
Birlikte bir yayınevi kurup yürü-
ten ve aynı zamanda yazın çalışmala-
rına soluksuz devam eden Aytül Akal 
ile Ayla Çınaroğlu, kitapçı raflarına 
gene yeni eserler armağan ettiler. Ay-
tül Akal Babamın Sihirli Küresi adlı 
kitabıyla, Ayla Çınaroğlu ise Mızmız 
Mırnav serisinin iki kitabıyla karşıla-
dı yazı. Üç kitabı da Mustafa Delioğlu 
kendine has tarzıyla resimlemiş, renk-
lendirmiş. Karakterler ayrı bir canlılık 
ve sevimlilik kazanmış sayesinde.

Babamın Sihirli Küresi, babaanne-
sinin ona keçeden yaptığı mor şap-
kasıyla dolaşmaya bayılan bir kız ço-
cuğunun, asıl olarak okulda geçen üç 
hikâyesinden oluşuyor. Mor şapka çe-
şitli bağlamlarla öykülerin çeşitli yer-
lerinde kendini gösterip rolünü alıyor. 
İlk göründüğü yerde mesela, Şapka ve 
Kıyafet Kanunlarının çıkışının ve bu 
kanunların çocukların hayatında nasıl 

bir anlamı olabileceğinin tartışılması-
na vesile oluyor. Bu tartışmalar çocuk-
ların ağzından ve çocukça bir düşünce 
dizgesi içinde, üstelik mizah öğesi at-
lanmadan veriliyor. Akal’ın, çocukları 
çocukça konuşturmadaki başarısının 
hakkını verelim. Kitap içindeki bir-
biriyle bağlantılı üç öykü de 3. sınıfa 
giden mor şapkalı kız çocuğunun ağ-
zından anlatılırken, okur yetişkin ya-
zarın varlığını hissetmiyor. Bu da kah-
ramanların inandırıcılık kazanmasını 
sağlıyor. 

Akal her öyküye belli bir öğretici-
lik misyonu da katmış. Öykü içine ye-
dirdiği çeşitli unsurlar aracılığıyla, ço-
cuklara yakın tarih, kültür tarihi ya da 
coğrafyayla ilgili çeşitli bilgiler veri-
yor; öykü sonlarında bu konulara dair 
küçük dipnotlarla açıklamalar yapıyor. 
Ayrıca yine öykü kurgusuna yedirdiği 
olaylar çerçevesinde çocukları engel-

lilik, farklılık, fırsat eşitliği gibi sosyal 
konularda düşünmeye davet ediyor. 
Eğitimde fırsat eşitliğinin yan tema 
olarak ele alındığı 3. öyküde, parası 
olmayanların da eğitim fırsatından ya-
rarlanabilmesi için burs sistemi öneri 
olarak getirilip toplumsal dayanışma-
nın önemi vurgulanmaya çalışılıyor. 
Ancak değinmeden geçemeyeceğim; 
böyle önemli ve geniş erimli bir konu-
da ister çocuklardan birinin ya da öğ-
retmenin ağzından “herkese parasız, 
eşit eğitim hakkı”na dair birkaç söz de 
bekliyor insan. Küçük yavrularımızın 
böyle bir hakkın varlığından dahi ha-
berdar olamayacağı, böyle bir hakkın 
varlığını tahayyül bile edilemeyeceği 
bir toplumsal sistem içinde yaşıyoruz; 
en azından küçük bir düşünce filizi 
atılabilirdi ortaya, geleceğin büyükleri 
daha geniş bir düşün evreninde salına-
bilsinler diye…
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Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi
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Edebiyata adanmış 
iki  hayat…
Aytül Akal ile Ayla Çınaroğlu yıllardır çocuk edebiyatına 
emek veren iki isim. Son yayımlanan kitaplarını tanıttıktan 
sonra, bu eserlerin arkasındaki yazar-kişiyi daha yakından 
tanıyın diye bir söyleşi yaptık kendileriyle… 
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İyi Kitap’ta bu ay...

Tatil kapımızda, içeri girmeyi bekliyor. İyi 
Kitap’ın Haziran dosyasında size tatilde 

zevkle okuyabileceğiniz romanlar, faaliyet 
ve başvuru kitapları önermeye çalıştık. 
Ayrıca artık iki yeni köşemiz var. İlki, 
bilhassa çocuk ve gençlik kitaplarında 
olmaması gereken hataları belirterek, 
yayıncılığımızın gelişmesine hizmet 

edeceğimi umduğumuz eleştiri köşemiz: 
Ters Köşe. Yanlış anlaşılmasın: Amaç 
bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. 

Eserleri nesnel bir bakışla değerlendirme 
ve öznel yargılarla mahkûm etmeme 

kaygımızı bu köşemizde de göstereceğiz. 
İkinci köşemiz ise Anne Baba Köşesi. 

Ebeveynlere yönelik, pedagoji yönü ağır 
basan, çocuklarımızı yetiştirirken bize yol 
gösterecek iyi kitaplara bundan böyle bu 
sayfamızda yer vereceğiz. Dergimiz yeni 

yazarlar kazanmaya devam ediyor. Müge 
İplikçi, Rengin Arslan ve Şeref Bilsel bu 
sayımıza renk katan yeni isimlerden. 

Kendilerine hoş geldiniz diyor, hepinize 
keyifli okumalar diliyoruz.       
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IYI KITAP
. . .

Ayla Çınaroğlu’nun Mızmız Mır-
nav serisine gelince; sevimli resimle-
riyle göz dolduran, iri puntolu, tasar-
ruflu yazılarıyla hem okul öncesine 
hem de ilk okuma çalışmalarına uy-
gun olan bu kitaplar, okula yeni baş-
layacak çocukların okul korkusunu 
yenmelerine yönelik pedagojik bir 
destek niteliği de taşıyor. Çocuk gö-
zünün başarıyla verildiği kitaplarda, 
Mırnavlar Okulu’nda geçen maceralar, 
okulda neyle karşılaşacağını bilemeyip 
ürken miniklerin içine su serpecek bir 
açıklık ve samimiyetle betimliyor okul 
yaşantısını.

Serinin ilk kitabı Okulda İlk 
Gün’de, okula başlayacağı gün “has-
talanıveren” Mızmız’a annesinin yak-
laşımı gerçekten farklı bir pedagojik 
önerme taşıyor. Anne muhtemelen 
heyecandan kendini hasta hisseden 
küçük kediciği ne zorluyor ne de ona 
aslında hasta olmadığını anlatmaya 
çalışıyor. Eve çağrılan doktorla birlikte 
Mızmız’ın o gün iyi bir dinlenip ya-
taktan çıkmamasına karar veriyorlar. 
Bütün gün yatakta kalan Mızmız gün 
sonunda zaten sıkılıyor ve ertesi gün 
tekrar bütün gün yatakta kalmak is-
temediğinden, okula gitmeye kendisi 
gönüllü oluyor. Nitekim okula gitti-
ğinde de gerek öğretmeninin gerekse 
yeni arkadaşlarının tavrı ona okulun 
hiç de korkulacak bir yer olmadığını, 
hatta bayağı eğlenceli bir yer olabile-
ceğini gösteriyor.

İkinci kitap olan Kırmızı Yas-
tık ise okul korkusunu artık yenen 
Mızmız’ın, (sıra sert olduğu için ıs-
rarla evinden okula götürmek istediği 
“sevgili” kırmızı yastığının simgelediği 
üzere) anne kucağından çıkıp kamusal 
alana uyum sağlayışının öyküsünü an-
latıyor. Kitapların dili sıcak, mesajlar 
gayet açık ama didaktik bir ton ke-
sinlikle yok. Ufaklıkların bu Mızmız 
Mırnav’da kendilerinden çok şey bula-
cağını ve onunla kolaylıkla özdeşleşe-
bileceğini söyleyebiliriz. 

Son kitaplarını kısaca tanıttıktan 
sonra,  çocuk edebiyatının bu iki usta 
kalemiyle yaptığımız söyleşiyle baş 
başa bırakalım sizi.   

Çocuk/gençlik edebiyatına uzun 
yıllardır emek veriyorsunuz. Geride 
bıraktığınız pek çok eser var. Sanırım 
dostluğunuz da uzun yıllara dayanı-
yor. 1995 yılında birlikte Uçanbalık 
yayınlarını kurarak dostluğunuzu 
güzel bir projeyle pekiştirmişsiniz. 
Nasıl oluyor aynı alanda kalem oy-
natan iki yazın kadınının dostluğu?

A.Ç.: Çocuk yazınını bir görev 
olarak benimsedik biz, yaşamlarımızı 
anlamlı bir amaca adadık ikimiz de. 
Bu nedenle, aynı amaca, yani insan ni-
teliğini yükseltmeye yönelik her çaba-
yı desteklemeye adanmış bir yaşamın 
getirdiği bir dostluk bu. Daha açık an-
lamıyla, ortada bir rekabet değil, elbir-
liği var. Ee tabii, bunca yılın elbirliğiyle 
konumuzun getirdiği güçlükleri aşma 
çabası, dostlukları daha da güçlendi-
riyor.

A.A: Edebiyat alanında gerçekten 
uzun yıllar oldu, dile kolay: 38 yıl! 106 
kitap! Yazın hayatına 1973 yılında, 
Hayat Mecmuası’nda köşe yazarlığıy-
la başladım. 1982’de yetişkinler için 
ilk şiir kitabım Kent Duygusu; 1991’de 
çocuklar için ilk masal kitabım Gece-
yi Sevmeyen Çocuk yayımlandı. Şimdi 
geriye dönüp baktığımda, hangi tarihi 
emeğimin başlangıcı olarak almam 
gerekir diye şaşırıyorum. Basında ilk 
yazılar mı? İlk kitap mı? Çocuklar için 
ilk kitap mı?

Ayla Hanım’la 1990-1991 yılların-
da tanıştık, kitaplarımız aynı yayıne-
vinden yayımlanıyordu. Onun daha 
önce yayımlanmış kitapları da vardı. 
Dostluğa gelince… Ayla Hanım, olgun 
ve sabırlı biri olmasının yanında, baş-
kalarının kişilik haklarına son derece 
saygılıdır. Bence dostluğu koruyup 
sürdürebilmenin baş şartıdır saygı. 

Ortak projeleriniz sadece 
Uçanbalık’la sınırlı değil. 2008 yı-
lında farklı yazarların katılımıyla 
birlikte gerçekleştirdiğiniz bir proje 
var: “İlk Aşkım” projesi. Bu projey-
le ilgili olarak, “Özellikle ergenliğe 
geçişte yaşadığı aşkın ilk ve son ol-
duğunu sanan ve bu duygusal dö-
nemdeki düş kırıklıklarını şiddete 
dönüştürebilen çocuklara ve genç-
lere, ‘ilk aşk’ı herkesin yaşadığını ve 
geride bıraktığını örneklemeyi he-

defledik,” diyorsunuz. Bu proje nasıl 
doğdu? Hedeflerinize ulaşabildiniz 
mi? Bu proje kapsamında ilginç şey-
ler yaşamış olabilirsiniz gibi geliyor 
bana gençlerle, gençliğe hazırlanan 
çocuklarla. Var mı böyle anekdotlar?

A.Ç.: Bu fikir Aytül’den çıktı. Böyle 
güzel ve yüreklilik isteyen projeler hep 
Aytül’den çıkar zaten. Âşık Oldum ki-
tabının editörlüğünü benim yapmamı 
istedi Aytül. Proje gerçekten heyecan 
vericiydi, bu konuda ben de elimden 
geleni yapmaya çalıştım. Çocuklar, 
gençler, dahası yetişkinler için kitabın 
bir özdeşim önerisi olduğuna inanı-
yorum. Yaşamı, duyguları, kendini ve 
karşındakini keşfetmeye yönelik bir 
öneri bu.

A.A.: Benim en iyi projelerim hep 
yolda doğmuştur. Neden diyecek olur-
sanız, arabada okuyamam, yazamam; 
internet de yok. Sadece düşüncelerime 
odaklanabileceğim harika bir süreçtir 
yol.

Ergenlik dönemi, aslında 1995’ten 
beri üzerinde durduğum bir konu. Bu 
geçiş sürecinin sorunlarını konu alan 
Kızım Ben Çocukken, Oğlum Ben Ço-
cukken 1995’te yayımlandı. Kızım Ner-
desin ve Oğlum Nerdesin adlı kitapların 
yayım tarihi de 1998 ya da 1999, yanlış 
hatırlamıyorsam… Ergenlik, gençle-
rin kendini ve çevresini abartıyla eleş-
tirdiği ve dünyayı farklı aynalardan 
görüp yaşamla kavgalaştığı bir dönem. 
Ben bu dört kitapla, sorunları mizahi 
bir bakışla ortaya koyarak, ilkgençlik 
sancılarını yaşayan çocuklara, olayla-
rı eğlenceli yanından görebileceği bir 
ayna tutabilirim umudundaydım.

Ancak o dönem için yazılacak hiç-
bir şey yeterli değildi. Hatırlıyorum, 
Ayla Hanım’ı daha yoldayken aramış-
tım. Heyecanla aklımdakileri aktar-
dım; o da çok beğendi. Ama projeyi 
gerçekleştirmek için bir dayatmam 
vardı: Kitabın editörlüğünü Ayla Çı-
naroğlu yapacaktı.

“Aşk” konusu bence, ergenlik dö-
neminde ayağı yerden kaydıran en 
ölümcül konu. Aşk yüzünden birbirle-
rine ya da kendilerine zarar verebiliyor 
gençler. Oysa kim ilk aşkıyla evlenip 
de başına gökten üç elma düşmüş? 
Neden aşk “tek kez” yaşanır sanılıyor 
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ki? Bu soruların yanıtlarını araştır-
mak ya da ilk kez âşık olunduğunda 
yaşanan duyguların analizini yaparak, 
bunun gerçekten aşk olup olmadığını 
sorgulamak değildi amacım, yalnızca 
herkesin ilk aşkını yaşayıp ardında bı-
raktığını örneklemek istiyordum.

Nice duygular gelir geçer. Biz de-
vam ederiz yolumuza. Gençler bunu 
bilirlerse, geleceğe daha umutla ba-
kar, “Benden başkasına yâr etmem,” 
çarpıklığıyla şiddete yönelmez umu-
dundaydım. Yetişkin ayrılıklarında da, 
terk edilen ya da reddedilenin derhâl 
silaha sarılmasının nedenlerini ilk 
gençlikte yerleşip zamanla kemikle-
şen, “Ya benim olmalı ya toprağın” 
hezeyanından kaynaklandığını düşü-
nürüm hep.

Çocukluğunuzda en beğendiği-
niz, sizde iz bırakan yazarlar, eserler 
hangileriydi?

A.Ç.: Benim çocukluk dönemim-
de zaten çocuk kitabı yok gibi bir 
şeydi. Okul döneminde de Polyanna, 
Küçük Lord, Oliver Twist, Tom Sawyer 
gibi klasikleri okudum herkes gibi. Kü-
tüphanelerden yararlanma alışkanlığı 
kazandırılmamıştı bize. Kütüphanele-
ri soğuk, ürkütücü yerler; kütüphane 
görevlilerini de asık suratlı, sevimsiz 
kişiler olarak anımsıyorum. Dilediğim 
kitabı satın alma gücüm zaten yoktu, 
bu nedenle ilkgençlik yıllarımda elime 
ne geçtiyse onu okudum. 

Varlık Yayınları kitaplarının, be-
nim dönemimin kitapseverleri üs-
tünde büyük etkisi vardır. Çok etki-
lendiğim Orhan Veli ve onun Fransız 
şiiri çevirileri, Cahit Külebi, Dağlarca 
kitapları halen kitaplığımda durur. 
Istrati, Steinbeck, Kafka, Gogol yapıt-
larının yanı sıra Sait Faik’in öyküle-
riyle de Varlık kitaplarında tanıştıktan 
sonradır ki edebiyata bir başka gözle 
bakmaya başladım. İç dünyama daha 
yakın, edebiyatın gücünü duyumsatan 
bir sesleniş buldum Sait Faik’in yapıt-
larında. Sonra da daha fazla okumaya 
başladım. Eh, her okuduğum kitap 
bana bir şeyler kazandırmıştır herhal-
de diye düşünüyorum.

A.A.: Hangi çocukluktan söz et-
tiğinizin farkında mısınız Zarife Ha-
nım! Tam 50 (elli!) yıl öncesi şimdi 
konuşulan… Saman kâğıtlara basılı, 
birbirinden uyduruk metinler, ilköğ-
retimin ilk kademesi seviyesinden de 
kötü çizilmiş resimler. Renkli resimli 
kitap bir hayal… 

Beşinci sınıfı bitirip İzmir Ameri-
kan Koleji’nin sınavını kazanınca, ba-

bam okul taksitlerini ödemekte epey 
zorlansa da, beni bu okula yazdırdı. 
Kütüphaneyi ve güzel baskılı, ciltli ki-
tapları ilk kez orada gördüm ben. 

Çocuk/gençlik edebiyatında eser 
vermek, yazar olmak isteyen gençle-
re neler önerirsiniz?

A.A.: Gençler çok aceleci. Tamam, 
hayatın değerini ve kısa olduğunu biz-
den erken keşfetmiş olabilirler, ama 
henüz olgunlaşmadan ağaçtan düş-
mek isteyen acelecilikte olmaları, on-
lara hayatı uzatmıyor ki!..

Daha 9 yaşında şiir kitabı hazırla-
yanlar mı, 11 yaşında ikinci romanını 
yazanlar mı dersiniz!.. Bilemiyorum, 
belki çağımızda Mozartlar her yerde-
dir. Bu konuda çok keskin olmak iste-
miyorum. Ama ben kendi adıma, ço-
cukluğundan beri yazıp duran, hatıra 
defterleri dolduran, hele ki ilk dosyası-
nı 17 yaşında hazırlamış, ilk köşe yazı-
sını 21 yaşında yazmaya başlamış biri 
olarak, ilk kitabım 30’un üstündeyken 
yayımlandığı için hep “geç kaldım” 
telaşını yaşamışken, şimdi baktığım 
yerden ne kadar doğru bir zamanla-
ma içinde olduğumu görüyorum. Bu 
pencereden gençlere söyleyebileceğim 
şudur ancak: Dosyanızı sürekli kontrol 
etmelisiniz. Bu kontroller günleri değil, 
ayları, yılları kapsamalı. Dokunduğu-
nuz her sözcükle 3 ay sonraki, 6 ay son-
raki bir okumaya randevu almalısınız. 
Bu arada deneyimlerinizi, okuyarak 
ve yaşayarak çoğaltmanız, dosyanızı 
mükemmele taşımanızda büyük etken 
olacaktır. Bir gün, artık tek sözcük, tek 
anlam bile değiştirmenizin gerekmedi-
ğine karar verdiğinizde, dosya hazırdır. 
Sonuç: Sabır ve çalışma öneriyorum…

A.Ç.:  Ben de kısaca yaşama bütün 
duyularını açık tutarak bakmalarını, 
çok okumalarını ve çok yazmalarını 
öneririm.

Yeni çıkanlar içinde var mı gözü-
nüze çarpan parlak yazarlar?

A.Ç.:  Var elbette. İsim vermem bi-
raz zor, ama Çocuk ve Gençlik Yayın-
ları Derneği’miz çeşitli kategorilerde 
yılın çocuk ve gençlik kitapları seçimi-
ni yaparak genç yazarları ve çizerleri 
destekliyor.

A.A: Yıllar önce, Mavisel Yener’in 
1998’de K Yayınları tarafından yayım-
lanan ilk kitabı Mavi Elma elime geç-
tiğinde, kitabı okurken, “İyi bir yazar 
geliyor,” diye düşündüğümü hatırlıyo-
rum. Aradan geçen zaman içinde or-
taya çıkan yapıtları yargımı doğruladı.

Şimdilerde göze çarpan yazar çok 
da, “parlak” deyince orada biraz dik-

katli davranmak gerek. Kolay yetişmi-
yor parlak yazarlar. Böyle bir yargıyı 
yazara erken teslim etmek, yakın gele-
cekte yapabileceklerinin yolunu tıka-
yabilir, süreci doğal akışından çıkarıp 
yazarın yaratıcılığına zarar verebilir 
görüşündeyim. 

Peki, son olarak size “İyi Kitap” 
nedir diye sorsak?..

A.Ç.:  Aaa, bakın bu çok şaşırtmalı 
bir soru oldu. Bence İyi Kitap, ülke-
mizde çocuk ve gençlik yazını alanın-
da yayımlanan bütün kitapları tarayıp 
inceleyerek iyi kitapları saptayan ve bu 
kitapları tanıtarak eğitmenlere, velile-
re yol gösteren, toplumu çocuk yayın-
ları konusunda aydınlatan, nitelikli, 
üstelik bedelsiz bir yayın organı.

Diğer anlamını soracak olursanız 
eğer, iyi kitabın tanımı yapmak geniş 
kapsamlı, zor bir iş. Yaş grubuna gö-
relikten tutun, belirli amaca yönelik 
kitaplardan, kullanılan dilden, görsel 
nitelikten, fiziksel nitelikten, daha da 
pek çok şeyden söz etmek gerekir. 

A.A: İyi Kitap’ın ilk sayısını gördü-
ğümde gözlerime inanamadım. Biraz 
da, “Bakalım kaç sayı sürebilecek!” 
diye endişe ettiğimi hatırlıyorum. 
İkinci yaşını kutluyor olması çok se-
vindirici, emeği geçen herkesi kutladı-
ğım kadar, çıkar gözetmeksizin maddi 
ve manevi olarak derginin arkasında 
duranları da kutluyorum.

Yayımlanan kitapların böyle bir 
vitrine, tanıtıma ve biraz da didik-
lenmeye ihtiyacı vardı. Gazete ekle-
ri, sonuçta gazete eki olduklarından, 
günlük tüketiliyorlar. Ama İyi Kitap 
bütün bir ay boyunca elde dolaşıyor, 
ebeveynlere rehberlik ediyor, ayrıca 
arşivleniyor.

 
Zarife BİLİZ
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 Okulda İlk Gün
Ayla Çınaroğlu

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Uçanbalık Yayınları / 33 sayfa

Babamın Sihirli Küresi
Aytül Akal

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Uçanbalık Yayınları / 85 sayfa
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Veli toplantısından sonra kaça-
cak delik arayan zavallı arkadaşlarım; 
sizlere sesleniyorum! Hepimizi kurta-
racak bahaneyi buldum! “Fakat anne-
ciğim, ampulü icat eden Thomas Alva 
Edison’un öğretmenleri bile onun tam 
bir salak olduğunu düşünüyormuş. 
Ama bak, herkesin evinde onun icadı 
var şimdi.”

Bu müthiş mazeret nereden aklı-
na geldi durup dururken diyeceksi-
niz. Tabii ki bu ay okuduğum Meşhur 
Olan Fakir Çocuklar’dan. İçinde tarihte 
önemli şeyler yapmış insanların biyog-
rafileri var. “Aman sen de, biyografi mi 
okuyorsun boş zamanlarında?” dediği-
nizi duyar gibiyim. Ama yanılıyorsu-
nuz, kitap o kadar eğlenceli anlatıyor ki 
bütün bunları. Hem, bu kitabı okuduk-
tan sonra, annemlerin konuşmalarında 
isimleri geçen insanların kim olduğu-
nu da öğrenmiş oldum. Mesela Dos-
toyevski! Rus edebiyatının en önemli 
isimlerinden olan bu yazar, evde eğitim 
alırmış ve yaptığı her yanlış için bir saat 
ayakta durmak zorundaymış. Char-
les Dickens denen beyefendi ise çok 
önemli bir yazarmış ve daha çocukken 
babasının borçlarını ödeyebilmek için 
ayakkabı boyası üreten bir fabrikada 
çalışmak zorunda kalmış.

Sadece yabancılar değil, iki Türk de 
var kitabın içinde. Biri Ahmet Mithat, 
diğeri de Mehmet Akif Ersoy. Meh-
met Akif ’i biliyordum tabii, ama dört 
tane dil bildiğini ve iyi bir yağlı güreş 
pehlivanı olduğunu hiç duymamıştım. 
Ahmet Mithat’ı ise −kimselere söyle-
meyin− hiç duymamıştım. Ünlü bir 
yazar ve gazeteci olan Ahmet Mithat, 
iş yaşamına baharatçı çırağı olarak 
başlamış.

“Ama hepsi yazar bunların, başka 
kimse yok mu bu kitapta?” demeyin. 

Çünkü klasik müziğin dehalarından 
olan Beethoven da var kitapta. Zavallı 
adamcağızın çocukluğu fakirlik içinde 
geçmiş. Kariyerinin başlarında insan-
lar onun kötü bir besteci olduğunu dü-
şünüyorlarmış. Bütün bunlar yetme-
miş; kırk yaşları civarında tamamen 
sağır olmuş. Ne sefalet!

Ünlü bir politikacıya da değinme-
den duramamış yazarımız; Abraham 
Lincoln’ün de hayatını anlatmış bize. 
Ben aslında bu beyi de pek tanımı-
yordum, ama önemli olan öğrenmiş 
olmam. Abrahamlar çok fakirmiş. 
Oturdukları ev kütükten yapılmaymış 
ve her yağmur yağdığında su basarmış 
evlerini. 20 yaşına gelene kadar hem 
annesini hem de ablasını kaybetmiş. 
Fakat Abraham bütün bunların üste-
sinden gelmiş ve ABD’nin en önemli 
başkanlarından biri olmuş.

Ayrıca, günümüzde çok kullandı-
ğımız paratoner ve buhar motorunun 
mucitleri de var kitapta. Paratonerin 
mucidi olan Benjamin Franklin, çok 
yönlü bir adammış. Aynı zamanda po-
litikacı, düşünür, bilgin ve devlet ada-
mıymış. Kısaca Ben denen Benjamin, 
okula sadece iki yıl gitmesine rağmen 

okumayı, yazmayı çok severmiş. İlk 
yazılarını ise “Silence Dogood” (Ses-
sizlik İyidir) takma adıyla 15 yaşında 
yayımlamış. 

Buhar motorunun mucidi olan Ja-
mes Watt ise çok çıtkırıldım bir çocuk-
muş; okula düzenli gidemezmiş, oku-
mayı annesinden öğrenmiş. 17 yaşın-
dayken bulaşıkçılık yapıyormuş. Sonra 
lokomotiflerin ve buharlı gemilerin 
çalışmasını sağlayan buhar motorunu 
icat etmiş.

Neyse, çok uzatıp bütün kitabı an-
lattım neredeyse. Bence çok yararlı bir 
kitap bu (özellikle de genel kültür sevi-
yesini azıcık arttırmaya ihtiyaç duyan 
arkadaşlar için). Hem eğlendirip hem 
öğretmeyi başarıyor; kaçırmamak 
lazım yani. Ama size küçük bir tüyo 
vereyim; bu kitabı anne babanıza gös-
termeyin. Çünkü benim annem bu ki-
tabı görünce hemen başladı öğütleri-
ne: “Bak kızım, insanlar ne koşullarda 
dünyayı etkileyen işler yapıyor, senin 
bütün isteklerin oluyor ama şu hale 
bir bak!” Ne yapalım anneciğim, senin 
de bana hep söylediğin gibi, hayatta 
her zaman bütün isteklerimiz gerçek-
leşemez, değil mi?  Yine yazıya ailevi 
sorunlarımızı sokmadan edemedim; 
en iyisi, siz bu eğlenceli kitabı okuyun. 
Ben de kitabın içinden işime yaraya-
cak birkaç bilgi daha bulayım.

Meşhur Olan Fakir Çocuklar
Recep Şükrü Apuhan

Timaş Yayınları / 160 sayfa

Çocuk yazarımız bu ay, Meşhur Olan Fakir Çocuklar’ı yazdı. Dostoyevski’den Ahmet Mithat’a, 
Beethoven’dan Abraham Lincoln’e pek çok ünlü simanın çocukluğunda yaşadığı zorlukları anlatan 
kitap hepimize hayata dair cesaret ve ilham veriyor. 

Çocukluklarında neler 
çekmişler?..

İnci ÖZGÜRÇocuk (da) yazar

Benjamin Franklin
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Tudem Edebiyat Ödülleri 8 yıldır 
veriliyor ve her yıl çocuk yazınına yeni 
eserler kazandırmaya devam ediyor. 
2010 yılının Tudem Edebiyat Ödül-
leri “Yaz, Çiz, Boya, Kitaba Merhaba” 
yarışmasında birincilik ödülünü alan 
Bahçıvan Köstebek ve Uçan Karınca 
Kıvırcık adlı eser, deneyimli bir ressam 
olan Aysun Berktay Özmen’in kale-
minden okurlara ulaşıyor. Özmen, 
hem yazdığı hem de resimlediği ki-
tapla çocuk edebiyatı resimli öykü tü-
ründe bundan böyle adından sıkça söz 
ettireceğe benziyor. 

Özmen zor olanı başarmış, ortaya 
yalın bir metin ve resimler çıkarmış. 
Öncelikle kitabın resimleriyle başla-
mak istiyorum. Suluboyanın verdiği 
açıklı koyulu renk derinliği imkânını 
iyi kullanan Özmen, ne çok ayrıntı ile 
okuru boğmuş ne de figürlerini cılız 
bırakmış. Çok hoş etki veren lacivert 
zeminde, bahçıvan köstebeğin kırmızı 
yanakları da sevimli bir ayrıntı olarak 
dikkat çekiyor. Kitabın tümünde bu 
tatlı lacivertin egemen olduğunu fark 

ediyoruz. Kitapta bir renk dili 
olduğunu gözlüyoruz. Eser gra-
fik tasarım açısından da derli 
toplu ve özenli. 

Yazarlar gücenmesin (ben 
de dâhil), bazı ressamlar on-
lardan iyi yazıyor. Galiba salt 
“yazarak” anlatma gibi bir dert-
leri olmadığı için doğal akıyor 
öyküler. Didaktik olmayan, 
sadece hikâye olsun diye kale-
me alınan tatlı metinler bunlar.  
Egodan ve aceleden azade, sade 
ve dingin. Feridun Oral’ın öy-
küleri böyledir mesela. Aysun 
Berktay Özmen de bu kıskanı-
lacak başarıyı yakalamış. 

Metin, duyarlılığı ve de 
çocuklara uygunluğu açısın-
dan da olumlu izlenim bıra-
kıyor. Yazarın ilk çocuk kitabı 
değil bu eser. Daha önce Bir 

Ressamın Bahçe Güncesi adlı eseri İş 
Kültür Yayınları’nca basılmış. Kulağa 
otobiyografik bir çalışma gibi geliyor. 
Ayrıca İnkılâp Kitabevi tarafından ya-
yımlanan, Bahçemdeki Çiçekler adlı bir 
eseri de mevcut. 

HAYVANLAR ÖZGÜR KALSIN
Bahçıvan Köstebek ve Uçan Karın-

ca Kıvırcık, bahçıvan köstebeğin ha-
yatında bir değişiklik yapmak isteme-
siyle başlıyor. Tabii köstebeğin hayatı 
epey zor; toprak altında bazen sıkılıp 
havasız kalabiliyor haliyle. Yeryüzün-
de gördüğü güzellikleri, “cam kavanoz 
içinde bir bitki bahçesi” yaparak yuva-
sına taşımaya karar veriyor. Buna da 
“teraryum” dendiğini öğreniyor. Kös-
tebek, teraryumu özenle kuruyor. Çok 
hoş bir ayrıntı olarak teraryumunun 
içine kalemtıraştan bir ev bile koyu-
yor. Toprak altındaki yuvasında, güzel 
teraryumunu keyifle izlemeye başlı-
yor. Tıpkı biz insanların bir dekoras-
yon unsuru olarak akvaryumu kullan-
mamız gibi, değil mi? Derken köste-
bek bir de bakıyor ki cam kavanozun 

içinde bir karınca büyüyor. Topraktaki 
yumurtayla taşınmış olacak, bu karın-
ca iyice büyüyüp köstebeğin can yol-
daşı oluyor. Ancak zamanla tek başına 
kapalı olmaktan sıkılıyor ve hikâyenin 
sonu, altın kafese konan bülbüle ben-
ziyor. Bu kitaptaki ana mesaj, hayva-
nat bahçelerini ve akvaryumları seven 
tüm insanlara gitsin, demekten başka 
bir şey gelmiyor içimden. Bütün hay-
vanlar özgür kalsın, biz de onları iz-
lemek için birazcık da olsun doğanın 
içine girmeye cesaret edelim. Ya da 
edelim diye umalım. 

Yarışmada ikincilik ödülü alan Pe-
rili Öykü, Şafak Okdemir adlı bir çize-
re ait. Kitabın resimleri epey etkileyici. 
Çizer oldukça yaratıcı bir iş çıkarmış. 
Farklı tondaki renkler, geleneksel mi-
mariden yararlanılarak yaratılmış 
figürler ve suluboya etkisi ayrı ayrı 
resimlerin her birini seyirlik kılıyor. 
Kitaba konu olan Deniz Perisi, Bulut 
Perisi ve Kaya Perisi’nin çizimleri ise 
karakterize olmayı başarmış. 

Ancak metin yaş grubu için epey 
uzun ve çocuğa uygunluk açısından 
sorunlu olduğu yerler ver. Şiirsel bir 
dil ve deneysel bir anlatım içerse de 
metnin, yaş grubu ve öykü bütünlüğü 
açısından ele alınması, düzeltilmesi 
gerekirdi. Dil üzerinde oynama ce-
sareti olan Şafak Okdemir’in ileride 
çok daha başarılı öyküler yazacağının 
haberciliğini yapan bir ilk eser Perili 
Öykü. Ve de çizer-yazar olarak, periler 
dışında kendi kahramanlarını yarata-
cak bir yeteneğe sahip olduğunu da 
fark edecektir okurlar. 

2010 Tudem Edebiyat Ödülleri “Yaz, Çiz, Boya, Kitaba Merhaba” yarışmasında derece alan kitaplar 
nihayet yayımlandı!.. Türkçe resimli çocuk edebiyatımıza anlamlı birer katkı olan bu eserler “iyi 
kitap” hanesine yazılmalı. 

Periler aşkına! Bunlar 
ne güzel kitaplar böyle!.. Simla SUNAY

 Bahçıvan Köstebek ve Uçan Karınca Kıvırcık
Aysun Berktay Özmen 

Tudem Yayınları / 36 sayfa

http://alisveris.iskulturyayinlari.com.tr/tanim.asp?sid=C7U1FUEZ4R2RRUPH5P2F
http://alisveris.iskulturyayinlari.com.tr/tanim.asp?sid=C7U1FUEZ4R2RRUPH5P2F
http://www.idefix.com/kitap/bahcemdeki-cicekler-aysun-berktay-ozmen/tanim.asp?sid=KYUOI7XP45DLTOBEF8E4


Yarışmada üçüncülük ödülü alan eser Mavi Kuyruk 
adında çok neşeli bir kitap. Çizer-yazar Sait Munzur, Türk 
edebiyatı eğitimi almış bir karikatürist aslında. Son yıllarda 
çocuk kitabı resimlemeye başlamış. Öyküde başkahraman 
bir ressam. Kırmızı burunlu, yaşlı ressamın hayat öyküsü ile 
karşı karşıyayız aslında. Geçimini nasıl karşıladığını öğre-
niyoruz önce. (Malum, Türkiye’de sanatçı olmak zor!) Yaşlı 
ressam zamanla hiç resim satamaz oluyor. Hayatı gittikçe 
zorlaşıyor. Bir gün mavi kuyruklu bir kedi ile karşılaşıyor. 
Mavi kuyruğu sayesinde ressamın ihtiyacı olan her şeyi si-
hirle elde edebilen özel bir kedi bu. Ancak ressam sihirle 
sahip olunan şeylere önceleri sevinse de, zamanla, çalış-
mamaktan dolayı canı sıkılıyor ve mavi kuyruklu kediye 
sihir yapmasını yasaklıyor. Sonunda ressam tekrar resim 
yapmaya başlıyor ve mavi kuyruklu kediye ise onun yanın-
da uyuklamak düşüyor. Bu kitap bana  Sven Nordqvist’in 
Bay Pettson ve küçük kedi Findus serisini hatırlattı. Yaşlı 
ressam, Bay Pettson kadar sevimli. (Uzun süredir piyasada 
olmayan, harika resimli öykülerden oluşan bu seri Ayrıntı 
Yayınları tarafından yeniden basılıyor; ilgilenenlere duyu-
ralım.) 

Metinde kurgu ve anlatım hataları göze çarpsa da sa-
natçıyı merkeze alması açısından güzel bir hikâye Mavi 
Kuyruk. “Ağustos Böceği ve Karınca” masalındaki tembel 
müzisyene de güzel bir cevap niteliğinde. Öyle ya, son dö-
nemde artan bir ivmeyle ülkemizde sanatçılar yan gelip 
yatan kişiler olarak görülüyor. Hatta heykeller yıkılıyor. Ve 
buna rağmen, sanatçıların hayatını konu alan ne kadar az 
çocuk kitabımız var!.. 

Perili Öykü
Şafak Okdemir

Tudem Yayınları
28 sayfa

Mavi Kuyruk 
Sait Munzur 

Tudem Yayınları
 24 sayfa

http://www.idefix.com/kitap/sven-nordqvist/urun_liste.asp?kid=117717
http://www.idefix.com/kitap/kucuk-findus-kaybolunca-sven-nordqvist/tanim.asp?sid=OD8F4VF3CF6FB15M6735
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Çocukken, okula giden yol üzerin-
deki bir kırtasiyeden aldığımız çıkart-
ma kitapları vardı. Bu kitapların özel-
liği, kitabın bedava verilmesi, çıkart-
malardan ilkinin de kitabın içinden 
çıkmasıydı. Kalan çıkartmaları sonra-
dan parayla almak gerekirdi. Çocuklar 
pratik zekâlı olurlar, malum. Biz de 
öyleydik. Parayla çıkartma satın alaca-
ğımıza, her defasında yeni bir “bedava 
çıkartma kitabı” ister, içindeki çıkart-
mayı alıp kitabı kırtasiye dükkânının 
yakınlarındaki bir çöpe atardık. Fakat 
işler böyle yürüyüp gitmedi; “asıl” ki-
tabımızda bir dolu boş sayfa varken 
hâlâ, kırtasiye dükkânındaki adam 
artık kitapların da parayla satıldığını 
söyledi. Ya çöpe atılan kitapları fark 
etmişti ya da hemen her gün kendi-
sinden yeni bir kitap isteyişimizden 
işkillenmişti. 

Fakat işte çocukların çıkartma tut-
kusunun önüne hiçbir şey geçemiyor, 
geçemez. Bir tür koleksiyoncu titizli-
ğiyle toplanıyor o çıkartmalar, uygun 
yerlere yapıştırılıyor, en sonunda da el 
yapımı bir esermişçesine sergileniyor, 
arkadaşlara gösteriliyor. Neden sever-

dik bunu yapmayı, çocuklar niçin hoş-
lanır bunu yapmaktan; doğrusu, şimdi 
pek anlayamıyorum. Sadece tanıdık 
bir duyguya yaslanarak kızıma da o 
kitaplardan alıyorum. 

Tatil dönemi geliyor. Yapılacak 
çok şey var; gezilecek yerler, oynana-
cak oyunlar, deniz, bahçe vs. Fakat ne 
kadar renkli bir programınız olsa da, 
çantada çocuk için kitap ve kırtasiye 
malzemesine yer ayırıyorsunuz. Bizim 
özel bir çantamız olur hatta. Boyama 
kitapları, çeşit çeşit boyalar, hikâye 
kitapları, karton maketler falan. Gü-
neşin o en tepede olduğu saatlerde 
çardağımızın gölgesi altında faaliyet 
yapmak için ne gerekiyorsa artık. 

Bu yaz çantaya üç yeni çıkart-
malı kitap konacak, ikisi İş Kültür 
Yayınları’ndan, diğeri Desen’den. 

300 çıkartmalı Çıkartmalı Gezi 
Kitabım, tatil gündemine de pekâlâ 
uygun. Kuzey Afrika çöllerinden Ame-
rika steplerine, Kuzey kutbu macera-
sından Avusturya karavan kampına, 
dünyanın en merak edilen noktalarına 
gidip, oralarda iz bırakmak kesinlikle 
eğlenceli olacak. Sayfalar büyük boş-
luklarla hazırlanmış; kurgusu çocuğa 
bırakılmış. Mesela balona mı binmiş 
bir kediyle bir köpek, o büyük boşlu-
ğu çocuğunuz çıkartmalarla süsleye-
rek gökyüzünde bir festival görüntüsü 
oluşturabiliyor. Turistik bir kentte yol-
cuğa çıkmış tur otobüsünün olduğu 
sayfayı, yine çıkartmaların yardımıyla 
kendisi yaratabiliyor çocuğunuz. Özet-
le, Çıkartmalı Gezi Kitabım hem çıkart-
maları seven çocuklara eğlence oluyor 
hem de hayal gücünü geliştiriyor. 

Kitapların bile kız çocuk/oğlan 
çocuk diye sınıflandırılmasına üzül-
sem de böyle bir gerçek var; kızlar 
Çıkartmalı Kıyafetleriyle Sporcu Kız-
lar kitabına kesin bayılacaklar.  Vicky 
Arrowsmith’in resimleyip Fiona 
Watt’ın yazdığı kitap, jimnastik, sörf, 
tenis, binicilik, basketbol, atletizm, 
tekvando, yüzme, buz hokeyi, buz pa-
teni gibi farklı spor dallarında çalışan 

öğrencileri gösteriyor. Her spor dalı 
için birer paragraflık bir metin bulu-
nuyor; o sporun hangi koşullarda ve 
nasıl yapıldığına dair ipuçları verili-
yor. Sörf yapacaksanız rüzgârın yönü 
ve şiddetinin önemli olduğunu unut-
mamanız gerekir; tenis için backhand 
vuruşunu ve servisleri geliştirmekte 
fayda vardır vb. Çocuk böylelikle hem 
kitabın içindeki çıkartmalar sayesinde 
sporcu kızlarını giydiriyor, hem hangi 
spor için hangi kıyafetin giyilmesi ge-
rektiğini öğreniyor, hem de spor dalla-
rı hakkında fikir sahibi olabiliyor. 

Jessie Eckel imzalı Çiziktir Boya 
Giydir, klasik bir tarza sahip. Biri es-
mer diğeri sarışın iki kız çocuğunu 
kitaptan kesip giydiriyor; tasarladığı 
kıyafetleri asabilmek için yine kitap-
taki yönlendirmeleri takip ederek bir 
gardırop tasarlayabiliyor çocuk. Kıya-
fetleri boyuyor, hatta kendi kıyafetle-
rini tasarlıyor. Kalınca bir kitap; uzun 
uzun başında oturabilir, yaz dönemini 
onunla geçirebilir çocuğunuz.  

Son olarak, bu çıkartmalı kitaplar 
bir işe daha yarıyor: Çocuğunuz kita-
bının başında çalışırken siz de onun-
la birlikte boyayabiliyor ya da kendi 
kitabınızı okuyabiliyorsunuz. Her iki 
durum için de anne babaya fırsat yara-
tıyor yani. İyi tatiller! 

Önümüz yaz, tatil geliyor. Bahçeler, kırlar, deniz kıyıları bizleri bekliyor. Güneşin tepede olduğu 
saatlerde çocuğunuzla sakin sakin vakit geçirebileceğiniz, onun hem el becerisini hem de hayal 
gücünü geliştirecek kitapları tatil çantasına koymayı ihmal etmeyin. 

Zaman da bol, 
eğlence de... Sema ASLAN 

Çiziktir Boya Giydir
Jessie Eckel

Çeviren: Yaprak Önen
Desen Yayınları / 160 sayfa

Çıkartmalı Kıyafetleriyle Sporcu Kızlar 
Fiona Watt 

Çeviren: Gamze Varım
İş Kültür Yayınları / 24 sayfa
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Çocuklara ölümü anlatmanın 
zorluğundan söz ederler. Ne yapsak, 
nasıl söylesek? Bundan daha zor olan 
konuysa çoğunlukla atlanır. Ona ölü-
mü anlattınız, yasla baş etmesini nasıl 
sağlayacaksınız? Dediniz ki; o artık 
gökyüzünde bir melek. Oradan bizi 
izleyecek, yine hep seninle olacak. Bu 
soyut ifadeler, yas tutarken bir çocuğa 
yardımcı olur mu dersiniz? Hiç san-
mam. Oysa gidenin yerine, somut, elle 
tutulur bir şey koyabilirseniz belki acı-
sı hafifler, özleme dayanması kolayla-
şır. Kaybettiğinin varlığını gökyüzün-
de aramaz, yanıbaşında bulur. Peki, bu 
“somut” şey ne olabilir? 

Sorunun yanıtı Angela Nanetti’nin 
Dedem Bir Kiraz Ağacı kitabında ve 
Tonino’nun hikâyesinde saklı. Tonino, 
köyde yaşayan anneanne ve dedesine 
çok düşkün. Çünkü onlar her zaman 
neşeli ve sevgi dolular, üstelik bunu 
göstermekten sakınmıyorlar. Anne-
annesinin en büyük uğraşı tavuklar ile 
kazlar. Özellikle, Alfonsina adını ver-
diği kazını çok seviyor. Onunla konu-
şuyor, yavrularını koynunda uyutuyor. 
Dedesinin biriciği ise Felice adındaki 
kiraz ağacı. Ona öylesine düşkün ki 
ayaz vurduğunda tomurcukları dökül-
mesin diye altına ateş yakıp başında 
bekliyor.

Önce anneannesi ölüyor Toni-
no’nun. Bu onun ölümle ilk tanışması 
ve çevresindekilerin, “Uzun bir yolcu-
luğa çıktı, artık gökyüzünde!” gibi açık-
lamaları elbette onu sakinleştirmeye 
yetmiyor. Neyse ki dedesi henüz ya-
nıbaşında. “Anneanneni artık göreme-
yiz, ama o aslında hiçbir yere gitmedi, 
biliyor musun?” diyor Tonino’ya. “Ye-
rine Alfonsina’yı bıraktığını söyledi ve 
onun yokluğunu hissetmememiz için 
Alfonsina’ya çok iyi bakmamızı istedi.” 

Sonrasında, Tonino’nun dedesi 
Alfonsina’yı yanından hiç ayırmıyor, 
eşi hayattaymış gibi onunla konuşuyor. 
Böylece Tonino asla unutmayacağı bir 
yaşam dersi alıyor: İnsanları yitirebili-
riz ama bıraktıklarına sahip çıkarsak, 

anısına kıymet verirsek, o kişi –bir 
yerde unuttuğumuz şemsiye, yerinde 
bulamadığımız bir saat gibi– kaybol-
maz yaşamımızdan. Onun emek ve 
sevgi verdiklerine emek ve sevgi ver-
meyi sürdürdükçe, o kişi ölmez aslın-
da, yine bizimle olur. Dersini şu cüm-
leyle taçlandırıyor dedesi: “Birileri seni 
sevdiği sürece ölünmez.”

Tonino’nun kısa bir süre sonra 
bu derse ihtiyacı olacak. Çünkü an-
neannesinin ardından dedesini de 
kaybedecek. Ama bu kez ağlayıp sız-
lanmıyor. İşte Felice hemen yanında. 
Dedesi ona anlattı; ağaçlar da insanlar 
gibi nefes alırlar. Eğer Felice’i yaşatırsa, 
dedesi de ağaçla birlikte nefes almaya 
devam edebilir. 

Bu yüzden, belediye ekipleri gelip 
yol açmak için tarlaya girdiklerinde 
ve Felice’i kesmeye çalıştıklarında ilk 
karşı çıkan Tonino oluyor. En yüksek 
dalına tırmanıyor kiraz ağacının ve 
saatlerce inmemekte direniyor. Ta ki 
başkan gelip ağacı kesmeyeceklerine 
dair bir kâğıt imzalayıncaya kadar. 

Felice’in otoyol yapımı için kesil-
meye çalışılması, kitabın bir başka me-
selesine de işaret ediyor. Kitabın yazarı 
Angela Nanetti, hikâyesini anlatırken 
bir yandan da köy ile şehir yaşamını 
kıyaslıyor ve tüm olumlu özellikleri 

köylülere atfediyor. İlgisizlik, bencil-
lik, duyarsızlık ise “hepsi birbirine 
benzeyen” şehirlilerin özellikleri. Köy-
dekiler Tonino’nun anneanne ve dede-
si gibi. Bu noktada Felice köyü, otoyol 
ise şehir yaşamını simgeliyor ve ağacın 
kesilmekten kurtulmasıyla, finalde ka-
zanan köy oluyor. Belli ki yazar, şehir 
yaşamının –ya da siz isterseniz buna 
medeniyet deyin– hayatımızdan neleri 
çaldığını gösterme peşinde. Okuru da 
doğaya, insanlara, yaşama daha ilgiyle, 
sevgiyle bakmaya çağırıyor. Dedesi-
nin Tonino’ya ağaca çıkmayı öğretir-
ken söyledikleri bu çağrının güzel bir 
ifadesi: “Bir kuş ya da kedi olduğunu 
düşünmelisin; ağacın senin arkadaşın, 
hatta evin olduğunu düşünmelisin. 
Rahat olmalısın, kendini rahat hisset-
melisin. Ayakkabılarını çıkar. Şimdi de 
korkmadan hareket et, Felice seni tutar.”

Dedem Bir Kiraz Ağacı okurun içi-
ni ısıtan bir hikâye anlatıyor. Üstelik 
bunu bir çocuğun sesini satırlarda du-
yurarak; hüzünlerini, sevincini, zengin 
anlam dünyasıyla birlikte yansıtarak 
yapıyor. Kitabı bitirdiğimde, keşke bu 
kitabı çok önce, henüz sevdiğim kim-
senin ölmünü görmemişken okusay-
dım diye düşündüm. O zaman benim 
de eski bir otomobilden dayım olabi-
lirdi. Yine de biliyorum ki geç kalmış 
sayılmam. Çünkü ölüm her an başka 
bir sevdiğimizi yakalayabilir ve yas her 
yaşta aynı şiddette hissedilir.

İnsanları yitirebiliriz ama bıraktıklarına sahip çıkarsak hiçbir şey kaybolmaz hayatta. Çağdaş 
İtalyan edebiyatının, Hans Christien Andersen Ödülü dâhil pek çok ödül almış usta kalemi Angale 
Nanetti’den ölümle ve yas gerçeğiyle baş etmeye dair sıcacık bir hikâye: Dedem Bir Kiraz Ağacı. 

Birileri seni sevdiği 
sürece ölmezsin… Aslı ULUŞAHİN

Dedem Bir Kiraz Ağacı
Angela Nanetti

Resimleyen: Anna-Elena Balbusso 
Çeviren: Müren Beykan

Günışığı Kitaplığı / 160 sayfa
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Bilgisayar oyunları popüler oldu-
ğundan beri romanlarda ve filmlerde, 
“gerçek olan oyunlara” dair hikâyelerle 
sık sık karşılaşıyoruz. Şöyle bir düşü-
nünce, pek de tuhaf değil bu aslında. 
Ne de olsa bir bilgisayar oyununun en 
cazip yanlarından biri, bizimle bir tür 
gerçeklik anlaşması yapmasıdır. Oyu-
nu oynadığımız süre boyunca kendi 
dünyamızın, kendi hayatımızın ku-
rallarını, kısıtlamalarını ve tasalarını 
arkada bırakıp, oyunun bize sunduğu 
kuralları, kısıtlamaları ve tasaları ku-
caklarız; bir bakıma oyunun gerçek-
liği içinde solumaya başlarız. Besbelli 
ihtiyaç duyduğumuz ve farklı farklı 
alanlarda tekrar tekrar icat ettiğimiz 
bir takas bu. Belki de, İnsanlığı An-
cak Sen Kurtarabilirsin’in kahramanı 
Johnny Maxwell’in arkadaşlarından 
Yo-yok’un dediği gibi, gerçek hayatta-
ki sorunları çözemediğimiz için baş-
ka bir yerde çözebileceğimiz sorunlar 
yaratıp onlarla uğraşmak istiyoruz. 

Belki o yüzden hayatın 
karmaşıklıkları yeri-
ne, sorunların ve çö-

zümlerin basit olduğu 
oyunlara ihtiyaç duyu-
yoruz.

Doğrusu Terry Prat-
chett’ın bu tür yansı-
maların doğası üzerine 
düşünmemiş olması 
tuhaf olurdu. Ne de 
olsa Diskdünya kitap-
larını okumuş olanların 
bileceği gibi, kendisi, 
yaşadığımız şu “gerçek 
dünya”yı ondan bahis 
bile etmeden hicvede-
bilme becerisine sahip 
bir mizah ustası. Ya-
rattığı ilginç ve muzip 
fantastik evrenlerle bizi 
kendimize biraz yaban-
cılaştırıp şöyle iki adım 
geri çekilmeye ve kendi 

hayatımıza başka bir gözle bakmaya, 
onunla dalga geçmeye teşvik ediyor. 
Tabii bu arada hasbelkader içine düş-
müş gibi göründüğü öykü türünün, 
yani genellikle fantastik romanların 
gelenekleriyle de dalgasını geçmeyi 
ihmal etmiyor. Eh, ne de olsa anlattı-
ğımız öyküler de yaşadığımız “gerçek 
hayat” kadar şey söylüyor hakkımızda. 
Onları bu hicvin dışında tutmak olur 
mu hiç? 

Nitekim İngiliz yazar, İnsanlığı An-
cak Sen Kurtarabilirsin’de de hikâye 
anlatma geleneğimizi hicvinin dışın-
da tutmuyor: Bu sefer de, anlattığımız 
hikâyelerde sıkça kendini gösteren 
“insanlığı kurtarma” fantezileriyle 
dalga geçiyor. En çok da, “insanlığı 
kurtarmak” deyince aklımıza hemen 
savaşarak bir şeyleri yok etmenin gel-
mesiyle…

Aslında temel bir açıdan Prat-
chett’ın alıştığımız çizgisinden biraz 
farklı bir roman bu: Hayali bir ge-
zegende değil, dünyada geçiyor, en 
azından kısmen! Romanın kahramanı 
Johnny Maxwell, doksanlı yılların ba-
şında İngiltere’de yaşayan 12 yaşında 

bir çocuk. Annesiyle babası evlilikle-
rinde sıkıntılı bir dönemden geçiyor-
lar, belki de boşanmayla sonuçlana-
cak bir dönem bu. Salonda fırtınalar 
koparken, Johnny’nin çoğu zaman 
odasına çekilip kendi başına oyalan-
maktan başka çaresi kalmıyor, bunu 
da genellikle bilgisayar oyunu oyna-
yarak yapıyor. Kendi halinde, sakin 
bir çocuk Johnny; pek öyle sivrilikleri, 
dikkat çekici özellikleri olmayan biri. 
Oyun dükkânında karşılaştığı bir kıza 
daha sonra telefonda kendini hatır-
latması gerektiğinde, kız dükkândaki 
neredeyse herkesi sayıyor, ama onu 
hatırlamıyor. Öte yandan Johnny’nin 
paha biçilmez bir özelliği var: Ezbere 
davranmak yerine durup düşünmeyi, 
alışılmışın dışında seçeneklere bak-
mayı beceriyor. Ayrıca, başkalarını 
dinlemeyi de iyi biliyor. İşte bu yüz-
den, oynadığı bilgisayar oyunundaki 
“istilacı uzaylılar” ekranına panik dolu 
mesajlar göndererek ona teslim olduk-
larını söyleyince, oyunu oynayan diğer 
çocukların aksine ateş etmeye devam 
etmiyor. Onlarla yazışmaya başlıyor!

AMA BİZ ÖLÜYORUZ!
Bu ilginç fantezide, bilgisayar oyu-

nu, içindeki varlıklar (yani oyuncunun 
açısından “düşmanlar”) için, somut 
sonuçları olan, son derece gerçek bir 
yer haline geliyor. İnsanlar gibi öl-
düklerinde “yeni hak”ları olmuyor bu 
uzaylıların, yok olup gidiyorlar. Nite-
kim Johnny kendisini ateşkese ikna et-
meye çalışan ScreeWee’lere, “Ben size 
ateş ederim, siz de bana ateş edersiniz, 
oyun bu,” deyince, uzaylı filosunun 
dişi kaptanı, “Ama biz ölüyoruz!” yanı-
tını veriyor. 

Bir süre sonra Johnny uzaylılarla 
bilgisayarından yazışmakla kalmıyor, 
uyuduğunda kendini onların, yani 
oyunun evreninde bulmaya da başlı-
yor. Başta bu yolculuklar rüyadan iba-
ret izlenimi verse de, kısa süre sonra 
etkileri “dışarıdaki” diğer oyuncula-

Diskdünya kitaplarıyla da tanınan Terry Pratchett, ilk Körfez Savaşı döneminde yazdığı, İnsanlığı 
Ancak Sen Kurtarabilirsin adlı kitapta, oynadığı bilgisayar oyunu birdenbire, “ateş açıp yok 
etmekten” çok daha karmaşık hal alan bir çocuğun öyküsünü anlatıyor. 

Gerçek oyunlaşırsa,
oyun gerçek olur! Kutlukhan KUTLU



rın bilgisayarında da görülüyor. Mesela Johnny uzaylıların 
“güvenli geçiş hakkı” talebini kabul edip, yıldız gemisinde 
onlarla birlikte, oyunun geçtiği bölgeden uzaklara, Scree-
Wee’lerin dünyasına doğru yola çıktığında, “gerçek hayat”ta 
oyunu oynayan herkesin dünyasında uzaylılar yok oluyor, 
geriye sadece karanlık bir uzay kalıyor! Böylece “İnsanlığı 
Ancak Sen Kurtarabilirsin” adlı oyun, Johnny için başta bek-
lediğinden epeyce karmaşık bir hal alıyor.

Fakat Pratchett için de bütün mesele bu zaten: işleri bi-
raz karmaşık hale getirmek. İngiliz yazar bu kitabı 1992’de, 
yani ilk Körfez Savaşı devam ederken yazmış. Televizyonda 
naklen görüntüleri verilen ilk savaştı bu: Her tarafı koyu 
yeşile boyayan “gece görüşü”nde Irak semalarında ışık gös-
terisi gibi iz bırakan ağır silah mermilerinin görüntüleri, 
tuhaf bir şekilde bilgisayar oyunlarını hatırlatıyordu, gerçek 
değilmiş gibiydi. Oysa elbette ki sonuçları son derece ger-
çek ve ağırdı. Kitapta da defalarca bahsi geçiyor bu savaşın: 
Johnny, arada bir televizyonu açtığında bu savaşın görüntü-
lerini görüyor ama her seferinde de film sanıyor. 

OYUN GERÇEK OLUYOR!..
Bu bakımdan Pratchett’ın, “gerçeğin oyun gibi”leştiği 

bir zamanda, yazdığı romanda “oyunu gerçek gibi” yaptığı 
söylenebilir. Hani arkadaşı Yo-yok Johnny’ye, çözemediği 
sorunları çözülebilecek sorunlara dönüştürmeye çalıştığı-
nı söylüyor ya... Belki Pratchett da gerçek hayatta karmaşık 
konuları basitleştirmeye çalışmamızdan duyduğu hayal kı-
rıklığıyla, tam da kendisine yakışır bir muziplik yapıyor ve 
basit olması beklenen bir şeyi, yani bir bilgisayar oyununu 
karmaşıklaştırıyor. Biraz daha olgun düşünmeyi gerektiren 
kararların verildiği bir yere dönüştürüyor onu. 

Peki, öyleyse Pratchett, “Gerçek oyunlaşırsa, oyunlar da 
ister istemez gerçek olur” mu demeye çalışıyor? Kim bilir? 
Ama İngiliz yazarın bu fikri sadece okuruna nasihat vermek 
için kullanmadığını söylemek gerek. Verdiği mesaj yalın ve 
üstüne düşünmeye değer bir mesaj, ama roman bu mesa-
jın ağırlığı altında boğulmuyor; tüm Pratchett kitapları gibi 
İnsanlığı Ancak Sen Kurtarabilirsin de hayli komik anlarla 
ve renkli tiplerle dolu. Üstelik Johnny Maxwell gibi, çoğu 
okurun hemen özdeşleşebileceği bir kahramanın yanı sıra, 
bilgisayar oyunlarını oynamak yerine koruma sistemlerini 
kırmaya meraklı Bıngıl ve “havalı” şeylerle pek işi olmayan, 
büyümüş de küçülmüş Yo-yok gibi akılda kalıcı yan karak-
terlerle dolu. 

Evet, şimdiye kadar “gerçek olan oyun”larla ilgili çok 
hikâye okuduk. Ama Terry Pratchett’ınki ciddiyetiyle de 
mizahıyla da bu alanda kendine çok özel bir yer ayırıyor. 

İnsanlığı Ancak Sen Kurtarabilirsin
Terry Pratchett

Çeviren: Niran Elçi 
Tudem Yayınları / 208 sayfa
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Öğrencilik yaşamında başarı ölçü-
tünün sorulara doğru yanıt vermekten 
ibaret olması acı verici bir gerçektir. 
Okulda geçen yılları, doğru yanıtları 
arayıp bularak ve doğru yanıt verdikçe 
sınıf geçerek geride bıraktıktan son-
radır ki, doğru soruları sorabilmenin 
çok daha büyük bir beceri olduğunu 
fark ederiz. 

Şu bir gerçek: Doğal hallerine bı-
rakıldığında soru sormayı en iyi bece-
renler çocuklardır. Ve sanırım, bunun 
tek nedeni çocukların erişkinlere göre 
yanıtlanacak sorularının daha fazla 
olması değil, soru sorma konusunda 
daha cesur olabilmeleridir. Bazı so-
ruların insanı güç durumda bırakabi-
leceğini, “bilmemek değil öğrenme-
mek ayıp” lafının aslında, “öğren ama 
mümkünse sorularınla kafa ütüleme-
den” anlamına geldiğini fark ettiğimiz 
anda, dilediğince soru soran, özgür, 
meraklı çocuk ruhlarımızı kaybederiz. 
Daha ölçülü, makul ve giderek ortalı-
ğı fazla karıştırmayan, durgun suları 
bulandırmayan, kimsenin huzurunu 
kaçırmayan sorular sormayı öğreni-
riz. Ya da daha basiti; soru sormamayı 
öğreniriz… Ne olursa olsun sorma ar-
zusundan vazgeçmeyenlerin önüne çı-
kan ikinci kritik nokta, verilen yanıtla-
rın doğruluğunu sorgulama becerisini 
kazanmaktır.

NTV Yayınları’ndan çıkan Sor 
Bakalım serisi, henüz sorma-sorgu-
lama sürecinde örselenme aşamasını 
tamamlamamış taze beyinleri kış-
kırtarak, “böyle gelmiş böyle gider” 
sistemine tatlı dille meydan okuyor. 
Sağlık, doğa, bilim, vücut, astrono-
mi alanlarından dört kitap ile “Nasıl 
Çalışır?” sorusunu soran bir kitaptan 
oluşan beş kitaplık bir dizi bu. Her so-
ruya karşılık bir değil, iki farklı yanıt 
bulabiliyorsunuz kitapta, ama o kadar 
aceleci davranmayın ve verilen her 
yanıta kanmayın. Zira soruları önce 
Doktor Abuksabuk yanıtlıyor. Der-
ken Profesör Aklıçabuk sazı eline alıp 

Abuksabuk’un sabuklamalarına karşı 
doğru açıklamaları getiriyor. 

Diş macunu tüpün içine nasıl ko-
nur? Doktor Abuksabuk bu soruyu 
şöyle yanıtlıyor: “Diş macunu tüpleri 
aslında küçük, yamyassı hayvancık-
lardan başka bir şey değildir ve bu 
hayvancıklar diş macununa bayılır. 
Latince adları da bu yüzden tupus diş 
macunus’tur. Diş macununu o kadar 
severler ki hepsini bir defada yalayıp 
yutarlar. Ve onları patlayıncaya kadar 
yemeden durdurmak mümkün değildir. 
İşte o zaman kafalarına bir kapak yer-
leştirilir ve tüp de böylece hazır olur!” 
Profesör Aklıçabuk’un bu soruya ver-
diği doğru yanıt kitapta saklı. Şu ka-
darını söylemekle yetineyim; tüpler 
pek çoğumuzun sandığı gibi ağzından 
değil, dibinden dolduruluyor. Resimli 
ve ayrıntılı açıklama için bkz. kitabın 
kendisi. 

ZİHNİ SİNİR MANTIĞI
“Nasıl Çalışır?” adı sizi yanılt-

masın; kitapta aslında birtakım alet 
ve cihazların nasıl çalıştığından çok, 
günlük yaşamda karşılaştığımız fi-
ziksel ve biyolojik olayların işleyiş 
mekanizmaları anlatılıyor. Konuların 
nasıl seçildiğini ise kestirmek zor. San-
ki bir grup meraklı çocuğu aynı yere 
toplayıp, “Hadi bakalım, dilediğinizi 
sorun?” demişler de her çocuktan bir-
biriyle ilgisiz, o anda ilk akıllarına ge-
liveren soruyu alıp kitaba koymuşlar. 
Dolayısıyla “Barkod nedir? Süt neden 
taşar? Gravyer peyniri neden delikli-
dir? Soğan doğrarken neden ağlarız? 
CD nasıl çalışır? Kendi kendimizi 
gıdıkladığımızda neden gülmeyiz? 
Yapıştırıcılar neden yapışır?” gibi bir-
biriyle pek alakasız görünen bir dizi 
soruyla aynı kitapta karşılaşmak sizi 
şaşırtmasın. Tam bir Zihni Sinir man-
tığıyla hazırlanmış soru seçimi ve sıra-
laması, çocukların ilgisini çekecek çok 
geniş bir konu yelpazesi sunduğu gibi, 
bir sorunun bilimsel ve gayrı bilimsel 
olarak iki farklı şekilde nasıl açıklana-

bileceğinin örneklerini de şakayla ka-
rışık veriyor. Bu açıdan Abuksabuk ile 
Aklıçabuk’un verdiği yanıtlar sadece 
sormanın değil, aynı zamanda verilen 
yanıtın doğruluğunu sorgulamanın 
önemini de vurgulayan bir zıtlık oluş-
turuyor.  

Sor Bakalım dizisinin bu iki karak-
teri, aslında 1996 yılında bir Fransız 
çocuk dergisi olan Astrapi’de doğmuş. 
Bir yazar-çizer ekibinin elinden çıkma 
kolektif bir çalışma olan Abuksabuk 
ile Aklıçabuk’un (aslı Zak ile Loufok) 
açıklamalarından, daha sonra bir dizi 
kitap ortaya çıkmış. 

Kitapların tasarımı da dikkat çe-
kici. İlk sayfada yer alan “İçindekiler” 
bölümünde, her sorunun yanında, so-
runun içeriğine uygun bir vinyet var. 
Aynı vinyet, ilgili soru ve yanıtların 
bulunduğu sayfanın kenarına da kü-
çük bir kulakçıkla eklenerek bir tür 
görsel fihrist oluşturulmuş. Dolayısıy-
la “İçindekiler” sayfasında ilgilendiği-
niz soruyu bulduktan sonra işiniz ga-
yet kolay. Sayfa numarası gerektirme-
yen bu ilginç tasarımda, parmağınızı 
konu vinyetinin üstüne getirip sayfayı 
çevirdiğiniz anda doğru yerdesiniz de-
mektir. 

Sahi, aklıma gelmişken, silgi kur-
şunkalem izini nasıl siler? 

Sağlık, doğa, bilim, vücut, astronomi alanlarından dört kitap ile “Nasıl Çalışır?” sorusunu soran bir 
kitaptan oluşan beş kitaplık Sor Bakalım dizisi, henüz sorma-sorgulama sürecinde örselenmemiş 
taze beyinleri kışkırtarak, “böyle gelmiş böyle gider” sistemine tatlı dille meydan okuyor.

Profesör Aklıçabuk ile 
Doktor Abuksabuk Şiirsel TAŞ

Sor Bakalım – Sağlık 
Sor Bakalım – Nasıl Çalışır 

A. S. Chilard, B. Muscat, M. Francoual, M. 
Joseph, P. M. Smith

Resimleyen: Monike Czarnecki
Çeviren: Alev Er

 NTV Yayınları / 110 sayfa
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“Ben çocukken hep yazdı,”  diye baş-
lar bir arkadaşım çocukluk anılarından 
bahsetmeye. Gerisi, biz şehir çocukları 
için, mecburen apartmanların gölge-
sinde renklenen hikâyelerle süslüdür. 
Çocukluğumuzu baharda, bahçede 
saklamak; dertlerden kaygılardan uzak 
hatırlamak en insani tutumlardan bi-
ridir. O eski bahçeye bekçilik etsin-
ler diye, çocuklara masallar anlatırız. 
Çünkü yaşamın yetişkinlik tarafına 
geçmiş olan bizler, yeterince görmüş 
geçirmişizdir ve sanki hiç çocuk ol-
mamışçasına, artık o masalları anlama 
yetisine haiz değilizdir.

Oysa çocukların yüz yüze kaldığı 
gerçeklik bizimkinden çok da farklı 
değil. Kimileri daha erken tanışır bu-
nunla, kimileri daha geç… Artık iyi ve 
kötünün arasındaki çizginin altı kır-
mızı kalemle çizilmemiştir; hayır, her 
zaman iyiler kazanmamaktadır.  Hak-
sızlık, ayrımcılık ve şiddet hayatın her 
alanında mevcuttur. Çocukları tüm bu 
teferruattan korumaya yönelik yakla-
şımlara inat, gerçeklerin sırası çoktan 
gelmiştir.

Christine Nöstlinger belki de, Nazi 
işgali altında bir bodrum sığınağında 
geçirdiği çocukluğunda başa çıkması 
gereken insanlık durumuyla, çocukluk 
mesaisini bir arada götürmek zorunda 
kalmış biri olmanın etkisiyle, başlarda 
yetişkinler ve eğitimciler tarafından 
kuşkuyla karşılanan yeni bir çocuk 
edebiyatı anlayışının yaratıcısı olma-
yı başardı. Farkı neydi bu edebiyatın? 
Hep çocuktan yana cephe alması, halk 
ağzından beslenen sivri bir dil kullan-
ması, ölüm ve cinsellik gibi tabu konu-
ları işlemesi, sosyal eleştiriden çekin-
memesi… Çocuk ve gençlik alanında 
1970 yılından beri kalem oynatan yaza-
rın 2009 yılında yayımlanan kitabı Pu-
ding Poli Karıştırıyor, Tudem Yayınları 
tarafından dilimize kazandırıldı.  Yazar, 
sağduyuyu temsil eden kahramanları 
Poli ve Rozi aracılığıyla, Viyana’da bir 
okuldan hem gülünç hem düşündürü-
cü kesitler sunarak günümüz çocuğuna 
bir bakış atarken, ülkemiz orta sınıf 
çocuklarına da teğet geçiyor. Elbette, 

evrensel ve zamanlar üstü “çocukluk 
durumunu” es geçmeden.

İşte karşınızda (ilköğretimin beş yıl 
olduğu sisteme göre ortaokul) 2A sını-
fını okuyucuyla buluşturan başkahra-
manlar Poli ve Rozi. Poli ya da nam-ı 
diğer Puding. Çalışan ve yemek pişir-
me konusunda başarısız bir annenin 
oğlu olarak, yemek işlerinde başının 
çaresine bakmak zorunda olan Poli, 
salyangoz pizzadan tutun tiramisuya 
kadar pek çok spesiyaliteye gözü ka-
palı imzasını atacak yetkinliğe ulaşmış 
(her ana, her duyguya uygun bir ye-
mek tarifi var kitapta). Matematikten 
hoşlanmıyor, en büyük zevki polisiye 
olayları çözmek. Rozi ise Poli’nin nere-
deyse tüm vaktini birlikte geçirdiği en 
yakın arkadaşı. Öyle ki birbirlerinin 
eksiklerini tamamlamakta üzerlerine 
yok. İşbölümü ise şöyle: Poli yemekleri 
pişiriyor, Rozi matematik ödevlerini 
yapıyor. 

Size kılavuzluk edecek kahraman-
ları tanıdıktan sonra, siz de çocukla-
rın bayrağının dalgalandığı sınıfın bir 
parçası oluyorsunuz. Bu sınıf ortamın-
da, her ortamda olduğu gibi, gündem 
sürekli değişiyor.  Sıradan başlayan bir 
gün kim bilir nelere gebe? İşte, Lea ağ-
lamaya başladı. Çünkü üzerinde ismi 
kazılı olan altın kolye ucunu bulamı-
yor. Oysa az önce sıranın üzerinde bı-
rakmıştı. Bu kayıp kolye, sınıfa bir hır-
sızlık kuşkusunun yayılmasına sebep 
oluyor. Bir anda tüm sınıf zan altında 
kalıyor, ama daha çok, fakir ailelerin 
çocukları olan Jonas ve Maria. Her-
kes ağız birliği yapmışçasına, ellerinde 
hiçbir kanıt olmadığı halde, bu iki ço-
cuktan birinin hırsız olduğu ihtimali 
üzerinde duruyor. 

Yazar,  çocukluğun gündeliğine 
dair ne varsa onu malzeme edinmiş, 
yetişkinlerin de içinden çıkamadığı en 
hassas ahlaki tartışmalara cesurca yer 
vermiş: Elimizde kanıt olmadan birini 
suçlayabilir miyiz? Birinin fakir olması 
onun hırsız olduğuna inanmamız için 
yeterli midir? Birinin daha önce suç 
işlemiş olması, onun bunu tekrar ya-
pacağı anlamına gelir mi?

Yazar, gerçeklerden korkmuyor ve 
onları birer tabu haline getirmiyor. 
Çocuklar bu konular üzerine düşünü-
yor, düşünmek zorundalar. Toplumun 
bir aynası olan 2A sınıfında çocukla-
rın ayrımcılık yapabileceğine ya da 
“öteki”nin toplumun farklı katman-
larında kendine nasıl yer bulduğuna 
değinilmiş; kısacası hafif çaplı bir kaos 
ortaya koyulmuş. Yetişkinlerin de sağ-
duyulu bir tavır almak yerine galeyana 
gelişine ve ikiyüzlülüklerine tanık olu-
yoruz. Bunun açıklaması basit; çocuk-
lar ve yetişkinler farklı gezegenlerin 
sakinleri değil. Aynı tarihsel bağlam 
içinde, aynı anı paylaşıyorlar. Tek fark 
belki de hayatın farklı aşamalarında 
varlık göstermeleri. Yazarın başarısı, 
verdiği bu gerçeklik duygusundan ve 
samimi üslubundan geliyor. 

Herkes birbirini suçlayadursun, 
olayı Poli ve Rozi çözüyor. Ancak or-
tada bir hırsız yok. Polisiyenin gizemi 
kitapta saklı kalsın. Velhasılıkelam, ço-
cuklar sandığımızdan çok daha akıllı 
ve sağduyulular. Puding Poli Karıştırı-
yor, çocukları en temel ahlaki konular 
üzerine düşünmeye ve haksızlıklar 
karşısında tavır almaya teşvik ediyor. 
Eğer bir şeyler değişecekse, bu ancak 
düşünen, sağduyulu ve inisiyatif alan 
bireyler tarafından, yaşamın en küçük 
parçasından başlayarak değiştirilecek 
ya da biraz korkunç ama, böyle gelip 
böyle gidecek… 

Puding Poli Karıştırıyor, çocukluğun gündelik hayatı içinde, “Önyargılarımıza dayanarak başkalarını 
suçlayabilir miyiz?” sorusunu tartışmaya açıyor. Kitap toplumsal cinsiyet rollerine getirdiği alternatif 
kadar, içerdiği yemek tarifleriyle de farklı bir okuma deneyimi sunuyor.

Puding Poli’yi doğru anlamak…
İsmet GÜNEŞ

Puding Poli Karıştırıyor
Christine Nöstlinger

Resimleyen: Tülay Sözbir Seidel
Çeviren: Metin Alemdar

Tudem Yayınları / 166 sayfa
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1949 yılında Şili’de doğan Luis 
Sepulveda, içinde bulunduğu politik 
olaylardan ötürü genç yaşında ülkesi-
ni terk etmek zorunda kalan bir yazar. 
Güney Afrika ve Avrupa’nın ardından 
Almanya’ya taşınıyor. 1997’den beri 
ise İspanya’da yaşıyor. Aynı zamanda 
Greenpeace üyesi, Unesco’nun da kimi 
çalışmalarında yer almış.

İyi Kitap’tan Sepulveda’nın İstan-
bul’da olduğu haberi geldi ve kendi-
siyle söyleşebileceğimi öğrendim. Söy-
leşinin eksenini, asıl olarak yetişkin 
edebiyatı alanında eser veren yazarın, 
çocuk edebiyatına armağan ettiği, Can 
Çocuk Yayınları tarafından yayım-
lanan Martıya Uçmayı Öğreten Kedi 
oluşturacaktı. Kitabı bir çırpıda oku-
dum ve etrafıma hediye etmeye baş-
ladım. Dünyanın yaşadığı ekolojik so-
runları öykünün sürükleyiciliğiyle bu 
denli atbaşı götürmesi, bunu yaparken 
didaktiklikten kaçınması, öykünün 
kendine özgülüğü, biricikliği,  heyeca-
nıma heyecan katmıştı. Aklıevvel bir 
amatörlükle, yazdıklarından dolayı eğ-
lenceli bir yazarla konuşacağımı umu-
yordum. Karşımda ise ciddi, soruları 
can kulağıyla dinleyip, son derece 
özenli sözcüklerle yanıtlayan, olumlu 
anlamda “politik” bir yazar vardı. Ama 
benim onu güldürecek sorularım ce-
bimdeydi. Kısmet deyip başladım!

Ben, yazarın Martıya Uçmayı Öğ-
reten Kedi adlı kitabını, belki de pro-
fesyonel deformasyon ya da dünyanın 
gidişatındaki acil sorunlar nedeniyle 
ekolojik meseleler üstünden okumuş-
tum. Dolayısıyla ilk merak ettiğim 
şey, onun kitabı yazarken hangi tema-
yı kendine eksen aldığıydı.

Ekoloji, evet, birincil meselem. 
Ama bunu çocuklara söylerken iç ka-
rartıcı olmamayı tercih ederim. Kendi 
hayatımda da hiç böyle olmadım za-
ten. Politik olarak benim ve ailemin 
başına bir sürü iş geldi. Ama hiçbir 
zaman dünyaya ve hayata karanlık 
gözlüklerle bakmadık. Hep nereden 
doğrultabiliriz diye baktık. Martıya 
Uçmayı Öğreten Kedi de meselesi olan, 
ama meselesini ürkütmeden dile ge-
tiren bir kitap. Mesele derken sadece 
ekoloji yok içinde. Ayrımcılığa karşı 
çocukları dipten dibe uyarıyor. Başka-
sına tahammül etme, kendi gibi olma-
yanları kabul etme bilgisini veriyor.

Hemen aklıma kitaptaki bir bö-
lüm geliyor. Müthiş bir kedi olan 
Zorba annelik yaptığı martıya şun-
ları söylüyor: “Seni bir martı olarak 
seviyoruz. Senin de bizi sevdiğini, 
bizim senin dostların, ailen olduğu-
muzu hissediyoruz ve bil ki senin 
sayende biz, göğsümüzü gururla ka-
bartan bir şey öğrendik: Farklı bir 
varlığı beğenmeyi, sevmeyi ve ona 
saygı göstermeyi.” Dünyadaki şidde-
tin önüne geçebilecek cümlelerin sa-
hibi diye düşünüyorum Sepulveda’yı 
ve farklı olana saygı gösterip onu 
koruması altına alan, zorbalığın ke-
narından bile geçmeyen başkah-
raman kedi Zorba’yı anlatmasını 
istiyorum.

Zorba öyküye talihsizce giriyor. 
Bir martı başına kalıyor. Ev sahipleri 

şehir dışındayken, açık denizde petro-
le bulanan bir martı, Zorba’nın balko-
nuna kadar anca uçabiliyor. Balkonda 
kuluçkaya yatan annenin ömrü vefa 
etmiyor yavrusunun yumurtadan çı-
kışını görmeye. Yumurtayı Zorba’ya 
havale ediyor ve bir kedi olan Zorba 
martının kuluçkasına yatıyor. Ar-
dından etrafının da yardımıyla, bir 
anlamda “doğurduğu” martının bakı-
mını üstleniyor ve sonunda da ona uç-
mayı öğretiyor. Bunu yaparken çevre-
siyle ciddi bir mücadele içinde Zorba. 
Yakın dostları dışındakiler bu durumu 
anlayamıyor ve kabul edemiyor. Zorba 
onların tuzaklarıyla da mücadele edi-
yor ve yine Zorba sayesinde, adı Şanslı 
olan martı evden uçarak serüvenine 
devam ediyor. Yani Zorba, farklı olana 
evet diyen, adalet ve demokrasi duy-
gusu çok yüksek bir kedi.

Dünyayı Zorba yönetseydi daha 
adaletli, onurlu ve uzun ömürlü 
olurdu her şey. Bu arada satır arala-
rında gizli bir ütopya keşfediyorum 
Martıya Uçmayı Öğreten Kedi’de ve 
hemen Sepulveda ile paylaşıyorum. 
Köleler tarafından yönetilen bir ül-
kede yaşasaydık?.. Yazar neden söz 
ettiğimi hemen fark edip, başlıyor 
anlatmaya.

Kitapta ana temaların yanında 
yan temalar da var. Buralarda da eko-
loji, adalet ve demokrasi kavramının

Şilili yazar Luis Sepulveda geçtiğimiz ay Can Yayınları’nın davetlisi olarak İstanbul’daydı. Yazarın 
ekolojik sorunları demokrasi, adalet, farklılık gibi temalarla bir arada yoğurduğu,  Martıya Uçmayı 
Öğreten Kedi adlı çocuk romanı üzerine söyleştik.  

Şili’den bir El Turco: 
Luis Sepulveda Eraslan SAĞLAM



yanında duruyorum hep. Sizin sözünü ettiğiniz ülke Liberya. 
Zorba’nın bakımını üstlenen ve tatile çıkmak üzere olan ço-
cuk Zorba’yı çok seviyor. Cep harçlıklarından arttırarak ona 
çikolatalar alıyor, tuvaletini yaptığı kumunu değiştiriyor. En 
önemlisi de bol bol sohbet ediyor Zorba’yla. Bu sohbetler-
den birinde Hamburg Limanı’na yanaşan bir gemiyi konu-
şuyorlar. Çocuk geminin geldiği Liberya’nın çok önemli bir 
ülke olduğunu söylüyor. Çünkü Liberya köleler tarafından 
kurulmuş bir ülke. Çocuğun da hayali, büyüyünce kaptan 
olup Liberya’ya gitmek. Oraya Zorba’yı da götürecekmiş. Bu-
rada önemli olan şu diye düşünüyorum: Teknoloji çağında, 
yazdığım romandaki bir çocuk karaktere dışlanmış, ezilmiş, 
yok sayılmış bir sınıf olan kölelerin kurduğu bir ülke hayalini 
anlattırmak hoşuma gidiyor.

İşte ütopyanın âlâsı: “Köleler Tarafından Kurulmuş 
Ülke Liberya!” Umutla gülümsüyorum. Sonra içim cız 
ediyor. Denize sızan petrolün, oradaki ekosistem için ne 
demek olduğunu biliyordum, fakat Sepulveda’nın romanı 
sayesinde bir martının gözünden idrak etmiş oldum. Yaz-
dıkları nedeniyle benim içim burulurken, o bu meseleyi 
gayet realist bir şekilde aktarıyor.

Petrol petroldür. Bunu biz biliyoruz, martılar bilmiyor. 
Feci olan, biz aklımızla izah edebilirken, martılar için bunun 
bir izahı yok. Onlar sadece yaşıyorlar. Her gün girdikleri de-
nize bir gün yeniden giriyorlar ve ne olduğunu anlayamıyor-
lar. Yeniden uçmak için kanatlarını açıyorlar ama içine gir-
dikleri dalgadan kurtulamıyorlar. Mavinin renkleri karanlığa 
dönüyor. Kafalarını sallıyorlar ve gözleri bir anda görmez 
oluyor. Deniyorlar ama arkadaşlarına yardım edemiyorlar. 
Ölemeyenler büyük balıklara yem oluyor. Yani bizim adına 
petrol dediğimiz şey, martının anlamadığı, adlandıramadığı 
kara bir veba.

Bir martının gözünden kara vebayı, petrolü anlatan 
Sepulveda, yerinde oynattığı kalemiyle, çocuklara gökku-
şağı renklerindeki tekneleri sevdirip, Greenpeace’e de göz 
kırpıyor. Ama biraz buruk: “Tankerlerin yanına yaklaşıp 
depolarını boşaltmalarını engelleyen küçük tekneler gör-
düğü de olmuştu. Ne yazık ki, gökkuşağının renklerini 
taşıyan bu küçük gemiler denizlerin zehirlenmesini engel-
lemek için gereken zamanda yetişemezlerdi her zaman.” 
Romanda böyle yer alıyor Grenpeace. En sonunda ona ne-
den El Turco denildiğini soruyorum. Bu sorumla, cebinde 
sakladığı gülümsemeyi çıkarıyor.

Almanya’ya her gidişimde, El Turco geldi, diyorlar: Türk’e 
benzer, Türk gibi. Şililiyim diyorum. Olsun sen El Turco’sun 
diyorlar. Ben de ısrar etmeden kabul ettim. Çünkü bir dünya 
vatandaşı olarak bu beni mutlu ediyor. Şili’de doğmuş, vata-
nından ayrı düşmüş, Şilili El Turco!

Martıya Uçmayı Öğreten Kedi
Luis Sepulveda

Resimleyen: Saadet Özen
Çeviren: Sinan Gürdağcık

Can Çocuk Yayınları / 105 sayfa 



İyi Kitap  •  Çocuk Kitaplığı  •  Sayı 28  •  Haziran  201116

Elif ŞAHİN HAMİDİ

Niran Elçi, Karaböcü serisinden sonra yayımladığı Adamı Zorla Cadı Yaparlar adlı son kitabında 
Cemile’nin, nam-ı diğer Cimcime Civciv’in, cadılık(!) maceralarını anlatıyor. Gelin görün ki 
Cimcime neden ve nasıl cadı oluyor?

Zoraki cadı Cimcime

Daha çok çevirdiği fantastik eser-
lerle tanıdığımız çevirmen ve yazar 
Niran Elçi, okumayı yeni sökmüş 
ve okuma yolculuğuna ilk adım-
larını atmış çocuklara hitap eden 
dört kitaplık Karaböcü serisinin 
ardından, yepyeni bir kitapla kü-
çük okurlarıyla buluştu. Adamı Zor-
la Cadı Yaparlar adını taşıyan kitap, 
Serap Deliorman’ın sevimli çizgile-
riyle renklenmiş. Cimcime ete kemiğe 
bürünmüş. Esmer teninden ve kaba-
rık, kıvırcık saçlarından pek haz etme-
yen, kendini çirkin bulan Cimcime’ye 
buradan seslenmek istiyorum: Lütfen, 
Serap Deliorman’ın kaleminden çıkan 
“fotoğraflarına” bir bak. Ne kadar gü-
zel bir kız olduğunu gördün mü? 
Kıvırcık saçların ve esmer tenin 
sana ne çok yakışıyor!

YA BİZİMLE ALAY EDERLERSE!
Evet, küçük Cimcime’nin dış gö-

rünüşüyle ilgili sıkıntıları var. Han-
gimizin olmamıştır ki; saçı düz olan 
kıvırcık olmasını ister, gözü kahveren-
gi olan mavi olmasını arzu eder, boyu 
kısa olan biraz daha uzun boylu olma-
yı diler. Hatta ablamızın ya da küçük 
kız kardeşimizin bizden daha güzel 
olduğunu düşünerek bu duruma içer-
lemişizdir, tıpkı Cimcime gibi. Bir de 
çevremizde, okulda dış görünüşümüz-
le dalga geçen yaramaz arkadaşlarımız 
varsa (ki mutlaka vardır), tüm bunla-
rın üzerine tuz biber ekilir! Çocukluk 
dönemindeki bu gibi takıntılar hem 
çocuk hem de ebeveynleri için üzücü 
ve can sıkıcı olabilir. Böyle bir durum 
karşısında, anne baba olarak çocuğu-
nuza nasıl bir açıklama yapmanız ge-
rektiği konusunda kafanız karışabilir. 
Minik yavrunuzun kendisiyle barışık, 
dolayısıyla özgüven sahibi olmasına 
yardımcı olmak için, vereceğiniz ce-
vaplar büyük önem taşır. İşte, Niran 
Elçi sevimli Cimcime üzerinden böyle 
bir hikâye örüyor. 

Gelelim Cimcime’nin cadı olma 
yolculuğuna… Cimcime, sinir bozucu 

“havuz problemi” ödevini bile yapmış 
olmasına rağmen, ertesi gün okula 
gitmek istemiyor. Bunun sebebini öğ-
renmeye çalışan anne babasına, “Ben 
gülünç müyüm?”, “Çirkin miyim?” şek-
linde sorular yöneltiyor. Anne Gönül 
Hanım, saçma sapan konuşarak kendi-
sini kızdırmaya çalışan çocuklara aldı-
rış etmemesini öğütlüyor Cimcime’ye. 
Ayrıca ilkokuldayken bazı çocukların 
ona da sataştığını ve arkasından “sarı 
çıyan” diye bağırdıklarını anlatıyor. 
Bu hikâye Cimcime’yi biraz rahat-
latıyor. Cimcime’nin kendini çirkin 
hissetmesine sebep olan ise okuldaki 
üç yaramaz çocuk. Cimcime’ye “ka-
rafatma” ve “cüce” diyerek, kıvırcık 
saçlarını “çalı” diye niteleyerek onun 
fiziksel özellikleriyle dalga geçen bu 
üç yaramaz, adamı zorla cadı yapıyor 
işte! Okulun merdivenlerinde bekle-
yen yaramaz çocuklar, Cimcime’nin 

geldiğini görünce “Vay, bizim çirkin 
cadı gelmiş!.. Uçan süpürgeni nereye 
park ettin, kara cadı?” gibi cümleler 
sarf ediyorlar. Tüm sataşmalara rağ-
men Cimcime bu kötü kalpli çocuk-
lara uymuyor, onların yöntemlerine 
başvurmuyor.

BÜYÜ DEĞİL, GÖZLEM GÜCÜ
Ama elbette bu yaramazlara bir 

ders vermek de ge-
rekiyor. Cimcime, 

ağızlarından sürekli 
“cadı” sözcüğü çıkan 
bu üç çocuğu kendi 
silahlarıyla vuruyor. 

Ellerini kaldırıp par-
maklarını oynatarak, 

uyaklı cümleler kurarak 
bazı dileklerde bulu-
nunca onu gerçekten 

cadı sanıyor çocuklar! 
Cimcime’nin söylediği 

her şeyin gerçekleşmesiy-
le birlikte, büyü yaptığını 

düşünüyorlar. Oysaki sadece 
etrafını gözlemleyen, dikkatli bir kız 
Cimcime; büyüyle ve cadılıkla hiç ala-
kası yok. Gözlerini dört açmak, uya-
nık olmak, bir adım sonrasını tahmin 
etmeyi kolaylaştırıyor işte. Üstelik bir 
de cadılık unvanı bahşediyor insana! 
Yaramaz çocuklar aman dikkat; sataş-
tığınız kişi bir cadı olabilir!

Adamı Zorla Cadı Yaparlar
Niran Elçi

Resimleyen: Serap Deliorman 
86 sayfa

Tudem Yayınları
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Okullar tatil! Dersler bitti! Peki, 
şimdi ne yapacağız? Gezelim, eğle-
nelim elbet, ama biraz da bilgilensek! 
Şu ders kitaplarının sıkıcı ve yavan 
halinden uzak, gerçekten evrensel bir 
bilgiyle donansak hiç fena olmaz. Siz 
de böyle düşünüyorsanız −çocuklara 
sesleniyorum elbette, ama büyükler 
de katılabilir bu serüvene−, İş Kültür 
Yayınları’ndan çıkmış Beynini Eğit adlı 
kitap bu iş için biçilmiş kaftan. Koca-
man bir kitap. Gayet güzel resimlen-
miş, rahat okunur sayfalar. Gerisi, al-
dığınız herhangi bir kutu oyunundan 
pek de farklı değil. Edineceğiniz bilgi 
ise cabası. 

Kitap beş ana bölüme ayrılmış: 
Doğa, Coğrafya, Bilim ve İcatlar, Ta-
rih, son bölüm de Spor ve Sanat. Her 
sayfada ilginç bir konu var. Örneğin 
“Afrika’nın Otoburları” ya da “Örüm-
cekler”, “Ayılar” doğa bölümünde. “Kı-
talar”, “Uluslararası Topluluk”, “Çöl-
ler” coğrafya bölümünde. Bilim ve 

icatlara bakarsanız, “Hava Durumu”, 
“Dış Uzay”, “Bilgisayarlar ve Bilgisayar 
Oyunları”, “Mağaralar”, “Tsunamiler” 
diye uzayan bir liste karşınızda. Tarih 
bölümünde neye meraklıysanız onu 
bulabilirsiniz: Eski Mısır, Ortaçağ’da 
Yaşam, I. Dünya Savaşı, Aztek Dini. 
Spor ve sanat bölümünde ise “Yaz 
Olimpiyatları”ndan “Shakespeare”e, 
“At ve Midilli Bakımı”ndan “Araba 
Yarışı”na uzanan konularla karşılaşa-
caksınız.

HER YAŞA HİTAP EDEN SORULAR 
Kitapta ister baştan sona ilerleyin, 

ister açıverin bir sayfayı, fark etmez. 
Karşınıza yan sütunda sorular çıkacak. 
Zorluk derecelerine göre üç grupta sı-
nıflandırılmış bu sorular. Kendi ken-
dinize ya da bir arkadaşınıza sorabilir-
siniz, hatta bir büyüğe bile sorabilir ve 
beynindeki “gri madde”nin yeterince 
çalışıp çalışmadığını görebilirsiniz. 
Cevapları ise bir sonraki sayfayı açtı-

ğınızda, gayet hoş resimlerin arasına 
serpiştirilmiş kutucukların içinde bu-
lacaksınız. Yanlarındaki rakamlardan 
o kutucuğun içinde hangi soru ya da 
soruların cevabının olduğunu öğrene-
bilirsiniz. Bazı cevaplar ise resimlerde 
saklı.

KEŞKE DEDİRTEN KİTAP
Bu bilgi oyununu oynamanın bir 

yolu daha var. Kitabın beş sınavlık bö-
lümü bittikten sonra yeni bir bölüm 
açılmış. Bütün sorular cevaplarıyla 
birlikte orada. Böylelikle kitabı elinize 
alıp soruları karşınızdakine sorabilir 
ve cevabı hemen kontrol edebilirsiniz. 

Kitap, içinde geçen deyimlere yer 
veren bir sözlük ve dizinle de tamam-
lanınca kusursuz bir eser çıkmış orta-
ya. Ders kitabı, test kitabı, oyun ku-
tusu... Nasıl adlandırırsınız bilemem. 
Belki de hepsini kapsayan bir çalışma. 
İnsana keşke okullarda da böyle ki-
taplarla ve böyle bir içerikle anlatılsa 
dersler dedirten Beynini Eğit, 9-16 yaş 
gruba önerilmiş. Ama siz yetişkinler 
de şöyle bir baksanız, bilmediğiniz ne 
kadar çok şey olduğunu görüp kitabı 
çocuğunuzun elinden kapmak isteye-
bilirsiniz. En iyisi, kitabı birlikte açıp 
soru-cevap oyunu oynayın. Hem “ni-
telikli zaman geçirme” kuralını yerine 
getirmiş olursunuz, hem de çaktırma-
dan bir iki şey öğrenirsiniz. 

İş Kültür Yayınları’ndan çıkan Beynini Eğit adlı kitap, bir tatil kitabının tüm gereklerini yerine 
getiriyor. Hem bilgi veriyor hem eğlendiriyor, hem de isterseniz bilgi edinmeyi, tek başına ya da 
arkadaşlarla oynanabilecek, nitelikli vakit geçirilebilecek bir oyun haline getiriyor. 

Çocuklara ve yetişkinlere 
tatil eğlencesi Metin DURGUN

Beynini Eğit 
Kolektif 

Çeviren: Ayşe Hacımirzaoğlu 
İş Kültür Yayınları / 319 sayfa 
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Fantezi edebiyatı, gerçek dünyaya 
ayna tutan, onu farklı bir açıdan bize 
tekrar gösteren, genellikle hayal ürünü 
mekânların, hatta halkların, ırkların 
kurgulandığı bir türdür. Dolayısıyla 
bizim yaşadığımız dünyada geçen do-
ğaüstü bir öyküyle karşılaşmak, hayal-
lerimizin sınırını farklı biçimde zor-
layacak kahramanlarla farklı bir bağ 
kurmamızı sağlar.

Ulysses Moore serisinin tanıdık ya-
zarı Pierdomenico Baccalario, İtalyan 
yönetmen Enzo d’Alò ve Burkina Fa-
solu sinemacı Gaston Kaboré tarafın-
dan birlikte kaleme alınan Kum Kenti 
Prensi, bizim dünyamızda, Afrika’da 
geçen ama doğaüstü olayların da yer 
aldığı bir öyküye sahne oluyor. 

ÇALINAN RUH
Afrika’da Nijer Nehri’nin yakın-

larındaki bir köyde, ailesiyle birlikte 
mutlu ve huzurlu bir yaşamı olan 11 
yaşındaki Rokia, bir ozan olan bü-
yükbabası Matuke’nin çalınan ruhunu 
aramaya çıkıyor. Yani bu kitap, fante-
zi edebiyatının olmazsa olmaz teması 
olan “yolculuk” üzerine. Emsallerin-
den farkıysa, kahramanımız Rokia’nın 
kendi ruhunun değil, dedesinin ruhu-
nun peşine düşmesi. Tabii ki, fantezi 
edebiyatını takip edenlerin hemen 
tahmin edebileceği gibi, bu yolculuk 
sonunda Rokia’nın kendi ruhuna yö-
nelik bir arayışa dönüşüyor. Fantezi 
edebiyatında hiçbir yolculuk boşuna 
yapılmaz, kahramanlar da bir ruhsal 
içgörü kazanmadan tam anlamıyla 
bir kahramana dönüşmezler. Rokia da 
macerasının sonlarına doğru arayışı-
nı noktalıyor ve bir ozan olan büyük-
babasının ruhunu bulması yetmiyor, 
kendisi de bir ozana dönüşüyor. Tabii 
bu dönüşüm, kötülüğü ortadan kal-
dırmak, insanlara iyilik ve barışı getir-
mek için bir zorunluluk haline geliyor 
romanda. Başka bir deyişle, bir ozana 
dönüşen ya da içindeki ozanı keşfeden 

Rokia’nın şarkısı, halkının kurtuluşu-
nu da müjdeliyor. 

Kahramanımız Rokia’nın halkı
Dogonlar, bilmeyenlere, kurmaca bir
halk gibi gözükebilir, ancak onlar 
Afrika’da yaşayan gerçek bir halk. On-
lar tarafından kullanılan sözcükler 
de orijinal haliyle yer alıyor metinde. 
Örneğin “hogon”, “büyücü” anlamına 
geliyor. Tanrılarının ismi de “Amma”. 
Bu ve benzeri birçok sözcüğün açıkla-
malarının verildiği bir sözlük, kitabın 
en son sayfalarında karşımıza çıkıyor. 

FİLMİ DE GELİYOR...
Aslında Dogon halkının yazarlara 

ve tabii ki okurlara ilginç gelmesi nor-
mal. Onlar hakkında birkaç efsane var 
tarihte. Daha önce de başka kitaplara, 
filmlere ve hatta şarkılara da konu ol-
muşlar. Özellikle, modern astronomi-
nin Sirius B yıldızını keşfetmesinden 
çok önce Dogon halkının bu yıldızdan 
haberdar olduğu söyleniyor. Yazarlar 
da bu gizemli coğrafyadan ve halktan, 
Afrika’nın çekiciliğinden etkilenmiş 
olacaklar ki böyle bir maceraya imza 
atmışlar. İnsan Kum Kenti Prensi’ni 
okurken, bu kitaptan çok güzel bir 
film, hatta çok güzel bir animasyon 
çıkabilir diye düşünüyor. İşte bu yüz-
den, kitabın sonunda, yazarlarla ilgili 
bölümde, Enzo d’Alo’nun “bütünüyle 
Afrika’da gerçekleştireceği animasyon 
filmi Kum Kenti Prensi”nin müjdesini 
okuyunca genç okurlar da heyecanla-
nacaktır. 

Ozanların, şarkıların, düşlerin ve 
ruhumuza dokunan her şeyin bir sa-
vunusu bu kitap. Konuşmanın bile 
yasak olduğu bir diyarda yaratıcılığın 
ve özgürlüğün bayrağını taşıyor küçük 
Rokia. Onun karşısındaysa şarkıların 
ve düşlerin baş düşmanı, kötülüğün 
efendisi Kum Kenti Prensi var. Onun 
kentinde şarkılar ve kitaplar yasaklı. 
Yani ruha hitap eden her şeyi insanlar-
dan almak istiyor, gerçek adı Sanago 

olan ama kendine Kum Kenti Prensi 
diyen hükümdar. Dahası bununla da 
kalmıyor, insanların ruhlarını çalıyor 
ve onları yutuyor. İşte Rokia’nın bü-
yükbabası ozan Matuke’nin de ruhunu 
çalan aynı kişi. 

Rokia büyükbabasının ruhunu 
prensin elinden bir şarkıyla alıyor, çok 
büyük bir ozan olan büyükbabasın-
dan öğrendiği bir şarkıyla. Bu sırada 
kötü kalpli prensin de karanlık geç-
mişini, nasıl bir ruh katiline dönüştü-
ğünü öğreniyoruz bir yandan. Prens 
Sanago, yaratmaya çalıştığı ruhsuz, 
müziksiz, sözcüksüz bir dünya isteği-
nin bedelini ödüyor Rokia’ya. Burada 
küçük Rokia’nın gerçek bir kahrama-
na dönüşüm süreci bize biraz Ursula 
K. Le Guin romanlarını, Batı Sahili 
Yıllıkları’nı ya da ünlü Yerdeniz serisini 
hatırlatıyor. Bir yandan olgunlaşıyor, 
farklı diyarlardan insanlarla tanışıyor, 
deneyim kazanıyor, diğer yandan iyi-
liği ve kötülüğü daha yakından tanıyor 
bu yolculuk sayesinde. 

Rokia bu yolculuğun sonunda ru-
hun ve sözcüklerin gerçek anlamını 
öğrenmiş biri olarak devam ediyor 
hayatına. O kendisine yol gösteren bü-
yükbabasının tarif ettiği insanlardan 
biri artık: “Bizim gibiler, düş görmek 
isteyen insanların düş dünyalarını zen-
ginleştirmeyi bilirler. Bizler, bazen var 
olmayan dünyalar yaratırız.” 

Tatiller, olmayan dünyalara dalmak için iyi birer fırsattır. Kum Kenti Prensi bir yandan bu imkânı 
sunarken, bir yandan da Afrika’da yaşayan gerçek bir halkla, Dogonlarla tanıştırıyor bizi. Üstüne 
fantezi edebiyatının olmazsa olmazı “içsel yolculuk” temasını da ekliyor.

Rokia’nın şarkısı
Yankı ENKİ

Kum Kenti Prensi
P. Baccalario, Gaston Kabore, Enzo d’Alo 

Çeviren: İrem Önderol
Doğan Egmont Yayıncılık / 326 sayfa
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Tavanlarına kolay bükülmeyen 
uzun bir tel tutturup kaldırımlarda 
sürdüğümüz “Kara Şimşek”lerimizi 
toplu iğneler kullanarak, rengârenk 
pullarla, gazoz kapaklarıyla, çeşitli 
metal ve ağaç parçalarıyla süsleyen bir 
mahalle arkadaşım vardı. Ailelerimiz-
le birlikte pikniğe gittiğimizde, dönü-
şümlü olarak mangal başında duran 
babalarımızın yardımlarıyla, çevrede-
ki taşları toplayarak taş fırınlar yapar-
dık, bu fırınların içinde patatesleri tam 
kıvamında közleyen bir başka arkada-
şımı daha hatırlıyorum. 

Merak ediyorum: Acaba arkadaş-
larımın bu becerileri hayatlarının iler-
leyen evrelerinde onlara neler kattı? 
Bir başka deyişle, verili olanın ötesin-
de, imkânlarımızın görece kısıtlılığı ve 
teknolojik yetersizliklerin bir sonucu 
olarak, işin içine hayal gücümüzü ka-
tarak uydurduğumuz oyunlar, oyun-
caklar ve boş zaman etkinliklerinin 
gelişimimizde ne denli etkisi olduğu-
nu kestirmek güç. Ama bu beceriler 
ciddi bir “başarı”ya neden olmamışlar-
sa bile, David Elkind’a göre, zamanla-
rının büyük bir bölümünü ekran kar-

şısında geçiren günümüz çocuklarına 
oranla, en azından daha lüks bir ço-
cukluk geçirmişiz: “Öğrenme, merak, 
imgelem ve düş kurma için çocukların 
doğuştan getirdikleri yatkınlık olan 
oyun, yarattığımız yüksek teknolojili 
ticarileştirilmiş dünyada susturulmak-
tadır. Çocukların bir zamanlar üzerin-
de kendi kişisel efsanelerini yarattıkları 
oyuncaklar, şimdi edilgin tüketim alış-
kanlıklarının pek ötesine geçememek-
tedir. Eskiden kendiliğinden başlayan 
sokak oyunlarının yerini örgütlü takım 
sporları ve bilgisayar oyunları almıştır. 
Televizyon dizileri ve film CD’leri, bir 
zamanlar yetişkin dünyasını canlan-
dıran (ve taklit eden), kendi kendine 
başlayan dramatik oyunları ortadan 
kaldırmıştır. Ana-babalar, gittikçe re-
kabetin arttığı küresel ekonomilerde ço-
cuklar için kaygı duymakta ve oyunu, 
günümüz çocuğunun harcayamayacağı 
bir lüks olarak kabul etmektedirler.”

Özellikle çocuk gelişimi konusun-
da uzmanlaşmış ve bu doğrultuda çok 
sayıda eser kaleme almış olan David 
Elkind, Oyunun Gücü kitabında as-
lında çok “temel” bir noktayı ön plana 

çıkarıyor. Büyükanne ve büyükbabası-
na, hatta anne babasına göre bilgisaya-
rı, cep telefonunu ya da mp3 çaları çok 
daha ustaca kullanabilen çocuklara 
rastlamak artık şaşırtıcı değil. Karışık 
bir elektronik aleti, çocukların hiç zor-
lanmadan öğrenmeleri ve kullanmala-
rı karşısında önceki kuşakların men-
supları beyaz bayraklarını çoktan çek-
miş durumda (üstelik bu teslim oluş 
içinde büyük bir gurur duyma da var). 
Ama iş söz konusu elektronik aletlerin 
yapısına geldiğinde, kuşaklar arasında 
hiçbir farkın olmadığının altını çiziyor 
Elkind: “Bir şeyi çok iyi kullanabilme 
yeteneği, zorunlu olarak onun nasıl ça-
lıştığının anlaşılacağı anlamına gelmez. 
Bir bilgisayar klavyesini aynı kolaylıkla 
sanki daktilo yazar gibi kullanabilirsi-
niz. Ancak daktilo çalışmadığı zaman 
neyin bozuk olduğunu anlayabilirsiniz. 
Oysa bilgisayar aniden çökerse, ne ol-
duğunu anlamak zordur.” Elkind elbet-
te bir teknoloji düşmanlığı sergilemi-
yor, yalnızca her şeyin bir zamanının 
olduğunu hatırlatıyor; daha doğrusu, 
çocukların merakının cesaretlendiril-
memesi gerektiğini vurguluyor. 

Çocukların her alanda bir yarış 
içine sürüklendiği; birçok şeyin artık 
doğrudan doğruya çocuklara pazar-
landığı; çizgi filmlerin dahi işlerini 
ciddiyetle yapan, eğlenceye dönüş-
türmeyen kahramanlarla dolup taştı-
ğı; belli ekipmanlarla donatılmış bir 
şekilde, yoğun yetişkin kontrolünde 
gerçekleştirilen “programlanmış” spor 
etkinliklerinin yaygınlaştığı bir dö-
nemde işimiz zor. Peki, ne yapmalıyız? 
Elkind, çocukların tüm duyularına hi-
tap eden oyuncaklarla ve akranlarıyla 
birlikte kurallarını nispeten kendile-
rinin belirleyeceği, değiştireceği ve en 
önemlisi kendi kendilerine başlata-
cakları oyunlarla ilişkilerinin artırıl-
ması gerektiğinin altını çiziyor. Çeşitli 

Amerikalı çocuk psikologu Profesör David Elkind, Oyunun Gücü adlı kitabında anne babalara 
ve eğitmenlere, çocukların hayatında oyunun önemini ve mutlu bireyler olmak için hepimizin  
yaşamında tutması gereken yeri anlatıyor.

Sağlıklı gelişimin üç atlısı...
Ceyhan USANMAZAnne baba köşesi



televizyon programlarını, bilgisayar oyunlarını, anne ba-
baların maruz kaldıkları baskıları, medyadan yansıyanları, 
çocukların nasıl öğrendiklerine ilişkin yanlış anlayışları ve 
çocuk oyunlarını susturmanın zararlarını mercek altına 
alarak, oyunun sağlıklı bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim-
deki merkezi rolünü ortaya sermeyi amaçlıyor. Kitabın ilk 
sayfasından son sayfasına kadar Elkind’ın her daim vardığı 
yer ise oyun, sevgi ve çalışmadan oluşan “temel üçlü.” 

Ortaya atılan “oyun kuramı”nın temelinde yalnızca 
oyun yer almıyor. Yazar oyunun yanına, (çocuklar için 
öğrenme anlamında) sevgi ve çalışmayı da ekleyerek, in-
san yaşamının başlıca evrelerini bu üç kavramın etkileşi-
mi çerçevesinde ele almış. Sırasıyla bakarsak: Bebeklik ve 
çocukluk döneminde öne çıkan unsur elbette oyun. Altı 
ya da yedi yaşından sonra oyunun yanı sıra daha önce 
ikincil durumda kalan sevgi destekleyici bir rol oynarken, 
temel eğitim yılları boyunca da çalışmanın üstün gelmeye 
başladığını, ergenlikte ise sevginin baskınlık kazandığını 
belirtiyor Elkind. Yetişkinlik dönemine girildiğinde ger-
çekleşense oyun, sevgi ve çalışmanın birbirinden tama-
men ayrılması. Ancak bunların birlikte çeşitli kombinas-
yonlarla bir arada bulunabileceklerini de söylüyor yazar 
ve mutluluğu yakalamanın formülünü bu temel üçlüyü bir 
araya getirmekte görüyor: “Kont Leo Tolstoy Anna Kareni-
na romanında şöyle yazmıştır: ‘Bütün mutlu aileler birbir-
lerine benzer ve bütün mutsuz ailelerin de kendilerine özgü 
mutsuzlukları vardır.’ Ben de bütün mutlu ailelerin, günlük 
yaşamlarında oyun, sevgi ve çalışmayı birleştirmenin bir 
yolunu bulmuş olmaları nedeniyle birbirlerine benzedik-
lerini düşünüyorum.” Bu temel üçlüyü bir araya getirme 
noktasında da çimento görevini mizaha vermiş Elkind; 
bu kitabı, kısmen mizah duygusunun ve oyuncu olmanın, 
çocukların yanı sıra anne babaların mutluluğuna da nasıl 
katkıda bulunacağını açıklamak için yazdığını belirtmiş. 

Ağırlığın sağlıklı çocuk gelişimine verildiği Oyunun 
Gücü kitabında, “kişisel gelişim” kitaplarındaki gibi çabuk 
uygulanabilir gibi görünen reçeteler, listeler sunmuyor 
Elkind. Çocukların sağlıklı gelişiminin sabır gerektiren 
ve bireyden bireye değişkenlik gösteren özelliğini gözardı 
etmeden, hem kendi akademik ve aile yaşantısından dene-
yimlerine, hem de başka uzmanların yaptıkları araştırma 
ve kitaplardaki örneklere dayanarak, önerilerini anne ba-
balarla ve eğitimcilerle paylaşıyor. 

Uygulamaya geçmek adına yaz tatili bir fırsat yara-
tabilir. Güzel havalar, tatil planları çocukları ekranların 
karşısından kopartıp, tatili birlikte geçirilecek zamanlara 
dönüştürmeyi kolaylaştıracaktır hiç kuşkusuz.

Oyunun Gücü 
David Elkind

Çeviren: Demet Erol Öngen 
İmge Kitabevi Yayınları / 310 sayfa 
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Nedendir bilmiyorum ama kurt-
larla, vampirlerle aram pek iyi değil-
dir. Ama bir yanlış anlama olmasın, bu 
kitapları elime hiç almadım. Okumuş 
da sevmemiş değilim. Dünyada vam-
pir “edebiyatı”nda bir patlama olduğu 
zaman da, neler olup bittiğini anlamak 
için çıkan yazılara göz atmış, ama yine 
de, örneğin bir Alacakaranlık serisini 
takip etme hevesi bulamamıştım ken-
dimde. 

Ancak bir yazar bu fantastik dün-
yayla bağ kurmamı sağladı: Maggie 
Stiefvater. Diyelim ki bir şans eseri, 
kitap henüz Amerika’da ve başka yer-
lerde yayımlanmadan İngilizcesini 
okudum önce. Tam bir önyargı diye-
mesem de belirli bir mesafeyle okudu-
ğum bu kitabı elimden bırakamadığı-
mı hatırlıyorum. Şimdi de kitabı Za-
rife Biliz’in Türkçesiyle okuma fırsatı 
geçti elimize. Her ne kadar daha önce 
okumuş olsam da, yazarın olduğu ka-
dar çevirmenin de okuru sürükleyen 
dili sayesinde kitabı bir kere daha oku-
dum. 

AİLE-ERGEN ÇATIŞMASI
Dil konusuna yeniden döneceğim, 

ama ilk önce hikâyeden bahsetmek ye-
rinde olur sanırım. Grace, lisenin son 
sınıfında okuyan, ormanın hemen kı-
yısındaki bir evde yaşayan ve çok kü-
çükken kurtlar tarafından kaçırılmış 
bir kız. Kurtlar onu kaçırdıklarında 
karınlarını doyurmak niyetindeler as-
lında. Fakat sarı gözlü bir kurt hayatını 
kurtarıyor. Bu sarı kurt bundan sonra 
onun kurdu oluyor. 

Kaçırılmasının ardından, bahçede-
ki lastik salıncağından otururken sarı 
gözlü kurdunu arıyor gözleri hep yıl-
larca. Ve bir gün, hiç beklemediği bir 
biçimde, o sarı gözlerle tekrar karşıla-
şıyor. 

Çok nüfuzlu bir ailenin şımarık 
oğlunun kurtlar tarafından kaçırılma-

sının ardından ava çıkan babalar, sarı 
gözlü kurdu da vuruyorlar. Ama bu bir 
değişimi beraberinde getiriyor. Grace 
sarı gözlü o varlığı verandada buluyor 
o akşam. “Varlık” diyorum, çünkü bir 
kurt adam olan Sam, kurşunla yara-
lanmasının ardından anlaşılmaz bir 
şekilde insana dönüşüyor. 

Hikâyenin bundan sonrası hem 
sürprizlerle dolu hem de kurt adam-
larla ilgili pek çok “gizli bilgi”yle. Ör-
neğin, başka kurtlar tarafından ısırılan 
bir insanın kurda dönüşme süreci, 
kurtların hava ısınınca insan, soğu-
yunca kurt olmaları ve birbirine gö-
rüntüler göndererek iletişim kurması 
gibi pek çok ilginç ayrıntı inandırıcı 
bir tarzda yedirilmiş kurguya. Bu nok-
tada Sam’in, yani sarı gözlü kurt ada-
mın (çocuğun) hikâyesinde, ailesine 
ait çarpıcı anıları da anlatıyor yazar. 
Sam’in geçirdiği dönüşüm sonucunda 
ailesinin bu durumu kabulleneme-
mesi, onu “normale çevirmek” için 
başvurdukları yollar ve sevgi, destek 
yuvası olması gereken ailenin aldığı 
biçim… Kurt adamların ötekileşme 
öyküsü aynı zamanda ergen-aile, er-
gen-toplum çatışmasına dair bir alt-
metin okumasına da imkân tanıyor. 

Kitaba sürükleyicilik ve farklı bir 
boyut katan unsurlardan biri de, onca 
gizemin, belirsizliğin ve imkânsızlığın 
arasında Sam ile Grace’in yaşadığı 
müthiş aşk! Birbirlerini tanımadan, 
ama hep karşıdan izleyerek gelişen, ya-
şanmaktan ziyade daha çok “duyulan”, 
“hissedilen” bir aşk bu. Grace kaçırıl-
dığı günden bu yana her pencereden 
bakışında, her verandaya çıkışında 
kurdunu arar. Nedendir bilmez, ama 
bir hayli yalnız olan yaşamında kendi-
sine en yakın hissettiği varlıktır o. Sam 
de kurtken hep Grace’i izler. İzlemesi-
nin bir nedeni, Grace’in ona geçmişte 
kalan, artık dönüşü imkânsız bir haya-
ta dair anımsattıkları; diğer nedeni de, 

kurtlar tarafından ısırıldıktan sonra 
onun da diğerleri gibi kurda dönüş-
mesini beklemesidir.

ŞİİRSEL BİR DİL
Başta da üzerinde durduğum gibi, 

yazarın dili bu tür içindeki kitaplar-
da genelde rastlayabileceğimiz dilden 
oldukça farklı. Özenli olmasının yanı 
sıra fantastik bir kurgudan beklenme-
yecek kader şiirsel ve yalın bir dil bu. 
Bir aşk hikâyesini öyle bir şiirsellikle 
ama gene de yalın bir biçimde anlat-
mak, üstelik bunu kurt adamlar gibi 
geleneksel sayılabilecek bir konuyu 
işleyen fantastik bir kurgu içinde yap-
mak, gerçekten iyi yazarlara mahsus 
bir özellik olsa gerek. 

Maggie Stiefvater, hem kitabın ko-
lay ilerleyen akıcı kurgusuyla hem di-
liyle, hem de ana ve yan karakterleriyle, 
gerçek hayattan hikâyeleri fantastik bir 
romanın olağanüstü olaylarıyla birleş-
tirmiş. Sanırım İngilizcede yayımlan-
dıktan kısa bir süre pek çok internet 
sitesinde hakkında sayısız olumlu yo-
rumun yapılmasının nedeni de bu.

Kurt adam ve vampir hikâyelerine 
benim gibi mesafeli duranlardansanız, 
bu romanı bir kenara itmeden önce on 
sayfasını okuyun derim.

Kurt adam ve vampir hikâyelerine mesafeli duranlardansanız, Ürperti’yi bir kenara itmeden önce 
10 sayfasını okuyun. Bir kurt-insanla bir insan-kurdun imkânsızlığın kıyısında dolaşan aşk öyküsü, 
farklı pek çok alt okumaya da müsait çünkü.

Kurt adamlı bir 
aşk hikâyesi Rengin ARSLAN

Ürperti 
Maggie Stiefvater

Çeviren: Zarife Biliz
Turkuvaz Kitap / 406 sayfa
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Mitoslar için söylenen, onlar uy-
garlığın temel taşıdır, sözü yersiz de-
ğildir. Din, tarih, edebiyat ve pek çok 
sanat dalının izini bugünden geriye 
sürmeye başladığınızda varacağınız 
nokta, mitolojik efsaneler olacaktır. Bu 
nedenle mitolojiyi, antik peri masalla-
rı diyerek bir kenara itmektense, daha 
kapsamlı bir bakış açısıyla ele almakta 
fayda var. 

Mitoslar, kültür tarihi kadar in-
san ruhuna da ışık tutacak metafor ve 
alegorilerle kurgulanmış, sıradışı bir 
harita sunar bize: insanın haritasını. 
Burada belki de en yerinde tanımlama 
için konunun uzmanlarından Bahattin 
Ögel’e kulak vermeli: “Mitoloji, insanlı-
ğın ruh âleminin sembollerle ifade edil-
miş bir aynasıdır.” Evet, mitoslar insan 
ruhunun arayışlarına, içsel yolculukla-
ra, korkulara ve hayallere dair sayısız 
hikâye ile doludur. Bu hikâyelerin pek 
çoğu bize gerek tarihsel bilinçaltımızla 
gerekse insan psikolojisiyle ilgili sağ-
lam ipuçları verir. İşte bu nedenlerle 
mitolojik metinler bugün de vazge-
çilmezliğini koruyor. Onları yeniden 
yeniden okuyor, üretiyor, resimliyor, 
sahneliyoruz. 

Her şeyin çocuklar için bir uyarla-
masının yapıldığı günümüzde, mitolo-
jik metinler de çocuklara uygun şekil-
de yeniden biçimlendiriliyor. Ancak 
bu oldukça zorlu bir uğraş. Zira bam-
başka bir ahlak anlayışının ve toplum-
sal yapılanmanın hükümranlığında 
biçimlenen mitosların, bugünün yar-
gılarıyla okunduğunda, çocuklar için 
çarpık rol modelleri ortaya koyduğu 
düşünülebilir. Bu çekinceyi saklı tuta-
rak kitapları incelemeye başlayalım.

OLİMPOS’TA KADIN OLMAK
İlk kitabımız, Turkuvaz Kitap’tan 

çıkan, Colloredo’nun yazdığı Olimpos 
Oteli serisinden Poseidon. Poseidon’un 
mitoslarda yer alan aşk maceraları, 
çocuklarıyla ilişkileri, kardeşi Zeus 
ile kavgaları, kardeşinin kızı Athena 
ile çekişmeleri gibi hikâyeler tek bir 
kitapta küçük öykücükler halinde bir 
araya getirilmiş. Ancak bu kitaba dâhil 
edilecek efsaneler seçilirken, peda-

gojik unsurlar ne derece göz önüne
alınmış bilemiyorum. Bugünün al-
gısıyla bakıldığında, mitosların son 
derece cinsiyetçi bir yaklaşım taşıdığı 
görülür. Aşk ve evlilik gibi kavramlar 
günümüzden çok farklı şekillerde ele 
alınır. Colloredo’nun Poseidon’unda, 
Poseidon’un Hetra ya da Amphitre’ye 
olan aşkından ötürü zorbalığa başvur-
ması, tehditler savurması, bu kadınları 
kaçacak hiçbir yerleri kalmayana dek 
takip etmesi ve birilerinin çıkıp bu ka-
dınlara, onların gerçekte ne istedikle-
rini kendilerinden daha iyi bildiklerini 
iddia etmesi, bu farklılığın örnekle-
rinden bazıları. Burada ebeveynlere 
düşüyor iş. Elbette çocuklarınızı bu 
hikâyelerden uzak tutun demiyorum; 
sadece bu okuma etkinliğinde onlara 
eşlik ederek ihtiyaç duyacakları açık-
lamaları yapmanızı öneriyorum. Böy-
lece çocuklarınızla şiddet, cinsellik, 
ilişkiler, evlilik, iktidar mücadelesi, 
kıskançlık gibi pek çok çetrefil konuyu 
tartışma fırsatı da yaratmış olursunuz.

YOLLARDA BİR KAHRAMAN
İkinci kitabımız ise Derman 

Bayladı’nın kaleminden Odysseus. Mi-
toloji meraklılarının yakından tanıdığı 
bir isim Derman Bayladı. Hazırladığı 
Mitoloji Sözlüğü, Tanrıların Öyküsü, 
Efsaneler Dünyasında Anadolu gibi 
bazı kitaplar pek çoğumuzun kütüp-
hanesine girmiştir. Odysseus, kah-
ramana dair efsanelerin iyi bir özeti 
olmuş. Troya Savaşı’nın patlak verme-
sinden ve Odysseus’un verdiği sözün 
çaresizliğiyle bu savaşa katılmasından 
tutun da, Troya’daki çarpışmalara, Te-
pegöz Polyphemos’un mağarasından 
kaçışa ve Kirke’nin adasında uzayan 
konukluğa, Kalypso’nun aşkına ve ni-
hayetinde kahramanın eve dönüşüne 
dek efsaneyi ana hatlarıyla toparlamış. 

Bu kitap İlyada ve Odysseia gibi 
metinlerden önce iyi bir hazırlık oku-
ması sağlayacaktır çocuğunuza. Bu iki 
efsane, insan olmanın zaaflarına ve er-
demlerine dair pek çok sorgulama içe-
ren çok katmanlı metinlerdir. Derman 
Bayladı Odysseus’un hikâyesini sadece 
olay örgüsüne odaklanarak ele almış. 

Oysa Odysseus’un hikâyesi bir yerde 
insanlığın hikâyesidir. Savaşın ardın-
dan evine dönmek için türlü badireler 
atlatan Odysseus ve arkadaşları sadece 
tanrılar tarafından değil, insan olma-
nın getirdiği tüm zaaflar tarafından da 
sınanırlar. Odysseus, genç bir adam 
olarak çıktığı evine, yirmi yıl aradan 
sonra, olgun bir erkek olarak döner 
ve kaybettiği tacını yeniden kazanır. 
Yollarda geçen bu yirmi yıl Odysseus’u 
başka bir adama dönüştürmüştür: 
Yaşadığı aşkların, en yakın silah ar-
kadaşlarının ölümüne şahit olmanın, 
tanrılara kafa tutmanın deneyimleri-
nin biçimlendirdiği bir adamdır artık 
o. Bayladı bu olayları adım adım ve-
rirken, arka planda Odysseus’un yıllar 
içindeki değişimini ve yaşadıklarının 
duygusal etkilerini göz ardı etmiş. İşte 
bu nedenle Odysseus ana efsaneye ha-
zırlık amacıyla okunabilecek bir özet 
niteliğinde. 

Mitoloji muhtevası itibariyle ço-
cuklara aktarılması da anlatılması da 
zor bir alan. Çocuğunuzdan bu keşfi 
kitaplar arasında tek başına yapmasını 
beklemektense, birlikte okumalar ve 
tartışmalarla bu yolculukta ona reh-
berlik edebilirsiniz. Böylece önünde 
bir açıdan tanıdık bir açıdan da yep-
yeni kocaman bir dünya açılacaktır. 
Çünkü kim ne derse desin, mitoloji 
sadece insanı anlatır.

Mitoloji insanlığın macerasını anlatır. Mitolojik hikâyeler, insana dair temel ve değişmez özellikler 
kadar, yaratıldıkları dönemlerin, içinde oluştukları toplumların izlerini de taşır. Çocuklar için 
uyarlanmış mitolojik hikâyelerden oluşan iki kitabı değerlendirdik sizin için.   

Mitoloji insanı anlatır Melisa Ceren HASMADEN

Olimpos Oteli – Poseidon
Sabina Colloredo

Çeviren: Eren Yücesan Cendey 
Resimleyen: Antrongionata Ferrari

Turkuvaz Kitap / 124 sayfa

Odysseus 
Derman Bayladı

Resimleyen: Murat Kara
Çizmeli Kedi Yayınları / 80 sayfa
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“Vilma Bastıbacak bunu nasıl ba-
şardığına pek emin değildi, ama nasıl 
olduysa kendisini kilerde et kancasın-
dan baş aşağı sarkar bir şekilde bul-
du. (...) Vilma bu dedektiflik işinin 
ayrıntılarını tam olarak öğreneme-
diğini düşündü. (…) Bir sağa bir sola 
sallanırken, bir gün büyük bir dedektif 
olacağını, her türlü gizemi ve bilmeceyi 
çözeceğini hayal etti.” 

Böyle bir girişle açılan kitabın dur-
muş oturmuş, aklı başında olması pek 
olası değil. Ne iyi ki! Onun yerine çıl-
gın fikirlerin uçuştuğu, çatlak karak-
terlerin kitabın içinde fink attığı, ko-
mik ve heyecanlı olayların döndüğü, 
zekice ve eğlenceli üsluptan gram taviz 
vermeden yazılmış, koca koca adam-
lar ve kadınlar olsanız bile soluk solu-
ğa okuyacağınız, cinayetlerin bininin 
bir para olduğu, ama asla da korkut-
mayan bir kitap var karşınızda: Vilma 
Bastıbacak ve Donmuş Kalpler Davası. 

DEDEKTİF ÇIRAĞI
Sevgili Vilma’mız (evet, kesinlikle 

“sevgili”, çünkü çok akıllı ve çok tatlı), 
Tenha Ada’nın kimsenin keşfetmeye 
bile tenezzül etmediği Aşağı Yaka’sın-
daki (evet, Yukarı Yaka’dakiler onları 
aşağı buluyor ve sevmiyor), Yardıma 
Muhtaç Çocuklar Enstitüsü’nde yaşa-
yan, 10 yaşında, çelimsiz ve kimsesi 
olmayan  (evet, çok üzücü; öksüz bir 
çocuğu kim sevmez?), cin gibi zeki 
bir kız çocuğu. Bütün hayali, enstitü-
den kurtulmak ve okuduğu dergilerle 
gazetelerden tanıyıp hayran olduğu, 
Tenha Ada’nın en tanınmış dedektifi 
Teodor P. İyikalp’in çırağı olmak. Şe-
ker Vilma’mızın önce dedektif çırağı, 
sonra da dedektif olma isteğinin bir 
nedeni var elbet: Bir bavul eti-

ketinden başka hiçbir ipucu olmayan 
geçmişini ve tabii ki ana babasını bula-
bilmek. Ah, sevgili yetim Vilma! Bunu 
biz değil, yazar Emma Kennedy diyor. 
Kitapta hikâyeyi heyecanla anlatırken, 
kendi de araya girip birtakım muzip-
likler yapıp dalgasını geçiyor. 

TURŞU KANITLARI YİYOR
Vilma’nın hedefine ulaşabilmek 

için öncelikle o korkunç enstitüden 
çıkması gerek. Neyse ki isteği oluyor; 
Müdire Bayan Cızırtı Vilma’yı, “Etini 
mıncıklayın, kemiğini de kırın,” diyerek 
Yukarı Yaka’daki Bayan Bedbaht’a hiz-
metçi olarak postalıyor. Ve işte bizim 
hikâyemiz de burada başlıyor. Vilma 
korkunç ve pis evde önce şeker mi 
şeker, tatlı mı tatlı Turşu’yla tanışıyor. 
Turşu, arada cinayet kanıtlarını filan 
yiyor ama yine de çok sevimli bir kö-
pek. Üstelik şu koca dünyada Vilma’yı 
seven ilk yaratık. Neyse ki son olmu-
yor. Vilma yan komşunun ünlü dedek-
tif Teodor P. İyikalp olduğunu keşfe-
diyor. Bu mutlulukla İyikalp’in haya-
tına ve tabii ki dedektiflik macerasına 
cumburlop diye düşüyor. Gerçekten! 

İyikalp de tam o sırada, adaya tey-
zesinin turtalarını yemeyi çok sevdi-
ği için gelip giden talihsiz Katzin’in 
bulduğu, çok ama çok değerli Katzin 
Taşı’nın müzeye olağanüstü güven-
lik önlemleri altında sevk edilirken 
çalınması olayını inceliyor. Ama in-
celeme, ah ne yazık ki, o kadar kolay 
olmuyor. Çünkü birlikte çalıştığı De-
dektif Lemon, yağmur çizmeleri bile 
örgü olan İyikalp’in hizmetkârı Bayan 
Çoküşüyen’in getirdiği bütün mısır ez-
mesi kurabiyelerini hapur hupur yutu-
yor ve genellikle uyuyakalıyor.

Neyse ki Teodor İyikalp’e yar-
dım etmeye aşırı hevesli Vilma var 

ortalıkta. İyikalp küçük kızın her 
şeye burnunu sokmasını pek tas-
vip etmese de, Vilma allem edip 
kallem edip Turşu’yla birlikte so-

ruşturmanın içine balıklama dalı-
yor. Katzin Taşı’nın çalınması tabii ki 
büyük meseleyken, bir de cinayetler 
başlıyor. İnsanlar kalpleri donduru-

larak öldürülünce, İyikalp Vilma’yı 
soruşturmadan uzaklaştırmak isti-
yor, ama heyhat! İlerleyen sayfalarda 
Vilma’daki azmin kimsede olmadığı 
ortaya çıkıyor. Üstelik kötü adamlar 
da işin içine giriyor. Mesela Barbu 
Kötükalp. Emma Kennedy’nin müthiş 
tanımlamasıyla Kötükalp müthiş kötü. 
Bakınız: “Barbu Kötükalp çok kötü bir 
adamdı. Şimdiye kadar onunla tanışan 
herkes ondan nefret etti, rahibeler bile. 
Üstelik rahibeler herkesi severler. İşte bu 
kadar kötüydü.” Yok artık! Ama Vilma 
bütün sevimliliği, aklı, yeteneği, azmi 
ve tabii ki de merakıyla bütün kötü-
lerin peşine takılıyor, ipuçlarını birer 
ikişer İyikalp’e ulaştırıyor ve Teodor 
İyikalp’in gözüne girmeyi başarıyor. 

Amma velakin bu gözükaralık, ba-
zen o kadar ifrata kaçıyor ki bir anda 
dedektif yamağı Vilma, kendini kur-
ban olarak buluyor. Eee, işte boyundan 
büyük işlere karışmanın sonu bu olur. 
Neyse ki Turşu’dan sonra Vilma’yı sev-
meye başlayan iki insan, İyikalp ve Le-
mon var da sevgili Vilma’mız ölümler-
den dönüyor. Okuyucu heyecanlara ve 
üzüntülere gark olurken, muzip yazar 
Kennedy bizi yatıştırmak için imdada 
koşuyor. Böylece melek yavrularımızı 
cinayetlerin korkunçluğundan koru-
yor ve okullarda özene bezene yok 
edilen merak duygularının ortaya çık-
ması için elinden geleni yapıyor. Bir 
kitaptan daha ne beklenir ki?

Şehrin Aşağı Yakası’ndaki Yardıma Muhtaç Çocuklar Enstitüsü’nde yaşayan, 10 yaşında, çelimsiz, 
üstüne bir de öksüz olan Vilma’yla tanışmaya hazır olun. Hadi bakalım; “yetim” bir çocuğun 
insanın yüreğini ıslak çamaşır gibi burkan heyecanlı macerasına cumburlop dalıyoruz! 

Dedektif olacak çocuk Nazan ÖZCAN

Vilma Bastıbacak ve Donmuş Kalpler Davası  
Emma Kennedy 

Çeviren: Berfu Durukan
Tudem Yayınları / 264 sayfa
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Ezop masalları, Ezop tarafından 
anlatılan fabllardır. Hayvanlar arasın-
daki ilişkiden yola çıkar Ezop ve bunu 
insan ilişkilerine uyarlar. Fablların an-
latımındaki temel amaç ise etik değer-
lere dikkat çekmektir. 2500 yıldır dil-
den dile titreşmiş bu masallar neredey-
se hepimizin çocukluğunu süslemiştir. 
Bu masallarla ilk erdemler kulağımıza 
fısıldanırken, doğaya, hayvanlara baş-
ka türlü bakmayı öğrenmişizdir.

Bu anlamda hâlâ bakirdir Ezop’un 
masalları. Dolayısıyla bu tür bakir 
alanlara girmek, beraberinde büyük 
bir “destur” gerektirir.

Bu alana O2 Yayınevi tarafından 
girildi. Önce memnuniyetle karşıla-
dım Ezop masallarının çocuklarımıza 
ulaşabileceği fikrini. Yayınevinden çı-
kan Çiftçi, Oğlu ve Eşekleri, Tavşan ile 
Kaplumbağa, Yüklü Eşek ile At ve Kurt 
ile Köpek masallarını okudum. Ardın-
dan da ekteki DVD’sinden bu masalla-
rın “çocuk tiyatrosu” haline nasıl geti-
rildiğini gördüm.

Kitabın arka kapağında bu masal-
ların –tabii ki– Ezop’a ait olduğu ve 
2500 yıldır mevcudiyetini sürdürdüğü 
yazıyor. Fakat Ezop’un masallarının 
yazarı olarak kitabın üzerinde Haldun 
Açıksözlü adı geçiyor. Belki masalların 
sonraki baskılarında bu “talihsiz ve 
tarihi hata” düzeltilir; Haldun Açık-
sözlü yazan değil de hazırlayan olarak 
adlandırılır. Çünkü mesele sözlü bir 
geleneği yazılı hale getirmekse, onu da 
MÖ 4. yüzyılda Demetrios yapmış.

Haldun Açıksözlü, masalların su-
numunda yer alan yazısında, “klasik 
masalları yeniden yorumladıklarını” 
söylüyor. Büyük bir dikkatle, zaten 
fabl olması itibariyle nicelik açısından 
hacimsiz olan masalları okuduğumda, 
yeniden yorumlamayla karşılaşma-
dım. Şayet yorumlama olarak masal-
ların sonunda yer alan kıssadan hisse 

bölümünden bahsediliyorsa, bu bö-
lüm masalların inceliğini altüst eden 
bir didaktizm yaratmış. Çocuğun ha-
yal gücü bu kuru anlatımla yerle yek-
san oluyor. Hatta zaman zaman yanlış 
pedagojik önermeler de oluşabiliyor.

Bunun en iyi örneği ise Kurt ile 
Köpek masalında karşımıza çıkıyor. 
Bir özgürlük masalı bu. Aç kurt ile tok 
köpek ormanda karşılaşıyor. Köpek 
kurda bir ailenin yanında, onların ko-
rumalığını yapmasını öneriyor. Bunu 
kabul eden kurt, köpeğin boynundaki 
tasma izlerini fark ediyor. Özgürlü-
ğünden vazgeçmek istemediği için de 
ormanda kendi başına avlanmayı ter-
cih ediyor. Yani tasmasızlığı... Bakın 
bu fabl kitapta nasıl sona eriyor:“Eeee 
çocuklar gördünüz işte; kurt gibi özgür-
lüğü seçerseniz, aç kalmayı göze alacak-
sınız. Yok, zincire vurulup köpek gibi 
olacaksanız, her zaman karnınız doyar, 
hiç aç kalmazsınız. Ama unutmayın, 
zincir boynunuzda hep yara yapar.”

Çikolatadan evler, şekerlemeler, 
pastalar hayal eden çocuklarımız her-
halde bu durumda özgürlük yerine 
zincire vurulmayı tercih edeceklerdir. 
Dünyada hem tutsak hem de aç olarak 
ölen çocuklardan bahsetmiyorum bile!

Bu tip tematik ve pedagojik hata-
lardan daha bol oranda dilsel hatalarla 
dolu seri. Bir sayfada kullanılan zaman 
kiplerinin çeşitliliği şaşırtıcı. Geniş 
zamanla başlayan bir paragrafı, -di’li 
geçmiş zaman izlerken, oradan da şim-
diki zamana geçiliyor. Bir anlamı var 
mı diye çabalıyorum ama beyhude. Bir 
de siz bakın: “Kurtun kendine baktığını 
fark eden köpek, onun halini fark eder 
ve bulunduğu yerden, alaylı bir şekilde; 
‘Ne bakıyorsun baygın kurt?’ demiş.”

Kurt sözcüğü ek alınca “kurtun” 
değil, “kurdun” olur türü düzeltmele-
re, dahi anlamındaki de/da’ların ayrı 
yazılması gerektiğine, bunun gibi bin-

lerce redaksiyon hatasına, hatta hiç 
redakte edilmeme durumuna, bunla-
rın örneklerine girmeyeceğim. Ama 
çocuk yayıncılığında böyle hataların 
olmaması gerektiği çok açık.

Bir de kitapların sonlarına ekli 
DVD’ler var. Hepsini sabırla izledim. 
Açıksözlü’nün giriş yazısında üstünde 
durduğu, “çağımızın görsel bir çağ” 
olmasının, “eğitim ve öğretimin mut-
laka görsel malzemelerle beslenme 
zorunluluğu”nun izlerini aradım. En 
azından bu DVD’leri yapmasalardı, 
işi çocukların hayal gücüne bıraksa-
lardı diye düşündüm. Çünkü kitapla-
rın bence en iyi tarafı resimleri. Rıfat 
Batur’un ellerine sağlık. Ama DVD’ye 
gerek yoktu. Resimler kâfi!

Çiftçi, Oğlu ve Eşekleri DVD’si 
“Söylediklerimi Yap, Yaptıklarımı Yap-
ma” adlı bir oyunla başlıyor ve aynı tek 
düzelikteki başka bir oyunla devam 
ediyor: “Söylediklerimi Yapma, Yap-
tıklarımı Yap”. 7,5 dakika boyunca üç 
oyuncu bu oyunu oynatıyor. Bu oyu-
nun masalla ilgisini gerçekten anlaya-
madım. Oyunu kısaca tarif edeyim: 
Elinizi şaklatıp çocuğunuza kafanı kaşı 
deyin. Çocuğunuzun önce kafasını ka-
şıması, sonra da kaşımaması gerekiyor. 

Eğer mesele filmdeki minütajı tut-
turmak değilse, eğer bu dizi salt ticari 
bir amaç taşımıyorsa, yayınevi yetkili-
lerinden daha özenli çalışmalar bekle-
diğimizi belirtmek zorundayız.

O2 Yayınları’ndan çıkan Ezop Masalları serisi, bu ünlü masalları yeni bir yorumla sunma ve ekteki 
DVD’lerle çocuk tiyatrosu formatında zenginleştirme iddiası taşıyor. Çabanın niyeti bir yana, çocuk 
kitapları yayıncılığında “olmaması gereken” hataları Eraslan Sağlam dikkatli bir gözle değerlendirdi. 

Dikkat çocuk var!

Çiftçi, Oğlu ve Eşekleri Bizim Ezop Masalları 
Haldun Açıksözlü

Resimleyen: Rıfat Batur
O2 Yayıncılık / 16 sayfa 

Eraslan SAĞLAM
Ters köşe...
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Facebook, kullanıcılarının artma-
sıyla beraber sinema, kitap ve müzik 
gibi popüler kültür araçlarıyla kültür 
tarihine damgasını vurmayı başardı. 
Daha önce kaç arkadaşımız olduğunu, 
belki onları bir yemeğe ya da törene 
davet edeceğimiz zaman sayardık. Fa-
cebook sonrasında ise sosyal ilişkilere 
niceliksel bir tutumla yaklaşmak söz 
konusu oldu. Acaba, sosyal olduğu 
için yaşamını sürdürebilen ve evrimi-
nin temelinde toplumsallık olan insan, 
nicelik ile niteliği birbirine mi karıştır-
maya başladı?

Ünlü evrim biyoloğu Robin Dun-
bar, sosyal bir geçmişe sahip insanın 
evrimini incelediğinde, insanlar arası 
bağların türümüzün devamı için ne 
kadar önemli olduğunu görmüş. Tabii 
ki bunun kaçınılmaz bir sınırı oldu-
ğunu da fark etmiş. Bu yüzden artık 
“Dunbar sayısı” denilen bir kavramı-
mız bile var. Dunbar’a göre, bir kişinin 
belirli bir yakınlık düzeyinde tutabi-
leceği insan sayısı 150’yi geçmiyor. 
Daha doğrusu, evrime hizmet eden 
varlıklar olduğumuz kabulünden yola 
çıktığı için, yazara göre, sosyal medya 
ortamlarındaki rakamlar gerçeği ifa-
de etmiyor. Dunbar’a göre evrimsel 
yönümüz bizi aslında sınırlıyor ve yü-
zeysel ilişkilerden çok, nispeten az sa-
yıda, samimi ve hakiki arkadaşlıklarla, 
en ideal yakınlık bağlarını kurmaya 
yatkın olduğumuzu iddia ediyor. Tü-
rümüzün devamı için arkadaşlarımızı, 
sevdiklerimizi yaşam boyunca seçiyor 
ve o sıcaklık kaybolduğunda yerleri-
ne yenilerini getiriyoruz. İşte bu 150 

kişilik çemberin insana atalarından 
kalmış bir durum olması gibi, sanal 
arkadaşlıkların evrim üzerinde yıkıcı 
bir etkisi olup olmayacağını tartışmak 
da bu kitabın okurlarına kalmış.

Dunbar’ın Şu Hayatta Kaç Arka-
daş Lazım adlı kitabı, evrim fikrinin 
tamamen arkasında duran yazarın 
daha önce yayımlanan popüler bilim 
makalelerine dayanıyor. Dunbar her 
bölümde ilginç bir konuya eğiliyor ve 
bilimsel bir özet verdikten sonra, ko-
nunun evrimle olan bağına değiniyor. 
Evrimin bilmediğimiz yanlarını, ge-
nellikle ilginç deneylerden hareketle, 
gündelik yaşamdan örneklerle, sade ve 
eğlendirici bir üslup ile aktaran yazar, 
sözü her fırsatta dönüp dolaştırıp ev-
rim düşüncesine getiriyor.

Erkeklerin yalan söylediğini ka-
dınların nasıl olup da fark edebildiği-
ni, hamile kadınların mide bulantıları-
nın aslında doğmayı bekleyen bebeğin 
annesini ve kendisini koruma çabala-
rından biri olduğunu, Cengiz Han’ın 
soyundan gelme ihtimalimizi, dedi-
kodunun insanın sosyal gelişimindeki 
önemini ve eğer bilim insanı değilsek 
evrim ile bağdaştırmakta zorlanacağı-
mız başka pek çok ilginç konuyu bi-
zimle paylaşıyor. 

Evrim teorisi 1859’dan, yani 
Darwin’in Türlerin Kökeni’ni yayım-
lamasından beri tartışılıyor. Bu tartış-
manın ön plana çıkan iki nedeni var. 
Birincisi, evrim düşüncesinin popüler-
leştikçe tam olarak ne olduğunun an-
laşılmasının zorlaşması. Bu kuramın 
insanın maymundan geldiği klişesine 
indirgenmesi, evrimin bilimselliğinin 
fark edilmemesine yol açıyor. İkincisi 
ise evrimin özellikle tek tanrılı dinle-
rin otoriteleri tarafından kutsal kitap-
lara ve tanrı inancına bir başkaldırı 
olarak algılanması. Dunbar, bu iki so-
runu da ortadan kaldırmaya çalışıyor 
yazdıklarıyla. Özellikle deneylerden 
yola çıkarak ve bilimsel terminolojiye 
sınırlı oranda sığınarak, hem evrimi 
anlaşılır kılıyor hem de evrimin may-
mundan gelmenin ötesinde bir anlamı 
olduğunu göstermiş oluyor.

Bilimselliği kadar eğlenceli yanı 
da ağır basan kitabın asıl vurgu yap-
tığı nokta ise geleceğe dair. Geçmişte 
beraber yaşamanın faydaları sayesinde 
neslini kurtarmış olan insan, gelecek 
söz konusu olduğunda ortak men-
faatlerinin peşinden gitmeye devam 
edebilecek mi? Eğer evrim teorisini 
doğru buluyorsanız, evet. Özetlemek 
istersek, Dunbar bize evrimin ürünü 
olduğumuzu, bizim de evrimin işle-
yişinin devam etmesine yönelik moti-
vasyonlarla yaşamaya devam ettiğimi-
zi söylüyor.

İngiliz yazar, “Ortak bir tarihimiz 
var,” diye başlıyor kitabına. Herhalde 
bir evrim biyoloğundan da bu bekle-
nirdi. Ancak önemli olan geçmiş mi-
dir, gelecek mi? Evrim, tarihe bakıla-
rak, fosiller ve DNA’lar incelenerek 
fikir sahibi olunabilecek bir teori ol-
masına rağmen, aslında ileriye dönük, 
insanın ve diğer canlıların gelecekte 
çizeceği yola ilişkin bir düşünceler bü-
tünü aynı zamanda.

Dunbar’ın dediklerine bakılırsa, 
insanın evrimle imtihanı aslında evri-
min ta kendisine hizmet ediyor. Sade-
ce maymun ya da başka bir memeliyle 
paylaşılan ortak bir DNA veya ilginç 
bir deniz canlısının cinsel yaşamı de-
ğil, “Şu hayatta kaç arkadaş lazım?” 
gibi bir sorunun yanıtı bile, evrimin 
kapısını çalmamız için yeterliymiş 
meğer.

Ünlü evrim biyologu Robin Dunbar, daha önce yayımlanan popüler bilim makalelerini derleyerek, 
evrim kuramını gençler için anlaşılır ve eğlenceli kılan bir kitap hazırlamış. Şu Hayatta Kaç Arkadaş 
Lazım, hepimizin merakını çekebilecek sorulara evrim penceresinden ilginç yanıtlar veriyor.

İnsanın evrimle imtihanı Yankı ENKİ

Şu Hayatta Kaç Arkadaş Lazım?
Robin Dunbar 

Çeviren: Duygu Akın
NTV Yayınları

 304 sayfa 
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Edebiyat tarihine dönük çalışmalar 
Nurullah Ataç’ın edebiyattaki hareket 
alanını tanımlarken “eleştiri-deneme” 
türünde uzlaşıyor. Bizde baştan beri 
eleştiri, “deneme” türünün imkânları 
üzerinden söz almıştır. Kendine özgü 
anlatış biçimi (tarz, stil, selika vs.) 
olarak tanımlayabileceğimiz “üslup”, 
deneme söz konusu olunca, bir tartış-
ma –bazen yazarın kendisiyle tartış-
ması– havasını da içine çeker. Kesin 
ve sabit sonuçlara varmayan bir söy-
leyiş biçimini esas alan, okuyucunun 
metne katılımını da sağlayan deneme 
türü içerisinde nitelikli eser vermiş ya-
zarların sayısı, diğer türlere oranla çok 
azdır. Eskilerin “muhasebe” adını ver-
dikleri, bir çeşit “kendinde olup bite-
ni” gözden geçirmeyi de kapsayan bu 
edebi türden hareketle, sıradan insa-
nın baktığı şeyi, deneme yazarı görür 
derler. Cevabını bildiği soruları tekrar 
sormaya üşenmez deneme yazarı. Sor-
mak, muhatabınız olan okurun kendi-
sini sorgulamasını da kaçınılmaz kılar 
çünkü. Yanı başında deneyimin de ol-
duğu bir entelektüel donanım ve sami-
miyet, bu edebî türü besleyen başlıca 
unsurlar arasındadır. Bizde deneme 
sahasının ilk etkili ismi Nurullah Ataç 
(1898 − 1957)’tır. 

Ataç, sözünü esirgemeyen, bildi-
ği yolda hiçbir eleştirel engele takıl-
madan yürüyen bir yazardır. İkinci 
Yeni’nin en özgün şairlerinden biri 
olan Turgut Uyar için, ilk kitabı olan 
Arz-ı Hal’e zarını cesurca atmış ve 
bu kitabın önsözünü yazmıştır. Oysa 
bu kitap, Uyar’ın daha sonra yayım-
layacağı kitaplar arasında nitelik ve 
barındırdığı şiiriyet bakımından göl-
gede kalacak bir eserdir; fakat Ataç, 
bir şair/yazarda daha sonraki evreleri 
öngörebilen bir özelliğe de sahiptir. 
Tıpkı, edebî kamunun alışkanlıklarını 
bozan, dikkatini dağıtan, Türk şiiri-
nin geleneksel yapısını tersyüz eden 
Garipçiler’in – Kanık, Anday ve Rifat–  
getirdikleri yeniliğe sahip çıkarak, 

onlara yazılarıyla destek vermesi gibi. 
İlginçtir, Ataç’ın da aralarında bulun-
duğu birçok yazar, edebiyat yolculu-
ğuna şiirle başlayıp eleştiride karar 
kılmıştır. Ve bu yazarlar1 daha çok şiir 
eleştirisi üzerine yoğunlaşmışlardır.

Elimizdeki kitabın ismi, yazarının 
ruhî portresini de özetler nitelikte: 
Gene Yalnızlık. Ataç’ın 8 kitabından 
derlenmiş toplam 24 denemeyi barın-
dırıyor. Bu kitaplardan Günlerin Getir-
diği (1946),  Sözden Söze (1952), Kara-
lama Defteri (1953), Ararken (1954), 
Diyelim (1954), Söz Arasında (1957) 
yazarın sağlığında yayımlandı. Oku-
ruma Mektuplar (1958) ile Prospero ile 
Caliban (1961)’ın yayımlanış tarihleri 
yazarın ölümünden sonradır. Kita-
bın ilk denemesi “Uçak Yolculuğu”, 
Ataç’ın Ankara’dan İstanbul’a bir “Ala-
man yolcu uçağı ile” seyahatini konu 
edinir. Yenilikleri sınamayı –deneme-
yi diyelim– sever Ataç: “Saat dokuzda 
kalktık, on bire varmadan Yeşilköy’e 
konduk. Yukarılarda doğrusu o gün bir 
şey duymadım. Benim öyle kuvvetli bir 
iç hayatım mı yoktur, nedir? Herkesin 
günlerce anlatacak ‘intibalar’ topladık-
ları yolculuklardan ben ellerim boş dö-
nerim. Havalara yükseldik, toprakları 
suları yukarıdan gördük, sonra indik. 
Ne var bunda uzun uzun anlatılacak?” 
Ataç’ın bu yolculuktan “eli boş” dön-
mediğini metni okuyanlar anlayacak-
tır. Kendiyle konuşuyor Ataç; hislerini, 
düşüncelerini tartıyor yazarken. Sade-
ce kendi zamanının ve çağdaşlarının 
edebiyat alanındaki serüvenine ya-
kından bakmıyor; kitaptaki deneme-
lerden birine ad olmuş “gelenek”i de 
iyi biliyor. Kitabın ilk denemesinde 
Schiller’den çok manidar bir alıntı yer 
alır: “İnsan bir devletin yurttaşı olduğu 
kadar bir zamanın da yurttaşıdır.” Bu 
sözdeki “insan”ın yerine Ataç’ı rahat-
lıkla ikame edebiliriz. Kitapta yer alan 
“Cesaret İster” adlı denemesi, yeniye 
dudak büküp eskiyi, eskiye benzeyeni 
isteyenleri cesaretsizlikle, kendini be-

ğenmişlikle, ukalâlıkla suçlar. Kitapta-
ki denemelerden dördünün doğrudan 
şiirle bağı var, fakat ister “kedi” üzerine 
yazsın ister “klasik” üzerine, deneme-
leri gelip bir yerde şiirle, şairle buluşu-
yor. Şairleri tanık gösteriyor; mısraları, 
beyitleri, anlattıklarının arasına ustaca 
serpiştiriyor; sanki yazmıyormuş gibi, 
yazmayı önemsemiyormuş gibi ya-
zıyor. 25 Şubat 1951 tarihli “Daldan 
Dala” adlı denemesinin bir yerine ku-
lak verelim: “Bir dergiyi açtım mı, he-
men şiirleri okurum, öteki yazıları son-
raya bırakırım, bir daha da hatırlayıp 
okumam. (…) Bugünlük çok söyledim, 
hiçbir şey söylemeden çok söyledim, hiç 
şüphesiz sıktım sizi. Bakmayın kusura, 
hoşça kalın.” Kitaba adını veren “Gene 
Yalnızlık” adlı metin de, “Nasılsınız, 
benim okurum, iyi misiniz? Bilmem sizi 
sıkıyor mu bu mektuplar?” diye başlar. 
Ataç, okuru sıkmamak konusunda 
sürekli uyanıktır, bunu yazılarında da 
gösterir. Bu metin, içeriğiyle, anlatma 
biçimiyle bize “deneme”nin sınırlarını 
gösterir özelliktedir. “Ben hoşlanıyo-
rum bunları yazmaktan, acı da olsa bir 
tad buluyorum. Bir çırpıda çıkaramı-
yorum da ondan anlıyorum hoşlandı-
ğımı. Sevmesem bunları saatlerce uğra-
şır mıyım her birinin üstünde?” Sonra 
okurun yerine düşünmeye, kendini 
eleştirmeye yeltenir: “Aklına ne gelirse 
ondan açıyorsun, okuyanı ilgilendirir 
mi ilgilendirmez mi düşünmek yok.” 
Bu cümleyle aslında bize denemeyi 
tanımlar; her konuda yazılabileceğini, 
belgeye, bilgiye dayandırılmak zorun-
luluğu taşımadığını, daldan dala atla-
maya müsait olduğunu ifade eder.

Diyebiliriz ki Türk edebiyatının de-
neme sahasının en kuşatıcı ve bereket-
li örnekleri, bu alanda bir yol açıcı ve 
yönlendirici olarak beliren, yazarken 
kendini sakınmanın tasmasını çıkar-
tan Ataç tarafından verilmiştir. Dili, 
sadece edebiyatı aktaran, devreden 
bir unsur olarak değil; tarihle, kültürle 
konuşabilmenin, bu kavramları temsil 

Edebiyatımızın “deneme” ustalarından Nurullah Ataç, sekiz kitabından derlenmiş toplam yirmi dört 
denemeyi barındıran kitabı Gene Yalnızlık’la genç okurlarla buluşuyor. Onları geniş bir evrende, 
sakınmanın tasmasını çıkararak, dizginsiz bir rehberlikle dolaştırıyor.  

Denemeyi düşünenler için:
Gene Yalnızlık Şeref BİLSEL



edebilmenin vazgeçilmez bir aracı olarak, “yeni insan”ı ile-
tişim üzerinden bir teklife dönüştürerek yanında taşımıştır.

Ataç’ın dille hesaplaşması 45 yaşlarına (1944’lere) rast-
lar ve bu hesaplaşmadan çıkardığı sonuçlara ölümüne ka-
dar sadık kalmıştır. Kitapta yer alan denemeleri içinde Arap 
ve Latin yazılarını kıyasladığı “Yeni Yazı” adlı metin, diğer 
denemelere oranla daha didaktik, bilgi aktarıcı bir özellik 
gösterir: “Bizde bir yazı devrimi, bir dil devrimi olmamıştır, 
devrim yazısını aramış bulmuş, devrim dilini aramış bul-
muştur.” Öz Türkçe için nice kazançları teptiğini, rahatını 
kaçırdığını, hatta adını deliye çıkarttığını söyler. Ataç, dilde 
sadeleştirme ve özleştirme hareketinin ön saflarında yer al-
mıştır. Hatta eski kelimelerin bir kısmına Türkçe karşılıklar 
önermiş, önerdiği bu karşılıkların önemli bir bölümü kabul 
görüp bugün konuştuğumuz dilin dolaşımına girmiştir. Bu-
gün adı sanı duyulmuş yazarlardan kaçı, Türkçeye teklif et-
tiği bir sözcüğü yerli yerine oturtabilmiştir?2 Eski kelimelere 
bulduğu bazı karşılıklarda ise ipin ucunu epey kaçırdığını 
da söylemeliyiz.

Yenileceğini, örseleneceğini bilse de doğru bildiği yol-
dan ödün vermemiştir. Ataç, denemekten ve deneme’den 
vazgeçmemiştir; tıpkı Samuel Beckett’ın sözlerinde olduğu 
gibi: “Denedin yenildin. Olsun, yine dene, yine yenil. Daha iyi 
yenil.” Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatını tarihsel olarak 
bir insanın ömrüne uyarlamayı denersek, bu tarihin genç-
lik sürecini, “deneme” üzerinden Ataç’ın temsil ettiğini kayıt 
altına alacak onlarca senet var elimizde. Gene Yalnızlık, bu 
senetlerin bir önsözü olarak okunabilir.

1) Aralarında Mehmet H. Doğan, Mustafa Şerif Onaran, Mus-
tafa Öneş’in de bulunduğu birçok isim.

2) Ataç’ın Türkçe karşılık verdiği, önerdiği bazı kelimeler: ak-
töre (ahlâk), akım (cereyan), anı (hatıra), araç (vasıta), asalak (pa-
razit), aşağılama (hakaret), ayrıcalık (imtiyaz), ayrıntı (teferruat), 
bağnaz (mutaassıp), beğeni (zevk), bellek (hafıza), biçim (şekil), 
bildiri (ilan), bilinç (şuur), birey (ferd), esin (ilham), evre (safha), 
evrim (tekâmül), giz (esrar), görece (nisbi), içerik (muhteva), iz-
lenim (intiba), kanı (kanaat), karşıt (zıt), katkı (ilave), kavram 
(mefhum), konut (mesken), koşul (şart), kuram (nazariye), kurul 
(heyet), kuşak (nesil), mutluluk (saadet), nesnel (afakî), olanak 
(imkan), olay (hadise), olumlu (müsbet), öğe (unsur), örneğin 
(mesela), öykü (hikaye), özgür (hür), özlem (hasret), savunmak 
(müdafaa etmek), sonuç (netice), sorun (mesele), söyleşi (sohbet), 
tanım (tarif), tepki (aksülamel), tutku (ihtiras), tutsak (esir), tür 
(nevi), uyak (kafiye), uygar (medeni), uyum (ahenk), uzman (mü-
tehassıs), yadsımak (inkâr etmek), yakınmak (şikâyet etmek), ya-
lın (sade), yanıt (cevap), yapıt (eser), yasa (kanun), yaşam (hayat), 
yazın (edebiyat),  yeğlemek (tercih etmek), yenilgi (mağlubiyet), 
yoksun (mahrum), yükümlü (mecbur).

Gene Yalnızlık
Nurullah Ataç

Yapı Kredi Yayınları / 112 sayfa
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Ne yalan söyleyeyim, Hollandalı 
yazar Marjolijn Hof ’u ilk kez oku-
dum ve kendisiyle yeni tanıştığım 
için hayıflandım. 1999 yılından itiba-
ren, her yaşta çocuğa yönelik kitaplar 
yazmaya karar veren yazar, Geçtigitti 
Geçtigitti Geçtigitti’nin ardından dört 
büyük ulusal ödül kazanmış. 2009 yı-
lında Fransa Gironde Genç Okurlar 
Ödülü’nü ve Almanya Gençlik Yazını 
Enstitüsü’nün Ayın Kitabı Ödülü’nü 
alarak kendini kısa sürede uluslarara-
sı arenada da kanıtlamayı başarmış. 
2006 yılında basılan Geçtigitti Geçtigit-
ti Geçtigitti başta İngilizce, Almanca, 
Fransızca ve Portekizce olmak üzere 
pek çok dile çevrilmiş. Nisan ayı için-
de Hayy Kitap tarafından Türkçeye de 
kazandırıldı. Hof ’un bu ilginç eseri, 
kaygılı bekleyişlerin yarattığı sıkıntı, 
gidene duyulan özlem, savaşın çocuk 
zihninde yarattığı izler şeklindeki te-
matik başlıklarla raflarda ve bizlerle 
buluşmayı bekliyor.

Geçtigitti Geçtigitti Geçtigitti sava-
şı ve savaşın en temel gerçeklerinden 
biri olan ölümü, ölümle yaşam arasın-
daki ince sınırı pek güzel betimlemiş. 
Kahramanımız küçük Kiek’in babası, 
uluslararası bir yardım örgütünü tem-
silen savaş bölgelerine gidip çalışan 
idealist bir doktordur. Kitabın ana 
eşiği, babanın bu savaşlardan birine 
gitmesiyle geçilir. Artık geride Kiek, 
annesi, Kiek’in hayli kıskandığı kö-
pekleri Mona, iyi kalpli ve oldukça pa-
tavatsız arkadaşı Margje, babaannesi, 
faresi Cik ve neredeyse hepsinin bek-
lemekten yorulduğu monoton günler 
kalacaktır. Kiek’in babasını beklerken 
yaşam ve ölümle kurduğu bir denk-
lem vardır ve devreye şaşırtıcı biçimde 
“olasılıklar” girer. Bir çocuğun gözün-
den bu hesabın yapılması ilginç so-
nuçlar doğuracaktır. Hem köpeği hem 
faresi ölen bir çocuğun aynı zamanda 
babasının da ölemeyeceği yolunda gi-
riştiği olasılık hesaplarıdır bunlar. O 
halde hem köpek hem fare öldürülme-
lidir ki baba yaşasın!

İçinizi ferahlatmak açısından, 
Kiek’in ne köpek ne de fare öldüren bir 
çocuk olmadığını söyleyelim ve bura-
da duralım! Ancak olasılıkların bura-
da bitmediğini de fısıldayalım. Hof ’un 
kitaba adını veren “geçtigitti” formülü 
ile Kiek’in sevdikleriyle birlikte hayata 
devam edebilmesi için başka bir “ola-
sılık” kapısını daha araladığını düşü-
nüyorum.

Olasılık denklemlerinin ilginç-
liği bir yana, Geçtigitti Geçtigitti 
Geçtigitti’yi okuduktan sonra, çocuk 
gözünden anlatılan öykünün arka pla-
nında verilen savaşın dolaylı sonuçları 
karşısında da etkilendim. Hof bu yalın 
gerçeği o kadar ustalıkla ve mesafeleri 
kaldırarak vermiş ki bunun bir yetişki-
nin elinden değil bir çocuğun elinden 
çıkmış olduğuna inanasınız geliyor. 
Kanımca kitabın en büyük başarısı da 
burada.

BABAM BİR KAHRAMAN MI?
Konu bu denli ağırken, okuduktan 

sonra sizde kalanın yaşama sevinci, 
dahası, yaşama kaldığı yerden devam 
edebilme inancı olduğunu görmek 
hayli şaşırtıcı bir okuma serüveni. 
Kaygının içinde kalakalmış bir ço-
cuğun yaşadıklarını abartmadan, ro-
mantikleştirmeden, alabildiğine ger-
çek ve doğal bir biçimde aktarmak 
hiç kolay değildir; hele konu, savaş 
gibi her tarafa çekilebilecek ve farklı 
biçimlere sokulabilecek bir konuysa! 
Öğüt yok, kibir yok, bilmişlik yok. Ya-
şam gibi bir şey var karşınızda. Oğluna 
kızan, içerleyen bir babaanne, kocasını 
anlamaya çalışan bir eş, her şeyi daha 
net anlamaya çalışan bir kız evlat. Öte 
yanda, yaşamını savaşın yarattığı izleri 
silmeye adayan bir baba. Ama hepsi 
de yaşamın içindeler ve hepimiz gi-
biler. Yaşamı deneyen, bazen yanlış 
yapan, bazen doğruyu bulan, bazen 
başkalarını düşünen, bazen de kendi-
ni düşünen… Tıpkı Kiek’in “Babam 
bir kahraman mı?” diye sorduğunda, 

annesinin küçük kızına “İyi ki değil,” 
diye mırıldanıp arkasından söylediği 
şu sözler gibi: “Kiek, şunu aklından 
çıkarma. Hiçbir şey göründüğü kadar 
basit değildir. İnsan salt iyi ya da salt 
kötü olamaz. Kimse sadece başkalarını 
düşünerek yaşayamaz. Kendini de dü-
şünmek zorundadır. Bu, baban için de 
geçerli.” 

Sırası gelmişken, kitapta babanın 
idealizmini sevdiğimi, annenin ger-
çekçiliğine ise hayran kaldığımı söyle-
meliyim. Ya Kiek? “Geçtigitti”yi bana 
öğrettiği için ona özellikle minnetta-
rım. Bir de şunu hatırlattığı için: Biz 
büyüklerin çocuklardan öğreneceği 
çok şey var…

Bu ay alışıldık edebiyat mecralarının biraz dışından gelen bir kitap tanıtacağız size. Hollandalı yazar 
Marjolijn Hof, bol ödüllü kitabı Geçtigitti Geçtigitti Geçtigitti’de bir çocuğun savaşın gerçekleriyle 
baş etme biçimini samimi bir dille, hiç büyüklenmeden anlatıyor.

Geçipgidenler’den
kalanlar… Müge İPLİKÇİ

Geçtigitti Geçtigitti Geçtigitti
Marjolijn Hof

Çeviren: Burak Sengir
Hayy Kitap / 118 sayfa

DO
SY
A



31İyi Kitap  •  Çoğul Kütüphane  •  Sayı 28  •  Haziran  2011

Figen Şakacı’nın uzun hikâyesi Bi-
tirgen, çocuklarla büyüklerin dünyası 
arasındaki uçurumun, gelgitin, ileti-
şimsizliğin yetişme çağındakiler için 
nasıl da acı deneyimlere neden oldu-
ğunu; bu dönemin nice düş kırıklıkları 
ve yara berelerle atlatıldığını (belki at-
latılamayıp izler bıraktığını) sızılı ama 
ironik bir dille anlatıyor. Babasının 
kendisine “Bitirgen” diye seslendiği 
(küçük, tatlı bir kayısı türü “bitirgen”) 
kız çocuğu, “büyüme” dediğimiz bu 
zorlu süreçte başına gelenleri, gözlem-
lediklerini, anladıklarını ve anlama-
dıklarını büyük bir içtenlikle günlüğü-
ne aktarıyor.

Yetişkinlerin dünyasındaki renk-
sizlik şaşkınlık yaratırken, büyüklerin 
ikiyüzlülüğü Bitirgen’in tiksinmesine 
yol açıyor. Bunların yanı sıra büyük-
lerin dünyasından büsbütün ayrı da 
değil; bir yandan büyümeye başladığı 
için onların dünyasına ilk ürkek adım-
larını atmış durumda. Büyüklere öze-
nip yapıp ettiklerindeki saçmalığı, ilk 
anda değilse bile yazarken görebilecek 
kadar o dünyaya mesafeli olduğunu da 
belirtmek gerek. Bitirgen’in ironisi bu 
mesafenin kısalıp uzamasından kay-
naklanıyor çoğu kez. Büyüklere öy-
künmekte olduğunu satır aralarında 
hissettiğimiz, onların sesinin çınladığı 
cümlelerin hemen ardından, yetişkin-
lerde pek görülmeyecek kadar saf bi-
çimde kendi hatasını itiraf edebiliyor 
örneğin. Büyüklerden işittiklerinin 
doğruluğundan kuşku duymuyor çoğu 
zaman, ama onların söylediklerinin 
kendi dünyasında karşılığı olmadığın-
da (ya da işine gelmediğinde) büyük-
lerden öğrendiklerini eğip bükebiliyor 
da. Yine de, büyüklerin dünyasına ne 
kadar yaklaşırsa yaklaşsın, onların 

çelişkileri karşısında çaresiz hissedi-
yor kendisini. Sürekli dürüst olmanın 
erdemlerinden söz edilirken, Bitirgen 
aklından geçenleri dürüstçe ifade edi-
şinin ayıplanmasına bir anlam veremi-
yor.

BİLİNMEYENLER ÜLKESİ
Bitirgen büyüklerle arasındaki 

dil sorununun da farkında aslında. 
Bu nedenle kendince bir dil yaratıp 
bu dilin konuşulduğu yeni bir dünya 
hayal ediyor. Bu yeni dünyaya ancak 
seçtiği insanlar, onun dilini öğrenerek 
girebiliyorlar. Dil ve hayal gücü ara-
cılığıyla oluşturduğu savunma hattı 
çoğu zaman iş görüyor; anlayamadığı, 
sürekli bozguna uğradığı yetişkinler 
dünyasının dışındaki bu “Bilinmeyen-
ler Ülkesi”nin varlığı bile ona güç veri-
yor. O dünyada yaşananlar hayal gibi; 
öyleyse orada olanlar için üzülmesi 
gerekmiyor. Ne var ki öbür (“gerçek”) 
dünya çok büyük ve kapsayıcı oldu-
ğundan, kendi ülkesine gidişleri bile 
sorun olabiliyor kimi zaman.

Başlarda gönül kırıklıkları, kendini 
kocaman bir dünyada yapayalnız his-
setme, yanlış anlaşılma, küçük düşme 
gibi sorunlarla baş etmeye çalışırken, 
büyüklerin dünyası zamanla Bitirgen’e 
daha devasa sorunlar sunuyor; belki 
de uzun yıllar boyunca etkisini du-
yacağı sıkıntılar bunlar. Öte yandan 
yalnızlık, tek başına kalmışlık hissi 
öbür bütün sıkıntılara, sorunlara eş-
lik ediyor. Defterinden başka kimsesi 
yok başına gelenleri paylaşabileceği. 
Kendisini koruyabilmek için tek si-
lahı; dışarıdaki dünyaya, başkalarına 
fırlatabildiği tek ok ince alay. Kendini 
de yaralamayı göze alarak bu silahla 
adımlarını atıyor büyüklerin dünyası-

na. Gülmek, gülebilmek, en acılı gün-
lerinde ona birazcık nefes alma imkânı 
sunuyor.

Son yıllarda, çocukların ağzından 
kaleme alınmış ve büyüklerin dünya-
sına tersten bakan öykülerde, roman-
larda artış var. Bitirgen, anlatıcı-kah-
ramanın bir kız çocuğu olmasıyla öne 
çıkıyor. Bitirgen sadece çocuk olduğu 
için değil, kız çocuğu olduğu için de 
yetişkinlerin dünyasıyla iki kere çar-
pışıyor. Bu çarpışmalardan türeyen 
özel bir ironisi var hikâyenin. Bu özel 
ton, kız çocukların kendi dünyalarının 
(yaşadıkları sıkıntıların, sorunların) 
farkında olmalarından kaynaklanıyor. 
Sanıldığının aksine, kız çocuklarının 
da (belki kendi başlarına, belki de 
kendi aralarında) matrak, fırlama bir 
açı bulup dünyaya oradan bakarak ha-
yatla baş etmeye çalıştıklarını, üstelik 
bu açının acıların üzerini örtmediğini 
görüyoruz.

Yetişkinlerle çocukların dünyası 
kadar, erkeklerle kadınların dünyası 
da birbirinden hayli uzak. Bu neden-
le Bitirgen, her yaştaki erkek okur için 
farklı bir dünyanın kapısını aralıyor.

Behçet ÇELİK

Bitirgen 
Figen Şakacı
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Son yıllarda, çocukların ağzından kaleme alınmış ve büyüklerin dünyasına tersten bakan öykülerde, 
romanlarda artış var. Bitirgen, anlatıcı-kahramanın bir kız çocuğu olmasıyla öne çıkıyor. O sadece 
çocuk olduğu için değil, kız olduğu için de yetişkinlerin dünyasıyla iki kere çarpışıyor.

Acıların üstünü örtmeyen 
ironik bakış

Çoğul Kütüphane




