vardı. Ama sonradan saklayamadım, kay-
betmişim… Kitabı, yanlış hatırlamıyorsam, Balıkesir’deki 
bir kırtasiyeden almıştım. O dükkânın durup durmadığı-
nı bilmiyorum. Ama sanmam. Hızla gelişiyoruz, hiçbir şey 
yerinde durmuyor. Tabii benim çocukluğumda kitap edin-
mek çok zordu. Pahalıya geliyordu; neyse ki ailem kitapse-
verdi de eksikliğini çok hissettirmezlerdi.

Okuyucu olarak katıldığım ilk fuar, Ankara’da, o za-
manın Maltepesi’nde açılan bir kitap fuarıydı. Aziz Nesin’e 
kitap imzalatmıştım. Yazar olarak katıldığım ilk fuarsa 
Tepebaşı’dır; yıl 1998. Ama açıkçası, fuarlar eskisi gibi de-
ğil. Sanki eskiden daha heyecan vericiydi. Aziz Nesin’i, Fet-
hi Naci’yi, Erdal Öz’ü fuarlarda görememek insanı üzüyor. 
Ben de artık sadece, eski yeni bütün yazar ve çizer dostla-
rımla buluşmak için gidiyorum fuarlara… Yoksa bütün ki-
tapları çıkar çıkmaz alıyorum, buluyorum zaten…

Mehmet Z. Saçlioglu
Kendi paramla satın aldığım ilk kitabın İnce Mehmet’in 

birinci cildi olduğunu sanıyordum, ama sonra, belleğimin 
beni aldattığını anladım. Bu kitabı babam almış. Üstümüze 
başımıza para pek ayrılmasa da, kitaba her zaman para ay-
rılırdı evimizde. İlk satın aldığım kitabı anımsamasam da, 
beni çocukluk çağımda çok etkileyen bir başka kitaptan söz 
etmek isterim. Bu kitabın adı Köycü Oktay’dı. 1961 yılın-
da Varlık Yayınları’ndan çıkmıştı. Galiba amcam, bir geli-

-
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şinde birkaç Varlık çocuk kitabıyla birlikte gelmişti. Yaza-
rı Selahattin Şimşek’ti. Onun kim olduğunu yıllar sonra öğ-
rendim. Bir köy öğretmeniydi ve çok genç yaşta Hakkâri’de, 
Zap suyuna düşerek ölmüştü. Kitabın resimlerini Çetin Öz-
kırım çizmişti. Kitap, o yıllarda da etkisini sürdüren köy 
edebiyatının bir örneğiydi. Köyün kalkınması, köylünün 
bilinçlendirilmesi üzerine kurulmuş bir çocuk kitabıydı. 
Zengin bir kentli ailenin çocuğu olan Oktay, köyü merak 
ediyor, bir okul gezisinde köyü görüyor ve ondan sonra tek 
amacı köyün kalkınması için çalışmak oluyor; tıp okuya-
rak çocukluğunda gördüğü köye doktor olarak gidiyordu. 

Bugünden bakınca dili yetersiz ve eski gelebilir, ama bir 
çocuk olarak bu kitabı ilkokulda okuyunca öyle etkilenmiş-
tim ki, ben de üniversiteden çıkınca köyde çalışacağım diye 
hayal kurmuştum. O kitap, yazık ki durmuyor. Liseyi bitir-
dikten sonra Ankara’daki baba evinden ayrılmıştım. Sanı-
rım annem ya da babam, komşuların küçük çocuklarına 
vermişlerdi kitabı yararlansınlar diye. Ama aynı kitaptan 
daha sonra bulup aldım. Kitaplığımda bir tane var. 

Benim kitapla iliş-
kim hep iyi oldu. Ya-
şıtım birçok çocuğun 
da, bugünkü çocuklara 
oranla kitapla ilişkileri 
daha iyiydi. Çünkü te-
levizyon ya da internet 
yoktu, bugünkü gibi ge-
reksiz bir bilgi bombar-
dımanı altında değildik. 
Kitap bulmak zor değil-
di. Ben Ankara’da bü-
yüdüm sayılır. 5-18 yaş 
arası Ankara’da, 18 yaş 
sonrası ise İstanbul’da 

yaşadım. Dört yıllık bir İzmir dönemim de oldu 1977-1981 
arasında. Bu kentlerin hiçbirinde kitap bulmak güç değil-
di. Kitap fiyatları da çok yüksek sayılmazdı. Ayrıca kitaplar 
bugünkü gibi, bir baskıda 1000 adet değil 5000 adet basılır-
dı. Okuyan insan sayısı bugüne göre daha mı çoktu, bilmi-
yorum. Bugün yayımlanan kitap sayısı ve nüfusun arttığını 
da göz önüne almak gerek tabi. 

Lisedeyken, Ankara, Zafer Çarşısı’nın alt katı kitapçı 
doluydu. Orası bir fuar gibiydi. Bir de devlet sanat galerisi 
vardı. Okuldan çıktığımızda ya da cumartesi öğle sonrala-
rında kimi zaman uğrar kitapçılara bakar, galeriyi gezerdik. 
Ankara’da, Kocabeyoğlu Pasajı başta olmak üzre birkaç pa-
sajın altında, elden düşme kitap satan kitapçılar da vardı. 
Bazı kitapları buralardan alırdık. Kendi aramızda da kitap 
değiştirirdik. Güzel duygulardı, çünkü kitap okumak hem 
bilgilenmeyi, hem de bir hayal dünyası içinde estetik bir haz 
almayı sağlıyordu.  Daha sonra, İstanbul’da TÜYAP kitap 
fuarları başladı 80’li yıllarda. Gördüğüm ilk gerçek kitap 
fuarı onlardı. Tepebaşı’nda, kapalı otoparkın üstündeydi 
ve haftada birkaç kez uğrardım. O yıllarda güzel sanatlarda 
asistandım ve öğrencileri de alır fuara giderdik. 

Yazar olarak ilk katıldığım fuar, Cem Yayınevi’nden ilk 
öykü kitabımın (Yaz Evi) çıktığı yılki -1994- TÜYAP Kitap 
Fuarı’ydı. Kitap fuarları bizdeki işleviyle aslında bir kitap 
pazarı, panayırı gibidir. Kitapların, yayınevlerinin bir ara-
da bulunduğu, okuyucunun indirimli kitap alabildiği, ya-
zarların yayınevi pavyonlarında ve konferans salonlarında 
görülebildiği, okurla tanışabildiği, imzalı kitap edinilebile-

cek, yazarlarla biraz konuşulabilecek cıvıl cıvıl bir ortamın 
sağlandığı yerler. Bugünlerdeyse kitaplarımı genellikle in-
ternet üzerinden alıyorum. 

Kitap fuarları da, okurlarımın bir bölümüyle tanışabil-
diğim, yazar arkadaşlarımı görebildiğim yerler. İnternetten 
almak hem daha ucuza geliyor, hem de farklı yayınevlerin-
den çıkmış ve her kitapçıda bulamadığınız kitapları bulma-
ya yarıyor. Birkaç ayda bir saptadığım kitapları internetten 
sipariş veriyorum, ama yolum düştüğünde kitapçılara uğra-
yıp, raflardan kitap almanın zevkini de terk etmiş değilim.

Adnan Binyazar
İlk okuduğum kitap, Elif ile Yaralı Mahmut. Parayla sa-

tın almadım. Parayla satın aldığım ilk kitap ise Cahit Sıtkı 
Tarancı’nın Otuz Beş Yaş adlı şiir kitabı idi. Varlık Kitapla-
rı arasında çıkmıştı. Fiyatı 1 lira idi. Köy Enstitüsü’nde yatı-
lı okuyordum. Ayda 5 lira gönderiyorlardı. Onun 1 lirasıy-
la bu kitabı almıştım. Diyarbakırlı’yım. Cahit Sıtkı Tarancı 
da Diyarbakırlı’ydı. Seçimi kendim yapmıştım. Tarancı biz-
den biri idi. Tarancı’nın şiirleri içime işliyor, onlarda kendi-
mi buluyordum. Aynı toprakta yetişmiş olmaktan mutlu-
luk duyuyordum. 

Kitabın kapağı çok yalındı. Belleğimde o yalınlık kal-
mış. Onu aldığım yer bir kitabevi değildi, manifaturacı 
dükkânıydı. Orada yalnız Varlık ile Remzi Kitabevi’nin ki-
tapları satılıyordu. Belki manifaturacı olarak duruyordur. 
İlk gördüğüm kitap, Arap harfleriyle yazılmış resimli Nas-
rettin Hoca Fıkraları idi. Resimleri çok güldürücü bulmuş-
tum. Bez bir kese içinde, duvara asılı Kuran’dan başka kitap 
yoktu evlerde. Satın almaya da zaten para yoktu. İlk okudu-
ğum Elif ile Yaralı Mahmut’u da baharatçının, aynı zaman-
da orada çalışan hasta gözlü kızı, bana acıdığı için, okumak 
üzere bir haftalığına vermişti. Taşbasma dedikleri bir yön-
temle basılan bu kitabı, 65 yıl sonra yeniden yazdım ve adı-
nı bilmediğim “O ABLA!ya” adadım...  

İlk Frankfurt Kitap Fuarı’na gitmiş, kitabın, “kitap” ol-
duğunu orada görerek, yuvasını bulmuş bir kuş kadar mut-
lu olmuştum. Yazar olarak ilk katıldığım fuar, İstanbul TÜ-
YAP Kitap Fuarı’dır. Frankfurt’ta satış yoktu, yayınevleri-
nin kitaplarını dünyaya pazarlama çalışmaları vardı. TÜ-
YAP satışlarla, konuşmalarla, yazar ve eş dost buluşmala-
rıyla bir şenlik yeri, hasret giderme mekânı idi. Ne yazık ki 
kitap alandan çok, gezmeye gelenlerle karşılaşılıyordu ki-
tap fuarlarında...   

Kitap fuarlarına sıkça çağrılan yazarlardanım. Okur-
larla tanışmanın hem hoş, hem de yararlı yanları var. Kitle 
kavramı, gözünüzün önünde canlı bireylere dönüşüyor. Ki-
şisel olarak da, her fuarda kitabevi standlarını ziyaret edip 
tüm kitapları bir arada görme olanağı buluyorum. 

Ritüellerim var: Las Palmas’ta, Don Quijote’nin 1602 ta-
rihli tıpkıbasımını görmüş, hiç duraksamadan, onu önemli 
bir paraya satın almıştım. Aynı kitabın İspanyolcası (Salva-
dor Dali’nin desenleriyle), Almancası, İngilizcesi de kitap-
lığımdadır. Kapağındaki resmin, baskısının çekiciliğine ka-
pılarak kitap satın aldığım da çok olmuştur.   

Mavisel Yener
Kendi paramla ilk satın aldığım kitap Fazıl Hüsnü 

Dağlarca’nın, Kuş Ayak adlı şiir kitabıydı. Hâlâ sakladı-
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ğımdan, açıp arkası-
na baktım, 10 liraya 
almışım. Yıl, 1971’di. 
Doğum günümde de-
demin bana verdiği pa-
rayla almıştım. Yazarını 
tanımıyordum, kapa-
ğındaki kuşlar komik 
gelmişti bana, onun 
için almıştım. Milliyet 
Yayınları’nın Çocuk 
Kitapları Dizisi’ne ba-
yılırdım. Kuş Ayak bir 
şiir kitabı, saklamamış 
olsaydım bile bana şiir 
tadını veren ilk kitap 
olarak belleğimdedir. 

Ankara, Kızılay’da Bilgi Kitabevi vardı o yıllarda (şim-
di de var). Kitaplarımı hep oradan alırdık annemle. Bilgi 
Yayınevi’nin sahibi Ahmet Tevfik Küflü kasada otururdu 
hep. O zamanlar kim olduğunu bilemediğim bu kişi, benim 
yayıncım oldu üstelik. 

Ankara’da geçti çocukluğum, çok okuyan bir ailenin 
çocuğuydum. Kitap edinmek benim için zor olmadı. Harç-
lıklarımı biriktirip Bilgi Kitabevi’ne gitmeye bayılırdım. 
Okur olarak ilk hangi fuara gittiğimi anımsamam, ama 
yazar olarak ilk katıldığım fuar 1999, TÜYAP İzmir Kitap 
Fuarı’ydı. Ben fuara yazar olarak da katılsam, mutlaka ken-
dime “okur” olarak günler ayırır, o günlerde fuarı gezer, ki-
tap edinirim. İmzasını atıp da, yan standdaki kitaplara bile 
bakmadan giden yazarlardan olmadım, olmam da… 

Yayımlanan ilk kitabım Mavi Elma’ydı. Genelde aileden 
birileridir ilk okurlarınız, belki de öyle olmuştur, sevineyim 
diye annem almış olabilir! Fuarda satın almayı düşündü-
ğüm kitapların ve izlemek istediğim panellerin listesi önce-
den bellidir. Onun dışında bir hazırlığım olmaz. Hem okur, 
hem yazar olarak fuarları seviyorum. Fuarın tadı yazar ola-
rak elbette güzel, ama okur olarak çok daha güzel doğrusu. 

Bercuhi Berberyan
İlk okuduğum kitabı hatırlamam mümkün değil, ama 

parayla ilk satın aldığım kitap Çalınan Taç’tı… Yazarı Mark 
Twain’di. 50 kuruşa almıştım sanırım ve harçlığımdan har-
camıştım. Çok bilinen bir öyküdür zaten. Defalarca filmi 
de yapıldı. Birbirine tıpatıp benzeyen fakir bir çocukla bir 
prensin yer değiştirmesiyle yaşananlar anlatılır. Kapağı 
çizilmiş bir resimdi, detaylarını hatırlamam mümkün de-
ğil… Çok yıl oldu, çok kitap geçti… Kurtuluş’taki bir kırta-
siyeciden almıştım. 

Tam bir kitap kurduydum, bulduğum her şeyi okur-
dum. Annem uykusuz kalmayayım diye yatakta okumama 
izin vermezdi, ama ben yorganın altından el feneriyle bile 
okurdum. Kitap bulmak benim çocukluğumda hiç zor de-
ğildi. Okul kitaplıkları çok zengin ve işlevseldi. Öğretmen-
lerimiz bizi teşvik ederdi. Kitap değiş tokuşları ve kitaplarla 
ilgili keyifli ödevler yapardık. Lise sona kadar, sınıflarda 
kitap okuma saatlerimiz ve yorumlamalarımız olurdu.

Okuyucu olarak katıldığım ilk kitap fuarı, Şişhane’deki 
TÜYAP Fuarı’ydı. Birçok kitap almıştım. Yazar olarak bir 
gün benim de katılacağım hiç aklımdan geçmemişti. Yazar 

olarak ilk katıldığım, İçimiz Isınsın Biraz kitabıyla, 2005’te 
Beylikdüzü’ndeki fuardı. Doğrusu çok heyecanlanmış, hat-
ta ağlamıştım. Okuyucu olarak katılmak eğlenceli. Yazar 
olarak katılmak heyecan verici ve yorucu. Bütün heyecanı-
na rağmen biraz da sıkıcı. Rahat dolaşamıyor, genelde bir 
standa tıkılı kalıyorsun. 

Yayımlanan ilk kitabım, İçimiz Isınsın Biraz’dı. İlk ki-
tabımı, ellerim titreyerek, kardeşime imzalamıştım. Zaten 
çıkar çıkmaz, kitapçılardan önce doğruca fuara gitmişti. 
Kardeşim de ona hediye etmemi istememiş ve parasını ve-
rerek satın almıştı. 

Kitap fuarları son yıllarda biraz eğlence yeri havasına 
girdi. Akşama kadar hoşça vakit geçirip, hiç kitap almadan 
giden bir dolu insan var. Uzak olması beni biraz zorlu-
yor. Binbir trafik zorluğuyla gidip, gitmişken tüm gününü 
orada geçirmek zorunda kalmayı pek sevmiyorum. Kolay 
ulaşılabilir bir yerde olsa ve açık olduğu süre içinde, arada 
bir, fırsat buldukça gidebilmek mümkün olsa, daha hoşu-
ma giderdi. Kitap satın alırken, eğer özellikle adı bilinen 
ve mutlaka okunması gereken bir kitap söz konusu değilse, 
genelde kendimi bırakır, raflardaki kitaplardan birinin beni 
çekmesini beklerim. Ki genelde öyle olur. Orada duran ki-
tabın biri, kendi kendine benim olmak ister sanki… Ayrıca, 
eğer bir arkadaşımdan alıp okuduğum bir kitabı sevmişsem 
mutlaka gider satın alırım. Benim kitaplığımda da bulun-
masını isterim. Kolay kolay da kimseye vermem. Vermiş de 
geri alamamışsam, gider yenisini satın alırım.

Altay Öktem
Çocukluğumda kitap okumayı hiç sevememiştim. An-

nemin aldığı ya da öğretmenlerimin tavsiye ettiği kitap-
ların, taş çatlasa ilk beş altı sayfasını okuyup bırakırdım. 
O yüzden, ne Andersen’den masallar ne de Ömer Seyfettin 
dönemim oldu. Ortaokul son sınıfta falandım herhalde, 
nedendir bilmem, harçlığıma kıyıp Nazım Hikmet’in Mem-
leketimden İnsan Manzaraları’nı satın aldım. Kendi insiya-
tifimle aldığım ilk kitap odur. Fiyatını hatırlamama imkân 
yok. Ama kalın bir kitap olduğu için, pahalıdır herhalde. 
O kitapla ilk kez paramı kitaba yatırmayı tercih etmiştim. 
Vitrinde görünce hiç düşünmeden içeri girip almıştım. 

Daha sonra, hastalıklı bir biçimde kitap okumaya başla-
yınca kitap seçmede zorlandığımı hatırlıyorum. Çevredeki 
güvenilir kişilerin tavsiyelerinin ne kadar önemli olduğu-
nu o zaman anladım. Tabii, o zamanlar ne televizyonlar-
da kitap programları, ne 
de gazetelerin kitap ekleri 
vardı. El yordamıyla ki-
tap seçmekten başka ça-
resi yoktu okumaya yeni 
başlayan gençlerin. Cem 
Yayınevi’nin düz renkli, 
görseli olmayan standart 
kapak tasarımı vardı. Ama 
Nazım’ın o akıcı şiir diline 
kaptırınca kendini, klasik 
deyimle; bir solukta oku-
nuyordu. Kitabın ne kadar 
etkisinde kaldığım, uzun 
bir süre bana hissettirdiği 
duygular içinde yaşadığım 



İyi Kitap  •  Dosya / İlk Kitabım  •  Sayı 21  •  Kasım  201036

kaldı hafızamda. İçeriğine dair şimdi bir şey söylersem ya-
nıltıcı olur; çünkü daha sonraki yıllarda defalarca okudum 
Memleketimden İnsan Manzaraları’nı. O ilk izlenimin üstü-
ne bir sürü izlenim daha eklendi tabii. 

Kendi paramla satın aldığım o ilk kitabı unutamama-
mın bir nedeni de, o kitabın başrolde oynadığı bir traje-
di yaşamamdır. Kitabı okuyup bitirdikten bir süre sonra 
bir arkadaşıma verdim. O da çok okuyan biri değildi ama 
Nazım’ı bir yerlerden duymuş, şiirlerini merak etmişti. Ki-
tabı alıp evine gitti. Ertesi gün, ilaç içerek intihar ettiğini 
öğrendim. Nazım’ın kitabı, kapağı açık biçimde yatağının 
üstünde duruyormuş. Hâlâ etkisinden kurtulamadığım bir 
ölümdür. 

Kitabı okumaya fırsat bulamadan ölmeye karar vermiş. 
Biraz daha süre verseydi kendine, en azından on beş-yirmi 
sayfa okuyabilseydi; bu kararından vazgeçerdi eminim. Ki-
tap, onunla birlikte anılara karıştı. Benim kuşağımdakiler 
için, bilinçli bir okuma serüvenine başladığımızda 12 Ey-
lül darbesiyle karşılaştık. Bir anda kitap suç aleti durumuna 
düştü; kitap okuyanlar potansiyel suçlu gözüyle görülmeye 
başlandı. Uzun bir süre, her türlü kitabı gizli gizli satın al-
mak, gizli gizli okumak zorunda kaldık.

İlk gittiğim fuar TÜYAP Kitap Fuarı’ydı. Yılını hatırla-
mıyorum, ama fuar Tepebaşı’ndaydı. Yazar olarak ilk katıl-
dığım fuar da yine Tepebaşı’ndakiydi. Bir zamanlar Mem-
leketimden İnsan Manzaraları’nı yayınlanan Cem Yayınevi 
şiir kitaplarımı yayınlamaya başlamıştı. 1993’te, Beni Yanlış 
Öptüler Aslında adlı kitabım yeni yayınlanmış ve fuara kıl 
payı yetişmişti. Cem Yayınevi standında bir imza günü dü-
zenlemiştik…

Murat Uyurkulak
Küçükken kitaplarla aram gayet iyiydi. Kitap edinmek 

zor değildi, çünkü edebiyat öğretmeni babamın kütüpha-
nesi esaslıydı. Ayrıca cimri biri olduğu için ben bisiklet, ata-
ri, top falan gibi hediyeler isterdim, ama o hep kitap hedi-
ye ederdi. Kitap daha ucuza geliyordu sanırım... İlk gitti-
ğim kitap fuarı da, İzmir Kitap Fuarı’ydı. Yılını hatırlamı-
yorum. Heyecanlanmıştım, etrafta bir sürü kitap vardı, bi-
raz da korkutucuydu, ömür boyu hepsini okuyamayacak 
olmaktan kaynaklı bir tür keder de eşlik ediyordu sanırım. 

Yazar olarak, Türkiye’deki kitap fuarlarına hiç katılma-
dım, zira imza günü yapmıyorum. Yapanlara hiç itirazım 
yok, ama bir masada oturup kitap imzalamak biraz hazin ve 
komik bir manzara gibi geliyor bana. Herhangi bir panele-
söyleşiye davet eden de olmadı. Yurtdışında ise Frankfurt 
Kitap Fuarı’na katıldım. Fuarın güzel tarafı, başka türlü bir 
arada görmenizin zor olduğu bir yığın kitabı tek bir çatı al-
tında bulmak... 

Standları gezip kitapları ferah ferah karıştırmak hoştur. 
Fuarlarla, kitaplarla ilgili herhangi bir ritüelim de yoktur. 
Anarşik bir şekilde takılmayı tercih ediyorum. Genellikle 
param olmuyor, o yüzden kitapları karıştırıp para olunca 
almak üzere not etmekle yetiniyorum!   

Göknil Genç
İlk okuduğum kitabı anımsayamıyorum, ama ilklerden 

biri Küçük Prens’ti. Annemle birlikte almıştık, parasını an-
nem ödemişti. Bu yüzden ne kadar olduğunu bilmiyorum, 

ama kendim seçmiştim. Kapağından çok etkilendiğimi ha-
tırlıyorum. Kapak resmi günümüzdeki baskıları ile aynı; 
A. de Saint Exupéry’nin harika çizimi... İsterdim ki o kitap 
hâlâ dursun başucumda, ama kaybettim ve yıllar sonra aynı 
yayınevinden bir başka baskısını buldum sahafta.

Dört yaşımdan beri gittiğim kitapçımızdan almıştım  
Küçük Prens’i ve daha birçok kitabımı. O kitabevi hâlâ du-
ruyor. Eskisi kadar sık olmasa da arada uğruyorum. Bilgi 
Yayınevi’ne ait bir Selim İleri çevirisiydi. Bir taşınma sıra-
sında kaybolan o çeviriyi çok uzun yıllar aradıktan sonra, 
nihayet bir sahafta bulabildim. Eski bir dosta kavuşmuş gibi 
olmuştum. O günden sonra da bir koleksiyonum oldu. Şim-
di gittiğim her ülkenin sahafından ya da kitapçısından, o 
dilde Küçük Prens alıyorum. Şu anda kitaplığımda, en eskisi 
1951, Fransız baskısı olan, 12 dilde Küçük Prens var. 

Dört yaşında okuma-yazma öğrendim ve o günden son-
ra defter, kalem ve kitapla çok zaman geçirdim. Yaşıma uy-
gun olmasa da, annemin ve dedemin kitaplığı karıştırmaya 
değerdi. Ailemde kitap okuyan insan çok olduğu için, bana 
da bol bol kitap alınırdı. Ama şimdiki kadar çok kitap yok-
tu. Günümüzde kitapları dilimize çevrilmiş bunca harika 
yazarı, çocukluğumda tanıma şansım olamadı ne yazık ki. 

TÜYAP Kitap Fuarı’na ilk kez Tepebaşı’nda olduğu yıl-
larda gitmiştim. Doğruyu söylemek gerekirse kalabalık olu-
şu pek hoşuma gitmemişti. Bir kitapçının raflarına yalnız 
başıma bakmayı daha çok severdim o yıllarda. Sonraları ilk 
kitabımın yayımlanmasının üzerinden bir yıl bile geçme-
mişti ki, bir yazar olarak orada bulunmak beni çok heye-
canlandırmıştı. Bir okuyucu olarak fuarda bulunmanın en 
güzel yanı, sevdiğiniz yazarları görebilmek, onlarla konuş-
ma fırsatını yakalamak. Bir yazar olarak katılmak ise çok 
daha farklı tabii. Sizin yazdıklarınızı okumuş ya da okuya-
cak olan hiç tanımadığınız, bilmediğiniz yüzleri görmek, 
onlarla tanışmak, fikirlerini, beğenilerini almak çok güzel. 
Hatta buna dair harika bir deneyimim de vardır: Kitabı-
mın çıktığı ilk gün Can Kitabevi’nde bir söyleşi yapmıştım 
çocuklarla. İki gün sonra Beşiktaş’ta bir çocuk parmağıyla 
beni işaret ederek, “Anne bak, Sihirli Mozart’ın yazarı!” diye 
bağırmıştı. Çok şaşırmıştım. 

Fuarlara dair bir ritüelim de vardır; dört yıldır fuara 
aynı çantamla giderim. İçi bolca kitap almaya uygun bü-
yük bir çantadır. Benim için uğurludur da, çünkü yayınevi-
me (Can Çocuk) ilk dosyamı da o çantamla götürmüştüm.
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Mine Sögüt
İlk okuduğum kitap, Samed Behrengi’nin Küçük Kara 

Balık adlı masal kitabıydı… Ama kaç paraya almıştım, an-
nem mi vermişti parasını, başkası mı, hatırlamıyorum. 
Okuma yazmayı öğrenmeden önce bana kitapları annem ya 
da babam okurdu. Çoğu da Behrengi’nin kitaplarıydı. Yine 
onların yönlendirmesiyle ben de, kendi başıma, heceleye-
rek okuyacağım ilk kitabı Behrengi’den seçmiş olmalıyım.

O kitabı yıllar boyunca tekrar tekrar okudum ve hâlâ 
arada sırada karıştırırım. Kapağında, beli kılıçlı kara bir ba-
lık vardır ve dalgaların arasında yuvarlanır. Bağnaz ve kor-
kak yetişkinlerin kendilerini hapsettikleri dünyaya isyan 
edip başka denizlerdeki hayatları görmek için okyanusa 
doğru yola çıkan küçük kara balığın, haksızlığa uğrayanla-
rı kurtarmak için hayatını feda ederek kötülüklerle nasıl sa-
vaştığını anlatır.  

O kitaptan başka 
bir baskı hâlâ du-
rur kütüphanemde, 
ama ne yazık ki o 
baskısı durmuyor. 
Benim aldığım, ya-
nılmıyorsam Gözlem 
Yayınları’ndan çıkan 
bir baskıydı. Evde-
kiyse, şu an  Can 
Yayınları’nın Arkadaş 
Kitapları serisinden 
yayımlanan yine eski 
bir baskısı. Evimiz 
çok kitap okunan bir 
evdi ve annemle ba-
bam beni bu konuda 
hep teşvik ederlerdi. 
Kitap alışverişinin 
önceliği vardı. Hatta 
babamla birlikte sık 

sık, sanki balığa çıkar gibi, cildi eskiyen kitapları onarmak 
üzere kütüphanenin başına otururduk. 

İlk gittiğim fuar, sanırım 1980’li yılların sonunda TÜ-
YAP Kitap Fuarı’ydı. Detaylar aklımda değil ama Tepeba-
şı’ndaki fuar alanını tüm o bunaltıcı kalabalığına rağmen 
çok severdim. Kolayca ulaşılabilecek bir yerde olması saye-
sinde, daha samimi bir ortamı vardı.  Yazar olarak ilk kez 
katıldığımsa, 2004 yılının İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı ol-
malı… 

Kitap fuarına gittiğim zaman eğer imzam yoksa ya da 
yolda bir okurla karşılaşıp kitaplar üzerine konuşmazsak, 
yazar olduğum aklıma bile gelmez… Fuarı hep bir okur 
iştahıyla gezerim; önce düzenli bir şekilde hiçbirini atla-
mamaya özen göstererek tüm standlara göz atarım… Dik-
katimi çekenleri aklımda tutmaya çalışırım… Bu gezintiyi 
vaktim varsa defalarca yaparım. Nihayetinde herhangi bir 
kitapçıda kolayca bulamayacağımı düşündüğüm, orada 
fark ettiğim kitapları almaya çalışırım. Ekonomik limitimi 
de son sınırına kadar zorlarım… 

Müge Iplikçi
İlk okuduğum ki-

tap Tom Sawyer’dı ga-
liba… Muhtemelen 
ailem vermişti para-
sını, ama öğretme-
nimiz almamızı iste-
mişti, onu biliyorum. 
Ama ederi neydi, ka-
pağı nasıldı, resim 
var mıydı yok muy-
du hiç hatırlamıyo-
rum… Zaten o za-
manlar kitap bulmak 
da zordu. Kitap piya-
sası diye bir olgu yok-
tu. Yine de güç bela 
bulur, okurdum. 

Fuara ilk gittiğim 
de üniversite birinci 
sınıftaydım. Tüyap o zaman açılmıştı galiba; Tepebaşı’ndan 
da önceki zamanlar... The Marmara’nın altındaki yer. O za-
manlar adı farklıydı. Çok mutlu olmuştum orada olmaktan, 
öyle hatırlıyorum. Kuzenim ve arkadaşları da vardı. Hepi-
miz çok heyecanlıydık. Okumak bizim için pek değerliydi. 
Bir sürü kitap almıştık. Torbalar dolusu!

Yazar olarak katıldığım ilk fuarım, yine TÜYAP! Bu kez 
Tepebaşı… Yayımlanan ilk kitabımı, ilk kim aldı emin de-
ğilim ama, o ben olabilirim! Benim cephemde durum şöyle 
gelişti: Perende yayınlanır yayınlanmaz dokuz aylık hami-
le halle sokaklara düşmüş ve bir koşu gidip onu almıştım. 

Dünyanın birçok yerindeki fuarlara gitme şansım oldu. 
Kitabın havasını koklamak çok güzeldir. Ama ben galiba 
kendi halinde bir kütüphanenin rafları arasına sığınma-
yı ya da unutulmuş bir sokağın sonundaki eski bir kitapçı 
dükkânına gidip orada kaybolmayı seven biriyim.

Semih Gümüs
İlk okuduğum kitabın adını hatırlamıyorum ama bir 

Kemalettin Tuğcu kitabıydı. Onu okumayı kendim seçtim. 
Ben bütün Kemalettin Tuğcu kitaplarını okudum çocuklu-
ğumda. Kitabın kapağında da herhalde ağlayan bir çocukla 
kara suratlı bir adam vardır. Ankara Kızılay Meydanı”ndaki 
öylesine bir kitapçıdan almışımdır sanırım…

Çocukluğumun en çok hatırladığım yanı sürekli oku-
duğum kitaplardır. O zaman ne bulduysak aldığımıza göre 
kitap bulmak da zor değildi. İstanbul’da Taksim’de yapılan 
ilk kitap fuarı, katıldığım ilk fuardı. Ankara’da Kızılay’daki 
Zafer Çarşısı da kitabevlerinin toplandığı en eski pasajlar-
dandı. Sık sık oraya giderdik. Bundan 28 yıl önce de ilk kez 
yazar olarak TÜYAP Kitap Fuarı’na katılmıştım. Ama de-
ğişmeyen şey şudur, yazar da olsam okuyucu da olsam, fua-
ra gittim mi sadece okur kimliğimle orada olurum. Hatırlı-
yorum, ilk kitabım Roman Kitabı’nı ilk kez görüp eline alan 
Mehmet Fuat’tı. Ben de okuyucu olarak kitapların kapağı-
na, iç ve dış tasarımına bakarım. Bir kitabın tasarımı, bana 
göre o kitabı almak için yeterli bir nedendir. 

.-

,
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Siirsel Tas
İlk okuduğum kitaplar, ben okuma yazma öğrenmeden 

önce annemin bana okuduğu Milliyet Yayınları’ndan çıkan 
kitaplardı. Sadık Dostumuz Köpekler, Karınca Dostlar, Ho-
roz Paşa ve diğerleri; bunlar 1970’li yıllarda basılmış ki-
taplardı. İlkokulu bitirdikten hemen sonra aldığım bir ki-
tap var hiç unutamadığım: Bitkilerin Gizli Yaşamı. Fiyatı-
nı unutmuştum, ama arka kapağına bakarak söyleyebilirim 
ki: 900 TL imiş… İlk kitabımı aldığımda annemle birlikte 
olduğumuzu hatırlıyorum. Sanırım, kitabı almasını rica et-
miştim; harçlık almıyor muydum ne? Hatta annemin gözü 
kitabı pek tutmamış olmalı, başka bir kitap almamız için 
kandırmaya çalışmıştı beni, ama o kitabı okumayı gerçek-
ten de istiyordum.

Bitki ve hayvanbilimine hep ilgim vardı. Kitabın sayfa-
larını azıcık karıştırınca, içinde, o dönemde kolayca anlaya-
mayağım bazı kavramlar olmasına rağmen okumaya karar 
vermiştim. Hiç unutmam, kapağında Reha Yalnızcık’ın çi-
zimi olan bir ağaç resmi vardı. Adından da anlaşılacağı gibi 
bitkilerle ilgili dünyanın dört bir yanında yapılmış araştır-
maları anlatan ilginç bir kitaptı. Hâlâ saklıyorum onu, bi-
limsel kitapların arasında duruyor. Sungur Yayınları’nın ki-
tabıydı ve bir kırtasiyeden almıştım…

Okumadan durabilmeyi başarabildiğim bir dönem ol-
madı hayatımda, ama ne tuhaftır ki ilkokuldan sonra çocuk 
kitaplarıyla olan ilişkim bütünüyle koptu. Ortaokulda Tür-
lerin Kökeni, Etika, Faust okumaya çalışan bir hilkat garibe-
sine dönüştüm. Çocuk kitapları konusundaki açığımı şim-
dilerde kapatıyorum. Kitap edinmek zor değildi belki, ama 
elimizin altındaki kitaplar bugünküyle karşılaştırılamaya-
cak kadar azdı. Fakat bu bir olumsuzluk mu, ondan da çok 
emin değilim, çünkü o kitapları dönüp dolaşıp tekrar tekrar 

okuduğumuzu anımsıyorum. Bence bu tekrar tekrar oku-
ma hali güzeldi, önemliydi, çocukluğumuzun kitaplarıyla 
sıcak ilişkiler kurmamızı sağladı. Oysa şimdi çocuk kitap-
ları da tüketim nesnesi haline geldi; malum, devir hız devri 
ya, biraz da bizim dayatmamızla kısa sürede olabildiğin-
ce çok sayıda kitap okumaya güdümleniyor çocuklar. Bir, 
“Neden okumuyor bu çocuk? Oysa ben ona her akşam kitap 
okurdum” dediğimiz çocuklar var, bir de, “haftada bir kitap 
bitirmece yarışına koşulan çocuklar.” İkisi de bizim eserimiz, 
ikisi için de öz eleştiriye açık olalım derim. 

Hatırlayabildiğim kadarıyla ilk gittiğim kitap fuarı, The 
Marmara Hotel’in alt katında yapılan TÜYAP kitap fuarıy-
dı. 1984 ya da 85 yılı olmalı. Küçük bir mekân, yoğun bir 
kalabalık! Daha çok bir izdiham havası hissetmiştim galiba. 
Ama ağabeyim o fuarda bana Tom Sawyer’ın İngilizce çiz-
gi romanını aldığı için çok sevindiğimi hatırlıyorum. Fua-
ra okur olarak katılmak iple çektiğim bir olay. Yazar olarak 
katılmak öyle hissettirmiyor çünkü çocuklarla fuar dışın-
da bir etkinlik kapsamında bir araya gelmeyi daha eğlen-
celi, daha doyurucu ve onlar için daha verimli buluyorum.

Sadece kitap almak değil, hiçbir şey için pek ritüellerin 
insanı değilim. Ama şunu söyleyebilirim ki, ister fuarda is-
ter fuar dışında olsun, bir kitabı incelerken biraz sessizlik 
bana iyi gelir. Kitapla baş başa kalmayı tercih ederim. Bu-
nun tek istisnası çocuk kitapları. Çocuk kitaplarını inceler-
ken, etrafımda çocuklar olması hoşuma gider. Onların do-
ğal halleriyle, hangi kitaplara neden ilgi duyduklarını ya da 
duymadıklarını gözlemlemek keyifli ve düşündürücüdür. 

Gülayse Koçak
Çocukluğumda babamın memuriyeti nedeniyle yurtdı-

şında yaşıyorduk, dolayısıyla İngilizce biliyordum. İlkokul 
yaşlarımda Kopenhag’daydık. İlk kitabımı, Richmal Cromp-
ton adlı İngiliz yazarın William’s Happy Days adlı çocuk ki-
tabını, o zaman satın almıştım... Kitabı, haftalık cep harç-
lığımı biriktirerek almıştım. Kitabın yazarını önceden ta-
nıyordum, çünkü annem bana daha evvelden, Richmal 
Crompton’ın, William adlı 11 yaşındaki yaramaz bir oğla-
nın maceralarını anlattığı dizisinin bazı kitaplarını almıştı. 

Crompton, 1890-1969 arasında yaşamış, William’ın ma-
ceralarını anlattığı öykülerinin günün birinde Türkçeye 
çevrileceğini umduğum bir kadın yazar. İlk William öy-
küsü, 1919’da bir dergide yayımlanıyor. Dergi patlama ya-
pıyor ve dergi sahipleri, öykünün devamını getirmesi için 
Crompton’u teşvik ediyorlar... 

Böylece 400 tane William öyküsünün toplandığı 38 ki-
taplık seri çıkıyor ortaya. William; annesi, babası, ağabeyi 
ve ablasıyla İngiltere’nin taşrasında yaşayan bir oğlan çocu-
ğu. Douglas, Henry ve Ginger adlı arkadaşlarıyla, “Yasadı-
şılar” (yani, Yasa-dışı’lar -“the Outlaws”) diye bir çete kur-
muşlar; William çete başkanı. William kitaplarının içinde 
resimler de vardı, kapak resimleri hep renkliydi - bu kitap-
ları hep Thomas Henry resimlendirmiş. 

Annem, William öykülerini yüksek sesle okurdu, hepi-
miz kahkahalarla gülerdik. Bazı öyküler zaman içinde tek-
rar okunurdu. William ablasından ve ağabeyinden kurtul-
mak için, evlenip çekip gitsinler diye onların “romantik 
aktiviteleri”ne yardımcı olmaya çalışır ve olayları her zaman 
yüzüne gözüne bulaştırır! William asla “kötü” değildir; çok 
yaratıcı, çok bağımsız ve özgür ruhlu bir çocuktur. 

, ,

,
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Kendisi ve çete-
si, Robin Hood gibi 
adaleti sağlamak, kö-
tülüklere son vermek 
için uğraşırlar –tek 
sorun, şans her za-
man onlardan yana 
değildir! William ki-
tapları, şu anda sanı-
rım annemle babamın 
evinde... 

Ç o cuk luğumda 
kitap edinmek çok 
kolaydı... Bir kere, 
annemle babam çok 
okuyan ve çok kitap 
alan insanlardı... An-
nem bize kütüpha-
nelerden sürekli ki-
taplar taşırdı. Ayrıca, 
Kopenhag’da gittiğim 
ilkokulun (ki orası aynı zamanda bir manastırdı) görkemli 
bir kütüphanesi vardı ve ben gerçek bir ‘kitap kurdu’ydum. 
Öyle ki, annemle babam kitap okumamı yasaklama nokta-
sına gelmişlerdi, çünkü kitap okumaktan ders çalışmıyor, 
ödevlerimi yapmıyordum. 

Oradaki evimizin tuhaf bir mimarisi vardı: Kardeşim ve 
benim, yatak odamızdan tuvalete veya salona gidebilmek 
için, annemlerin yatak odasından geçmemiz gerekiyordu. 
Bense gece uykuları kaçan bir çocuktum ve o sırada eli-
me düşmüş olan kitabın devamını okumak isterdim. Ama 
odamda ışık yakamayacağım için, gecenin bir saatinde 
elimde kitap, parmak uçlarıma basa basa annemlerin yatak 
odasından süzülerek tuvalete veya salona geçerdim. Fakat 
uykusu hafif olan babam, yatak odalarından geçmemle 
uyanır ve tekrar rahat uykuya dalabilmek için benim dö-
nüşümü beklerdi... Ve tabii ben, elimde kitap, dönmezdim. 
Bunun üzerine babam sinir olur, bana ya tuvalette ya sa-
londa baskın yapar, kulağımdan tutup beni tekrar yatağıma 
yönlendirirdi! 

İlk gezdiğim kitap fuarını bilemeyeceğim, ama en net 
hatırladığım, 1993’te Ankara’da gezdiğim TÜYAP Kitap 
Fuarı’dır. İlk romanım Çifte Kapıların Ötesi’ni yeni bi-
tirmiştim; fuarı gezerken, bir okur olarak gezmenin yanı 
sıra, “Benim romanımı acaba hangi yayınevi basar? Hangi 
yayınevinin tarzı benim romanıma yakın?” gözüyle de in-
celiyordum kitapları. Nitekim ilk yayınevim Oğlak ile bu 
fuarda tanıştım. Oğlak, “İlk Yapıtları” serisiyle, ilk eserini 
yayımlayan yazarlara bir fırsat sunmuştu… 

Yazar olarak katıldığım ilk fuar, İstanbul TÜYAP oldu. 
İlk kitabımdan, annem gitti hemen bir tane aldı, 20 tane 
de ısmarladı! Tabii ki benim ağzım kulaklarıma varıyordu, 
annem birilerine “Gülayşe’nin kitabı” diye hediye edince. 
Hem mahcubiyet duyuyor, “Aman anne yapma n’olur” fa-
lan diyorsunuz, hem de tabii ki aslında yapsın istiyorsunuz! 
Gurur duyuyorsunuz, “Vay be, bu kitabı hakikaten ben yaz-
dım!” diyorsunuz. Kitapçıya girdiğinizde çaktırmadan, ilk 
önce kendi kitabınızın nerede durduğuna bakıyorsunuz; 
rafta görmek sizi daha da çok yazmaya motive ediyor. 

Ne yazık ki fuarlara son yıllarda pek gidemiyorum. Ga-
zetelerin kitap eklerinden epeyce yararlanıyorum, oturdu-
ğum semtteki (Suadiye) kitapçıya gittiğim zaman uzunca 

vakit geçiriyor, alacağım kitaplara orada karar veriyorum.

Seray Sahiner
İlk okuduğum kitap, Güzel Kız ve Canavar. Ama kaç 

paraya almıştım hiç hatırlamıyorum, annemden almıştım 
parasını da zaten. Annemle, kendisi ve benim için kitap 
almaya genelde Beyazıt’taki sahaflar çarşısına giderdik; bir 
kitap görünce kapağına, adına bakma alışkanlığım oluş-
muştu. Mahallemizdeki kırtasiyede, dar bir rafta üstüste 
dizilmiş ince, resimli, büyük puntolu masal kitapları vardı. 
Bilindik masalları zaten annem bana okumuştur. Güzel Kız 
ve Canavar’ı ilk kez o kırtasiyede gördüm. Yeni olduğu icin 
ilginç geldi. Bir de bizim evde Aziz Nesin kitapları vardı; 
Bütün Kitapları başlığı altında, yeşil meşin kaplı, on büyük 
cilt. Döne döne onu okurlardı. 

Güzel Kız ve Canavar’ın da kapağı yeşildi. Yeşil kapaklı 
kitapların bizim evde gördüğü itibar da bu kitabı almamda 
etkili oldu sanırım. Yeşil paspartü üzerindeki ilüstrasyonda, 
kabarık elbiseli, uzun saçlı “güzel kız” ve takım elbise giyin-
miş, saçları ensesine gelen “canavar suratlı” iriyarı bir adam 
vardı. Hatırladığım kadarıyla konusu şöyleydi; önceden 
zengin olan, fakat artık servetini yitirmiş bir tüccar, uzak 
bir şatoda yaşayan bir canavarı bir sebepten sinirlendirir. 
Canavar; tüccarın canını ancak kızlarından biri kendisiyle 
evlenirse bağışlayacağını söyler. En küçük kız kendini feda 
ederek babası için canavarın evine gider. 

Meğer bu canavar eskiden çok yakışıklı bir prenstir. Bir 
cadı ona büyü yaparak canavar görünümü vermiştir. Büyü-
nün bozulmasının tek yolu bir kadının canavara bu haliyle 
âşık olmasıdır. Şatoya giden kız, canavarın ince davranışları 
karşısında ona âşık olur. Öpüşürler ve canavar tekrar pren-
se dönüşür. Normalde, masallarda prensesler hep bir prens 
tarafından kurtarılmayı bekler. Yüz yıl uyur, evde ayakkabı 
tekiyle temizlik yapar, saçını kuleden sarkıtır; en sonunda 
bir prens gelir onu kurtarır. Çoğu masalda kadın edilgen-
dir. Ama Güzel Kız ve Canavar’da; kadın, hayatındaki iki 
önemli adamı kurtarıyor; hem babasını hem prensi. 

Eşikteki kadınları yazmamda etkisi olduğunu düşündü-
ğüm bir masaldır. O kitabı aldıktan beş altı yıl sonra başka 
kitaplarla birlikte bir derneğin kütüphanesine vermiştik. 
Biz de bir kırtasiyeden almıştık zaten: “Ayhan Kırtasiye”; 
Aksaray’da, küçücük bir dükkândı. Kitap bölümü çok zayıf-
tı. Sahibi esnaflığı bilen, eski gelenekten, ciddi biriydi; kendi 
adını dükkâna vermişti. 
Sonra dükkânı gençten 
biri devraldı. Şimdi o 
dükkân şans oyunları 
bayii olmuş. 

Bizim evde büyük 
bir kütüphane vardı. 
Annemi hep sobanın 
yanında, mindere otu-
rup çekirdek yiyerek 
kitap okurken hatır-
larım. Babam da çok 
okurdu. Ben okuma 
yazma bilmiyorken de, 
haftanın iki üç günü 
Beyazıt’a sahaflara gi-
derdik. Kendileri için 

,
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aldıklarının dışında bana okumak için de kitap alırlardı ve 
her gün iki üç saat kitap okunurdu bana. Okuma yazma öğ-
rendiğimde kitap alma alışkanlığım oluşmuştu. İlkokul 2. 
sınıfta Aziz Nesin ciltlerine başladım, biraz da göze girmek 
için olabilir. Siyasi alt yapısını anlamasam da okuyordum. 
Evdekilerin Aziz Nesin okuduğum için benimle gururlan-
dığını hatırlıyorum. Yoğun baskılarım sonucu, annemin 
“Aziz Nesin”leri bana hediye etmesini sağladım. Bir çocu-
ğum olursa ben de ona hediye edeceğim ilerde.

“İlk” fuarımı hatırlamıyorum. TÜYAP’a giderdik. O za-
man Taksim’deydi. Yağmur altında beklediğimiz uzun kuy-
ruklar hatırlıyorum. TÜYAP Kitap Fuarı’nda, alt katında 
dergilerin olduğu bölümde dolaşır, büyüyünce bunlardan 
birinde yazmayı hayal ederdim. Bir yazardan ilk imzamı 
orada almıştım; Muzaffer İzgü’den…

Yazar olarak da ilk kez, 3 yıl önce, kitap çıktıktan son-
ra imza günü için TÜYAP Kitap Fuarı’na gitmiştim. İlk ki-
tabımı alan kişi, Can Yayınları’ndan Bekir abiydi… İlk kita-
bı ona imzalayıp hediye etmiştim. Kitabı elime ilk alışımdı. 
Açtım içini imzaladım, ama o kadar heyecanlıydım ki ka-
pağına bakmayı sonradan akıl ettim. Tanıdıklarım içinde 
ilk alıp haber veren, bir dönem Kybele ve Kırışık dergilerini 
çıkaran arkadaşım Murat Öksüz’dü. Lisedeyken öykülerimi 
Murat’a götürüp fikrini alırdım. Onun nihayet öykülerimin 
kitap olarak yayımlanmış halini okuması fikri beni mutlu 
etmişti. TÜYAP Taksim’deyken, her sene 4-5 kez giderdim. 
Beylikdüzü’ne taşındıktan sonraki üç yıl; TÜYAP süresince 
orada oturan teyzemde, arkadaşlarımda kalıp her gün fua-
ra gidiyordum. Son yıllarda da, en az 2 gününde TÜYAP’ta 
oluyorum. Genelde, o esnada ne üzerine çalışıyorsam o ko-
nuyla ilgili bulduğum kitapları alıyorum. 

Kitapların arasında kaybolma hissini çok seviyorum. 
Normalde sahaf geziyorum, kitapevinden alacaksam sa-
tış görevlisinin kitaplara vakıf olması benim için önem-
li. Kitabı satan kişi “o yazarın asıl şu kitabı çok iyidir” ya-
hut, “o konuda şu kitap da vardı” diyorsa orası iyi kitapçı-
dır, müdavimi olurum. 10 yılı aşkın zamandır genelde Tak-
sim Mephisto’dan kitap alıyorum. Kitap bölümünde çalışan 
arkadaşlar çok donanımlı. Eskiden, her maaşla bir Orhan 
Kemal kitabı alırdım. Bir yazarı sevdiysem tüm külliyatı-
nı alır, en az 3-4 kez okurum. Çevremdekilere de bu yaza-
rın kitaplarını defaten över, kitapçıya götürüp onların da al-
masını sağlarım.

Aytül Akal
Ablamla okula yürüyerek gider gelirdik. Harçlığım yok-

tu. Arkadaşlarımın okul kapısından satın aldıkları leblebi 
tozuna, simite, pamuk helvaya, horoz şekerine imrenerek 
bakardım. Beşinci sınıfa geçtiğimde yalvar yakar bir harçlık 
sahibi oldum, o da günde ancak yarım simit alabilecek ka-
dar... Kitapçıdan kitap alacak para nerde? “Satın alarak” ki-
tap sahibi olmam, daha sonraki yıllara düşüyor. İzmir’de es-
kiciler, Nato’da görev yapan yabancı ailelerin çocuklarının 
yurtdışından getirdikleri okunmuş kitap ve haftalık dergi-
lerini toplar, kitapçılara kilo ile satardı. Ben de kitapçıda-

ki bu ikinci el kitap öbeklerini karıştırıp, onların arasından 
paramın yettiklerini alırdım. Satın aldığım ilk kitap İngiliz-
ce bir çizgi romandı. Yayınevini bilemiyorum, ama kitapla-
rı hatırlıyorum: Archie’s, Veronica, Phantom, Mandrake, Su-
perman, Supergirl...

O kadar çok şeyim yitip gitti ki yıllar içinde, çizgi ro-
manlar kaybolmuş, çok mu? Yaşamım boyunca 10-12 kez 
taşındım ben. Her taşınmayla, geçmişi biraz daha bırakmak 
zorunda kaldım ardımda... İzmir Karşıyaka’da Kemalpaşa 
Caddesi’nin sonlarına doğru bir yerlerdeydi aldığım kita-
bevi.  50 yıl öncesinin kitapçısı durur mu yerinde? 

Ailem kitaba para veremezdi, benim de verdiğimi duy-
sa, kızardı. Bu yüzden kitapçıya gizlice giderdim, eve getir-
diğim kitapları, arkadaşımdan ödünç aldığımı söylerdim. 
Yalan da olmazdı çünkü o kitapları aramızda değişe değişe 
bir sürü kitap okurduk, sonuçta en son kimde kalır unutur-
duk, yani hepsi ödünç sayılırdı. Gerçi huyum kurusun, ben 
aldığım her şeyi geri verirdim ama benim verdiklerim bana 
geri gelmezdi, buna çok üzülürdüm...

Çocukluğumda kitap edinmek elbette çok zordu. Para 
yok, kitap yok, doğru düzgün yayınevi yok, ailelerin çocuk 
gelişiminin nasıl desteklenmesi gerektiği konusunda bilgi-
si yok... Çocukluğumda kitapla ilgili bir tek fuar bile kurul-
mamıştır ki gideyim... 

Ortaokulda, okulumuzun büyük bir kütüphanesi vardı. 
Orada eskiyen kitapları, her yıl dönem sonunda yapılan Ba-
zaar Day dediğimiz panayırda satışa çıkarırlardı. Erken git-
mek gerekirdi ki, kitapların iyilerini seçebilelim... O pana-
yırda her yıl peşine düştüğüm, güzelim doğa manzaralarıy-
la dolu Arizona Highways diye bir dergi vardı, o günlerden 
bugüne arşivimde o dergiden bir tane örnek kalmış olabilir. 
İtiraf ediyorum, yıl içinde en sevdiğimiz kitapları kütüpha-
neden sık sık ödünç alıp okuyarak eskitmeye çalışırdık ki, 
yıl sonunda satışa çıksın. Tabii okul idaresinin bu art niye-
timizden haberi olmazdı! 

1991’de ilk kitabım Geceyi Sevmeyen Çocuk çıktığı za-
man, fuara gelenlerin akın akın Mavibulut standına koşup, 
“Geceyi Sevmeyen Çocuk adlı kitap nerede?” diye sorması-
nı bekliyordum. Kitaba ilk dokunuşumun sevincini Fatih 
Erdoğan fotoğraflamıştı. Yazar olarak katıldığım fuarlarda, 
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standa yaklaşan okurlar acaba benim kitabımı seçer mi diye 
bir heyecan duyarım hep. Kimi zaman kitaplarımı okuyup 
beğendikleri için gelenler oluyor, yeni kitaplarımı arıyor-
lar.  O zaman heyecanıma mutluluk da ekleniyor. Bir oku-
rum, her yıl standa uğrayıp Süper Gazeteciler’in yenisi çık-
tı mı diye bakardı. Diziye 6 yıl ara verdim, anlayacağınız 
okur epey gidip geldi. Tekrar geldiğinde artık üniversite-
ye gidiyordu ve bana dedi ki, “Evlenip çocuklarım da olsa, 
ben Süper Gazetecilerin peşindeyim. Çıkar çıkmaz alıp oku-
yacağım.” 

Alışkanlıkları ve ritüelleri biraz da bağımlılık olarak gö-
rürüm. Bu yüzden zaman zaman duraklar, irademi devre 
dışı bırakıp da farkına varmadan beni tutsak eden bağımlı-
lıklarımı gözden geçirir ve farklı şeyler yapmaya yönelirim. 
Kendimi böyle yenileyebilir, yaşama yeni bir gözle bakabili-
rim. Sonuç: Kitap satın almaya dair ritüelim yok.

Karin Karakasli
İlk okuduğum kitap, Küçük Eskimo’ydu, Renkli Ünlü 

Çocuk Masalları dizisinden bir kitaptı. Yaşasın harçlık ve 
anneye duygu sömürüsü! Deniz mavisi kapakta, gül kurusu 
kışlıkları içinde, elinde balıklarla Küçük Eskimo’yu gördüm. 
İlk bakışta aşktı. Mâlum, o dönemde resimlerin, kapakların 
etkisi büyük oluyor. Ama şanslıydım, içeriği de en az kapa-
ğı ve resimleri kadar güzel çıktı. Bir Eskimo ailesinin zorlu 
doğa koşullarında dayanışma içinde yiyecek erzak stokla-
maları ve bitmeyen kışa hazırlanmalarının hikâyesiydi bu. 
Sevgi ve güven duygusu verdiği için çok sevdim. Hele Kü-
çük Eskimo’nun sıcacık kürklere sarılarak mışıl mışıl uyu-
ması her seferinde içimi ısıttı. O kitap o kadar değerli ki be-
nim için, kaybetmiş olmama rağmen hayat yeniden karşı-
ma çıkardı, yıllar sonra hem de! Evden eve taşınırken, ilk 
göz ağrım bir sürü diğer kitapla birlikte Küçük Eskimo’yu 
da kaybettim. Müthiş canım yanmıştı, eksilmiştim sanki bir 
anda. 

Yıllarca Uyuyan Güzel’in, Kibritçi Kız’ın bendeki baskı-
larını aradım durdum, bulamadım. Kitaplar da yaşadıkla-
rı dönemin ürünü sonuçta. Küçük Eskimo’yu ise yeni bir 
baskıyla bile bulmak imkânsızdı. Derken, Odakule’deki za-
manlarında TÜYAP Kitap Fuarı’nda karşıma çıkıverdi. Ta-
bii o dönem artık felsefe kitaplarına, sol literatüre el atmı-
şım, ciddi pozlar içindeyim. Bir anda yere çöktüm ve elim-
de Küçük Eskimo ile ağlamaya başladım. 

İlk aşkım bana geri gelmişti. Şimdi de gözüm gibi ba-
karım bu kitaba ve hâlâ moralim bozuk olduğunda, kendi-
mi güvensiz hissettiğimde ona sığınırım. Onu aldığım yer, 
Moda Caddesi üzerinde Acar Kitabevi’ydi. Evimize çok ya-
kındı, beni çok seven, sıcacık bir sahibi vardı. Ben de iki ya-
nımda örgü saçlarımla, her gün istisnasız oraya uğrardım. 
Hem kitapları karıştırır, hem de kırtasiye bölümüne bakar-
dım. Orası benim hazine sandığım, gizli cennetimdi. Maa-
lesef sonra kapandı, gözüm hâlâ arar orayı, önünden geç-
tikçe. 

Şanslı çocuklardandım. 70’li yıllarda doğan bizim ku-
şak genel olarak kitapla çok erken ve yakın bir ilişki kur-

du. Televizyon, o dönem siyah-beyaz olarak kısacık yayın 
yapardı. Sokaklarda çatışmalar ve yaklaşan darbenin geri-
limi oldu. Bir çocuk nedenleri, niçinleri anlayacak en te-
mel bilgilerden yoksun olduğunda, hayvansı bir içgüdüyle 
duyargalarıyla algılar hakikati. Hakikatimiz, o dönem kor-
ku ve güvensizlikti. O nedenle de kitaplara sığınmayı, sa-
tırlardan resimler üretmeyi, hayal kurmayı öğrendik kü-
çük yaşta. Kitaplar hem heseaplıydı, hem de mahallelerde-
ki küçük kırtasiye dükkânlarında hemen yanıbaşımızdaydı. 
O yüzden daha biz fark etmeden en yakın arkadaşımız olu-
verdiler. Okuyucu olarak TÜYAP Kitap Fuarı’na gitmiştim 
ilk. Hani doğum gününde, insan şanslıysa bazen tüm sev-
diklerini birarada görür ya, benim için de fuar alanı sevdi-
ğim, özlemini çektiğim, merak ettiğim tüm kitapları yanya-
na görebildiğim bir bayram yeriydi. O açıdan fuarları pana-
yır ortamı gibi gördüm, şenlik duygusuyla yaşadım orada-
ki saatlerimi. 

Yazar olarak ilk, TÜYAP Kitap Fuarı’nda 2000 yılında 
Varlık Yayınları’nın yazarı olarak yer almıştım. Başka Dil-
lerin Şarkısı’nı imzalamak mucize gibiydi. Ama TÜYAP ta-
şındı, mertlik bozuldu. Odakule’deyken TÜYAPa gitmek 
benim için hevesle beklenen bir sosyalleşme ortamıydı. Sa-
atlerce tüm standları dolaşır, broşür, katalog ve kitap ay-
raçlarını toplar, yıl boyu gözüme kestirdiğim ve indirimli 
almak istediğim kitapları listemden baka baka bulurdum. 
Arkadaşlarla gezer, fuarın önüne ve arkasına da programlar 
ekleyip, günü durmadan uzatırdık. İçim ısınırdı ve bir süre 
devam ederdim o sıcacıklık hissi. Kitaplarla hep güvende 
hissettim kendimi. O duygu bende bugün de devam eder.

Almila Aydin
İlk okuduğum roman 

Heidi’ydi; ilkokul biri bitirdiğim 
yaz okumuştum. Ondan önce 
bol resimli hikâye kitapları oku-
yordum. Kitabı annemle birlikte 
almıştık; herhalde bir-iki liray-
dı. Sanırım 1976 yılında yayın-
lanmıştı. Resimsiz ve sık yazılı 
bir kitaptı. Ciltliydi. Sayfalarını 
karıştırmayalı çok uzun zaman 
oldu, ama kapak resmini hatırlı-
yorum. Fonda bir dağ manzarası 
vardı; çimenlerin üstünde bir kız 
(Heidi) oturuyordu. Kitabın is-
minin yanında parantez içinde 
“Mutlu Kız” yazıyordu. Arka ka-
pağında ise yayınevinden çıkan 
diğer çocuk klasiklerinin kapak 
resimleri vardı. Ödünç verip de 
yüzünü bir daha göremediğim 
birkaç kitabım dışında hepsi 
İstanbul’da, ailemin evindeki 
kütüphanede duruyor. Heidi 
de onların arasında… o kitabı, 

,
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Şaşkınbakkal’da Acar Kitabevi’nden almıştım. Uzun zaman 
önce kapandı. Şimdi yerinde Nezih Kitabevi var.

Çocukluğumda bana kitap hediye edilmesine bayılır-
dım. Sevdiğim kitapları tekrar tekrar okurdum. Geceleri 
yorganın altında bile elinde fenerle kitap okuyan çocuklar-
dandım! Kitap edinmek konusunda hiç zorluk çekmedim, 
o konuda çok şanslıydım. Kitabı baş tacı eden bir aileden 
geliyorum. Hatta bir defasında babamın elime bir yayınevi-
nin kitap listesini tutuşturup, “Seç!” dediğini hatırlıyorum. 
Birkaç gün sonra bir kutu kitapla gelmişti. Üzerinden otuz 
sene geçti, ama o an bugün gibi aklımda.

İlk gittiğim fuarı hatırlamıyorum, ama 1991’de kitap fu-
arı Taksim’deyken, Rıfat Ilgaz’a Hababam Sınıfı’nı imzalat-
mıştım. Rıfat Ilgaz gibi bir yazarla tanışmak, bir-iki dakika-
lığına bile olsa konuşmak heyecan vericiydi. Kitap fuarları, 
kitap cenneti gibi... Okuyucu olarak yeni kitaplarla, kitap-
larını okuduğunuz yazarlarla tanışmak son derece keyifli. 
Yazar olarak ise kitaplarınızı yazarken yaşadığınız heyecanı 
paylaşan okurlarla tanışmak insanı çok mutlu ediyor. Her 
iki durumda da kitapseverlerle aynı ortamda bulunuyorsu-
nuz. Herkesin yolu kitaplarda birleşiyor. Kitap fuarlarının 
yeri ayrı, çünkü aradığınız hemen hemen her kitabı, üste-
lik indirimli fiyata buluyorsunuz. Ben kitapçıda vakit geçir-
meyi de çok seviyorum. Her hafta uğrayıp yenilikleri takip 
ediyorum. İçime bol bol kitap kokusu çekiyorum. Yurtdı-
şına gittiğimde de kitabevlerini dolaşmadan geçmiyorum.

Gül Irepoglu
Satın alarak okuduğum ilk kitap Nazım Hikmet’in Sesi-

ni Kaybeden Şehir isimli kitabıydı. Fiyatı 750 kuruştu, 60’lı 
yılların sonlarında ortalama bir kitap fiyatıydı sanırım. De-
demin verdiği harçlıkla almış olmalıyım, çünkü o sırada 
Bostancı’da yazlıktaydık ve henüz annemler İstanbul’dan 
oraya taşınmamıştı. O gün dedemle birlikte Bostancı’dan 
onun Beyoğlu Yüksekkaldırım’daki eczanesine gitmiştim ve 
her zamanki gibi iyi bir harçlık almıştım! O gün “bir büyük 
gibi” kitap almaya kararlıydım. 

Küçüklüğümden beri babamla şiir okuma zamanları-
mız vardı, genellikle onun dizine otururdum ve o bana as-
lında o yaşımda kolay kavrayıp kavrayamayacağım kaygısı-
nı bir tarafa bırakarak Nazım Hikmet’ten, Orhan Veli’den, 
Cahit Sıtkı’dan, Özdemir Asaf’tan, Bedri Rahmi’den okur-
du. Nazım Hikmet şair olarak bana çok aşinaydı, ve onun 
“Mavi Gözlü Dev” şiiri üzerinde çok düşündüğümü ve eb-
ruli hanımeli açan evi bir cücenin kolunda terk eden kadına 
hem kızıp, hem de hayalimde onu mazur gösterecek kimi 
nedenler arandığımı biliyorum. Şiirlerin öykülerini ve hat-
ta devamını kurgulamak gibi bir alışkanlığım vardı. Nazım 
Hikmet’ten, evde bulunmayan bir kitap almak hoşuma git-
mişti, zaten ismi de hemen dikkatimi çekmişti; bir şehrin 
sesini kaybetmesi başlı başına şiirsel geldi bana. Babam bu-
luştuğumda bunu ona gururla göstermeyi düşünmüştüm... 

Düz eflatunumsu bir kapak, resimsiz, en üstte iri pun-
toyla Nazım Hikmet yazıyor, hemen altında “835 Satır”, or-
tada “Sesini Kaybeden Şehir”, en altta “Varan 3”. Bir gizem 
yani. Kitabın birinci sayfasındaysa şairin imzası basılıydı, 

tek başına. Etkileyici bir görüntü. Hatta elimle üzerinden 
gidip baskı mı, kalem mi diye yoklamıştım çocuk aklıyla. O 
kadar gerçek gibi görünüyordu, sanki sanatçı birkaç dakika 
önce gelip de imzalamış! O gün, dedemin yüksek tavanlı, 
koyu renk ahşap dolaplı, karanlıkça eczanesinde oturup sa-
man kağıdı sayfaları heyecanla karıştırdım, başlarında yer 
alan “Salkımsöğüt” şiiri yer etti aklımda, bir de doğal ola-
rak çekimine kapıldığım isim altındaki yerini buldum ki-
tabın, “Sesini Kaybeden Şehir”i okudum, hemen ardından 
gelen “Kerem Gibi”yi de; oradaki “Ben yanmasam/sen yan-
masan/biz yanmasak,/nasıl çıkar/karanlıklar/aydınlığa” di-
zelerinin derinliğini o yaşımda ne kadar algıladığımı bile-
mem, ancak sonraları tekrar tekrar açıp okuduğumu bili-
yorum. Hâlâ daha durur o kitap, kütüphanemin en değer-
li kitaplarındandır.

Kitapla ilişkim hep çok iç içeydi, bu annemin, babamın 
ve teyzemin yüreklendirip desteklemesine dayanıyordu. 
Okumayı bilmediğim zamanlarda bile anneannemin göz-
lüklerini takıp okuyormuş gibi yapardım. Çocukluğum-
da bana oyuncak bebeklerin yanısıra en çok kitap arma-
ğan edilirdi; annem müzikle ilgili kitaplarla yabancı yazar-
ların çevirilerini, babam daha çok yerli yazarlarla şiir kitap-
larını, teyzemse sanata dair kitapları verirdi bana. Kitaplar 
evde her zaman geniş yer tutardı, kütüphaneye sığmazdı. 
Tıpkı şimdi olduğu gibi evin en büyük “dağınıklığı” kitap-
lardı. Özetle, kitap edinmenin zor olduğu bir zaman yok-
tu diyebilirim.

  İstanbul Kitap Fuarı Tepebaşı’nda açıldığı ilk yıldan 
başlayarak gitmiştim, ama hangi yıldı bilemem. Çok sıkışık 
ve kalabalıktı, yine de saatlerce çıkamamıştım, sevinç veren 
bir yerdi. Keşke hep kentin böyle kolay ulaşılır bir yerinde 
kalsaydı. Yıllarca bir akademisyen olarak kitaplar yazdım, 
ama bu kitaplarla fuara katılınmıyordu. Roman yazarı ola-
rak ilk kez 2004 yılında Bursa Kitap Fuarı’na katılmıştım, 
sonra aynı yıl İzmir ve İstanbul Fuarlarına katıldım ve tez-
gahın gerisinde olmaktan inanılmaz keyif aldım. 

 İlk romanım “Gölgemi Bıraktım Lale Bahçelerinde” 
2004 Ocak ayında çıktığında, ilk teyzem Nurhan Atasoy’a 
imzalamıştım. Benim satışına tanık oluşumsa birkaç hafta 
sonra yayıncım Doğan Kitap’tan bir yazarlar grubuyla ka-
tıldığım Edirne’deki bir kitap şenliğinde olmuştu, kitabımı 
konu alan söyleşinin sonunda ilk imza günümü yaşamıştım 
ve orada kitapla ilgilenen gençler almıştı hep. 

Kitap fuarına bir günü ayırırım. Fuar alanında tek başı-
ma dolaşmayı tercih ederim hep, istediğim yerde istediğim 
süre kalabilmek, kitapları doya doya karıştırabilmek, stand-
larda rastlayacağım arkadaşlarla biraz oturabilmek için. Ki-
tap fuarlarının sohbeti, oradaki beklenmedik karşılaşmalar 
hoşuma gider. O günkü programda yer alan söyleşiler için-
den kendime yakın bulduğuma katılırım. Özellikle baktı-
ğım yayınevleri de vardır, rastlantıyla gözüme çarpanlar da. 
Ve her defasında bütçemi aşıp, kredi kartlarımı doldurup, 
hafif bir vicdan azabı ve büyük bir mutlulukla çıkarım ora-
dan.
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Sevin OKYAY

İnsan çocukluğunda okuduğu ki-
tapları, benimsediği kahramanla-
rı hiç unutamıyor. Beni en çok etki-
leyen kitaplar sorulduğunda, Pal So-
kağı Çocukları’nı yazmayı ihmal et-
mem. Bir de, çocukluğumun Doğan 
Kardeş’leri aklımdan çıkmaz. Dergide-
ki hikâyeler, tefrikalar, çizgi romanlar 
arasında en sevdiklerimden biri Tin-
tin/Tenten’di. Yıllarca Kaptan Hadok 
ile Milu’ya başka isimler takanları nef-
retle süzdüm. Fındık ha, sensin Fın-
dık! İkiz dedektifleri hiç unutamadım. 
Daha sonra, yetişkin bir YKY editörü 
olduğumda dergilerin redaksiyonunu 
yapmak da beni çok mutlu etti.

Ama bir başka Fransa-Belçika çiz-
gi romanı var ki, kahramanlarını, bel-
ki de eğlenceli oldukları için kalbime 
Tenten’den daha yakın bulmuşumdur. 
Uzun bir aradan sonra bu çizgi roma-
nın iki kahramanı, iki yeni macera ile 
gene karşımıza gelecekler. 

Spirou ile Fantasio, sincapları 
Spip ve uzun kuyruklu komik may-
mun Marsupilami, çok sevdiğim kah-
ramanlardır. Oradan oraya gitmeleri-
ni de çok beğenirdim, Jano ile Yanik’e 
benziyorlardı. Devriâlem yapan ço-
cuklara, ister bu iki Fransız, ister Kap-

tan Grant’ın çocukları olsun, hep ba-
yılmışımdır. Spirou ve Fantasio ile Ten-
ten, üstelik bir de gazeteciydiler. Bu 
maceracı mesleğe hayran kaldım ve 
hemen gazeteci olma hevesine kapıl-
masam da gazeteciliği kâşiflikle eşde-
ğer bir meslek sandım. Boşuna beşer 
şaşar dememişler...

NE GÜNLERMİŞ
Tintin, Hergé rümuzuyla çizen Ge-

orges Rémi’nin yarattığı bir kahraman-
dı. Spirou ve Fantasio ise 1938 yılında 
Jean Dupuis Yayınevi’nin gençlere yö-
nelik yeni bir çizgi roman yapma kara-
rı sonucu ortaya çıktı. Hatta projenin 
başına da 19 yaşındaki Charles Dupu-
is getirildi. Fransız sanatçı Robert Vel-
ter (Rob-Vel) de, Moustique Oteli’nin 
kırmızı üniformalı küçük asansör gö-
revlisi Spirou’ya can verdi. Derginin 
ilk sayısı, 21 Nisan 1938’de çıktı. Bize 
de 1960’ların sonunda gelmiş olsa ge-
rek. O fevkalade Fransız “Salut les co-
pains” döneminde Asterix’le de tanış-
mıştık. Hatta Red Kit bile o sıralarda 
çıkmış olabilir. Ne günlermiş!

Bir yıl sonra Spirou’yu ilk izleyen 
karakter, sincap Spip oldu. Zaten kah-
ramanımızın adı da, Belçika’da bir mil-

yon kişinin konuştuğu Walloon dilin-
de hem “sincap” hem “muzip” anlamı-
na gelir. Fantasio 1944’te ortaya çık-
tı. Sonra da, iki yeni Spirou ve Fanta-
sio albümünün ilki olan “Paris Sular 
Altında/Paris-sous-Seine”nın daha ilk 
sayfasında tanıştığımız yaşlı bilimada-
mı ve mucit Champignac Kontu. 

Evet, “iki yeni” dedim. İki kafada-
rın ikinci macerası, “Ölümü Bekleyen 
Adam/L’homme qui ne voulait pas mo-
urir”.

Spirou, 1938 yılından bu yana çok 
sayıda çizer ve yazar değiştirmişti. 
Spirou’nun babası Rob-Vel’i, araların-
da Jijé (Joseph Gillain), Franquin, Fo-
urnier, Broca ve Janry’nin de bulundu-
ğu çizerler, ilk üçüne ek olarak Cauvin 
ve Tome’un bulunduğu yazarlar izle-
di. Sonra da, Morvan ile Munuera gel-
di. Bir önceki ekip, Tome ile Janry’nin 
Spirou’yu gerçekçi yapma amacıyla ka-
ranlık bir karaktere dönüştürmesi hoş 
karşılanmayınca ana dergiye çizim 
yapmayı bırakmışlardı. 

Yalnızca, resmi dizide olmayan ve 
Lewis Trondheim’ın imzasını taşıyan 
“L’accélérateur atomique”in çıktığı altı 
yıllık bir aranın ardından dizi Jean-
David Morvan’ın yazdığı ve José-Luis 

İyi çizgi romanların 
şampiyonu yine Türkçede
Spirou ile candostu Fantasio, iki albümle bugünün çocukları ve iki kahramanı çok özlemiş büyüklerle 
yeniden buluşuyor. Bakalım günümüzün çocukları da Spirou ile Fantasio’yu bizim kadar sevecekler 
mi? Ya da büyükler geçmişi yeniden anmaya hazır mı?



Munuera’nın çizdiği daha klasik ruhta maceralarla 
ve eski çizerlerden Franquin’in ruhuna sadık kalarak 
yeniden canlandı. İşte biz, şimdi bu yeni maceralar-
la karşı karşıyayız. Morvan ile Munuera, dizinin bü-
tün tarihindeki unsurlar ve ikincil karakterlerden ya-
rarlanıyorlar. 

Bakalım günümüzün çocukları da Spirou ile 
Fantasio’yu bizim kadar sevecekler mi? Büyükler geç-
mişi yeniden anmaya hazır mı? Ne de olsa, Spirou 
1959 yılından beri, ara verse de zaman zaman çıkıyor. 
1967’de küçük boy bir seri oldu. Bunu 1971’de küçük 
boy haftalık fasikül olarak basılan Sipru izledi. 1972’de 
Şilliler’den de çıkmış ama ben bir yıl sonra “Sipru” 
adıyla Doğan Kardeş’te çıkan maceraları hatırlıyorum. 

Dergi olarak ilk kez 1980 başında Alfa tarafından 
yayınlandı. Sonra Milliyet Gazetesi bazı maceraları ila-
ve formatında okurlara sundu. 1994 yılında İnkılâp 
Yayınları tarafından basılmaya başlanan maceralar 
ise, Tome ile Janry’nin elinden çıkmaydı.

Ne diyelim, hasretle bekliyoruz. Spirou ile 
Fantasio’yu, Spip ile Marsupilami’yi, Champignac 
Kontu’nu, Belediye Başkanı’nı, beceriksiz Gaston’u. 
Umarız düşmanlar ve kötü adamlar da eskilerin sevi-
yesine ulaşır.

Spirou ve Fantasio 1 / Ölmek İstemeyen Adam
Spirou ve Fantasio 2 /Paris Sular Altında Kaldı

Jean-David Morvan
Resimleyen: José-Luis Munuera
Renklendiren: Christian Lerolle

Çeviren: Işık Ergüden
Desen Yayınları
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Gelmiş geçmiş bütün korsan hikâyelerinin babası, Robert Louis Stevenson’ın fantastik macerası Define 
Adası nihayet çizgi roman olarak da Türkçede. Jim Hawkins’in Amiral Benbow hanında başlayıp 
lanetli bir adada biten macerasını bir kez de çizgi roman olarak okuma fırsatını kaçırmayın!

Aslı TOHUMCU
Her şey bir harita ile başlar

İşi kırdım bugün (ama söylemem 
hangi gün)! Ee, ne yapayım, kış gel-
di misler gibi. Battaniye altına girip 
çay ve çekirdek eşliğinde kitap okuyup 
uyuklamak istiyor sürekli canım. Bir 
de güzel kitaplar yayınlanıyor ki, yol-
dan çıkmamak zor. Evet, işi kırdım bu-
gün ve Robert Louis Stevenson ile baş-
başa kestane kebap yapmaya karar ver-
dim.

Stevenson çocukluğumun en göz-
de yazarlarından. Bir kere İskoçyalı, 
hani şu benim gidip de görmek, hat-
ta dönmemek istediğim, havasına ayrı, 
dağlarına tepelerine ayrı hayran oldu-
ğum ülke. İnsan ruhundaki ikilik üze-
rine Dr Jekyll ve Mr Hyde’ı, hayatla ku-
mar oynamaya dair İntihar Kulübü’nü 
ya da Kaçırılan Çocuk’ta, çocuk yaşta 
annesiz babasız kalan David’in kötü 
kalpli amcası yüzünden yaşadığı akı-

lalmaz maceraları yazmış olması bir 
yana, yaşam öyküsü de oldukça ilgi çe-
kici bir adam Stevenson. 

Çocukluğundan itibaren sağlık so-
runlarıyla uğraşması ve yorgan döşek 
geçirdiği günlerini yazmaya adama-
sı, nedense büyüleyici gelmiştir mese-
la bana. Ya da hayatının son dönemi-
ni yerlilerin kendisine Tusitala (hikâye 
anlatıcısı) adını taktıkları Samoa’da 
geçirmesi… Ama her şeyden çok, her 
biri birbirinden sürekleyici ve etkile-
yici kitaplar yazdığı halde, insanın ha-
yatta verebileceği en büyük başyapı-
tın “yaşamak” olduğunu düşünmesini 
sarsıcı bulmuşumdur. Bu düstur, her 
zaman uygulayamasam da, çalışma 
masamın civarında, görebileceğim bir 
yerde asılı durur. 

Her neyse… Az önce saymadım 
ama, Define Adası da Stevenson’ın 

sevdiğim romanlarındandır. Ismar-
lama bir kitaptır. Üvey oğlu, “Bir ha-
rita, bir define ve terk edilmiş bir ge-
miyle” ilgili ve ne yazık ki “içinde ka-
dın olmasın” ricasıyla bir kitap iste-
yince Stevenson’dan, Define Adası do-
ğar. İlk önce bir çocuk dergisinde dizi 
olarak yayımlanır. Sadece çocukla-
rın sevgisini kazanmakla kalmaz, tro-
pikal adalarda elinde “x” işaretli eski 
bir haritayla hazine arayan eli kanca-
lı korsan kavramının yaygınlaşmasın-
da da büyük rol oynar. (Günümüz-
de en azından beyaz perdedeki korsan 
hikâyelerinde eli kılıçlı kadın karakter-
ler var neyse ki, tabii ne işimize yara-
caksa.) 

VENDETTA’NIN İZİNDE
1880’lerdeki çocukları bilemem 

ama bu koca çocuğun, bugün bile say-
falarına heyecanla saldıracağı bir ro-
man Define Adası. Bu sürükleyici ro-
manı, çizgi roman formunda görmek 
ise ayrı bir heyecan. Desen Yayınları 
Tılsım, Savaşçılar ve Okuldaki Sır se-
rileri, iki cilt La Fontaine’den Masal-
lar, Zehir, Felaket Kral ve Tom Sawyer 
çizgi romanlarının ardından Define 
Adası’nı da yayımladı. 

Define Adası’nı senaryolaştıran 
Fransız yazar David Chauvel’in im-
zasını Kral Arthur, Oz Büyücüsü, Alis 
Harikalar Diyarında gibi klasikle-
rin senaryosunda da görmek müm-
kün. Çağdaşları içinde en üretken ya-
zarlardan biri. V for Vendetta’nın çiz-
gi romanda açtığı yolu izleyen bir ya-
zar; yani çizgi romanların sınırsız bir 
anlatı özgürlüğü vermesi, bu özgürlü-
ğün çizimlerle de pekiştirilebilmesi… 
Çizer Fred ve Jean-Luc Simon abilerin 
işleri de saymakla bitmez… 

Babasının işlettiği handa çalışan 
Jim Hawkins’in asabi, yaşlı ve kirli işle-
re bulaşmış bir denizcinin hana yerleş-
mesiyle değişen hayatının hikâyesini 
anlatır Define Adası. Gündüzleri elin-
de bakır dürbünüyle koyu ve yalıyarı 
gözetleyen, sürekli tetikte ve temkinli 
davranan, ancak geceleri başını rom-
dan kaldıramayan Bill adındaki bu 



korsan ölünce, odasındaki sandıkta yüklü mik-
tarda para ve Kaptan Flint’e ait bir hazine harita-
sı olduğu ortaya çıkar. Haritanın, dolayısıyla ha-
zinenin peşinde bir sürü insan vardır, kimi na-
muslu kimi namussuz. 

Şövalye Trelawney ve Doktor Livesey, hari-
tayı bulan kişi olduğu için Jim Hawkins’i de ara-
larına alarak Uzun John Silver adındaki, tek ba-
caklı ve geçmişi şaibeli bir denizcinin de yardı-
mıyla yolculuk için bir gemi ve mürettebat ayar-
larlar. Bundan sonrası Hispanyola adlı gemiyle 
yapılan ve mürettebatın isyanıyla başlayıp, ha-
zine için değil de vaat ettiği heyecan nedeniyle 
yolculuğa katılan Jim Hawkins’in cesaretini ve 
arkadaşlarına bağlılığını ispatlayacağı gerilim 
dolu bir hikâyedir. 

Jim Hawkins yeri gelir bacak kadar bo-
yuyla silahlı çatışmaya katılır, Uzun John Sil-
ver ve adamlarına meydan okur, hatta yeri ge-
lir Hispanyola’daki korsanların hakkından ge-
lir. Sonunda iyiler, bir istisnayla, hazineye sahip 
olurlar. Uzun John Silver hazineden bir miktar 
çalarak kaçar ve bir söylentiye göre karısıyla bir-
likte bir yerlerde mutlu mesut yaşayıp gitmek-
tedir.

Romanı okuyalı yıllar geçti, ayrıntıları ha-
tırlamıyorum. Ama David Chauvel’in çizgi ro-
manın dilinde, Simon kardeşlerin de surat ifa-
delerinde (özellikle Silver kaçtığında Jim, Dok-
tor ve Şövalye’nin yüz ifadeleri boş buluna-
nı yere düşürebilir) yansıttıkları muzurluk 
Stevenson’ın da hoşuna giderdi gibi geldi bana. 
Yine ekibin elbirliğiyle yakaladığı sürükleyici-
lik de. 

Bence keyifli bir uyarlamaydı; işi kırdığıma 
ve yayın yönetmenimizin telefonlarına çıkmadı-
ğıma değdi diyebilirim gönül rahatlığıyla. 

Define Adası
Senaryo: David Chauvel 
Resimleyen: Fred Simon

Renklendiren: Jean-Luc Simon
Çeviren: Berfu Durukan

Desen Yayınları / 144 sayfa
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Anadolu Mitolojisi başlıklı serisiyle Anadolu kültürünün sözlü geleneğini çocuklara aktarmaya 
çabalayan Hasan Barışcan, serinin üçüncü kitabı İstanbul Efsaneleri’nde Altın Boynuz’dan Kız 
Kulesi’ne, Yürüyen Köprü’den Yılıan Saçlı Kadın’a İstanbul’un gizemli öykülerini aktarıyor. 

Roma, Bizans, Osmanlı... İnsanlar, 
medeniyetler, çağlar değişiyor. İstan-
bul yerinde duruyor, ancak aynı kalmı-
yor. Efsaneler gerçeğe, gerçekler efsun-
lu öykülere karışıyor. İnsan en iyi ya-
şadığı şehri bilir diye düşünebilirsiniz. 
Bu düşünce ancak küçük, yeni kentler 
için geçerli olabilir. Bir şehrin geçmişi 
yüzü aşkın asra dayanıyorsa, o şehrin 
her sokağı ya da caddesi değil, her ta-
şının altı bir efsaneye işaret ediyordur. 
Bu efsanelerin yekününü benim diye-
nin bir çırpıda öğrenmesi güç. Öyley-
se çocukluktan başlayarak, yavaş yavaş 
fısıldamak lazım gelmez mi?

Aynı zamanda tecrübeli bir eğitim-
ci olan yazar Hasan Barışcan da böyle 
düşünmüş olmalı ki, İstanbul Efsanele-
ri adlı kitabını âdeta çocuklar için kül-
türel bir kılavuz niyetine hazırlamış.

İmparatorların zırhlarına, sul-
tanların kaftanlarının altına serilmiş 
şehr-i İstanbul, nam-ı diğer Bizantion, 
Konstantinopolis ya da Aseton’da ta-
rih boyunca yalnızca isimler, hükme-
denler ve gelenekler değil, şehir üzeri-
ne anlatılan efsaneler de değişmiş, dö-
nüşmüş. 

Örneğin elimdeki kitaba göre bir 
efsane şöyle diyor; “Baş tanrı Zeus’un 
sevgilisi olan rahibe İo, Zeus’un kızkar-
deşi ve eşi olan evlilik tanrıçası Hera’nın 
kıskançlığından korunması için inek 
haline getirilmiş. Sonra da Hera’nın ra-

hat bıraktırmadığı bir tanrıdan kaçar-
ken Haliç’te Keroessa adlı kızını doğur-
muş. Bu kızı su perisi Semestra büyüt-
müş. Kız büyüyünce Deniz tanrısı Po-
seidon ile evlenmiş ve Byzas adlı bir 
oğlan çocuğu doğurmuş. İşte Byzas, 
İstanbul’un kurucusu olmuş.” 

Gelgelelim, İstanbul Osmanlı’nın 
başşehri oluverince, bu defa Süleyman 
Peygamber’in hikâyesiyle anonim-
leşen bir başka efsane kabul edilmiş. 
İstanbul’u kuran Peygamber’in onun 
öğretilerini reddeden kraliçeyi öldür-
mesiyle, kraliçenin toprağa karışan 
kanı sebep olmuş meğer, bahar gelin-
ce mor mor tomurcuklanan erguvan-
ların rengine… 

ORTAK KÜLTÜR
Bundan sonra bahar aylarında 

İstanbul’un havasını solurken dikkat 
edin. Bilin ki burun deliklerinizi ok-
şayan o yumuşak his, burada yaşamış 
bir kraliçenin bıraktığı kokunun mu-
cizesidir… 

Barışcan’ın İstanbul Efsaneleri, sa-
dece İstanbul’un adının nereden geldi-
ği ya da nasıl kurulduğu üzerine değil, 
şehrin en iyi bilindiği varsayılan, Ha-
liç nam-ı diğer Altın Boynuz, Kadıköy, 
Boğaziçi, Gülhane Parkı gibi noktaları 
üzerine anlatılmış efsaneleri de es geç-
miyor. 

Bütün bu efsaneleri, gerçeküstü 
masallar olarak nitelemek, onlara ya-
pılmış bir haksızlık olur. Çünkü söz-
lü kültürle yoğrulmuş Anadolu ve Bi-
zans kültürünün taşları üzerine otur-
muş bu şehir, dikkatle bakarsak o efsa-
nelerde yatan ayrıntılardan izler, hatı-
ralar taşıyor. 

Örneğin, Eminönü yarımadasın-
daki ünlü Çemberlitaş’ı Sultanahmet 
Meydanı’nda gidip de görmeyen yok-
tur. İşte belki de hemen her gün önün-
den geçtiğiniz o taşın yerinde, yakla-
şık bin asır öncesinin Yunan tanrısı 
Apollon’un heykeli varken, Roma İm-
paratorluğu döneminde Bizans kra-

lının heykeli buraya yerleştirilmiş ve 
üzerinden geçen yüzyıllar boyunca 
aşınan bu yapı bozulmasın diye çevre-
si çemberlerle korumaya alınmış. Bu-
güne de, adıyla, cismiyle Çemberlitaş 
olarak yadigâr kalmış. 

Kitaptaki son efsane ise, İstanbul 
lodosuna kanat açarak ‘ilk uçan in-
san’ ünvanını alan Hezarfen Ahmet 
Çelebi’nin macerası. İsmi, “bilgin, her 
işin üstadı” anlamına gelen Hezarfen, 
17. yüzyılda Osmanlı’da yaşamış bir 
bilgin. Matematikten gökbilime ka-
dar pek  çok alanda araştırmalar ya-
pan bilim adamı, İtalyan rönesans res-
samı Leonardo da Vinci’nin kuşlarla il-
gili çizimlerini inceledikten sonra in-
sanın da uçabileceğine kanaat geti-
rip kendine kanatlar hazırlar. Lodoslu 
bir İstanbul gününde, şehrin en yük-
sek binası Galata Kulesi’nden kendini 
İstanbul’un mavi gökyüzüne bırakır ve 
tüm şehir ahalisinin önünde uçar! 

Tanrıların Yurdu Ege ve Işık Ülke-
si Likya kitaplarının ardından Anadolu 
Mitolojisi serisinin üçüncü kitabı olan 
İstanbul Efsaneleri,  modern şehrin vit-
rin ışıklarının aydınlattığı caddelerin 
altından ve üstünden göz kırpan tari-
hi mirastan, efsanelerin masalsı diliy-
le yararlanmak isteyen 7’den 70’e tüm 
çocuklar için. 

Serda SEMERCİ

Her efsane muhakkak
biraz da gerçektir

Anadolu Mitolojisi 3 - İstanbul Efsaneleri
Hasan Barışcan

Resimleyen: Zafer Temoçin
Cumhuriyet Kitapları / 70 sayfa
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İdil Rüya KOÇAK

Patrick Carman’ın Elyon Ülkesi serisinin dördüncü kitabı Sisin İçine Doğru, üçlemenin genç 
kahramanı Alexa ile arkadaşı Yipes’in henüz doğmadıkları bir zamanda geçiyor. Roland’la 
kardeşinin hikâyesine paralel gelişen olaylar birçok sırrın açığa kavuşmasını sağlıyor.

Doğadaki her şey masum, 
insan hariç...

Kısaca hatırlamakta fayda var; El-
yon Ülkesi serisindeki ilk üç kitap –Ka-
ranlık Tepeler Hattı, Dikenli Vadinin 
Ötesinde ve Onuncu Kent– genç bir kız 
olan Alexa Daley’nin, Bridewell’in du-
varlarla çevrili kentlerinin içinde ve 
çevresinde yaşadığı maceraları anla-
tan bir üçlemedir. Alexa etrafını çev-
releyen duvarları aşmayı başardığın-
da, dünyanın dört bir yanını gezer ve 
iyi ile kötü güçler arasında kalmış bir 
ülke keşfeder. Elyon Ülkesi, her yanın-
da çok yüksek uçurumların olduğu bir 
adadır ve hikâyemizin neredeyse ta-
mamı burada geçer. 

Bu üçlemenin sonunda, Alexa, Si-
sin İçine Doğru’nun anlatıcısı Roland 
Warvold’un kaptanı olduğu gemiyle 
Elyon Ülkesi’nden ayrılacaktır. Serinin 
bu dördüncü kitabında ise, önceki üç 
kitaptan farklı olarak olaylar kahrama-
nımız Alexa’nın daha doğmadığı bir 
zamanda ve Yalnız Deniz’de geçer. Bu, 
Elyon Ülkesi’nin daha büyülü ve karı-
şık olduğu bir zamandır. 

Kitap, Warwick Feneri adlı gemi-
nin kaptanı Roland Warvold’un  ve 

Alexa’nın kendi hikâyelerini anlattığı 
bölümlerden oluşur. Alexa ve arkada-
şı Yipes, Roland’ın ağabeyi  Thomas’la 
çocukluklarında yaşadıkları olmadık 
maceraları dinlerken, kendilerinin de 
tam olarak ne olduğunu anlayamadık-
ları yeni bir maceraya doğru Yalnız 
Deniz’de yol almaktadırlar. Ve biz, eş 
zamanlı olarak dinleriz Roland’ın an-
lattıkları ile Alexa ve Yipes’ın bu yol-
culuk boyunca yaşadıklarını… 

“Duvarlar yükselmeden önce… 
Abaddon ve Elyon arasındaki savaştan 
önce… Alexa Daley doğmadan önce… 
iki kardeş vardı. Gelecekleri kadar gi-
zemli bir geçmişe sahip olan Thomas ve 
Roland Warvold kardeşler. Korkunç bir 
yetimhanede büyüyüp tuhaf, bilinmez 
bir dünyaya kaçmaya zorlanan Tho-
mas ve Roland nereye gitseler maceray-
la –nereye baksalar tehlikeyle– karşılaş-
tılar. Elyon’un tarihi gözler önüne seri-
lirken onların büyü, keşif, arkadaşlık ve 
sırlarla dolu hikayesi mutlaka öğrenil-
meli.”

Roland Warvold, çocukken ağa-
beyiyle yaşamak zorunda kaldıkla-
rı berbat yetimhaneyi anlatarak başlar 
hikâyesine; böylece Alexa ve Yipes yir-
mi beş gün –merak içinde– süren Yal-
nız Deniz yolculuklarına, nereye git-
tiklerine, nasıl bir maceraya atıldıkla-
rına dair kafalarındaki sorulara da ce-
vap bulacaklardır.  

Tepedeki Ev, altı ila dokuz yaşla-
rındaki çocuklar için kurulmuş, da-
yak, kötü yemekler ve bütün gün çöp-
lerin arasında “paraya dönüşecek” şey-
ler aramaya mecbur bırakılma gibi çe-
şitli işkencelerle dolu bir yerdir.

DİZLERDEKİ ŞEKİLLER
Bu iki kardeş, çöpleri karıştırırken 

karşılarına çıkan at leşinin altında bir 
heybe bulurlar günün birinde ve bu 
heybeden çıkan bir parça kağıt onları 
şaşkınlığa uğratır. Kağıttaki silik şekil 
ve sembolleri incelediklerinde, orada-
ki bir şeklin ikisinin de dizlerinin he-

men üstündeki doğum lekesiyle aynı 
olduğunu fark ederler. Kağıdın üzerin-
deki sembol, üst üste gelmiş bir kare ve 
daireden oluşmaktadır ve her ikisinin 
de dizlerinde bu işaretin aynısı vardır. 

Bu kağıdı bulmalarıyla, iki  karde-
şin dizlerindeki bu şekillerle ilgili yıl-
larca süren merakları da son bulacak-
tır.  İnanılmaz bir biçimde, iki kardeş  
karşı karşıya oturduklarında birle-
şen Roland’ın dizlerindeki daireler ve 
Thomas’ın dizlerindeki kareler  bir  an-
lama kavuşmuştur böylece… 

Yeterince aç ve eziyet dolu günün 
ardından, -Madam Vickers ve oğlu 
Finch, her fırsatta öfkeli köpeklerini  ço-
cukların üstlerine salmaktadır-  Roland 
ve Thomas kardeşler bu iğrenç yerden 
kaçmayı başarırlar; bir gün geri dönüp 
diğer çocukları da kurtaracaklarına 
söz vererek. Nereye gideceklerini ise, 
elbette dizlerinde taşıdıkları  sembol-
ler söyleyecektir.

Madam Vickers’dan kaçarken,  
onlara “sisin içine doğru gitmelerini” 
emreden Bay Clavson’la karşılaşırlar, 
ancak onun da şehirdeki namı pek iç 
açıcı değildir, çünkü onun eline düşen 
çocuklardan bir daha haber alınama-
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maktadır. Ancak bu esrarengiz ada-
mın ve yanındaki devasa dağ aslanının 
da dizlerindeki şekillerle bir ilişkisi ol-
duğu kesindir. Çünkü, adamın dışarı 
çıkmaları için gösterdiği küçük demir 
kapının ortasındaki tokmağın altında 
da dizlerindekiyle aynı işaret vardır...

İNSAN BÜYÜ KATİLİ
Thorn adındaki dağ aslanının reh-

berliğinde, işaretlerin sırrını çözmek 
üzere ilerlerken, Thorn onlara insan ve 
hayvan ırkının Elyon Ülkesi’nin büyük 
bölümünde birbirinden ayrı yaşama-
larının nedenini anlatacaktır. Thorn’a 
göre, insanlar “büyü katilleri”dir; do-
ğadaki her şey masumdur, ağaçlar, 
çiçekler, ırmaklar, dağlar…. Hepsi 
masumdur; “insan hariç”. Ve yine 
Thorn’un anlattığına göre, çocukların 
Bay Clavson’la karşılaşmaları ve demir 
kapı, kara büyü diyarından olan şey-
lerdir; ve hepsi birden, dünyanın vahşi 
yerlerine giden gizli bir geçittir.  

Yolculukları boyunca yolları tehli-
kelerle dolu Büyük Vadi’den, Fenwick 

Ormanı’ndan, Norwood Dağı’ndan 
geçer, ancak güzergahlarını belirleyen, 
onlar değil,  dizlerinde  taşıdıkları işa-
retlerin sırrıdır. Sanki, geçtikleri her 
yerde rastladıkları aynı işaretleri bıra-
kan kişi ya da kişilerce belli bir yöne 
doğru çekilmektedirler. 

Bir ateş gölünü, dev arıları, bir kurt 
sürüsünü ve korkunç bir ayıyı geride 
bıraktıktan sonra, Roland ve Thomas, 
aradıkları Wakefield Evi’nin önünde 
bulurlar kendilerini. Bu labirenti andı-
ran evin içinde çıkış kapısını bulmaya 
çalışırken, karşılarına çıkan tahta bir 
levha üzerine, dizlerindekine benzer 
karmaşık şekillerde bir mesaj kazın-
mıştır:

“Warvold’un iki oğlu, dinleyin!
Yolculuğunuzun sonu yaklaşıyor.
İki demir kapıdan  geçtiniz.
Bir demir kapıdan daha geçmelisi-

niz.
Üçüncü demir kapıyı açın ve Wake-

field Evi’nden sonsuza dek ayrılın.
Onun görevi tamamlandı. Zamanı 

geçti.

Karanlık Tepeler’e bakın. Belki bir 
yardım bulursunuz orda.

İşte, sizi teşvik edecek bir şey daha!
VI. Grindall Devri’nde bir adam 

geldi.
Kötülüğe karşı isyan etti ve ortadan 

kayboldu.
Bu adam sizin babanızdı.
Onun başlattığını artık siz bitire-

ceksiniz.”
Çocuklar, Sir Alistair denilen iki 

yüz yaşındaki bir adamdan hatırla-
madıkları babalarına dair pek çok şey 
öğrenir; onlar daha üç ve iki yaşların-
dayken ülkede bir devrim olmuştur ve  
ayaklanmalara babaları önderlik et-
mişse de,  başarı çok yakınken hüsra-
na uğramış ve çocukların hayatı uğru-
na, kılıcını bırakmak zorunda kalmış-
tır. Kötülüğün hükümdarı Grindall’a 
başkaldırmanın  bedelini eşiyle birlik-
te öldürülerek ödeyecektir. 

Sir Alistair çocuklara bir şey daha 
söyler; Grindall ilerde olabilecek ayak-
lanmaları önlemek için zeki çocukla-
rı ortadan kaldırmaktadır. Ve Armon, 
anne ve babaları öldürülen Roland 
ve Thomas Warvold kardeşleri sakla-
mak için, şu an bulundukları yere ge-
tirecektir. Geldikleri bu yer yaratılı-
şın başladığı, kadim zamanlara ait bir 
yerdir, zaman bizimkinden farklı iş-
lemektedir. Alistair yanında kaldıkla-
rı süre boyunca Thomas’a resim yap-
mayı, Roland’a ise  denizciliğe dair her 
şeyi öğretecektir; onlara birkaç gün 
gibi gelen, aslında iki yıl süren bir za-
manda… Her şey yavaş yavaş açıklığa 
kavuşmaktadır. İki kardeş, kendilerine 
dair pek çok şeyi öğrenmiş olmanın 
huzuruyla Tepedeki Ev’deki çocuklara 
verdikleri sözü tutarlar.

Bundan sonra hikâyelerine ayrı 
ayrı devam etmeleri gerekecektir, ayrı 
ayrı; ama kalplerinde birbirlerine duy-
dukları sevgiyle...

Elyon Ülkesi 4
Yıldız Kaşifi

Patrick Carman
Çeviren: Evrim Öncül

İthaki Yayınları / 295 sayfa
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Ortasınıftan gelen tipik bir Ameri-
kan gencidir Darren Flynn: atletik vü-
cutlu, zeki, çevik ve fazlasıyla çekici. 
North Falls Lisesi’nin gözdesi, gümüşi 
sarı saçlı Darren, yıpranmış giysileriy-
le bile göz alıcıdır. Bütün mesele de bu 
noktada başlar. 16 yaşındaki Darren 
kimler için çekicidir? Sadece yaşıtı genç 
kızlar için mi, yoksa kendisine aç göz-
lerle bakan yetişkin erkek ve kadınlar 
için de mi? Üstelik bu yetişkin erkekler 
arasında ailesini tanıyanlar bile vardır. 
Onun bu durumda hissettiği tek şey, 
korkuyla karışık bir heyecan ve elbet-
te yoğun bir “tiksinme”dir.  

Edgar Allan Poe’dan devraldığı go-
tik mirası, 20. yüzyılın modern Ame-
rikan edebiyatına gerilim öğesi olarak 
ustalıkla aktaran Joyce Carol Oates, 
Türkçedeki ilk gençlik romanı Seksi’de, 
genç bir oğlanın kendi cinselliğiyle he-
saplaşmasını, toplumsal ahlak yapısına 
ciddi eleştiriler getirerek anlatıyor. Tu-
zaklı ve dikenli yolları bol ergenlik ça-
ğında, ilk cinsel eğitimini babasından 
alan Darren için yasaklar dönemi ola-
rak da adlandırılabilir bu süreç: “Ço-
cuklar, biz ayaktakımı değiliz. Sizler, 
konuştuğunuz dil ile hal ve hareketleri-
nizle değerlendirileceksiniz. Ağzınızdan 
çıkanı kulağınız duysun!” diyen Bay 
Flynn için birincil önem taşıyan du-
rum, ailenin kamusal alanda tek parça 
temsilidir. Bu bütünlüklü algıya cin-
sellik gibi bireysel bir konu da dahil-
dir şüphesiz! Bu yüzden, hem yaşın-
dan hem de merakının ağır basmasın-
dan dolayı, olur olmaz yerlerde beyni-
ne üşüşen argo sözcükleri, toplumsal 
erkeklik öğretisi yüzünden bastırmak 
zorundadır Darren. 

Annesi de, “adi” ve “bayağı” bul-
duğu için ona ve ağabeyi Eddy’ye evde 
telaffuz etmeyi yasaklar argo jargonu. 
Okuldaysa,“her şeyin ‘türlerin devamı’ 
-‘türlerin uyum sağlaması ve yaşamını 
sürdürmesi’ için var olduğunu” öğre-
nen Darren’ın, salt soyun devamını 
sağlayan üreme amaçlı cinsellik eğiti-

minin sonucunda kafası iyice karışır. 
Ama “seks” ve “seksi” kelimeleri, po-
püler olmanın verdiği güç ve cazibeyle 
kazınır beynine. 

MASKELENEN GERÇEK
Lise son sınıfa geçen Darren, bir 

gün hayatının kâbusunu yaşar. Her 
şey eşcinsel edebiyat öğretmeni Bay 
Tracy’nin Darren’ı, okuldan yalnız çık-
tığı bir gün, eve bırakmak için araba-
sına davet etmesiyle başlar. Öğrenci-
öğretmen arasında, dışarıda geçirilen 
bu tuhaf zamanın ardından Darren 
eve döner. Ama bu konudan annesine 
söz etmez. 

Bu olayın ardından, muhafazakâr 
ve küçük bir kasabada, hem ailesinden 
hem de arkadaşlarından ve kendinden 
bile saklamak zorunda olduğu cinsel-
liğinin biseksüel doğasının farkına, 
eşcinselliği tescilliği edebiyat öğretme-
ninin ‘ısrarcı iltifatlarıyla’ varan Dar-
ren için, büyüme sancıları katlanılmaz 
olur. Zira baskılayıcı bir toplumsal ya-
pıda, erkek olmanın şanına yakışma-
yan bir durumdur eşcinsellik. Yüzme 
takımından bir öğrencinin “ayağına 
basması” sonucu intikam niyetine 
“taciz”le suçlanan Bay Tracy’nin duru-
mu, olayın polise intikal ettirilmesiyle, 
içinden çıkılmaz bir hal alır. 

Felaketler zinciri halinde süren po-

lis kovuşturması sonucunda durumu 
cinsel suçlar ve istismar kapsamında 
değerlendirilen Bay Tracy’nin sonu 
trajiktir: İntiharı andıran bir araba ka-
zasında ölür! Bütün bu süreci oldukça 
sancılı geçiren Darren, öğretmeninin 
gönderdiği mesajları tekrar okudu-
ğunda farklı düşünmeye başlar. Olay-
lara gösterdiği aşırı tepkinin, ergenlik 
çağının hassasiyetinden kaynaklana-
bileceğini fark eder. Bu zor günlerinde 
yanında sarece bir zamanlar hoşlandı-
ğı kız arkadaşı Molly vardır. 

Toplumsal baskının, ergenliğin ka-
ranlık dehlizlerinde yüzen genç bir 
oğlanın ruhunda açtığı yaraları, tra-
jik bir ölümle anlatan Oates, eşcinsel-
lik, cinsel tercih ve taciz gibi –bilhassa 
reşit olmayan genç ergenler için– güç 
ve ihtilaflı mevzularda sınırların ne-
rede başlayıp nerede bittiğini, Ameri-
kan toplumu gibi Püriten bir toplum-
da, keskin bir dille sorguluyor.

Oates’un Amerikan toplumunun 
ikiyüzlü ahlakını masaya yatırdığı bir 
diğer romanıysa Deli Yeşil.  

Yazar, 1994’te Amerikan medya-
sında geniş yer bulan O. J. Simpson 
olayından yola çıkarak aile içi şiddet, 
toplumsal hezeyan ve popülizm olgu-
larını, Franky adlı genç kızın atlattı-
ğı tecavüz teşebbüsü, aile hegemonya-

Yeliz KIZILARSLAN

Amerikan rüyasının 
karanlık yüzü  
Amerikan edebiyatının karanlık hanımefendisi olarak adlandırılan Joyce Carol Oates, Seksi adlı 
kitabında Darren Flynn, Deli Yeşil Gözler’de ise Franky Pierson karakterleriyle toplumsal şiddetin 
aile içindeki şiddetle nasıl örtüştüğünü, tecavüz ve taciz gibi sert temalarla anlatıyor. 

Joyce Carol Oates
Deli Yeşil

Çeviren: Alev Bulut
Can Gençlik 
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sı ve spor temaları üzerinden ele alı-
yor. 14 yaşında gittiği bir okul parti-
sinde kendi cinselliğinin sınırlarını 
keşfederken tecavüzün eşiğinden dö-
nen Francesca Pierson’a, yaşadığı deh-
şet sırasında Cameron tarafından takı-
lan “yeşil gözlü deli” lakabında gizlenir 
ergenliğin tüm gizleri. 

Bu lakap onun için, büyürken yaşa-
nan bölünmenin muazzam bir ifadesi 
haline gelir. Diğer taraftan üvey ağa-
beyi Todd ve kız kardeşi Samantha’yla 
yaşayan Franky’nin, annesinin boynu-
nu ve kollarını saklayan giysiler giy-
meye başlaması üzerine, babasına olan 
güveni sarsılmaya başlar. Sanatçı an-
nesi Krista’nın gizemli bir şekilde or-
tadan kayboluşunun nedenlerini araş-
tırmaya başlar. Çünkü ünlü bir spor 
muhabiri olan babası kariyerinde hız-
la ilerlerken, annesi evden ayrılır. 

Kocasından şiddet gören Kris-
ta bir süre sonra boşanmak ister. An-
cak Franky’nin babası elbette bu iste-
ği kabul etmez. Uzunca bir süre anne-
siyle, babasından gizli görüşen Franky, 
bir gün annesi Krista ile erkek arka-
daşının kaybolduğunu fark eder. Sa-
mantha ve Franky, ilk başta bu kaybo-

luşun nedenini anlayamasalar da, bir 
süre sonra sırlar çözülmeye başlar. Ve 
bu dehşetengiz süreçte Franky’nin en 
büyük yardımcısı, bir nevi alt benliği 
olan “yeşil gözlü deli” olur, yani bizzat 
kendisi. 

Kendi iç sesini dinleyerek babasına 
olan sarsılmaz itikadını kıran Franky 
için bu süreç, bir ruh çıkarma ayinine 
dönüşür. Ve karanlık gerçeğe ulaşmak 
için, içindeki “yeşil gözlü deli”yle uz-
laşması gerekir. Çünkü gerçeği perde-
leyen ev içi şiddetin kaynağı olan baba 
figürüne duyulan güvenin aşılma-
sı için ilk önce, sağduyunun ve haki-
katin sesine kulak vermek gerekir. Bu 
da ancak, çocuklukta var olan sonsuz-
luk yanılsamasının, ergenliğe geçişte 
yaşanan kırılmalarla bizi gerçeğin te-
kinsiz alanına taşıyacağını fark etmek-
le mümkündür. 

Nihayetinde, tesadüfen annesi-
nin günlüğünü okuyan Franky baba-
sının, annesini evden ayrıldıktan son-
ra da dövdüğünü ve öldürmekle teh-
dit ettiğini öğrenir. Romanın sonun-
da, Franky’nin babası, ünlü spor mu-
habiri Reid Pierson, ayrı yaşadığı karı-
sı ile onun erkek arkadaşını öldürmek-

ten hapse girer. 
Toplumsal şiddetin, medyada po-

pülerlik ve şöhret aracılığıyla nasıl 
aile içi şiddete dönüştüğünü anlatan 
Oates’ın bu ikinci ilk gençlik romanı, 
uzun zamandır sona eren Amerikan 
rüyasının çöküşünü bir kez daha ilan 
ediyor. Ve aslında, şiddetin ve tekinsi-
zin yaşamımızın her alanına nasıl nü-
fuz ettiğini gösteriyor.

Bundan kaçış olmadığına göre, ya-
pılacak tek şey korkmadan üstüne git-
mek ve kendimize büyümek için –her 
anlamda– zaman tanımak.

Joyce Carol Oates
Seksi

Çeviren: Meral Camcı
Can Gençlik / 160 sayfa
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Rochelle Strauss’un Yaşam Ağacı, David de Rothschild’ın Dünya Önemlidir ve David Burnie’nin 
Tükenişe Geri Sayım adlı kitapları çevre felaketleriyle yok olmaya yüz tutan yaşlı gezegenimizi 
kurtarmanın yollarını öneriyor. Çözüm yollarının başındaysa geri dönüşümü keşfetmek yatıyor. 

Çok temel bir sorundan söz açıl-
mıştı telefonda: beslenme. Gıda gü-
venliği sorunu halledilemediği süre-
ce dengeli beslenme konusunun bana 
biraz daha ‘lüks’ bir mesele gibi geldi-
ğini söyledim. Laf döndü dolaştı, her-
kesin her daim kafasını kurcalayan, bu 
iş(ler)in sonu nereye varacak sorusu-
na geldi. Terminoloji konusunda an-
laşamadık: felâket mi demeli, kıyamet 
mi, çöküş mü? Cem Karaca’nın şarkı-
sındaki gibi (gerçi üstat başka bir şey 
anlatmak istemişti o şarkıda, ama bu 
duruma da uyar): “Bindik bi alamete, 
gedeyoz kıyamete, amaneeey...”

Benim tercih ettiğim çöküş lafına 
itiraz geldi hemen; çöktüğü halde kör 
topal devam eden sistemler olduğu ge-
rekçesiyle. Haklıydı itirazında. Çöküş 
derken ne kastediyorum? ‘İdare edile-
mez hale gelme’ durumunu. Hani, dep-
rem sırasında, kolonda iki çatlak olu-
şur, ama durumu idare eder, aynı evde 
yaşamayı sürdürürüz ya! O iki çatlağın 
nedeniyse, evi inşa eden sistemdeki 
çöküştür aslında, ama bina çökmeden 
bireysel çözümün kapısı aralanmaz. 

İkinci depremde ev çöker, şanslıy-
sak evden sağ çıkarız. Çıkarız çünkü 
ev başımız çökmüş, durum artık ‘ida-
re edilemez’ hale gelmiştir. Sorun şu ki, 
yerleşeceğimiz yeni ev de büyük ihti-
malle, çöken evi inşa eden çökmüş sis-
temin elinden çıkmadır. Çünkü sis-
temdeki çöküş hâlâ birileri tarafından 
‘idare edilebilir’ durumdadır. Ve şarkı 
devam eder: “yol dediğin yol gibi/ulaş-
malı bir yere/biz dön baba dönelim/ge-
liyoz aynı yere/bu döngü kısır döngü/
başı var da sonu yok/dönüyom dönemi-
yom/sonunda bi çıkış yok amaneeeyy!”

ÇÖKÜŞ SENARYOLARI
Küresel ısınma, ekolojik denge, 

biyoçeşitlilik meselelerinde de du-
rum farklı değil. Birleşmiş Milletler, 
2010 yılını “Uluslararası Biyoçeşitlilik 
Yılı” ilan etti. BM Çevre Programı’nın 
(UNEP) konuyla ilgili hazırladığı kısa 
tanıtım filminde durumun vahameti 
yüzdelerle ortaya konuyor: yerkürede 
toprakların %25’i bozunuma uğramış, 
sulak alanların %50’si kurutulmuş du-
rumda, balık avlama sahalarının %75’i 

tükendi ya da tükenmek üzere. Yüz-
yılın sonuna kadar bilinen canlıların 
%30’unun soyunun tükeneceği tah-
min ediliyor. 

Biz yine de durumu hâlâ idare ede-
biliyoruz. Biyoçeşitlilik kavramını ele 
alan, çocuklara yönelik iki kitaptan 
bahsedelim önce. Bunlardan biri Ya-
şam Ağacı, diğeriyse Tükenişe Geri Sa-
yım: Tehlikedeki Hayvanlar. Yaşam 
Ağacı, çocuklar için biyoçeşitlilik kav-
ramına girişte iyi bir başlangıç kita-
bı olabilir. Yaşam Ağacı’nı, bütün can-
lıların soyağacı gibi ele alan kitap, beş 
âleme ayrılan canlılar dünyasına genel 
bir bakış niteliğinde. 

Her âlemdeki canlıların genel özel-
likleri, türlerin sayısı, canlıların bir-
birleriyle olan etkileşimleri gibi te-

Bindik bir alamete 
gidiyoruz kıyamete Şiirsel TAŞ

Dünya Önemlidir
David de Rothschild

Çeviren: Levent Türer
Tudem Yayınları / 256 sayfa
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mel kavramlardan yola çıkarak, yer-
küredeki yaşamın zenginliğini gözler 
önüne seriyor. Kitabın sonundaki not-
lar bölümünde, önemli bir kavramdan 
söz ediliyor: ‘biyoçeşitlilik ahlakı’. “Bi-
yoçeşitlilik ahlakını besleyip büyütme-
ye ihtiyacımız var. Bu ahlak, türlerin 
birbirleriyle ilişkisini ve çeşitliliğini, her 
türün Yaşam Ağacı’ndaki rolünü dikka-
te alır. Bu biyoçeşitlilik ahlakı sayesin-
de çocuklar, Yaşam Ağacı’ndaki yerleri-
ni öğrenir; birçok yapraktan sadece biri 
olduklarını anlarlar.” 

Belki de işe biyoçeşitlilik ahlakıy-
la başlamak, salt kendi türünü göze-
ten faydacı anlayışa karşı bir başlan-
gıç noktası oluşturabilir. Zira üzerin-
de durmaya çalıştığım o ‘durumu ida-
re etme’ hali, bütün türler içinde ken-
di türünü, kendi türü içindeyse bizzat 
kendisiyle yakın çevresini kayırmaya 
yatkın, faydacı anlayışın ürünü. 

Doğada yaşayan her türün yaşamı 
kendi çıkarını kollamaya dayanır di-
yenlere, şu gerçeği hatırlatmakta ‘fay-
da’ var: Gezegeni paylaştığımız can-
lı türlerinden bildiklerimizin sayısı iki 
milyon civarında. Bilinmeyen türlerle 
birlikte aslında bu sayının 19 milyon 
türe ulaştığı düşünülüyor. Buna kar-
şılık her gün 130 tür yeryüzünden si-
liniyor ve bu hız, doğal yok oluş hızı-
nın bin katı. Doğal yok oluş hızını bine 
katlayan tür ise elbette, türler arası fay-
dacılık yarışında birinci sırada. 

Tükenişe Geri Sayım, nesli tehlike-
de olan hayvan türlerini ve bu tehlike-
nin kaynaklarını (avcılık, habitatların 
yok edilmesi, doğaya salınan yaban-
cı türler, çevre kirliliği ve hastalıklar) 
inceleyen ve sorunun ‘biz’den kaynak-
landığını üstüne basa basa söyleyen 
bir kitap. Altmış beş yıl önceki toplu 
yok oluşların gezegene çarpan bir me-
teordan kaynaklandığı düşünülüyor.  
“Ama bu sefer, hayvanların neslinin tü-
kenmesinin nedeni biz insanlar ve ya-
şama biçimimiz” ifadesine de yer veri-
liyor kitapta.  

Tükenişin eşiğinden dönen Ha-
waii kazı, California akbabası, Akde-
niz foku ve gri balina gibi örneklerin 
karşısında, 24 saat tıkırdamaya devam 
eden bir tükeniş saati var. Biyoçeşitli-
lik konusuna geniş yer ayıran bir baş-
ka kitap ise Bir Ekoloji Ansiklopedisi alt 
başlığını taşıyan Dünya Önemlidir. Ki-
tap, bu alanda, hemen her yaş grubu-
na ışık tutabilecek, hayli kapsamlı bir 
kaynak. Kitabın içeriğinden öte, hazır-
lık ve basımında hangi zihniyetle ha-
reket edildiği de dikkat çekici. Türkçe 

baskının arka kapağındaki yazılar, bu 
durumu gayet iyi özetliyor. 

GERİ DÖNÜŞÜM MUCİZESİ
Diyor ki: “Kâğıdımız FSC (Orman 

İdare Konseyi) sertifikalıdır, yani kont-
rollü yetiştirilen ve kullanılan orman-
lardan elde edilmiştir. Kâğıt fabrika-
mız, üretim sırasında kullanılan su-
yun %91’ini geri dönüştürür. Kitabın 
kapağı da geri dönüşümlüdür. Matba-
amız, 1994’ten beri karbon ayak izini 
%52 oranında azaltmıştır ve elektriği-
nin %100’ünü kendisi üretir.” 

Başvuru kitabı olmasa bile, benim 
başucu kitabım olmaya aday bir çizgi 
romanın da adını anmadan bitiremem 
bu yazıyı: Derrick Jensen ile Stephasnie 
McMillan’ın Dünya Yanarken İnkâr 
Etmek İçin Yapabileceğiniz 50 Basit Şey 
adlı çalışması yaşı geçkin çocuklara 
tavsiye olunur. 

Dünya Önemlidir’in danışman 
editörü David Rothschild, adventure-
ecology.com’un kurucusu, macerape-
rest bir ekolog. Yeni macerasını “ta-
mamen geri dönüşümlü plastik şişeler-
den yapılma bir tekneyle Büyük Pasi-
fik Çöplüğü’nü -okyanus akıntılarının 
girdabına yakalanmış dev, yüzen plas-
tik çöp ‘bulutları’- geçerek ABD’den 
Avustralya’ya yolculuk yapmak” şeklin-
de özetleyen Rothschild, bu yolculuğa 
Plastiki Macerası adını vermiş. ‘Plasti-
ki’ lafına takıldım elbette; derken, or-
taokuldayken okuduğumuz Kon Tiki 
Expedition geldi aklıma. 

Rothschild, ‘Plastiki’ sözcüğünü, 
Thor Heyerdahl’ın kitabından esin-

lenerek türetmiş olmalı, diye düşün-
düm. Gerçekten de adventureeco-
logy.com sitesine girip de, Plasitiki 
Macerası’nın ayrıntılarına dalarsanız, 
Kon Tiki ile karşılaşacaksınız. Heyer-
dahl da, Rothschild gibi bir macerape-
restti ve Polinezya Adaları’ndaki yerli-
lerin binlerce yıl önce, o dönemin tek-
nolojisiyle yaptıkları sallarla, Güney 
Amerika’dan gelmiş olabileceklerini 
düşünmüştü. 

Kon Tiki ise, Polinezya efsanele-
rinde adı geçen, bu eski kavme öncü-
lük etmiş olan mitolojik kahramandı. 
Heyerdahl, arkadaşlarıyla birlikte bal-
sa ağacından yaptığı salla, 1947 yılın-
da Peru’dan yola çıkmış, 101 gün süren 
bir yolculukla, Pasifik Okyanus’unda 
4300 deniz mili yol kat ederek Tuamo-
tu Adaları’na ulaşmıştı. Laf lafı açmış-
ken, Rothschild’ın Plastiki Macerası’nı 
anlattığı kitap, 2011’de basılıyor. 

Tükenişe Geri Sayım:
Tehlikedeki Hayvanlar 

David Burnie
Çeviren: Şeyda Öztürk
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Çocukken koleksiyonumdaki pul-
ların resimlerini elimdeki büyüteçle 
saatlerce incelerdim. Birinde ünlü bir 
sanat yapıtının fotoğrafı, bir diğerin-
de antika otomobiller, bir başkasında 
ilginç kuşlar ve deniz canlıları, Afri-
ka maskları vardı. Gidip göremediğim 
uzak diyarlardan uzun yolculuklar ya-
parak gelen bu küçücük kâğıt parçaları 
birer bilgi hazinesi değerindeydi. Zar-
fın içindekilerden çok, pulları merak-
la beklerdim. 

Onlardan öğrendiğim birkaç keli-
me bilgi kırıntısı beni ansiklopedile-
re bakmaya, daha fazlasını öğrenmeye 
teşvik ederdi. Atlası açıp pulların gel-
dikleri ülkeleri tanımaya çalışırdım. 
Çocuklara, benim pullardan öğren-
diklerimi öğrenebilecekleri iki güzel 
kitap önermek istiyorum: Dünya Ço-
cukları Atlası ve Sanat Atlası. Öncelik-
le, her iki kitabın da oldukça detaylı çi-
zilmiş renkli resimleri sayesinde, yazı-
lı açıklamalarından çok daha fazla öğ-
retici olduğunu belirteyim. 

Dünya Çocukları Atlası, beş kıtaya 
yayılmış farklı ülkelerden çocukların 
yaşadıkları kentleri, okullarını, evle-
rini, yemeklerini, kültürlerini, ülkele-
rindeki ilginç yerleri ya da yapıları ta-
nıtıyor. Gelişmiş ülkelerden Afrika ya 
da Amazon kabilelerine kadar, dünya-
nın farklı köşelerinden çocukların çok 
farklı yaşam koşulları ilginç detaylar-
la işlenmiş. 

Örneğin, Faslı Hasan şanslı bir ço-
cuk olup okulunda Arapça, Fransızca 
ve bilgisayar öğrenirken; bazı köyler-
de annelerine yardım etmek zorunda 
olan kız çocuklarının okula gideme-
dikleri belirtiliyor. Kenyalı Alima’nın 
köyünde okul var, ama başka çocuklar 
okula gelmek için kilometrelerce yol 
yürüyor. Defter ve kalem pahalı oldu-
ğundan, Alima bunları dikkatli kulla-
nıyor. Tüm öğrencilere yetecek kadar 
kitapları olmadığı için sıra arkadaşları 
ile paylaşıyorlar kitaplarını. 

Sanat Atlası, tarih öncesi çağlarda 

mağara duvarlarına çizilen hayvan re-
simlerinin nasıl boyandığı ve ne amaç-
la yapıldığı ile başlıyor. Eski Mısır’da 
duvarlara ve papirüs yapraklarına, An-
tik Yunan’da seramik kaplara veya mo-
zaiklere işlenen konular aktarılırken; 
Japon tahta baskılarının ve katedral-
lerdeki cam vitrayların yapım teknik-
leri de anlatılıyor. 

ÇAĞLAR BOYUNCA SANAT
Michelangelo ve Leonardo da 

Vinci’nin başyapıtları tanıtılırken, bir 
Rönesans ressamının atölyesinde tab-
loların nasıl hazırlandığı da gösterili-
yor. Pastel boyayı Degas gibi, sulubo-
yayı Kandisky gibi uygulayabilmek, Se-
urat gibi binlerce benekle resim ya-
pabilmek veya Matisse gibi renk-
li kâğıtlarla kolaj yapabilmek, bu ki-
tap sayesinde öğrenilebilecek şeyler-
den birkaçı.

Kitabın ikinci bölümü, tarih önce-
si çağlarda yapılan heykellerle başlayıp 
Eski Mısır ve Antik Yunan ile devam 
ediyor. Afrika maskları, Çin imparato-
runun mezarı için yapılmış 7000 asker 
heykeli, Ortaçağ ve Rönesans’ta ahşap 
ve mermer heykellerin nasıl yapıldığı, 
Rodin ve sonrasında günümüz heykel-
tıraşlarının ilginç heykelleriyle birlik-
te anlatılıyor. Karton parçaları ile bir 
heykeltıraş gibi denge sağlamayı veya 
bir parça kille bir mask yapmayı öğre-
ten uygulama bölümü de unutulma-
mış. 

Çocuklara yönelik sanat kitapla-
rı yalnızca resim ve heykel konuları-
nı içerirken, burada mimarlık tarihi-
ne yer verilmiş olması da dikkat çekici. 

Tarih öncesinde hayvan derilerin-
den çadırlar, ahşap ve kerpiç evler, ku-
rutulmuş yaprak ve ot yığınlarından 
kulübeler gösterildiği gibi; Mısır’daki 
piramitlerin, Ortaçağ şatolarının ve 
katedrallerinin, Eyfel Kulesi’nin nasıl 
inşa edildiği de açıklanmış. Antik ya-
pılardan günümüz gökdelenlerine ka-
dar yapıların inşası çocukların ilgisi-

ni çekecek bilgiler ve çizimlerle sunu-
luyor. 

Sinemanın nasıl icat edildiğiyle, 
sessiz sinema örnekleri, film hileleri 
ve çizgi filmlerin nasıl hazırlandığını 
gösteren sayfalar da her çocuğun ilgi-
sini çekecek bölümlerden. 

Müzik ve dans da unutulmamış. 
Eski ve yeni enstrümanların tanıtıldı-
ğı, opera, klasik ve modern bale çalış-
malarına yer verilen sayfalar, kitabın 
en eğlenceli kısmını oluşturuyor. İlk-
çağ Yunan tiyatrosu ile başlayan bö-
lüm ise Japon No tiyatrosu, Çin opera-
sı, gölge tiyatrosu, ünlü tiyatro yazarla-
rı ve oyunları ile son buluyor.

Kitapları, yalnızca resimleri için 
bile büyük bir keyifle incelediğimi de 
belirtmek isterim. 

Émilie Beaumont ve Marie Renée Guilloret, Dünya Çocukları Atlası’nda beş kıtada yaşayan 
çocukların yaşam koşullarını ve ülkelerini tanıtıyor. Marie Renée Pimont’un Sanat Atlası adlı 
çalışması ise sanatın tüm dallarını incelemenin yanı sıra mimari ve heykel sanatlarını da ele alıyor. 

Farklı coğrafyaların çocuk 
ve sanat haritası Şebnem AKALIN

Dünya Çocukları Atlası
Émilie Beaumont, Marie Renée Guilloret

Resimleyen: Colette Hus-David, 
Isabella Misso, Ginette Hoffman

Çeviren: Melike Işık Durmaz
Mandolin Yayınları / 126 sayfa
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Özlem KONUR USTA

Dawn Huebner’ın Kötü Alışkanlıklardan Kurtulamayınca Ne Yapmalı adlı kitabı, büyüme çağındaki 
çocuklara toplumsal davranış kurallarının temel şartlarını anlatıyor. Ebeveyn olarak bu zorlu sürecin 
sonunda başarıya ulaşmanın sırrı çocukla doğru iletişim kurmaktan geçiyor. 

Tırnaklarını yeme!
Kirpiklerini yolma!
Burnunu karıştırma!
Parmağını emme!
Tişörtünü çiğneme!
Bir yerden tanıdık mı geldi? Yok-

sa sen de küçükken tırnaklarını ke-
miriyor muydun? Annenin “tırnakla-
rını yeme!” diyerek yaptığı sert uyarı-
lar hâlâ kulaklarında… Pek çoğumu-
zun küçükken tırnak kemirmek, par-
mak emmek gibi kötü alışkanlıkları 
olmuştur. İşte, Kötü Alışkanlıklardan 
Kurtulamayınca Ne Yapmalı adlı kitap, 
çocuklara bu zor yolda kapıları açacak 
beş anahtar sunuyor. 

Kitabın odak noktası, bu alışkan-
lıkları sürdürmeye iten zincirleri kıra-
rak alışkanlıklardan kurtulmak. Önce-
likle belirtmek gerekir ki kitap çocuk-
lara sesleniyor olsa da, anne babaların 
da, bizzat bu işin içinde olması gerek-
tiğini söylüyor. Kitabın yazarı Dawn 
Huebner, kitabın çocuklar tarafından 
anne ya da babalarıyla birlikte okun-
masını öneriyor. 

Kitap, kötü alışkanlığı olan ve bu 
alışkanlığı yüzünden anne babası ya 
da çevresi tarafından yadırganan ço-
cukla dost oluyor. İletişimin en temel 
kuralını uyguluyor: Çocuğu anlama-
ya çalışıyor. Nasıl mı? İşte size kitaptan 
bir örnek: “…kötü alışkanlıkların bile 
sana birçok fayda sağlayabilir. Burun 
karıştırmayı ele alalım. Burun karıştır-
mak, sadece burnu temizlemek anlamı-
na gelmez. Ellerini de meşgul eder. Be-
deninin acıyan yerlerini kısa bir süreli-
ğine yatıştırır. Hatta dikkatini bir nok-
tada toplamanı bile sağlar.” 

İşte artık kötü alışkanlığı olan mi-
niğimiz bu kitapla dost. Bundan son-
rası kötü alışkanlıklardan kurtulmak 
için bir araya getirilen beş anahtarın 
işi. Kitabımız; kötü alışkanlığı olan ço-
cuklara adları engel, oyalanma, ha-
reket, uyanma ve duygular olan beş 
anahtar sunuyor. Peş peşe sıralandık-
larında pek de bir anlam ifade etme-

yen bu beş sözcük atılması gereken beş 
adımı temsil ediyor. 

Kitap, özetle kötü alışkanlıkların 
yerine yeni ama faydalı ya da en azın-
dan zararsız alışkanlıklar edindirmeyi 
amaçlıyor. Ve her adımda çocukla olan 
dostluğunu koruyor: “Başkaları bunu 
anlamayabilir ama o hareket (kötü bir 
alışkanlıktan söz ediyor) sende iyi duy-
gular uyandırıyor. Seni bir şekilde sa-
kinleştiriyor veya rahatlatıyor. Ancak 
şu da var ki bu canını acıtıyor, bedenin-
de hiçbir zaman tamamen iyileşmeyen 
yaraların oluşmasına sebep oluyor. Bu-
rada işin sırrı, kendine zarar vermeden 
aynı hareketi yapmanın bir yolunu keş-
fetmek: Isıracak, çekecek, kaşıyacak ya 
da çiğneyecek başka bir şey bulmak.”

VEDA ETMEK ZOR MU?
“Saçla oynamak ve kocaman bir 

düğüm yapmak yerine iple oynamak ve 
onu neşeyle sallandırmak; tırnaklarını 
dibine kadar yemek yerine makarna ve 
çekirdek yemek; parmaklarını, giysi ya-
kalarını ve kollarını emmek yerine pu-
ding emmek…” gibi çocukların hoşuna 
gidebilecek öneriler sıralanıyor. 

Tüm bu anahtarları kullanmak ve 
kötü alışkanlıklarına “güle güle” de-
mek, belki çocuğunuza çekici gelmedi. 

Bugüne kadar verdiğiniz ödüller de işe 
yaramadı. Peki, ona tercih hakkı ver-
diniz mi? Evet evet. Kitap çocuklardan 
kendi ödülünü kendilerinin seçmesi-
ni istiyor. Ve bunu yaparken çocuğun 
önünde bir maraton koşusu yok. 

Küçük hedefler var. Her bir anah-
tarın kullanımından sonra alınacak 
puanlar ve bu puanların toplamında 
ulaşılacak bir ödül. Kitabın, tıpkı ya-
zım dili gibi çizimleri de kendine çe-
kiyor ve eğlendiriyor. Dev bir anahta-
rı, kılıcını havada savurur gibi havaya 
kaldıran küçük çocuk He Man’i andı-
rıyor. Bunun gibi çizimler, sayfalar bo-
yunca okuyucu eğlendiriyor. Her bö-
lümün başında ve sonunda yer alan 
bulmacalar, çocuğun öğrenme süre-
cinde daha etkin olmasını sağlıyor. 

Bölüm başlarında yer alan bul-
macalar çocuğun kitaba odaklanma-
sını kolaylaştırırken, bölüm sonunda 
yer alan bulmacalar ise çocuğun öğ-
rendiklerini pekiştirmesini sağlıyor. 
Kötü Alışkanlıklardan Kurtulamayın-
ca Ne Yapmalı, tıpkı Ne Yapmalı serisi-
nin diğer kitapları Çok Mızmızlanınca 
Ne Yapmalı? ve Çok Kaygılanınca Ne 
Yapmalı? gibi hem çocukların, hem de 
anne ve babaların çok sevecekleri ve 
faydalanacakları bir kitap. 

Zincirleri kır, kötü 
alışkanlıklarından kurtul!

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulamayınca 
Ne Yapmalı 

Dawn Huebner 
Resimleyen: Bonnie Matthews 

Çeviren: Hülya Balcı 
Turkuvaz Yayınları / 72 sayfa
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Çocuk edebiyatının tartışmasız en komik, en tiksinç ve en sıradışı antikahramanı Bay Çiklet, beşinci 
macerasıyla kitapçılarda. Bu defa hikâyeye bir de ayı dahil oluyor; üstelik kırk fındık faresi kadar, 
ortalama on dokuz bin üzüm tanesi ağırlığında ve ağlak bir ayı! İşte size kitaptan tadımlık satırlar.

Kimler ayıları sever? Herkes ayı-
ları sever. Ben severim, sen seversin, 
Will Bulman denilen şu adam da se-
ver. Herkes ayıları sever. Ormanın asıl 
kralı onlardır. Onlar, “İşte ayılar tam 
da böyle görünür,” demenin doğal yo-
ludur. Onlar süperdir. Onlar ayıdır. 

Ve tahmin edin bakalım size ne 
söyleyeceğim, sevgili ayı severler? 
Hadi yine şanslı gününüzdesiniz, bu 
hikâye bir ayı hakkında. Öyle alalâde 
bir ayı da değil, lütfen, limonata gibi 
bir sonbahar sabahı gezinirken yolu 
Limonlu Bayır’a düşen heybetli bir 
ayıdan söz ediyoruz. O koca cüssesiyle 
peril beril meril hoppa hoppa paldır 
küldür yuvarlanan büyük kahverengi 
bir ayıdan. Öyle, şimdilerde görmeye 
alışık olduğunuz türden ucuz, bacak-
sız ve pilleri olmadan kıpırdayama-
yanlardan değil… 

Ayımız iki adam boyundaydı ya 
da kırk fındık faresi kadar. Tabii bunu 
kanıtlamak isterseniz kırk adet fındık 
faresini alıp üst üste dizmeniz ve bir de 
onları birbirine yapıştırmanız gerekir. 
Ve ayımız neredeyse iki yüz karpuz 
ağırlığındaydı ya da ortalama on do-

kuz bin üzüm tanesi kadar… 
Kürküne gelince… Açıkçası bu 

konuya değindiğim için öncelikle ken-
dimi kutlamak istiyorum. Çünkü o 
baştan ayağa, dünyada görüp görebi-
leceğiniz en muhteşem çikolata renkli 
kürkle kaplıydı. Kürkü yumuşacık, sık 
ve uzundu. Sahici bir ayının kürkü 
nasıl olması gerekiyorsa aynen öyle 
sağlıkla ışıldıyordu. Ya gözleri?.. Ah 
o mücevher gibi parlayan ela gözleri! 
Gözlerine bir kez bakan sonsuza dek 
ona âşık olurdu. 

Ve bu şanlı geliş, kocaman arka 
ayakları üzerine kalkmış ayının hey-
betli gövdesiyle titrettiği sokaklarda 
herkesin yaptığı işi bırakıp ona bak-
masına yetti. 

“Vay canına!” diye bağırdı şehrin 
en şişko adamı Jonathan Şapırtı. “Be-
nim kadar şişko.” 

“Amanin!” diye inledi Limonlu 
Bayır’ın en ihtiyar kadını Yaşlı Nine. 
“Buralara 1922’deki Büyük Geko 
Vebası’ndan beri hiç ayı uğramamıştı. 
Gerçi ondan önce de uğramamıştı ya 
olsun, sadece birkaç geko vardı o ka-
dar!”

“Bir ayı!” diye bağırdı postacı.
“Bir ayı!” diye bağırdı sütçü.
“Heeey, sizi gidi pisboğaz balıkçıl-

lar, kahvaltımdan uzak durun!” diye 
gürledi Saldırgan Balıkçıl Kahvesi’nde 
kahvaltı eden Friday O’Bilir.

Kasaba halkı, ağır adımlarla mey-
dana doğru yürüyen hantal ayıyı, zıp-
laya sıçraya koşarak ve kahkaha atarak 
takip etmeye başladı.

Ve ayı, saksafonu bulan adam Sör 
Henry Viyolin’in heykeli önündeki 
bankın üstüne kendini bırakıverdi. Bı-
rakır bırakmaz da pençelerini yüzüne 
kapatıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya baş-
ladı.

Şimdi. Dünyada pençelerini yüzü-
ne kapatıp hıçkırarak ağlayan bir ayı 
görüntüsünden daha hüzünlü bir şey 
olamaz. Yağmurda sürüklenen kırık 
bir oyuncaktan daha hüzünlüdür. So-
ğan cücüğü yürekli deri ceketli gang-
sterler tarafından kaçırılmaktan ve sa-
kalları olduğu için kimsenin ziyaret et-
mediği bir büyükanneden de hüzünlü-
dür. İnanın bana çocuklar, ağlayan bir 
ayı görmek hiç hoş değildir. 

Sıkı durun Bay Çiklet geliyor!

Bay Çiklet ve Dans Eden Ayı
Andy Stanton

Resimleyen: David Tazzyman
Çeviren: Elif Türkölmez

Tudem Yayınları / 152 sayfa
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Cihat BAKER

Robert Muchamore’un CHERUB serisinin yeni kitabı Maksimum Risk, çocuk yaşlarda yetimhanelerden 
alınarak ajan olmak üzere CHERUB Kampüsü’nde yetiştirilen gençlerden James Adams ile kız kardeşi 
Laura’nın sürükleyici macerasını anlatıyor. 

Tüm zamanların gelmiş geçmiş 
en iyi ajanı kimdir, diye sorsak 7’den 
70’e herkes James Bond diyecektir. 
Kraliçe’nin sadık ajanı, tek başına tüm 
suçluları bertaraf ettiği gibi, kimsenin 
üstesinden gelemeyeceği zorlu görev-
leri üstlenmekte de hiçbir çekince gör-
mez. Bu efsanevi ajana, son yılların en 
beğenilen dizilerinden Prison Break’in 
konusunu, daha doğrusu macerası-
nı eklediğimiz zaman, ortaya çıkacak 
macera nefesimizi kesecektir. Tıpkı, 
Maksimum Risk’te olacağı gibi. 

Robert Muchamore’un kaleme al-
dığı CHERUB serisinin yeni kitabı 
Maksimum Risk, sözünü ettiğimiz Ja-
mes Bond ile Prison Break macerasının 
başarılı bir karışımı. Öncelikle birta-
kım bilgiler vermekte fayda var. CHE-
RUB, İngiliz İstihbarat Servisi’nin bir 
koludur. Bu birliğin ajanları on ile on 
yedi yaş arası çocuklardan oluşmak-
ta ve görev alacak ajanların hepsi, ço-
cuk bakımevlerinden alınıp gizli kim-
liklerle çalışmak üzere eğitilmiş yetim-
lerden seçilmektedir. 

İngiltere’nin dışındaki kırsal bir 
alanda saklanmış gizli bir tesis olan 
CHERUB Kampüsü’nde yaşamakta-
dırlar ve eğitimlerini de yine bu kam-
püste almaktadırlar. Yetişkinlerin üs-
tesinden gelemeyeceği birçok işte hem 
şüphe çekmeyecekleri için, hem de 
birçok açıdan daha avantajlı olacakla-
rı için verilen görevleri başarıyla hal-
ledebilirler. Bu çocuklar, 100 gün sü-
ren temel eğitimin ardından uygula-
nan zorlu test görevlerini de başarıy-
la tamamladıktan sonra göreve hazır 
duruma gelirler. Elbette her seviyenin 
kendine özel tişörtü vardır. 

Kırmızı, CHERUB kampında yaşa-
yan ancak henüz görev alamayacak ka-
dar küçük çocuklar içindir. Mavi, 100 
günlük temel eğitimini almakta olan 
çocuklar içindir. Gri tişört temel eğiti-
mi başarıyla bitiren ve göreve hazır ço-
cuklar içindir. Lacivert tişörtü, verilen 
görevleri başarıyla yerine getiren ço-

cuklar giyer. Çok sayıda görevin başa-
rıyla üstesinden gelen çocuklarsa siyah 
tişört giymeye hak kazanır. 

Bu teknik bilgilerden sonra kita-
ba geri dönebiliriz. Kahramanımız Ja-
mes Adams on üç yaşında ve iki gö-
revin başarıyla üstesinden gelmiştir. 
Yani lacivert tişörtü hakkıyla giymek-
tedir. Kız kardeşi Lauren ise temel eği-
timden yeni çıkmak üzeredir ve bir an 
evvel gri tişörtü giymeyi istemektedir. 
James’a verilen yeni görev şimdiye ka-
dar aldıklarından çok daha zordur ve 
bir suçluyu içeri tıkmayı değil, içeri-
den birini kaçırmayı içermektedir. Ja-
mes bir suçlu gibi içeri girecektir ve 
görevi, kardeşi Lauren ile birlikte içe-
riden birini kaçırmaktır. 

GİZLİ GÖREV
Kaçıracakları kişi ise son zaman-

larda başta Amerika olmak üzere bir-
çok ülke tarafından aranan bir silah 
kaçakçısının oğludur. Jane Oxford’un 
(eski adıyla Jane Hammond) oğlu ol-
duğundan şüphelenilen Curtis Key. 
Jane Oxford, ABD ordusunun lojistik 
uzmanı Marcus Hammond’un kızıdır. 
Ancak babası gibi ordu için çalışmayı 
tercih etmemiştir. 

Aksine lojistik biriminde, üst rüt-
bede görevli babasının elindeki giz-
li bilgileri alarak daha on sekiz yaşın-
dan itibaren ordunun elindeki silahla-
rı kaçırarak uyuşturucu kaçaklarına, 
teröristlere veya mafya babalarına sat-
maktadır. Yaklaşık yirmi yıldır aranan 
Jane Oxford hem ucuz hem de olduk-
ça etkili yeni bir silahı ABD ordusu-
nun elinden çalmıştır ve bu prototip-
leri birilerine satacağı yönünde şüphe 
bulunmaktadır. 

ABD’nin Arizona eyaletinde henüz 
on dört yaşında bir çocuk olan Curtis 
Key’in hakkında toplanan sınırlı deli-
lere rağmen Jane Oxford’un oğlu ol-
ması ihtimali vardı. Bunun ortaya çık-
masını ve Curtis Key’in annesiyle bağ-
lantıya geçmesini sağlamak (elbette 

bu sayede Jane Oxford’u yakalayabil-
mek) için kahramanlarımız onu ceza-
evinden kaçırmak ve annesi için yem 
olarak kullanmak zorundadırlar. Yeni 
ve tehlikeli bu görevinde James, sah-
te bir kimlikle suçlu gibi gösterilerek 
Curtis’le aynı hapishaneye gönderile-
cektir. 

Önce Curtis’in güvenini kazan-
mak zorunda olan James, daha son-
ra onu hapishaneden kaçmaya ikna 
edecek ve bunu başarmanın sayesin-
de Jane Oxford’a giden yolu açacaktır. 
Hikâyemiz de zaten bu görev sayesin-
de Prison Break’le benzeşiyor. Kahra-
manımız James, Curtis’i “sözde” kurta-
rarak ona ve annesine cezaevi kapısı-
nı açacaktır. James’a bu zorlu görevde 
sadece kardeşi Lauren yardım etmeye-
cektir, okulun efsane öğrencisi Dave, 
sevgilisi ve diğer CHERUB üyeleri de 
onlara yardım edeceklerdir. 

Robert Muchamore’un nefes ke-
sen CHERUB macerası Maksimum 
Risk hem kahramanlarının yetenek-
leri, hem de görevin zorluk derece-
si sayesinde daha ilk sayfasından iti-
baren bizi kusursuz bir serüvenin içi-
ne sokuyor. Bir nevi, yeni nesil genç 
James Bond’larımız bize yeni ve etki-
leyici bir macera garantilerken, aynı 
zamanda “görev” bilincini aşılıyorlar. 
Muchamore’un romanı, genç okurla-
rın son zamanda okuyacağı en sürük-
leyici maceraya çağırıyor herkesi. 

Yeni kuşak James Bond’lar 
itinayla yetiştirilir

Maksimum Güvenlik
Robert Muchamore
Çeviren: Ayşe Başçı

Kelime Yayınları / 264 sayfa
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Charlie Higson, Genç Bond serisinin ikinci kitabı Kanlı Humma’da James Bond’un çocukluğunu 
ve gençliğini anlatmaya devam ediyor. Küçük kahramanımız, Akdeniz’in görkemli sularından 
İngiltere’deki Eton Koleji’ne uzanan bir cinayetin izini sürüyor. 

Ian Fleming’in 1952 yılında yarat-
tığı James Bond karakterini yarım asır-
dan fazladır türlü maceralarıyla izliyor 
ve okuyoruz. Bond, bugünkü popüla-
ritesine sinema uyarlamalarıyla ulaş-
tıysa da önce dille yaratıldı, daha sonra 
yayıldı. Ve kuvvetle muhtemel asıl ta-
kipçileri de, onu okuyarak sevmiş olan 
macera edebiyatı meraklılarıdır. Şim-
di ise Bond’un edebiyattaki okur kitle-
sini genişletecek başka bir gelişme ile 
karşı karşıyayız. Yazar Charlie Higson, 
ilk kitap Gümüşyüzgeç’in ardından 
Genç Bond serisinin ikinci kitabı Kan-
lı Humma’da bizi ünlü casusun bugüne 
dek el atılmamış bir dönemine, çocuk-
luğu ve gençliğine götürüyor! 

Anne ve babasını bir kazada he-
nüz kaybetmiş, halası ile yaşayan ve li-
seye hazırlanan küçük Bond ile tanı-
şıyoruz ilk olarak. Onun, İngiltere’nin 
en eski ve disiplinli kolejlerinden biri-
ne; Eton’a kaydoluşunu izliyoruz. Ya-
şının küçük olması sizi aldatmasın, 
Higson’un çizdiği Genç Bond karakte-
ri, ileri yaşlarındaki büyük macerala-
rından hiç de aşağı kalmayacak serü-
venlere atılıyor. Eton Koleji, öğrenciler 
arasındaki rekabetin bir hayli sert ol-
duğu bir yer ve Bond da hiç nahif bir 
çocuk sayılmaz. Ancak kahramanımız 
asıl sınavını kolejde değil, esrarengiz 
bir şatoda veriyor. 

Kanlı Humma’da Bond’un yaz tati-
li arifesinde olduğunu, biraz daha bü-
yüdüğünü ve okulda kendisi gibi ma-
ceraya düşkün birkaç çocuğun bir 
araya geldiği gizli bir kulübe; Tehli-
ke Kulübü’ne üye olduğunu öğreni-
yoruz. Bir gece okul yönetimi kulüp 
toplantısını basıyor ve herkes ayrı bir 
yere kaçışırken Bond, tesadüf eseri, 
Eton’daki başka bir gizli bir toplantıya 
şahit oluyor. Hızla çatılarda koşturup 
kendi odasına gitmenin yollarını arar-
ken kayboluyor ve Eton’da daha önce 
hiç görmediği bir yapıya ve iki adama 
denk geliyor. 

Önce ne konuştuklarını anlayamı-

yor, sonra başka bir dil kullandıkları-
nın ayırdına varıyor. Duymaya, fark 
edilmeden yaklaşmaya çalışıyor. Ko-
nuşulan dili kavradığında ise kafası 
bir hayli karışıyor. Artık gündelik ha-
yatta kullanılmayan ölü bir dilde; La-
tinceyle konuşuyor iki adam. Onlar 
uzaklaştıktan sonra binanın içine gir-
menin bir yolunu bulup zemin katı in-
celiyor Bond. Üstlerine büyük harfler-
le M deseni kazınmış sandık ve kitap-
lar buluyor. Latince oldukları için ki-
tapların içeriğine dair bir fikir edine-
miyor. Tüm bunları çok kısa bir süre 
içinde yapıp, hızla odasına dönüyor. 

GİZEMLİ HEYKELCİK
Ancak gördükleri aklına takılı ka-

lıyor... Yazar Higson aslında romanına 
bu olayın anlatımıyla başlamıyor. Çok 
daha trajik, okuru ilk sayfalarda çar-
pan bir giriş yapıyor Kanlı Humma’ya. 
“Amy Goodenough yaşayan en şans-
lı kızdı. Okulda olması gerekirken işte 
burada, Akdeniz’de, babasının güze-
lim yatındaydı.” Romanın ilk cümlele-
ri bunlar. Amy, babası Sör Cathal Go-
odenough ile birlikte, Akdeniz’de, göz 
alıcı bir yatta keyifli günler geçiriyor-
dur. O yıl yaz tatiline erken çıkar, çün-
kü bir yangın okuldaki pek çok bina-
yı harap etmiştir. Sınıf arkadaşları dö-
nemi bitirebilmek için başka okullara 
gönderilirken, Amy Fransızca öğret-
meni Grace Wainwright’ın eşliğinde 
babasının yatında hem kalan öğretim 
dönemini bitirir, hem de tatil yapar. 
Charlie Higson, çizdiği bu nefis tablo-
ya, geri çekilip adeta kocaman bir bı-
çak saplıyor. 

Kısa süre içinde nereden geldiği 
belli olmayan, içi korsan dolu bir gemi 
yata yaklaşır. Korsanlar, gizemli, antik 
bir siren heykelciğini ele geçirdikten 
sonra Sör Goodenough’ı katleder-
ler! Yatı batırarak, Amy ve Fransızca 
öğretmenini alıp ortadan kaybolur-
lar!   Amy’nin ağabeyi Mark, Eton’da 
Tehlike Kulübü’nün üyesi ve Bond’un 

arkadaşıdır. Ancak Bond ve Amy ara-
sındaki bağlantı sadece bununla sınırlı 
kalmaz. Bond, Eton’da aklına takılan-
ları takip ederek, dünya çapında bir 
yeraltı yapılanmasının, hırsızlığın ve 
sayısız cinayetin izlerine ulaşır. Ve tüm 
bunlar onu, her yerde aranan ama bir 
türlü bulunamayan Amy’ye de götü-
rür. Bu olana dek Bond, dünyanın en 
tehlikeli hayvanıyla karşı karşıya kalır!

Onat BAHADIR

Dünyanın en tehlikeli 
hayvanıyla karşı karşıya

Kanlı Humma
Charles Higson

Çeviren: Niran Elçi
Tudem Yayınları / 400 sayfa
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Türkçenin Angela Carter’ı olarak adlandırılan Özlem N. Yılmaz’ın hayata dair hesaplaşmalardan 
bahsettiği öyküleri Karmeleği, vicdanlarımızda yatan savaş barış, ölüm yaşam gibi meseleleri açık, 
gerçekçi ve yalın bir üslupla kurcalıyor gençler için. 

Özlem Narin Yılmaz’ı Kızböce-
ği adlı kitabından hatırlıyorum. Üze-
rinden çok uzun zaman geçmedi ama 
yine de o arada, “Yeni bir öykü kita-
bı ne zaman gelir acaba?” diye dü-
şündüğüm oldu. Çünkü çok başka bir 
dili vardı. Çok buralı, bir yandan çok 
beynelmilel. Hem dili, hem yaşı, hem 
hikâyesi bahar çiçekleri gibi taze, genç, 
umut dolu… “İnsan yaşadığı yere ben-
zer…” der ya Edip Cansever Türkçe’nin 
en güzel şiirlerinden Mendilimde Kan 
Sesleri’nde; Özlem N. Yılmaz’ın öykü-
sü de o misaldi. Yaşadığı yere benzi-
yordu, adı Kürtçe bir suya, Türkçe bir 
yola, Ermenice bir dağa, Zazaca bir or-
mana, Lazca bir türküye…

ŞİDDETİN YALIN HALİ
Karmeleği de dilini oluştururken 

yine o yollardan, patikalardan, sular-
dan geçen öykülerden oluşan bir kitap. 
Yalnız bu kez şiddetin en yalın halini 
de anlamaya çalışan, bunu insan olma 
durumuyla ilişkilendirmeye de eğilen 
öyküler yazmış Yılmaz. 

“Hem neşter, hem de merhem olan 
masalsı keskinliğiyle Türkçenin Ange-
la Carter’ı” diye tanımlanan yazar, ki-
tabın kapağında kullanılan yakılıp yı-
kılmış, harabeye dönmüş ev fotoğra-
fıyla okura, “Hazır olun! Bu kitapta yı-
kılanların, dağılanların ve tabii ki dağı-
tanların öykülerini okuyacaksınız,” di-
yor âdeta. 15 öykünün 15’i de şiddeti, 
suçu, vicdanı, masumiyeti bazen başı-
nı okşayarak bazense yaka paça sorgu-
luyor. İkisi de yazarın üslubu, ince ince 
işlenmiş güzel cümleleri ve sarkmayan 
iyi kurgusuyla insanda okuma isteğini 
kamçılıyor.

Yalçın Hafçı, Radikal Kitap’ta ki-
tap için kaleme aldığı kritikte, “Kar-
meleği tam anlamıyla bir yüzleşme ki-
tabı. Bireyden topluma, doğudan batı-
ya, erkeklikten kadınlığa, savaştan ba-
rışa, ölümden yaşama, töreden cinaye-
te… Öyküdeki kişilerin çoğu kendi is-
tekleri dışında, karşı koyamadıkları, 

koyduklarında da bedelini ödeyecekleri 
bir güç karşısında -bizim kısaca ‘hayat’ 
dediğimiz- savrulmak zorunda kalıyor-
lar. Yıllardır ülkede süren savaşın sıra-
dan insan hayatlarına nasıl sinsice sı-
zıp parçalandığına tanık oluyoruz. Bu 
tanıklığımız anlatımın gücüyle sıra dışı 
bir hal alıyor,” diyordu. 

VİCDANININ SESİNİ AÇ
Onun bıraktığı yerden, belki de et-

rafında dolaştığı bir yerden ele alır-
sam, öykülerin yer yer çok derin bir 
şekilde insan, vicdan ve masumi-
yet kavramlarını sorguladığını, üste-
lik bunu varoluşsal anlamda ele aldığı-
nı söylemeliyim. Soğukkanlılık nedir, 
cinayet nedir, bomba nedir, akmayan 
gözyaşı, tak diye duruveren yürek ne-
dir bunlara bakıyor. Bu yönüyle Özlem 
N. Yılmaz bana hem çok açık bir kalbe, 
göze sahipmiş hem de sıkı bir Dosto-
yevski okuruymuş gibi geliyor.

Öykülerin en şaşırtıcı tarafların-
dan biri de ‘vahşice’ diyebileceğimiz 
bir hikâyenin insanda tuhaf ve güzel 
bir tat bırakması. Bunun sebebi bir 
yandan yazarın dilinin pürüzsüzlüğü, 
kadifeliği; bir yandan da bütün bunla-
rı anlatırken kimseyi suçlamaması, he-

def göstermemesi, okuru sadece kü-
çük sorular ve hüzünle karışık bir bu-
ruklukla baş başa bırakması. 

Yazar daha önceki kitaplarında ol-
duğu gibi yine ezilen, yıkılan, acı çe-
ken insanların, yani kaybedenlerin öy-
külerine odaklanıyor. Ama ezeni, öl-
düreni, döveni de anlamaya çalışarak. 
Her halin insandan çıktığını unutma-
dan, taraf tutmadan… Bu yönüyle ço-
cuklara, gençlere vicdan sahibi olma-
nın belki de en büyük değer olduğu-
nu fısıldıyor.

Elif TÜRKÖLMEZ

Yıkılan hayatların 
hüzünlü öyküleri

Karmeleği
Özlem N. Yılmaz
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Yetişkinlerin de okuyabileceği çocuk ve gençlik kitaplarını tanıttığımız bu köşede, Zarife Biliz bu ay, 
Chris Priestley’nin Kara Gemiden Dehşet Hikâyeleri’ni tanıttı. Priestley, Montague Amca’nın Dehşet 
Hikâyeleri’nin ardından bu defa da yosun kokulu, korku dolu anlarla karşınızda. 

Fırtınalı bir havada, mum ışığında 
ve mümkünse denizin kayaları çılğın-
ca dövdüğü bir yerde okuyun! Chris 
Priestley’in Kara Gemiden Dehşet 
Hikâyeleri böyle bir mekânda ve ha-
vada başlıyor çünkü. Kıyıyı öldüresiye 
döven vahşi ve azgın bir fırtınada. Ve 
bir uçurumun tepesine kurulmuş eski 
bir handa. Annelerini erken yaşta kay-
beden iki kardeş Ethan ve Cathy, bir 
gece vakti, evleri olan bu handa yalnız-
dır. Aniden hastalandıkları için kendi-
lerine doktor getirmeye giden babala-
rını beklemektedirler. Ancak kendile-
rini birden iyileşmiş hissettiklerinden 
aşağıya, hanın büyük salonuna, şö-
minenin yanına inerler ve orada ağa-
bey Ethan küçük kardeşini biraz ol-
sun oyalayabilmek için ona, tabii ki 
Poe’dan hikâyeler okumaya karar verir. 

Tam bu sırada o korkunç fırtına-
da zar zor duyulabilen bir ses işitilir. 
Hanın çift kanatlı devasa kapısı çalın-
maktadır. Babaları içeriye kimseyi al-
mamalarını tembihlemiştir. Ancak bu 
fırtınada, bir yabancı bile olsa, birini 
dışarıda bırakmak Ethan’a doğru gel-
mez ve tuhaf yabancıyı içeri alır. Nite-
kim bunun ardından, kanımızı don-
duran hikâyeler, hanın bu ürkütücü 
atmosferinde bu yabancının ağzından 
birer birer dökülmeye başlar. Gotik 
edebiyatın çağdaş ustası Priestley, bizi 
çocukluğun ve yeniyetmeliğin dünya-
sına açtığı o karamsar gotik pencere-
den bakmaya davet etmektedir.   

Gotik sanat 12. yüzyılın ikinci ya-
rısında Romanesk sanatın değişmesiy-
le, Latin sanatına bir tepki olarak orta-
ya çıkıyor. Ortaçağ yapı ve yıkıntıları-
nı çağrıştırdığı imgeleri yüzünden go-
tik diye nitelenen bu eserlerde yeraltı 
geçitleri, karanlık mahzenler, gizli du-
var kapıları ve tuzaklarla dolu kale ve 
manastırlar mekân olarak seçiliyor.

Gotik Roman modası İngiltere’de 

Horace Walpole ile başlıyor, onu Ann 
Radcliffe izliyor. Sir Walter Scott, Gre-
gory Lewis, William Beckford, Robert 
Maturin türün önde gelen temsilcile-
rinden. 1790’larda ilgi görmeye baş-
layan Gotik roman türü günümüze 
dek pek çok farklı biçimde canlanı-
yor. Nitekim başlarda doğaüstü var-
lıklarla, metafizik ve mistisizmle yoğ-
rulan eserler, modernizmin habercisi 
olan Sanayi Devrimi ile birlikte, insan 
eliyle yaratılmış canavarlara dönüşebi-
liyor. Shelley’in Frankenstein’ı bunun 
en iyi bilinen örneklerinden. Ürkütü-
cü bu gotik atmosfer Bronte kardeşler, 
Poe, Hawthorne ve hatta Dickens gibi 
yazarların yapıtlarında da kullanılıyor.  

KORKU İÇİMİZDE
Nitekim Priestley geçen ayın İyi 

Kitap’ına verdiği röportajda Dickens’a, 
M. R. James’e, Saki’ye ve Poe’ya olan 
tutkunluğunu açıkça belirtmiş. Yazarın 
Türkçe’de yayımlanan ilk kitabı Mon-
tague Amca’nın Dehşet Hikâyeleri’nde 
tekinsiz bir ormanın içinden geçerek, 
meşum bir amcanın, ağaçlar arasına 
gizlenmiş, gözlerden uzaktaki tekinsiz 
evine öykü dinlemeye giden çocuk ka-
rakterin adının Edgar olması aslında 
gayet manidar. 

Yazarın söz konusu iki kitabın-
da da  çatı, temel bir hikâye etrafında 
örülen başka hikâyelerle oluşturulu-
yor. Ana öykünün ürkünçlüğü ve tüy-
ler ürperticiliği okurun yakasını bir an 
bile bırakmazken, tekinsiz ve müphem 
bir anlatıcının anlattığı diğer öyküler-
de insan ruhunun el ve göz değmemiş 
yerlerindeki karanlıklar, hiçbir gerçek-
lik kaygısı taşımadan, ama gayet ger-
çekçi bir temelde göz önüne seriliyor. 

Priestley ürkütmekten, dehşet ver-
mekten, yanıtsız sorular sormaktan 
korkmuyor; çocukların, yeni yetmele-
rin dünyasına bizi hiç alışıldık olma-

yan dehşet verici bir kapıdan sokar-
ken, en derinlerimizdeki varoluşsal 
korkularımızdan bilinmeyene duydu-
ğumuz korkuya, insan ruhunun tüm 
zaaflarının yankılandığı derin karan-
lıklara ve bu zaafların asla telafisi ol-
mayan sonuçlarına hepimizi gözünü 
kırpmadan fırlatıyor. 

Gotik edebiyatın mistik ve meta-
fizik temalarıyla bezenmiş ama in-
san ruhunun derinliklerine bakmak-
ta bir Dostoyevski gözüpekliğiyle iş-
lenmiş bu öykülerde çocuklar hata-
larından hiç ders çıkarmıyor. Aslında 
bunun için hayat onlara bir şans bile 
vermiyor. Priestley insan ruhunu go-
tik bir şaheser olarak kurup onu yaşa-
mın gerçekliğinin tüm tüyler ürperti-
ciliğiyle bezemiş. 

Aslında hiçbir şey geride kalmadı. 
Karanlıktan ve bilinmeyenden duydu-
ğumuz korku içimizin derinliklerin-
de bir yerlerde öylece duruyor. Biz onu 
ne kadar dizginlemeyi öğrendiğimizi 
sansak da... 

Priestley’in davetini görmezden 
gelmeyin. Gece vakti fırtınalı bir hava-
da cama vuran bir dal hâlâ hepimizin 
içini ürpertmiyor mu? Hepimiz bir za-
man çocuk olmadık mı?  

Dehşetengiz bir kapı aralanıyor

Zarife BİLİZ

Kara Gemiden Dehşet Hikâyeleri
Chris Priestley

Resimleyen: David Roberts
Çeviren: Zarife Biliz 
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