
Kan tünellerinde 
yüzmeye ne dersiniz!
Ucubeler Sirki, Vampirin Asistanı ve Kan Tünelleri... Darren 
Shan’ın bu üç kitabını okuyacaksanız, uykusuz kalmaya 
hazırlanın. Ama korkudan değil, kopamamaktan. Çünkü bu 
nefes kesici kitapları elinizden bırakamayacaksınız
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Darren Shan, edebiyat tarihinin 
en sıradışı vampirlerini çocuklar için 
yarattı. Bu vampirler yarasaya dönüş-
müyor, kurbanlarının boynundan kan 
içmiyorlardı. Gün ışığında toza dönüş-
medikleri gibi kalplerine kazık saplan-
makla öldükleri de yalandı. Alıştığımız 
vampirler gibi habis değillerdi. Yine de 
bir kâbusun parçasıydılar. Ama öyle 
bir kâbustu ki bu, dünyada otuzdan 
fazla ülkede çocukların sevgilisi oldu. 
Darren Shan’ın üç kitapta bitmesini 
planladığı macera on iki kitaplık bir 
şölene dönüştü. 

Bir insan çocuğun (yazarla ay-
nı isimde), şehre gelen Ucubeler 
Sirki’ndeki bir vampirin örümceğini 
çalmasıyla bir yarı-vampire dönüş-
mesini ve evini, ailesini terk ederek o 
vampire asistanlık yapmak zorunda 
kalışını izleyen olayları konu edinen 
seri, dört üçlemeden oluşuyor. Bu 

üçlemelerden ilkinin (Ucubeler Sirki, 
Vampirin Asistanı ve Kan Tünelleri) 
raflarda yerini almasının sevinciyle 
Darren Shan’la söyleştik. 

Size o kadar hayranım ki, hayatı-
nızı çocukları korkutarak kazandığı-
nızı düşündüğümde şaşırdım...

Kitaplarımın çocukları SADECE 
korkuttuğunu düşünmüyorum. Ma-
nevi yanı ağır basan; insanın ailesine 
arka çıkmasının, arkadaşlarına sadık 
olmasının, her zaman doğru olanı yap-
maya çalışmasının gerekliliğine deği-
nen kitaplar yazıyorum. Kitaplarımda, 
bazen kahramanlar bir hata yapıyor ve 
bu hataların korkunç durumlara yol 
açan dehşetli sonuçları oluyor. Ama 
romanlarımın merkezinde karakter-
lerin arasındaki ilişkiler yer alıyor ve 
bence romanlarımı bu kadar popüler 
yapan da bu. 

Korkuyla ilişkiniz nasıldır peki; 
korku edebiyatıyla, sinemasıyla? 

Daha çocuk yaştayken bile sever-
dim korkuyu. Korkutulmak hep eğ-
lenceli bir şey olmuştur benim için! 
Kurgusal korku güvenli, zaten bence 
insanların korkudan zevk almasının 
nedeni de bu. Korkuyorsunuz ama 
aslında gerçek olmadığını, sadece bir 
öykü olduğunu biliyorsunuz. Hız tre-
nine binmek gibi bir şey – korkutucu 
ama güvenli! 

Ucubeler Sirki fikri nasıl ortaya 
çıktı? 

Oldum olası bir vampir hikâyesi 
yazmak istemiştim, ama bunu oriji-
nal bir şekilde nasıl yapacağımı kes-
tiremiyordum. Derken, bir sirkte bir 
vampirle karşılaşıp onun asistanlığını 
yapmaya başlayan bir oğlan çocuğuy-
la ilgili bir fikir geldi aklıma. Bu bana, 
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vampirlerin dünyasını, ço-
cukluktan yetişkinliğe geç-
mekte olan bir çocuğun 
bakış açısından keşfetme 
imkânı sağlayacaktı. Bir-
kaç gün sonra ilk kitabı yazmaya baş-
ladım.

İlk kitabı yazarken hikâyenin alıp 
başını gideceğini hayal etmiş miydi-
niz? Resmin tamamını ilk kitaptan 
itibaren görebildiniz mi, yoksa yaz-
dıkça mı şekillendi? 

Hayır, başlangıçta kitapların dün-
yanın dört bir yanında milyonlarca 
kopya satacağı aklımın ucundan bile 
geçmemişti. Bu kadar başarılı olaca-
ğını, bu kadar çok insanın ilgi çekici 
bulacağını bilseydim sanırım yazmaya 
korkardım. Zaten dört-beş kitap yazar 
bırakırım diye düşünüyordum, on iki 
kitap yazmak gibi bir düşüncem yoktu. 
Üçüncü cildi yazarken aklıma bir dolu 
fikir gelmeye başladı ve seri daha iddi-
alı bir projeye dönüştü. 

Sahi, bir yarı vampir yaratma fikri 
nasıl oluştu? Üstelik anti-kahraman 
olması gerekirken kahramanlaşan, 
kendini sevdiren biri bu! 

Karakterler hep hikâyelerin içinden 
belirdi. Kurgunun büyük bir kısmını 
yazmaya başlamadan tasarlarım, ama 
karakterlerin neye dönüşeceklerini de 
asla bilmem. Darren’a gelince; hikâye, 
içinde cesaret ve fedakârlık tohumları 
taşıyan ve gerçek bir kahraman olmaya 
aday bir erkek çocuk gerektiriyordu. 
Ama hiçbir surette kusursuz birinden 
bahsetmiyorum. Hatalar yapan biri o. 
Örneğin vampir olmasının en önemli 
sebebi bir vampirin örümceğini çal-
mış olması! Sanırım okurlar Darren’la 
kendilerini fazlasıyla özdeşleştirdiler, 
çünkü insanların büyük bir çoğunluğu 
kusursuz değil, tıpkı Darren gibi. Dar-
ren bize, hepimiz için umut olduğunu 
ve kusurlarımıza rağmen kahramanla-
ra dönüşebileceğimizi gösteriyor…

Yazdığınız bir korku serisi, ama 
bir vahşet serisi değil. Bir kere se-
rinin kahramanı vampirler habis 
değil, çok da gerçekçiler. Bu bilinçli 
bir tercihtir sanırım, ama nedenini 
merak ediyorum! Ayrıca seriye fan-
tastik dersek hata mı ederiz?

Habis vampirler üzerine yazma-
maya çok önceden karar vermiştim. 
Olabildiği kadar gerçekçi olmalarını 
istedim ve yüzlerce yıl yaşasanız, ha-
yatta kalmak için kan içmek zorunda 
olsanız, hatta yalnızca geceleri dışarı 
çıkabiliyor olsanız nasıl olurdu diye 
düşünmeye çalıştım. Ama insani duy-
gularla olan bağımı hiç koparmadan 
yaptım bunu. Sonra bu yaratıkların 
insanlardan çok farklı olabilecekleri-
ni hissettim. Ama neden canavarlara 
dönüştüklerine dair bir sebep bulama-
dım. Ve evet, Ucubeler Sirki korkudan 
çok fantastik bir seridir.

Üçüncü kitapta sahneye çok hoş 
bir kız girdi, oldukça da güçlü bir 
karakter. İnsan hem Darren’ın seri 
boyuncaki aşk hayatını merak ediyor 
hem de dişi karakterlerin kitaptaki 
yerini!

Darren’ın aşk hayatı serinin bun-
dan sonraki kitaplarında gerçekten 
önemli bir yer kaplıyor, dolayısıyla 
size bundan çok fazla bahsedemem! 
Tek söyleyeceğim, Debbie’nin sonunu 
görmemiş olduğumuz. Ve serideki tek 
güçlü dişi karakter kesinlikle Debbie 
değil. Aslında, ilk dişi vampirle dör-
düncü kitapta karşılaşıyoruz ve o bir-
çok erkek vampirden bile daha çetin!!! 

Bir korku serisinde alışık olma-
dığımız güzel mesajlar veriyorsunuz. 
Bu da sizi biraz daha sıradışı bir ya-
zar yapıyor. Bu konuda neler söyler-
siniz? 

Bir hikâye, her şeyden önce he-
yecan verici ve sürükleyici olmalıdır. 
Başlarken hep eğlendirmeyi amaçla-
rım. Ama hikâyenin bir kalbi olması-
nın önemli olduğunu ve bunun kavga-
lar, aksiyon ve kovalamaca kadar basit 
olmadığını düşünüyorum. Mesele 
uzun süreli bir etki yaratmaksa hikâye, 
okuyucuları duygusal olarak kendine 
bağlayabilmeli. Çocuk kitaplarına ge-
lirsek, okuyucunun olumlu duygular 
hissetmesinin önemli olduğunu dü-
şünüyorum. Birçok kitabımı da aynı 
kefeye koyabileceğim karanlık, korku-

tucu ve kasvetli kitapların sonun-
da bile her zaman umut 

olmalıdır…

Yarattığınız tüm o 
karakterler içinde yarat-

ması en ilginç olan hangisiydi? İçle-
rinden herhangi birinin yerinde ol-
mayı ister miydiniz? 

İçlerinde en eğlencelisi Cormac 
Limbs’tir. Vücudundan küçücük par-
çalar kesip ayırabilir ve bu parçalar 
ansızın yeniden çıkarlar. Ben de bunu 
yapabilmek isterdim.

Ucubeler Sirki aslında normal bir 
sirk temel alınarak yaratılmış, ama 
bildiğimiz sirklerden farklı. Neden 
özel bir sirk olduğunu siz anlatın! 

Bütün karakterlerin sihirli ya da 
acayip yetenekleri var. Mesela, Dişli 
Gertha adında bir kadın demir çubuk-
ları ısırabiliyor! Elüstü Hans yüz met-
reyi yedi-sekiz saniyede koşabiliyor! 
Truska adında başka bir kadın sahne-
de olduğu sırada sakallarını uzatabili-
yor, sonra onları yüzüne geri çekiyor!!! 
Ve daha neler neler…

Son olarak… Korku edebiyatıyla 
haşır neşir olan bir adam nelerden 
korkar? 

Yılanlardan!! Hep tüylerimi diken 
diken etmişlerdir!!!!

Aslı TOHUMCU

Kan Tünelleri
Darren Shan
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Ortak Okumalar
Edgar Allan Poe’nun 
sınır tanımaz yaratıcılığı
Ortak Okumalar’ın bu ayki konuğu, modern anlamda korku, gerilim ve polisiye türlerinin öncüsü 
Amerikalı şair ve kısa öykü yazarı Edgar Allan Poe.

Edebiyatın yerinde durduğu bir dö-
nemden söz edilemez elbette, ama onu 
yerinden sıçratacak buluşlar, arayışlar 
da öteki bütün değişim etkenleri ara-
sında hemen ayırt edilir. Edgar Allan 
Poe’nun, hem de 19. yüzyılın ilk ya-
rısında, edebiyatın kendine yeni yol-
lar açma düşüncesinin bile daha tam 
oluşmadığı bir dönemde ortaya çıkışı, 
örnekleri çok olmayan edebiyat mu-
cizelerinden biridir. Poe’nun şaşırtıcı 
biçimde ortaya çıkışı erken zamanlara 
rastlar: Dünya edebiyatında klasik dö-
nem gerçekçiliği olgunlaşırken, Ame-
rikan edebiyatı izleyici konumunda, 
yenilikçi arayışların cılız örneklerini 
vermektedir. 

Edgar Allan Poe, bilinen gerçekli-
ğin bilinmeyen yüzleri de olduğu dü-
şüncesine dayanarak yazdığı öyküle-
rinde, yepyeni bir yazınsal gerçekliğin 
yaratıcısı olarak çıkıyordu ortaya. Bu 
nedenle de kendinden sonra gelen çe-
şitli edebiyat anlayışlarının birden ön-
cüsü oldu. Doğru dürüst ipuçlarının 
bile olmadığı yıllarda, bir bilici gibi 
edebiyatın gelecekte nasıl bir değişim 
yaşayacağını görmüştü. Hem gerilim 
ve polisiye öyküsü, hem her ikisine uy-
gun olay örgüsü yaratmak; hem düş-

lerden ve düşlemden yeni gerçeklikler 
aramak; hem de öykünün gelecekte 
alacağı biçimlerin özelliklerini baştan 
yaratmak... 

GERÇEK BİR YENİLİKÇİ
Poe’yu aynı zamanda modernizmin 

de öncüleri arasında sayabilir miyiz? 
Yazdığı gerilim öykülerine uygun bi-
reyler ve bireylik sorunlarını yazmış 
oluşuna değinmeden söz edemiyor-
sak onun yapıtından, onu elbette mo-
dernizmin kendiliğinden yaratıcıları 
arasında apayrı bir yere koymak zo-
rundayız. Neredeyse iki yüz yıldan 
beri gitgide daha çok okunuyor oluşu 
da bütün bunları gösterir aslında; de-
ğil mi ki bir yazar birbirinden apayrı 
kültürler içinde yetişmiş kuşaklar ara-
sında eksilmeyen bir ilgiyle okunmayı 
sürdürüyor, onun kendi çıktığı dönem 
içinde gerçek bir yenilikçi olduğu el-
bette söylenebilir.

Edgar Allan Poe’nun öykülerinin bu 
denli çok okunup sevilmesinin nedeni, 
öykünün gerilim atmosferi ve örgüsü 
içinde kurgulanışı yanında, mekân be-
timlemelerindeki sahicilik ve kişileri-
nin ruh dünyalarının da öykünün yanı 
sıra çözümlenmeyi gerektirmesi. Çün-
kü bu üç düzeyde birden imgelem ye-
tisi keskinleşen okurun zihinsel süreci 
de okuduklarına yeni anlamlar verme 
yönünde işlemeye başlar. Döneminin 
öykü anlayışıyla karşılaştırılamayacak 
bu özellikleri, Edgar Allan Poe’nun 
sonra gelen kuşaklar üstünde kalıcı et-
kiler yaratmasına neden oldu. 

Dolayısıyla Edgar Allan Poe’nun 
öykülerini, yeniliklerin asıl etkisini 
zamansız yapıldığında göstereceğinin 
parlak bir örneği olarak da okuyabili-
riz. Gerçeğin verili halleriyle yetinmek 
bilmeyen bir yazarın, değil yalnızca 
polisiye, bilimkurgunun ilk örnekleri-

ni bile verecek kadar düşlem gücünü 
yükseltebileceğini anlatır Poe. ‘Hans 
Pfaal Diye Birinin Benzeri Görülme-
miş Serüveni’, insanın Ay’a yolculu-
ğunu anlatan ilk öyküdür ki, bunun 
ne denli büyük bir düş gücünden kay-
naklandığını düşünmek, bu yaratıcılık 
kararlılığını örnek almak gerekir. Bir 
yandan bilinmeyen gerçekleri kur-
gulamak, bir yandan insanın ruhsal 
bilinmeyenlerini irdelemek, öbür yan-
dan insan aklının yazınsal boyutlarını 
genişletmek: Bu özellikler, Edgar Allan 
Poe’nun dünya edebiyatına doğuş yıl-
larındaki yoksunluk da düşünülünce, 
gitgide şaşırtıcı gelir.

Edgar Allan Poe’nun öykülerine bi-
zim okurlarımızın epeyce tutkun olu-
şu, demek ki nitelikli edebiyatın her 
zaman gölgede kalmadığını gösterme-
si bakımından da çok önemli. Poe’nun 
öyküleri örnek alınmasa bile, yaratım 
gücünün sınır tanımazlığı bütün genç 
yazarlar önünde çarpıcı bir örnek ola-
rak durur.

Semih GÜMÜŞ

Bütün Hikayeleri / Edgar Allan Poe
Çeviren: Dost Körpe

İthaki Yayınları / 968 sayfa
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Betül AVUNÇ

Her yazarın, hatta sıkı okurun, ben yazsaydım dediği bir kitap yok mudur! İyi Kitap sordu; Betül 
Avunç ben yazsaydım dediği çocuk kitabını bir kurgu içerisinde bizlerle paylaştı...

Soğuk bir Londra akşamıydı. Yü-
rüdüğüm sokağı ince bir kar tabakası 
kaplamıştı. 14 numaralı evin kapısını 
çalmadan önce yukarı baktım. Üst kat-
taki çocuk odasının penceresi  açıktı. 

Bayan Darling’in sırtında, o unu-
tulmaz cuma akşamı 27 numaradaki 
komşularının davetine giderken giy-
diği beyaz elbisesi vardı. Sarı saçlarını 
topuz yapmıştı, yüzü solgundu. Mah-
zun bir edayla beni içeriye buyur etti.

“Hâlâ dönmediler,” dedi. “Ama ya-
taklarını her gün havalandırıyorum, 
odayı hazır tutuyorum. Yavrularım o 
pencereden nasıl uçup gittilerse yine 
öyle dönecekler bir gün.”

HINZIR OĞLAN
Oturma odasına girdik. Bay Dar-

ling, Nana’yla birlikte şömine başında 
oturuyor ve çocuklar gittiğinden beri 
sürekli tekrarladığı o sözleri söylüyor-
du yine: “Benim suçum. Her şeyin so-
rumlusu benim.” Nana da havlayarak 
“Hayır, benim suçum,” diye karşılık 
veriyordu.

“Kimsenin suçu değil,” dedi Bayan 
Darling. “Her şey o hınzır oğlanın ba-
şının altından çıktı. Geceleri yavrula-
rım uyuduktan sonra düşüncelerini 
derleyip toparlardım. Zararlı düşün-
celeri zihinlerinin en altına iter, güzel 
düşünceleri üste yayardım. Son za-
manlarda üçünün de kafasında bir Pe-
ter adı dolaşıyordu. Ah, keşke onu da 
katlayıp derinlere saklasaydım! Hınzır 
oğlanın çocuklarımı alıp götüreceğini 
nereden bilirdim!”

Pencerenin kenarına oturdu. Ço-
cuklar gittiğinden beri sürekli gökyü-
züne bakarak onların yolunu gözleme-
yi âdet edinmişti. Kadıncağızın duru-
muna çok üzülüyordum, ama elimden 
gelen bir şey yoktu. 

KUŞLAR UÇUP GİTTİ
“Ah yavrularım,” diye inledi Bayan 

Darling. “O gece onları yatırdıktan 
sonra dikiş dikmeye başlamıştım. Üçü 
de mışıl mışıl uyuyordu, birden ben de 
uyuyakalıvermişim. Düşümde Düşler 
Ülkesi’ni gördüm. Oradan garip bir 
oğlan fırladı, çocuklarım da yanınday-
dı. İşte o sırada uyanıverdim. Pencere 
açıldı, içeriye bir çocuk atladı. Üzerin-
de yapraklardan yapılma bir giysi var-
dı. Onu görür görmez Peter olduğunu 
anladım. O sırada Nana odaya dalınca 
oğlan pencereden kaçıverdi. Bir hafta 
sonra yine gelip çocuklarımı götüre-
ceğini nereden bilebilirdim! Ah, keşke 
o cuma gecesi 27 numaranın yemek 
davetine gitmeseydik, çocuklarımızın 
yanında kalsaydık.”

“Eve döndüğümüzde iş işten geç-
mişti,” dedi Bay Darling. “Kuşlar uçup 
gitmişti.”    

Bayan Darling birden bana döndü; 
“Eminim Peter onları Düşler Ülkesi’ne 
götürmüştür. Siz oranın adresini bili-
yor musunuz?”

“Evet,” dedim. “Gökyüzünde sağ-
dan ikinci aralığa sap, sabaha kadar 
dümdüz git. Peter böyle der. Ama yolu 
bulmak zordur. Hem yetişkinler oraya 
giremez.”

“Ne yapacağız peki? Ya çocukları-
mız geri gelmezse, ya Peter onları bı-
rakmazsa?”

“Bilmiyorum,” diyerek yalan attım. 
“Biliyorsunuz,” dedi Bayan Dar-

ling, gözlerimin içine bakarak. “Lütfen 
söyleyin, çocuklarımız dönecek mi?”

“Üzgünüm, söyleyemem,” dedim. 
“Kitap kahramanlarına kitabın sonu-
nu söylemek yasaktır. Okurlarla birlik-
te yaşayıp görmeniz gerekiyor. Birisi 
kitabı okuyup bitirince sizin hafızanız 
silinir, her yeni okurla birlikte olayları 
en başından yaşarsınız, kural böyle.”

“Kitap kahramanı olmak ne zor-
muş,” dedi Bay Darling. 

“Bir dakika,” diyerek heyecanla 
araya girdi Bayan Darling. “Siz kaç 
akşamdır evimize gelip bizi teselli edi-
yorsunuz. Peter’ı çok iyi tanıyorsunuz, 
Düşler Ülkesi’nin adresini biliyorsu-
nuz, bundan sonra olacakları da bili-
yorsunuz, ama bize söylemiyorsunuz. 
Yoksa bu kitabı siz mi yazdınız?”   

“Keşke ben yazsaydım,” dedim. 
“Ama inanın bana, her okuduğumda 
kendim yazmış kadar seviniyorum. 
Kitabı o kadar çok seviyorum ki, sık 
sık sizin dünyanıza girmekten kendimi 
alamıyorum. Bundan sonra olacakları  
da biliyorum tabii, ama size söylersem 
yazarına ayıp etmiş olurum.”

 Sonra hepimiz sustuk. Gökyüzün-
deki küçük yıldızlar evin başına top-
lanıp neşeyle göz kırpmaya başladılar. 
Yazar J. M. Barrie, Peter Pan’in çocuk-
ları geri getireceğini bir tek onlara söy-
lemişti. 

Ben yazsaydım...
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Irmak ZİLELİİki elin sesi var!
Okul öncesi çağdaki okuyucular için arkadaşlığın, kardeşliğin ve doğanın kıymetini dile getiren üç 
resimli kitap; Mavi Fil Tombik, Karıncanın Kardeşi ve Yürüyen Çınar.

Tahta okul sıralarında ikişerli üçer-
li oturmuş elli kadar birinci sınıf öğ-
rencisi, öğretmenlerinin hareketlerini 
taklit ediyorlar. Ellisinin birden tek eli 
havaya kalkıyor, sallanıyor... Hep bir 
ağızdan bağırıyorlar: “Bir elin nesi va-
aaar...” hemen öteki el yetişiyor; iki el 
buluşup alkış tutturuyor: “İki elin sesi 
vaaaar!” Ve tenefüs zili çalıyor... Sesle-
rini kuş cıvıltılarına karıştıra karıştıra 
bahçeye koşuyor çocuklar. 

Bu görüntüyü çocukluğumdan 
bulup çıkarmamı sağlayan, üç tane 
resimli okul öncesi çocuk kitabı. Biri 
İş Kültür Yayınları’nın yayımladığı 
Mavi Fil Tombik, öbürleri ise Tudem 
Yayınları’ndan Karıncanın Kardeşi ile 
Remzi Kitabevi’nden Yürüyen Çınar...

Şimdi sizi Mavi Fil Tombik’le ta-
nıştıracağım. Ama yalnız onunla de-
ğil; kapak resminde de gördüğünüz, 
Tombik’e göre oldukça ufak ama yü-
rekleri kocaman arkadaşlarıyla da...

Tombik ile arkadaşlarının en bü-
yük eğlencesi bisiklet yarışı yapmak. 
Şimdi kafanızda şu görüntüyü canlan-
dırmayı deneyin: Zarif bir bisikletin 
üstünde, adı üzerinde ‘tombik’ bir fil... 
Başarı şansı nedir sizce? Üstelik bisik-
lete binmeyi de bilmiyor!

Bir gün her yarışta mağlup olma-
nın ezikliğine dayanamayıp bisiklete 
binmeyi öğrenmeye karar verir Tom-
bik. Fakat hep bir felaketle sonuçlanır 
denemeleri. Orasını burasını yaralar, 
çevredeki her şeyi yıkar geçer. Arka-
daşları Tombik’in ortalarda görün-
mediğinin farkına varıp onu aramaya 
çıkarlar. Ezilmiş çalıları, devrilmiş 
çöp bidonlarını, yamul-
muş lamba direklerini 
takip ederler. So-
nunda Tombik’in 
yere iki seksen 

uzanmış bedenine ulaşırlar. “Bu işi  
bize bırak!” der arkadaşları. Mavi fi-
limizi bisikletin üzerine bindirip biri 
arkadan, ikisi yandan, öteki önden bir 
süre destekleyerek dengede durmasına 
yardımcı olurlar. Ve sonra teker teker 
bırakırlar Tombik’i. O her ne kadar 
“Korkuyoruuuum!” diye feryat etse 
de bir kuş gibi iner bayır aşağı. Ve işte 
hikâyenin sonu: Tombik, “Arkadaşla-
rın varsa, bisiklete binmek çok kolay,” 
der. Kim inkâr edebilir ki? Arkadaşla-
rın varsa hayat çok kolay!

KARDEŞ DEYİP GEÇME
Arkadaşın yanına bir de kardeş ek-

leyebiliriz şimdi. Az önceki kahramanı-
mız bir fildi, şimdiki cüsse olarak onun 

tam zıddı bir yaratık: 
Karınca! Annesi ve baba-

sıyla mutlu mutlu 
yaşayan küçük bir 

karıncaya kardeş gel-
mesiyle başlar öykü. 
Her şeye maydanoz 

olan bu kardeş karın-
ca bizimkinin başının 

belasıdır neredeyse! 
O ne istese 

küçük 
taklitçi 
takılır 

peşine, 
“Bana 

da bana da!” Doğru düzgün yürümeyi 
beceremeyen, hiçbir oyuncağına sahip 
olamayan bu yerden bitme de nereden 
çıktı şimdi! 

Bir gün yine “Ben de gelicem!” 
diye tutturup peşine takılır ufaklık. 
Homurdana homurdana bahçeye iner 
bizimki. Arkadaşları salyangoz, çekir-
ge ve örümcek onu beklemektedirler. 
Maceraperest ve gözükara bu tiplere 
ayak uydurup kendini sevdirmek iste-
yen karınca, annesinin sözünden çıkıp 
kırmızı bahçe hortumunun öteki tara-
fına geçince olan olur. Kırlangıç kuy-
ruklu arı kuşunu gören çekirge zıpla-
yıp kaçar; örümcek, ağına tırmanır; 
salyangoz, kabuğuna saklanır... Peki 
bizim zavallı karınca ne yapacak? Tam 
hayatı bir film şeridi gibi gözünün 
önünden geçerken, kardeşi imdadına 
yetişir! Ne mi yapar? 

Orasını kitaptan öğrenin derim. 
Ama son sahne kıssadan hisse için bi-
rebir: Bizimki elini kardeşinin omzu-
na atmış yürüyor. Onlar uzaklaşırken 
diğerleri bir kardeşleri olmadığı için 
gıptayla bakıyorlar arkalarından. 

Karıncanın Kardeşi, hayatın 
zorluklarıyla başederken 
yardımlaşmanın önemini 

anlatıyor.
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Karıncanın Kardeşi, hayatın zor-
luklarıyla başederken yardımlaşmanın 
önemini anlatıyor. Kardeş bekleyen 
küçüklere, kardeş sahibi olmanın ne 
kadar güzel olduğunu da söylüyor. Ve 
tek çocuklu anne babalar için küçük 
bir mesaj: Ne olur ona kardeş yapın, ki 
hayat karşısında yalnız kalmasın.

AĞAÇLARLA ÇOCUKLAR EL ELE
Şimdi hayvanlar âleminden  

insan ve bitki âlemine uzanıyo-
ruz. Öykü, yaşamını Atatürk’e 
borçlu çınar ağacının ortadan 
kaybolmasıyla başlar. Katledi-
len ağaçlara yardım etmek için 
yürüyüşe geçtiği anlaşılan çına-
rın destekçisi ise çocuklardır. 
Sonunda öteki ağaçların yanına 
varan çınar, onları ağaç katliamı 
son bulana dek sürecek bir eylem 
yapmaya ikna eder. Çocuklar 
eylemcilerin talebini büyükle-
re kulaktan kulağa iletirler: “Biz 
ağaçlar uzaklara gidiyoruz! Ma-
kineler gitmeden dönmüyoruz!” 
İşte bundan sonrası büyüklere, 
çocuklara, kuşlara, güneşe ve 

tüm doğaya, ağaçların varlığına ne çok 
şey borçlu olduklarını gösterir. Soluk-
lanacak tek bir ağaç gölgesi bulamayan 
Yalovalılar sonunda isyan ederler. Ey-
lem başarıya ulaşır. Belediye Başkanı 
söz verir: “Ağaçlar geri gelecek, fazla-
dan bina dikilmeyecek, her sokağa bir 
park yapılacak.”

Kitap iki tema taşıyor. Biri ana akı-
şı sağlayan öykünün teması; çevrenin 
ve doğanın korunması için dayanışma 

halinde olmanın önemi. Bu öyküde de 
eller biraraya geliyor ve ses çıkartıyor... 
Ve ‘Yürüyen Çınar’ın gerçek öyküsü... 
Yalova’daki köşkün çatısına zarar ve-
riyor diye dallarının kesilmesinden 
son anda Atatürk’ün müdahalesiy-
le kurtulan çınardan söz ediyorum. 
Atatürk’ün, çınarın dalları kesilme-
yecek, köşk altına raylar geçirilip yü-
rütülecek talimatıyla hayatı kurtulan 
çınar... Buradaki mesaj ise ülkeyi yö-

Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 
kütüphanelerin ve kütüphaneciliğin 
gelişmesine katkıda bulunan kişi ve 
kurumlara verdiği Kütüphane/Kütüp-
haneci Dostu Ödülü’ne Benim Kütüp-
hanem Projesi’ne verdiği destekten 
ötürü, Tudem Yayınları -Yapı Kredi 
Kültür Sanat Yayınları’yla birlikte- la-
yık görüldü. 

Tudem Yayınları, Toplum Gönüllü-
leri Vakfı ile yaptığı işbirliği doğrultu-
sunda, il halk kütüphanelerinin yeni-
den düzenlenmesi, kullanıcılara yeni-
lenen hizmetlerin duyurulması ve atıl 
durumda olan kütüphanelerin yerel 
ihtiyaçlara uygun olarak canlandırıl-
masına katkıda bulunmayı amaçlayan 
Benim Kütüphanem Projesi’ne “Yayı-
nevi Sponsoru” olarak destek veriyor. 

Bu proje çerçevesinde Tudem Ya-
yınları, kitap bağışlarının ilk kısmını 
2008 yılında 30 il halk kütüphanesine 
142’şer kitap göndererek gerçekleştir-

mişti. Proje kapsamında, 2010’a kadar 
yirmi kente daha kitap bağışlanacak ve 
çıkan her yeni kitaptan da kütüphane-
lere yollanmaya devam edilecek. 

Tudem Yayınları, ayrıca 2008 yılı-
nın Kasım ve Aralık aylarında, proje-
nin gerçekleştirildiği kütüphanelerde 
“Okuma Alışkanlığı Kazandırmak” ve 
“Kütüphaneleri ve Kitapları Sevdirmek” 
temalı söyleşilerde, yayınevi yazarla-
rıyla çocukları buluşturarak Kütüpha-
ne Şenlikleri’ne de destek vermişti. 

Ödülü, 45. Kütüphane Haftası Açı-
lış Töreni’nde, Tudem Yayınları adına 
yayınevimizin Pazarlama Koordina-
törü Sinan Çam aldı. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen törene 
Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul 
Şubesi Başkanı Mehmet Manyas, İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başka-
nı Prof. Dr. Mehmet Canatar, İl Kültür 

ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Ahmet 
Emre Bilgili, İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Rektörü Muhammed Şahin ko-
nuşmacı olarak  katıldı. 

Tudem Yayınları, kütüphanelerin ve kütüphaneciliğin gelişimine yaptığı katkılardan ötürü 
Yapı Kredi Yayınları ile birlikte Kütüphane/Kütüphaneci Dostu Ödülü’ne layık görüldü.

Mavi Fil Tombik 
Sharon Rentta

Çev: Sevgi Atlıhan
İş Kültür Yayınları

38 sayfa

Karıncanın Kardeşi 
Z. Suna Dölek

Resimleyen: Sedat Girgin 
Tudem Yayınları

34 sayfa

Yürüyen Çınar
Simla Sunay 

Resimleyen: Sadi Güran 
Remzi Kitabevi 

32 sayfa

Kütüphane Dostu Ödülü Tudem Yayınları’nın 
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Umay SALMAN

Bir dönem okulda hava atma sebebi olan ve koklaya koklaya bitirilemeyen renkli silgilerin üzerinde 
arzı endam ederdi. Birçok kuşak doğayı onun gözünden öğrendi. Nostaljik kahraman Arı Maya, 

yeni basımıyla okur karşısında.

Eski dostum Arı Maya, 
gel yanıma koşa koşa  

Bir gülün içinden meraklı 
gözlerle çıkan, yaprağın üze-
rindeki çiy tanesiyle yüzünü 

yıkayan, doğayı karış karış ge-
zen sevimli mahlukat... Okul yılların-
da koklamaktan baygın düştüğümüz, 
kullanmaya kıyamadığımız renkli sil-
gilerin üzerindeki gülümseyen arı... 
Çocukluğumuzun kadim dostu Arı 
Maya’dan bahsediyorum. Şimdi bizim 
için hasret giderme, yeni nesil içinse 
tanışma zamanı. Zira Can Yayınları, 
dünyada milyonlarca satan bu ünlü 
çocuk romanını yeniden bastı. Kitap-
ta, Maya’yı Mustafa Delioğlu resmetti. 
Ancak çizimler çocukluğumuzun Arı 
Maya’sından bir hayli uzak.  

Doğayı anlatan masalsı yazılarıy-
la ün kazanan Waldemar Bonsels’ın 
kuşkusuz en büyük başarısı Arı Maya. 
17 yaşından başlayarak dünyanın dört 
bir yanına yolculuklar yapan, Birin-
ci Dünya Savaşı’nda savaş muhabiri 
olarak çalışan yazar sayesinde bir-
çok kuşak doğayı Arı Maya’nın gö-
zünden öğrendi. Çocuk edebiyatının 
klasiklerinden biri olan Arı Maya o 
kadar sevildi ki, çizgi filmi de yapıldı. 

Arı Maya, yumurtadan yeni çıkan 
küçük bal arısının gözüyle doğayı, do-
ğada yaşayan canlıları ve insanı anla-
tıyor. Kitabın en zevkli taraflarından

 biri hayvanların gö-
zünden insanları 

görmek. Doğa 
olayları ve hayvan 

tasvirlerinde yazarın 
gözlem yeteneğini 

takdir etmemek 
mümkün değil. 

Kitabı heyecanlı bir 
doğa yürüyüşündey-
miş hissiyatıyla oku-

yor insan. Her şey Arı 
Maya’nın kovandaki 
rutin yaşamı yerine 

uçsuz bucaksız doğayı 
tanımak istemesiyle 

başlıyor ve Maya tüm 

tehlikeleri göze alarak serüvenine baş-
lıyor. Güneşin doğuşu, gecenin parlak 
sessizliği karşısında hayrete düşüyor, 
her tanıştığı hayvanla dost olmaya ça-
lışıyor. Hepsine de en çok merak ettiği 
insanı soruyor. Tam bir insan canlısı; 
hem de dere kenarında uyurken gör-
düğü kız çocuğu karşısında sevinçten 
gözleri dolacak kadar.  

İNSANLARIN ERZAK ODACIĞI
Hayvanların insanlarla yaşadıkla-

rının anlatıldığı bölümler çok incelikli 
bir biçimde ‘doğada yaşayan her can-
lıya saygı’ mesajını veriyor. Hayvan-
ların, insanlara ve kıyafetlerine dair 
tanımları bir hayli eğlenceli. Yusufçuk 
böceğinin tarifiyle, “Cep, insanların 
postlarında bulunan erzak odacığı gibi 
bir yer.” Maya’nın ukala apartman si-
neği Puk ile tanışması da gülümseti-
yor. Uykunun en tatlı yerinde taaruza 
geçen sineğin yaptığı, insanı çileden 
çıkarsa da, bunu oyun olarak nitelen-
diren Puk’un diliyle çok keyifli bir hal 
alıyor: “Benim odamda yaşlı bir bay 
oturur. Burnunun özel rengini, dola-
bında sakladığı bir içkiye borçludur... 
Kalkar ikindi güneşinde keyfimizi ka-
çırmasın diye perdeleri çeker. Sonunda 
kanepe dedikleri bir dinlenme yatağına 
uzanır, çok geçmeden derinden gelen, 
boğuk sesler çıkarmaya başlar(...) Be-
nim içinse, bu ses yaklaşma zamanının 
geldiğini belirtir. Benim için bırakılmış 
kadehteki içkiden payımı alırım önce... 
Havalanır, gidip uykudaki bayın alnına 
konarım... Elin bana doğru yaklaştığını 
şipşak görürüm... El tam üzerime ine-
ceği sırada bir yan uçuş, tamam! İnsan-
ların nasıl sabırlı olduklarını bilemezsi-
niz. Neden sonra adam yerinden fırlar, 
iki ayağının üzerine dikilir, bir araba 
söz söyler... Ben o sırada çoktan tavanı 
bulmuşumdur, bırakırım söylensin!”      

Arı Maya’nın canlıları tanıma, do-
ğayı keşfetme merakı zaman zaman 
başına iş açıyor. Örümceğin ağına sı-
kışıp kalması, arıların ‘haydut’ diye 

tanımladığı eşekarılarına esir düşmesi 
ve daha neler neler... Kitabın en he-
yecanlı yeri Maya’nın eşekarılarının 
elinden kurtulmaya çalışması. Maya 
kurtulmayı kendinden çok kovanı 
için istiyor. Çünkü eşekarılarının ko-
vana saldırı yapacağına kulak misafi-
ri oluyor. Bundan sonrası, Maya’nın 
eşekarılarının elinden kaçıp kraliçe 
arıyı uyarmasıyla devam ediyor. Ko-
vanından kaçan küçük arı saldırıyı 
haber verdiği için bir kahraman ola-
rak vatanına dönüyor. Onun istihba-
ratı sayesinde balarıları eşekarılarıy-
la giriştikleri kıyasıya mücadeleden 

Arı Maya
Waldemar Bonsels

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Çeviren: Fatma Muhterem

Can Çocuk 
224 sayfa
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SineKitap

Sinemaya uyarlanmış çocuk ve gençlik kitaplarının yer aldığı SineKitap’ın yeni konuğu İngiliz yazar 
Neil Gaiman’in bu ay ortası gösterime girmesi beklenen Coraline’i!

Zeynep ALPASLAN

Caroline değil, Coraline!

Bütün iyi çocuk kitaplarının ka-
ranlık bir tarafı vardır. Ve Andersen’le, 
Grimm Kardeşler’le büyümüş bütün 
iyi yazarlar bilir ki, yetişkinleri çoğu 
zaman ürperten, korkutan, onlara 
tekinsiz ve hüzünlü görünen ayrıntı-
lar çocukları eğlendirir, meraklarını 
uyandırır ve hayal güçlerini geliştirir. 
Çocukların ruhlarının fazla incinebilir 
olduğu düşüncesiyle, belki de onları 
‘korumak’ adına otosansüre başvuran 
yazarlar ise, modern masallarını yazar-
ken korku öğesini yumuşatıp, hikâyeyi 
suya sabuna dokunmadan çabucak bi-
tirmeye bakarlar. Alice’li, Peter Pan’li 
yüzyıl geride kaldı. Modern zaman-
larda, çocukların o muhteşem klasik-

lerin yanı sıra güncel 
ve aynı zamanda tüyler 

ürpertici hikâyelere 
de ihtiyaçları var. 
Bu boşluğu Cora-

line dolduramazsa 
başka hangi kitap 

doldurabilir? 
Neil Gaiman eşsiz 

bir yazar. Karısı, 
çocukları ve kedile-

riyle yaşadığı şatodan 
sesleniyor dünya-

ya. Bu karanlık-
lar prensi, kimi 

okurlarına ve çizgi 
roman hayranlarına 
göre bir ilah, tanrı-
nın ta kendisi. Neil 

Gaiman okumak, 
başka dünyalara 
açılan bir geçit-

ten geçmeye 
benziyor, gerçek 

dünyaya dön-
düğünüzde, tama-

men başka biri 
haline geldiği-

nizi fark edi-
yorsunuz. Takım 

arka-daşı Dave 

McKean’in her biri kıymetli birer sa-
nat eseri olan çizimleri ve görselleri, 
Gaiman’in kitaplarını her daim başu-
cunuzda bulundurmanıza ve defalarca 
karıştırıp yeniden okumanıza sebep 
oluyor. Gaiman’in çocuklar için (başta, 
kendi kızları için) yazdığı Coraline ise, 
içinde biraz Stephen King, biraz David 
Lynch, biraz Tim Burton ve bol bol 
Alice Harikalar Diyarında barındıran, 
yetişkinleri dehşete düşüren, çocukları 
coşturan bir masal. Ve kesinlikle el üs-
tünde tutulmayı hak ediyor. Bu ödül-
lü kitabın şimdiden kült olduğunu, 
dünyanın her yerinde fanatiklerinin 
bulunduğunu, çizgi romanının ve yeni 
çekilmiş olan filminin yanı sıra mayıs 
sonunda tiyatrolarda sahnelenecek bir 
müzikal versiyonunun, PlayStation ve 
Wii’ciler için oyunlarının da bulundu-
ğunu belirtmekte fayda var. 

 ‘ÖTE DÜNYA’NIN LANETİ
Coraline’nin yolculuğu, ailesiyle 

birlikte yeni bir eve taşınmasıyla baş-
lıyor. Annesiyle babası devamlı çalış-
tıklarından ona zaman ayıramıyorlar, 
bir kâşif olan Coraline de, etrafında 
keşfedilecek hiçbir şey olmayan, garip 
komşularla çevrili yeni evinde sıkın-
tıdan patlıyor! Bu arada ona ısrarla 
Caroline diyen yetişkinlere de isminin 
okunuşunu öğretmek için beyhude bir 
çaba harcıyor. Derken bir kapı keşfe-
diyor, ‘öte dünya’ya açılan bir geçitten 
geçiyor ve kendini paralel bir evrende 
buluyor. Bu evrende, görünüşte her şey 
aynı gibi, hatta daha da güzel. Çünkü 
‘öteki’ annesi çalışmıyor, hep Coraline 
ile oynamak istiyor, ona oyuncaklar 
veriyor ve ona etrafta keşfedilebilecek 
sayısız şeyden söz ediyor. Tek sorun, 
bu cazip ama canavarımsı annenin göz 
yerine iki siyah düğme, saç yerine ise 
kımıl kımıl yosunlara sahip olması! 
Dikkatli bakınca, Coraline, buranın la-
netli olduğunu; annesinin, babasının, 
kendisinin ve buraya yüzyıllar önce 

hapsedilmiş üç çocuğun ruhlarının 
tehlikede olduğunu ve onları ‘öteki’ 
annenin elinden kurtarmak zorunda 
olduğunu anlıyor! 

KORKMAYI KİM SEVMEZ?
Coraline bu yıl, The Nightmare Be-

fore Christmas’ın yönetmeni Henry 
Selick tarafından animasyon haline 
getirildi. Ülkemizde 15 Mayıs’ta gös-
terime gireceği söylenen filmin kadro-
sunda Benim Adım Sam ve Dünyalar 
Savaşı’nın çocuk (artık ergen) yıldızı 
Dakota Fanning ve Desperate Hou-
sewives dizisinden tanıdığımız Teri 
Hatcher var. Filmi çocuklar kadar ye-
tişkinler de sabırsızlıkla bekliyor, çün-
kü Coraline, muhteşem bir film haline 
gelmiş olduğu tahmin edilen sıradışı 
bir masal olmasının yanı sıra, yetiş-
kinlerin çocukluk dönemlerinde de-
neyimleyip unuttukları korkularına da 
hitap ediyor. Korkmayı kim sevmez ki?

Evet, bütün iyi masallar karanlık-
tır. Ve çocuklar Coraline gibi kitapla-
rı her zaman için Pollyanna’ya tercih 
ederler. 

Coraline / Neil Gaiman
Resimleyen: Dave McKean

Çev: Muharrem Nesij Huvaj
ODTÜ Yayıncılık / 168 sayfa
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Behiç Ak’ın yeni romanı Kedilerin 
Kaybolma Mevsimi’ni elime alır almaz 
hevesle başladım okumaya. Bir mahal-
lede tüm evcil kedilerin ortadan kay-
bolmasıyla gelişen olaylar zincirini an-
latan roman, sürprizli bir sona sahip. 

Yazar, küçük Sevgi’yi anlatarak 
başlıyor öyküsüne. Suçluluk duygu-
suyla yüklü, ürkek ve içe kapanık 
bir kız çocuğudur Sevgi. Kedisi 
de onun gibi mahcup ve 
utangaçtır. Bir sabah yatak-
tan fırlayarak uyanır Sevgi. 
Rüyasında kedisi Titrek’in 
kaybolduğunu görmüştür. 
İşte ondan sonra her 
bölümde bir mahalle 
sakini ve kedisiyle tanı-
şırız. Her kedi, sahibinin 
karakter özelliklerini taşır. 
Gerçi kedilerle şahsen ve bizzat 
tanışma olanağımız yoktur, çün-
kü hepsi ortadan kaybolmuştur. 
Bu tuhaf tesadüf mahalle sakin-
lerinin biraraya gelmesine yol açar. 
Sokaklarda yana yakıla kedilerini ara-
maktadırlar. Nihayetinde ortak sorun-
larını çözmek için buldukları çare bir 
dernek kurmak olur. Derneğin adı bel-
lidir: Kayıp Kediler Derneği. 

HERKES DİZİ DERDİNDE
Kedilerini aramakta olan dertli 

sakinler çözüm arayışlarını sürdüre-
dursunlar, yeni bir gelişme yaşanır. Bir 
akşam televizyonda bir dizi filmin ilk 
bölümü gösterilir. O da ne! Dizi ka-

rakteri mahalle sakinlerinden Nurten 
Hanım’ın tıpkısının aynısıdır. Görün-
tü olarak değil sadece, yaşam öyküsü 
de Nurten Hanım’inkiyle aynıdır. Ve 

ma- halle sakinleri her gün yeni 
bir sürprizle karşıla-

şırlar. Yaşam öyküleri 
çalınmıştır! Her bö-

lüm, bir kahrama-
nımızın yaşamını 

tüm sırlarıyla ortaya 
dökmektedir. Önce-
leri bunu yadırgayan 

ve hatta tepki gösteren 
mahalleli, zaman için-

de duruma alışır ve 
hatta dizinin bağımlısı 

haline gelir. Herkes 
bir sonraki bölümde 
kimin yaşam öykü-

sünün anlatılacağını 
merakla beklemekte-
dir. Fakat bir gün dizi 

yayından kaldırılır. 

YOĞUN MESAJ TRAFİĞİ
Tüm bu hengâme içinde kedilerin 

kayboluşu da gümbürtüye gitmiştir. 
Mahalleli, kayıp kedilerini aramaz ol-
muştur. Bir tek Sevgi bir ipucu yakalar. 
Ama kimse ona kulak vermez. Zavallı 
Sevgi, “Bulduğum bu ipucundan iler-
lersek kedilerimizin neden kayboldu-
ğunu bulabiliriz,” dese de, kediler kim-
senin umrunda değildir artık. Herkes 
dizinin devam etmesinin derdindedir. 

Mahalleli, adı hâlâ Kayıp Kedi-
ler Derneği olan, ama artık kedilerin 
kayboluşuyla hiçbir ilgisi kalmayan 
dernekte toplanmışken, dışarıdan bir 
“Miyaaav!” sesi duyulur! Acaba do-
kunaklı bir sesle sahibini bekleyen 
kedi kimin kedisidir? İşte tam burası, 
o sürprizli final sahnesinin başladığı 
nokta. Romanın konusunu anlatmaya 
son vermenin gerektiği yer aynı za-
manda. 

Behiç Ak’ın öteki yapıtları gibi 
mesajlarla yüklü bir roman Kedilerin 

Kaybolma Mevsimi. Yoksa fazlasıyla 
mı yüklü desem? Romanın çocuklara 
anlatmak istediği nedir diye düşünün-
ce, zihnime mesajlar üşüşüyor. Ortak 
sorunlar etrafında birleşmenin önemi, 
bu birleşmenin örgütlenmeyle anlam-
lı kılınabileceği, televizyonun ve dizi-
lerin insanları kendi sorunlarından 
nasıl uzaklaştırdığı, dizilerin aslında 
insanların dedikodu isteğini gıdıkla-
yarak ‘reyting’ yaptığı, insanların sa-
dece kendilerine benzeyenleri sevdiği, 
zengin bir yaşam sürme hayallerinin 
insanları ve hatta hayvanları nasıl da 
köleleştirdiği... Bütün bu mesajları 
tek bir kurgunun içine sığdırmaya ça-
lışmış Behiç Ak. Bu trafik, değil 8-12 
yaşlarındaki çocukları, biz yetişkinleri 
bile yoracak türden. Havada uçuşan 
mesajlar romanın ana duygu ve fikrini 
silikleştirip kafaları karıştırarak, nere-
deyse “Roman ne anlatıyor?” sorusu-
nun cevabını bulmakta umutsuzluğa 
düşürecek bizi.

Demem o ki, Kedilerin Kaybolma 
Mevsimi eğlenceli anlatımı, renkli ve 
mizahî resimleriyle çocuklara güzel 
vakit geçirtebilir... Ama sonunda biraz 
kafaları karışacağa benzer... 

Irmak ZİLELİ

Kitaplarını çocuklar kadar yetişkinlerin de merakla beklediği Behiç Ak, yeni romanı
Kedilerin Kaybolma Mevsimi’nde hem tüm evcil kedilerini hem de ‘reyting’ini kaybeden hayatı her 
daim ‘çocuk’ okurlar için renkli bir anlatımla ve sürpizli bir sonla kaleme alıyor. 

Kedilerin peşinde, 
dizilerin etkisinde...

Kedilerin Kaybolma Mevsimi 
Behiç Ak

Günışığı Kitaplığı / 96 sayfa
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Tanıştırayım efendim: Bu Clarice 
Bean! Hayatta en sevdiği şeyler, küçük 
dedektif Ruby Redfort’un macerala-
rını okumak, en yakın arkadaşı Betty 
Moddy’yle dedektif Ruby üzerine çene 
çalıp şekerleme yemek ve gizemli olay-
ları aydınlatmaya çalışmak. En sevme-
dikleriyse… O kadar çok ki… Mesela 
öğretmeni Bayan Wilberton! Mesela 
ergen ağabeyi Kurt, hah, bir de şu 
yazım kuralları var. ‘Abi’ deyip 
‘Ağabey’ yazmak… Hiç de na-
zik olmayan ablası Marcie, 
dağınık ve huysuz ağabeyi 
Kurt, onu ‘son çocuk’ olma 
zevkinden mahrum eden 
‘tekne kazıntısı’ kardeşi Mi-
nal, sürekli işlerinin yoğun-
luğundan söz eden anne 
ve babası, kedisi Tüylü 
ve köpeği Tutkal’la 
birlikte Londra’da yaşı-
yor. Mizah yeteneği, zekâsı, 
ayrıntıları algılama yetisi 
tavandayken, derse konsantre 
olma ve ödev yapma isteği yer-
lerde sürünen (Öğretmeni Bayan 
Wilberton, sınıfa yanlışlıkla girmiş 
bir sineğin bile, derse Clarice’ten 
daha iyi konsantre olacağını söy-
lüyor!) bu eğlenceli karakter, yazar 
Lauren Child’ın son ‘marifeti’. Son 
marifeti diyorum çünkü yazarın bol 
ödüllü ama maalesef dilimize çevril-
memiş pek çok başka ‘marifeti’ de var. 

KAYGI DEFTERİ
Serinin ilk kitabı Kesinlikle Ben, 

Clarice Bean de, okullarında düzen-
lenen ‘sıkıcı’ kitap projesiyle başı der-
de giren Clarice, ikinci kitap Clarice 
Bean, Başı Dertte’deyse öğretmeni 
Bayan Wilberton’ın düzenlediği yazım 
yarışması yüzünden yazım kurallarıy-
la kafayı bozuyordu. Son kitaptaysa 
Clarice’in ‘kaygı’ kavramıyla tanıştı-
ğını görüyoruz. Ruby Redfort’un son 
macerasına gömülmüşken ve her şey 
iyi giderken en iyi arkadaşı Betty or-

tadan kaybolunca, tam da Ruby’nin 
gündemi olan kaygı, gelip Clarice’i de 
buluyor. Küçük dedektif Ruby, “İnsa-
nın en büyük kaygısı, hakkında kay-
gılanmayı bile düşünmediği kaygıdır” 
diyor ve Clarice bu önermeden yola 
çıkıp bir ‘kaygı defteri’ hazırlıyor. Tüm 

kaygılarını bu def-
tere not alıp onları 
yendikçe üzerleri-

ni çiziyor. Üzeri 
çizilen kaygılar 

arasında ömrünün 
sonuna kadar tost 
yeme de var, okul-

daki serseri çocuğun 
önünü kesip don-

durmasını alması da. 
Taşınma kaygısı da var, 
değişim kaygısı da. An-

nesi Clarice’e kaygılanma 
konusunda endişe 

etmemesi gerektiğini, 
hele hele sonsuzluk ve 

değişim gibi varoluşsal 
meselelerle bu kadar ilgi-

lenmemesini söylese de Clarice 
onu dinlemiyor. Annesinin kay-

gılarıysa ona anlamsız geliyor. 
Clarice, Betty’nin, babasının 

işi yüzünden Amerika’ya taşın-
masıyla adeta yıkılıyor. Clarice’in 

odasında televizyon olmadığı için 
okul dönüşü Betty’lere televizyon izle-
meye giden, ödevlerini birlikte yapan, 
birbirlerinin sırlarını saklayan bu ikili, 
ayrılığın getirdiği kaygıyla mücade-
le etmeyi öğrenmek zorunda kalıyor. 
Clarice, Betty gittikten sonra tam da 
“artık daha büyük kaygım olamaz” 
derken okula yeni gelen ‘güzel kız’ yü-
zünden kaygı defterine yeni maddeler 
eklemek durumunda kalıyor. İsveçli 
‘yeni kız Clem’ meselesi, Clarice için 
önceleri başedilemez gibi görünse de 
zamanla halloluyor. Bu arada Clarice 
ve Betty de birbirlerine e-mail yoluyla 
olan biteni haber vermeye ve sanki hiç 
ayrılmamış gibi davranmaya başlıyor. 

Clarice, mailler ve saatler süren 
telefon konuşmalarında (o yaşlarda 
hepimizin yaptığı gibi) Betty’ye tavan 
arasındaki yeni odasını, okulda neler 
yaptıklarını ve son dedikoduları anla-
tıyor. En üzüldükleri olaysa, Ruby’nin 
son macerası “Koş Ruby Koş”un gala-
sına birlikte gidememek oluyor.

EĞLENMEK İYİDİR
Lauren Child da yarattığı karakteri 

sevdiğini söylüyor. Londra Sanat Oku-
lu mezunu Child, kitapları hem yazı-
yor hem de resimliyor. İllüstrasyonları 
o kadar güzel ki, pek çok yazar ondan 
kendi kitaplarını da resimlemesini isti-
yor. Mesela nefis bir ‘Uzun Çorap Pip-
pi’ illüstrasyonu var. Çocuklara ders 
vermeye kalkan pek çok kitaptan fark-
lı olarak Child kitaplarında, çocuklara 
eğlenmenin hayatı öğrenme yöntem-
lerinden en iyisi olduğunu söylüyor. 

Clarice’in maceraları bana Nick 
Hornby’nin kitaplarını  hatırlatıyor. 
Hornby’nin yetişkinler için yazdığı 
‘hayat aslında çok komik’ temalı kitap-
lardan artık çocuklar için de var. Clari-
ce ‘kesinlikle’ muzip, zeki ve eğlenceli...

İyi Kitap  •  Çocuk Kitaplığı  •  Sayı 3  •  Mayıs 2009

 ‘Kesinlikle’ acayip bir kız olan Clarice Bean’in maceraları devam ediyor. Kesinlikle Ben, Clarice 
Bean ve Clarice Bean, Başı Dertte’den sonra serinin üçüncü kitabı Çaktırma da Türkçe’de. 

Elif TÜRKÖLMEZ

Pek acayip Clarice Bean
kaygıyla tanışınca...

Clarice Bean, Çaktırma
Yazan ve resimleyen: Lauren Child  

Çev: Ahmet Fethi / Hayykitap
 256 sayfa
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UNESCO 2009 yılını, Darwin’in doğumunun 200. yılı olması nedeniyle Darwin Yılı ilan etmesine 
rağmen, çocuklara hitap eden evrim konulu kitapların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. 
Şiirsel Taş, İyi Kitap okurları için Türkçedeki evrim kütüphanesinin bazı raflarına göz attı.

“Anne ben maymundan 
gelmedim, senden geldim!” Şiirsel TAŞ

Genç arkadaşıma 
kısacık bir not:
Bu yazının geri kalan 

bölümü sana belki de sı-
kıcı ya da biraz karma-

şık gelecektir (belki de gel-
meyecektir). Yazının tamamını okuma-
san bile, adı geçen kitapları bulup bir 
göz atar mısın? Kitaplar evrimle ilgili. 
Bu sözcüğün anlamını belki biliyorsun, 
belki de bilmiyorsun. Bunun bir önemi 
yok. Sadece merak etmen bile yeterli! 
Ve sorman... Ve sana verilen her yanıta 
karşılık başka bir soru sorma alışkanlı-
ğından asla vazgeçmemen. 

İlkokuldayken, bir arkadaşımla 
insanın kökenine dair tartışmaya gir-
diğimizi anımsıyorum. Seksenli yıl-
ların başından söz ediyorum. Geriye 
dönüp bakınca, o dönemde mahalle-
deki devlet okuluna giden iki ilkokul 
öğrencisinin evrim ve yaratılış konu-
sunda tartışabilmiş olmasının hem 
ilginç hem de umut verici olduğunu 
düşünüyorum. Elimde, sınıfa da kanıt 
olarak sunduğum, maymundan in-
sana uzanan resimli bir çizelge vardı. 
Bu yazılı belgeye rağmen (!), kendime 
bir tane bile yandaş bulamamış olma-
mın nedenini o zaman bir türlü an-
lamamıştım. Şimdi anlayabiliyorum. 
Aradan 30 yıla yakın zaman geçti ve 
ben hâlâ bu ülkede ilköğretim çağın-
d a ki kaç çocuğun −aslında daha 

ileri yaş grubundakilerin 
de− “evrim”den ne anla-
dığını merak ediyorum. 

Otuz yıl öncesi-
ne kıyasla, 

ço-

cuklar artık, kendileri için 

hazırlanmış, bu tür özel başlıkları 
konu alan yayınları bulma şansına sa-
hip. Ancak şunu da hemen eklemek 
gerekir ki, UNESCO’nun 2009 yılını, 
Darwin’in doğumunun 200. yılı ol-
ması nedeniyle “Darwin Yılı” olarak 
ilan etmesine rağmen, çocuklar için 
bulabileceğiniz evrim konulu Türkçe 
kitapların sayısı bir elin parmaklarını 
geçmiyor. 

Darwin’in Türlerin Kökeni adlı ki-
tabını ortaokul birinci sınıfta okuma-
ya kalkışmıştım. Ümitsiz bir çabaydı, 
anlamadığım bir yığın terim vardı, 
kavramlar çok yabancıydı. Yine de 
en azından denedim, ama kitabı biti-
remedim. Ortaokul ve lise yılları aynı 
zamanda TÜBİTAK’ın Bilim ve Teknik 
dergisine dadandığımız yıllardı. Evet, 
biz Meraklı Minik’siz, Bilim Çocuk’suz 
bir dönemin öğrencileriydik ama Bi-
lim ve Teknik’in bir sonraki sayısını 
merakla bekleyen çocuklardık. 

TÜBİTAK’IN  EVRİMİ 
Aralık 1967 “Charles Darwin; 

Evrim Teorisi”, Kasım 1968 “İnsa-
nın evrimi ve ilk canlılar”, Ocak 1972 
“Kimyagerler Darwin teorisini ispatlı-
yorlar”, Eylül 1977 “İnsanın bugünkü 
evrimi”, Ocak 1980 “Charles 
Darwin”, Mart 
2009 “.......”. Bunlar, 
TÜBİTAK’ın 1967 yılın-
da yayımlamaya başladığı 

Bilim ve Teknik 
dergisi-

nin arşivinden bazı yazıların başlıkları 
ve yayımlandık-
ları tarihler. Mart 2009 tarihli sayının 
karşılığı 
ise gördüğünüz gibi boş(altıldı). Yine 
de haksızlık etmeyelim. Darwin ve ev-
rim konulu kapsamlı bir dosya olmasa 
da, Mart sayısında “Charles Darwin’in 
Doğumunun 200. Yıldönümü” başlıklı 
iki sayfalık bir bölüm var. Gelin görün 
ki, bu iki sayfa, TÜBİTAK’ın evrimle 
ilgili Popüler Bilim Kitapları’nın tanı-
tımına ayrılmış. Fazla söze ne hacet! 
2009 yılı sona ermeden, dergide Dar-
win ve evrimle ilgili boşaltılan içeriğin 
yeniden doldurulduğu bir dosyayı, en 
iyimser düşüncelerimizi seferber ede-
rek bekliyoruz.

Derginin yaşattığı bu hayal kırık-
lığına karşılık, TÜBİTAK yayınları 
arasında, evrim konusuyla ilgili temel 
bilgisi olan genç ve erişkinlerin okuya-
bileceği nitelikli kaynaklar var. Bunlar 
arasında öğrencilerin en fazla yarar-
lanabileceği kaynak Linda Gamlin’in 
Evrim adlı kitabı. Evrimle ilgili kanıt-
lardan doğal seçilime, paleontolojiden 
yaşamın başlangıcı ile ilgili görüşlere 
ve moleküler biyolojiye uzanan 
kapsamlı içeriği ile, daha çok 
lise çağına ulaşmış okurlara 
sesleniyor bu kitap. 

Yine TÜBİTAK 
yayınlarından Alan 
Moorehead’in Darwin 
ve Beagle Serüveni ve 
Rebecca Stefoff ’un 
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Charles Darwin: Evrim 
Devrimi adlı kitaplar ise 

Darwin’in Beagle gemisiyle 
yaptığı yolculuğu, araştırmaları-

nı, elde ettiği kanıtları ve çıkarım-
larını 
ayrıntılı olarak inceliyor. Evrim ko-

nusunda temel bilgileri edinmiş olan-
ları ise daha sonraki yıllarda, okuduk-
ça kendilerine yeni kapılar aralayacak 
ünlü evrim biyologlarının (Ernst 
Mayr, Stephen J. Gould ve özellikle de 
Richard Dawkins) kitapları bekliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN DARWIN
Alan Gibbons’ın, Darwin’in 1831-

1836 yıllarında HMS Beagle gemisiyle 
yaptığı yolculuğunu anlatan Charles 
Darwin adlı kitabını görüp de, elinize 
alıp sayfaları çevirmeden durmanız 
çok zor. Kitabın kapağındaki mavi ke-
lebek birkaç metre öteden dikkati çe-
kiyor ve kitabın çekim alanına girdik-
ten sonra, eskitilmiş görüntüsünün, 
incelikli tasarımının, eski fotoğrafların 
arasında kaybolup gidiyorsunuz. Yol-
culuk öyküleri her zaman heyecanlı ve 

keyiflidir çocuklar için. İngiltere’den 
başlayıp Güney Amerika’nın batısın-
daki Galapagos Adaları’na, oradan da 
Yeni Zelanda, Avustralya ve Güney 
Afrika’ya uzanan bu uzun, zahmetli ve 
tehlikeli yolculuğun öyküsünde aslın-
da her yaş dönemi için üzerinde kafa 
yorulacak başka öyküler (Darwin ile 
Kaptan Fitzroy arasındaki gerilim, kö-
lelik vb.) de gizli.

Aslında teknik ayrıntıları bir kena-
ra bırakırsak, evrimin özü olan değişi-
mi çocuğa anlatmak hiç de zor değil. 
Asıl zor olan zaman algısının henüz 
yeterince gelişmediği bu çağlarda, de-
ğişimin gerçekleştiği zamansal ölçeğin 
ne denli geniş olduğunu hissettirebil-
mek. Bunun için bize yardımcı olabi-
lecek bir kitap var: Her Şeyin Öyküsü 
(Tudem Yayınları). Okul öncesi dö-
nemdeki çocuğu evrimle ilgili temel 
kavramlarla tanıştıran kitap, pop-up 
tarzının getirdiği bütün avantajlardan 
faydalanarak konuya büyük patlama 
ve evrenin başlangıcı ile giriş yapıp, 
canlılığın ortaya çıkışını ve milyon-
larca yıl içinde gerçekleşen değişimi 

“Evrim Kuramı dünyada ya-
şamın nasıl değiştiğini açıklamak-
tadır. Bilimsel terim olarak teori 
(kuram), günlük kullanımdaki gibi 
‘sanma’ veya ‘önsezi’ anlamında kul-
lanılmamaktadır. Bilimsel kuramlar, 
doğal olaylar hakkında sınanabilen 
gözlemlerden ve hipotezlerden man-
tıksal çıkarımla oluşturulan açıkla-
malardır. Biyolojik evrim, yaşayan 
dünya ile ilgili çok fazla sayıdaki 
gözlemden elde edilen en geçerli bi-
limsel açıklamadır.”

Bu satırlar, 1999’da Ulusal Bi-
limler Akademisi tarafından hazırla-
nan ve Türkiye Bilimler Akademisi 
(TÜBA) tarafından Türkçeleştirile-
rek yayımlanan Bilim ve Yaratılışçı-
lık: Amerikan Ulusal Bilimsel Aka-
demisinin Görüşü adlı kitapçıktan 
bir alıntı. Bu kitap, Ulusal Bilimler 
Akademisi tarafından 1998 yılında 
yayımlanan Teaching About Evoluti-
on and the Nature of Science (Evrimi 
ve Bilimin Doğasını Öğretmek) adlı 
kitapçığa ek olarak hazırlanmış. 
Akademinin internet sitesinde, bu 
konuyla ilgili son yayın ise 2008 
tarihli Science, Evolution and Cre-
ationism (Bilim, Evrim ve Yaratılış-
çılık) adlı kitap. Her iki yayının da 
İngilizce tam metnine Akademi’nin 
internet sitesinden (www.nap.edu) 
ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Ancak 
bu iki yayının, özellikle de “Evrimi 
ve Bilimin Doğasını Öğretmek” adlı 
kitapçığın Türkçeleştirilerek geniş 
kitlelere ulaştırılması, okullarda 
evrim konusunda verilen eğitimin 
giderek daha da güdükleştiği, hatta 
evrimin müfredatta yer almasının 
bile tartışma konusu haline geldiği 
günümüz koşullarında son derece 
önemli. Yaratılışçılık/akıllı tasarım 
gibi görüşlerin, bilimsel müfredata 
bir alternatifmiş gibi sunulmasının 
söz konusu bile olamayacağı, gö-
rüşlerin bilimsel gerçekler karşısın-
da sınırlarını aşmaması gerektiği bu 
yayınlarda önemle vurgulanıyor. 

SAPLA SAMAN:
GERÇEK VE KURAM
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olabilecek en 
yalın dille, ör-
n e k l e y e r e k 
anlatıyor. İn-

sanın türe-
yişini an-
latan say-

fada, evrim sürecinde 
bize gülünç gelebilecek 

bir sıçrama var; bu sayfaya 
geldiğinizde, “Peki ama, şimdi neden

 maymunlar insana dönüşmü-
yor?” sorusuyla karşılaşabilirsiniz. 

Çocukların bu sorula-
rını yanıtlayabilmek için ye-

tişkinlerin daha fazla okumak 
zorunda kalması da, çocuğun 
yetişkine verdiği eğitimin bir 
parçası. Yaşamın hay huyu için-
de durma noktasına gelen kişisel 
evrimimize çocukların kattığı 
olağanüstü bir tecrübe... 

Diyelim ki, yukarıdaki soru-
nun yanıtını veremediniz ya da 
ilkokul çağına ulaşan çocuğunuz 
günün birinde “Baba bak! Bu 
kitabın kapağında trilobit res-
mi var!” dedi (abarttığımı sanı-
yorsanız aldanıyorsunuz). Veya 
“Anne, ben maymundan gelme-
dim; ben senden geldim. May-

mundan gelen sen olmalısın!” diye 
isyan etti (örneklerin hiçbiri kurmaca 
değil!). O zaman, Robert Winston’ın 
Evrim Devrim adlı kitabıyla tanışma-
nızın zamanı gelmiş demektir. Robert 
Winston, çocuklara yönelik olarak 
hazırladığı bilim kitaplarıyla da bü-
yük başarı kazanmış bir kadın-doğum 
uzmanı ve aynı zamanda ünlü neo-
Darwinist Richard Dawkins’in yakın 
arkadaşı. 

Temelde 19. yüzyılda Darwin’in 
öne sürdüğü kuramdan yola çıkan ki-

tapta, ilerleyen yıllar içinde, kalıtım 
ve moleküler genetik alanında elde 
edilen bulguların kurama kattıkları, 
örnekler verilerek ama bu arada bi-
limsel ayrıntılarla yorup bıktırmadan, 
ilgi canlı tutularak anlatılıyor. Kar-
nabahar ve dev lahanalarla büyüyen 
bir kuşağın, brokoli ve Brüksel laha-
nasıyla beslenen çocuklarına evrim 
konusunda verebileceği en güzel ör-
neklerden birine bu kitapta rastladım. 
Yabani lahanadan Brüksel lahanasına 
uzanan süreç, her ne kadar doğal değil 

Evrim
Linda Gamlin

Çev: Aksu Bora
Tübitak Yayınları

64 sayfa

Evrim Devrim
Robert Winston

Çev: Hüdayi Cilasun
Tudem Yayınları

96 sayfa

Charles Darwin
Alan Gibbons

Çev: Demet Uysal
İş Bankası Kültür Yayınları

64 sayfa

Tudem Yayınları’nın bir verimi 
olan İYİ KİTAP, 1 Mart 2009 tarihin-
de İstanbul’dan yola çıktı. Ebeveynler, 
öğretmenler ve sektör çalışanları için, 

güncel çocuk ve gençlik yayınlarının 
tanıtımındaki boşluğu doldurmayı he-
defleyen İYİ KİTAP’ın her sayısı yüz 
bine yakın okuyucuya ulaştı. www.
iyikitap.net adresi üzerinden binlerce 
kez tıklandı.  

Özel okullar ile devlet okullarında 
öğretmen ve yöneticilere ulaştırılan; 
münferit kitabevleri, Tudem bayileri 
ve Tudem satış noktalarından temin 
edilebilen İYİ KİTAP, bu ay memle-
keti İzmir’deydi. TÜYAP 14. İzmir Ki-
tap Fuarı’nın konuğu olan İYİ KİTAP, 
arkadaşlarımız tarafından fuar ziyaret-
çilerine yine ücretsiz olarak dağıtıldı 
ve tanıtıldı. 

İYİ KİTAP standında meraklıla-
rıyla buluşan çiçeği burnunda gaze-
temize, mailleriniz ve telefonlarınızla 
verdiğiniz güzel destek için her biri-
nize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bu yıl 

31 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleştirecek 28. İstanbul Kitap 
Fuarı’nda bir kez daha yüz yüze görüş-
mek, buluşmak dileğiyle... 

 

 

Gazetemiz İyi Kitap, kendi standıyla TÜYAP 14. İzmir Kitap Fuarı’nın konuğuydu. İyi Kitap 
kostümlü arkadaşlarımız fuar ziyaretçilerine gazetemizi dağıttı, tanıttı. 

İyi Kitap Memlekette!
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Y. Ceylan USLU

Son ayların en çok konuşulan konularından evrim teorisinin eğitim sistemindeki yeri ve önemini, 
geleceğin biyoloji öğretmenlerini yetiştiren bir isimle, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Ergezen’le konuştuk.

“Evrim öğretilmeden 
biyoloji öğrenilmez!”

Evrim teorisi, son ayların en çok 
tartışılan konularından biri oldu. Bi-
lim ve Teknik Dergisi’nin Mart sayısını 
evrim teorisine ayırması ve akabinde 
yaşananlar gündemi uzun süre meşgul 
etti. Biz bir kitap gazetesi olarak bu ko-
nunun nedenleri, niçinleri ile ilgilen-
mek niyetinde değiliz, bu sorular üze-
rine yeteri kadar yazılıp çizildi zaten. 
Bizim amacımız, gazetemizin misyo-
nuna daha uygun olacağını düşündü-
ğümüz şekilde çerçevemizi daraltarak 
“okullarda evrim teorisinin yerini ve 
önemini” araştırmak oldu. Marmara 
Üniversitesi’nde verdiği derslerle ge-
leceğin biyoloji öğretmenlerini yetiş-
tiren Marmara Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği 
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema 
Ergezen’le bu konu üzerine söyleştik. 

Türkiye’de fen bilgisi ve biyoloji 
derslerinin içeriği yeterli mi? 

Ülkemizde fen bilgisi ve biyoloji 
ders programları 2004 yılından beri 
yenileniyor. 4. ve 8. sınıf fen ve tek-
noloji dersi programları uygulanmaya 
başlandı. 9. ve 11. sınıf biyoloji prog-
ramları da tamamlandı ve denemele-
ri yapılıyor. Bu programlarda, içerik 
azaltılarak daha fazla öğrenci merkezli 
öğretim destekleniyor. Lise program-
ları ise hem içerik açısından hem de 
öğretmen tarafından uygulanabilirlik 
açısından yetersiz ve eksik.

Peki, evrim teorisi bu derslerin 
konusu mudur?

Evrim konusu ilköğretim 8. sınıf 
fen ve teknoloji ders programında 

‘Canlılar ve Hayat’ başlıklı ünitede yer 
alıyor ve bir kazanım olarak, “Evrimle 
ilgili farklı görüşlere örnekler verilir” 
ifadesi yer alıyor. Ama bu konuda ders 
kitaplarında evrim görüşü olarak bi-
limsel olmayan ‘yaratılış’a da yer veri-
liyor. Lise kitapları henüz hazırlık aşa-
masında olduğu için hâlâ eski kitaplar 
kullanılıyor. Bu kitaplarda da evrim 
ayrı bir konu olarak çok yüzeysel işle-
niyor ve yine ‘yaratılış’, evrim teorisine 
alternatif olarak sunuluyor.

Fen bilgisi ve biyoloji derslerinde 
evrim teorisinin yeri ve önemi nedir 
sizce? 

Evrim doğada canlıların çeşitliliği-
ni ve yaşamlarını anlatır. Tabii ki anao-
kulundan itibaren tüm doğa öğretimin 
konusudur. Çok küçük çocukların bile 
canlıları, onların yaşamlarını, doğada-
ki yerlerini tanıması gerekir. Ancak, 
evrim onlar için soyut bir kavramdır. 
Bu nedenle programlar, özel olarak 
eğitimciler tarafından özenle hazır-
lanmalıdır. İlköğretimin ilk kısmında 
öğrenciler bilimin ne olduğunu, bir 
teorinin nasıl ortaya çıktığını deneyler 
yaparak öğrenirlerse, ileriki yıllarda 
evrim teorisi hakkında daha ileri kav-
ramlar öğretilebilir kendilerine. Liseye 
gelince, lise eğitiminde tüm biyoloji 
evrimsel bakış açısı ile öğretilmeli. 
Çünkü evrim tüm biyoloji konuları 
için bir çatıdır. Evrim öğretilmeden 
biyoloji öğrenilmez diyebilirim. Tabii 
lisede de öğrencilerin bilimin doğasını 
iyice anlamaları, evrimin neden teori 
olduğunu, sürecini ve kanıtlarını, bu 
gün de evrimin devam ettiğini öğren-
melerinin sağlanması gerekir. Evrim 
mekanizmalarını anlayarak bugün tıp, 
tarım, çevre ve hatta mühendislikte 
evrim teorisinden nasıl faydalanıldığı-
nın örnekleri verilmeli. Tabii tüm bu 
etkilikler için öğretmenlerin ciddi bir 
eğitim alması gerekiyor. 

Evrim teorisi, henüz kanıtlanma-
mış bir teori midir?

Evrim teorisini destekleyen pek çok 

kanıt var; örneğin moleküler kanıtlar, 
bunlara her gün bir yenisi ekleniyor... 
Teoriler değişebilir, evrim teorisi de 
pek çok alt teoriden oluşur. Bunlar da 
değişime açıktır. Kanıtlar doğrudan 
gözlem ve deneyler olmadan da dolay-
lı olarak elde edilebilirler, fosil kanıtlar 
gibi. Bilimi dogmadan ayıran da işte 
onun bu özellikleridir!  

Bilim ve Teknik Dergisi vesile-
siyle gündeme gelen olayları nasıl 
yorumluyorsunuz bir akademisyen 
olarak? 

Modern Türkiye için talihsiz bir 
olay. Ancak bu olayı uzatmak yerine, 
insanları nasıl hızla bilimsel düşündü-
rebiliriz, bunun yolunu aramalıyız.

Evrim teorisinden neden korku-
luyor? 

Evrimden kimsenin korktuğunu 
sanmıyorum. Bazılarının toplumun 
akıl yürütmesinden, mantıklı düşün-
mesinden çekindiğini tahmin ediyo-
rum. Belki de bilimsel düşünebilen 
toplum korkutuyordur bazı çevreleri.

Bu teorinin ders kitaplarından 
dışlanmasının uzun vadede sonuçla-
rı ne olur?  

Zaten yaklaşık 25 senedir evrim, 
ders kitaplarında doğru dürüst yer al-
mıyor. Bu nedenle bugün hâlâ bunları 
tartışıyoruz.

Bu tablonun değişmesi için eği-
tim sisteminde nelerin değişmesi 
gerekir? 

Bu durum mutlaka biz öğretmen 
yetiştiren kurumlardan başlayarak 
hızla değişmeli. Üniversiteler özeleşti-
rilerini de yaparak evrim eğitimindeki 
yerlerini daha etkin bir biçimde alma-
lı; bu konu üstüne yapılan araştırmalar 
da hızla artmalı.

Son olarak sizin eklemek istediği-
niz bir şey var mı?

Gelecek için çok umutluyum. 
Genç nüfusumuzla birlikte Atatürk’ün 
izinde akıl ve bilim yolunda yürümeye 
devam edeceğiz.

Fotoğraf: Eren Aytuğ
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Kahramanım Benim! Burcu AKTAŞ

Bay Çiklet’in adı bile çocukların yüreklerinin hop hop atmasına sebep oluyor. Öfke dolu gözleriyle 
Bay Çiklet çocuklardan, hayvanlardan, eğlenceden ve dostluk kokan şeylerden nefret ediyor... 

Kaçılınnn, Bay Çiklet geliyor

Mahallenin şenlikli havasını bir 
anda yok eden, baktığı anda çocukla-
rın muhtelif yerlere kaçışmasına sebep 
olan, illa ki bir ‘eyvah’ amca vardır 
hepimizin anılarında. Hakkında bilgi 
toplamak için küçük dedektiflik bü-
rolarının kurulduğu ‘eyvah’ amca, her 
gün yeni ve abartılmış haberlerle gitgi-
de masallaşan biri olur çıkar. 

Limonlu Bayır’da yaşayan Bay Çik-
let de anılardaki bu ‘eyvah’ amcaları ha-
tırlatıyor. Çiklet, korkunç olduğu kadar 
komik de bir kahraman. Bugüne kadar 
yaratılmış en muhteşem karakterler-
den dersem, inanın abartmış olmam. 

Bay Çiklet, kırmızı sakallı, “bacak-
ları birbirine dolanmış bir ahtapot gibi 
ters ters bakan, kan çanağı gözleriyle  
öfke dolu” yaşlı bir adam. Neredey-
se bütün güzel ve iyi şeylerden nefret 
ediyor. Çocuklardan, hayvanlardan, 
eğlenceden, limon, gün ışığı ve dost-
luk kokan şeylerden, hatta koçanda 
duran mısırdan bile… Az da olsa sev-

diği şeylerse; bütün gün 
uyuklamak ve surat 

asmak. Bir de, kendini 
kasabalıları dehşete 

düşüren bir dev ola-
rak gördüğü rüyayı 

görüyorsa değmeyin 
keyfine. Limonlu 

Bayır halkı, ondan 
çorbanın içine 

düşen bir sinek-
ten çekindikleri 

gibi çekiniyor. En 
çok da çocuklar...

Bay Çiklet’in en 
sevdiği televizyon 

programı ‘Bir Çuval 
Değnek’  tam ona 

göre, çünkü izlerken 
gözlerini ve kafasını 
çalıştırmasına gerek 
yok. Program, değ-

neklerle dolu bir 

çuval fotoğrafının yarım saat boyunca 
gösterilmesinden ibaret. Bay Çiklet’in 
pizza kutularıyla dolu evinde boş süt 
şişeleri “süte karşı verilen bir savaşta 
yaralanmış askerler gibi yerlere” serili 
her zaman. Mutfak dolaplarında bö-
cekler yaşıyor: “Öyle küçük böcekler 
de değil, kocaman olanlardan; yüz-
leri, adları ve işleri olanlardan.” Bay 
Çiklet’in evinin pisliği malum, ama ya 
kokusu ve rengi! Yazarının tanımlama-
sıyla Çiklet’in evindeki halı mutsuzlu-
ğun renginde ve tuvalet gibi kokuyor. 

Ama bu kadar pisliğin içinde akıl-
ları karıştıran bir şey var. Bu korkunç 
adamın bir bahçesi var ki, misler gibi... 
Limonlu Bayır’ın en yeşil, en çiçekli ve 
en şirin bahçesi. Keyfinden tertemiz 
tutmuyor orayı. Bahçeyi bakımlı tut-
ması gerekiyor çünkü aksi halde banyo 
küvetinde ortaya çıkan kızgın bir peri 
kızartma tavasıyla onu dövüyor. Çoğu 
zaman kızartma tavası şeklinde yara-
lar oluyor vücudunda. Ee, herkesin 
hakkından gelecek biri vardır.  

Limonlu Bayır’ın diğer kahraman-
ları da Bay Çiklet kadar ilgiyi hak edi-
yor. Koca cüsseli ve “köpek taklidi ya-
pan okul çocuğu gibi havlayan” köpek 
Jake... “Kedilerin hayalindeki gibi kum 
sarısı saçları ve İngiltere Bankası kadar 
mutlu bir gülüşü” olan Polly... İğrenç 
sıfatını sonuna kadar hak eden Kasap 
Üçüncü Billy 
William... “Gerçek, 
limonlu bir pastadır” 
diyen Bay Friday 
O’Bilir... Gözleri kuru 
üzümden, kendisi 
zencefilden Alan Tay-
lor... Sözün özü Li-
monlu Bayır’da herkes 
bir âlem.

Andy Stanton 
steril olmayan bir 
kahraman yaratmış 
çocuklar için. Uçuk 

ama sahici; kötü ama kötülük üzerine 
düşündürecek kadar incelikli bir ka-
rakter Bay Çiklet. Türkçeye çevrilen 
ilk iki macerasının her satırı yaratı-
cılıktan nasibini almış. Yaratıcılığın 
ötesinde, Andy Stanton’un kafası çok 
başka çalışıyor. Bay Çiklet’in macera-
larını eğlenceli ve başarılı kılan da bu. 
Zaten bu başarısını iki ödülle taçlan-
dırmış: 2008 Roald Dahl En Komik 
Kitap Ödülü ve 2007 Red House Ço-
cuk Kitapları Ödülü. 

Yazarın en az bir çocuğunki ka-
dar parlak, dağınık ve çağrışımlı ça-
lışan kafası; absürd, hayal, gerçek, 
imkânsız ne varsa biraraya getiriyor.  
Tadımlık birkaç örnek vermeden 
geçemeyeceğim: “Bir sincap bur-
nunu kelebeğe sümkürdü.” “San-
ki dünyada hiç neşe kalmamıştı ve 
tüm toplar patlamıştı.” “Bir yengeç 
yalnızlıktan ağlıyordu ve bir yılan-
balığı duvardaki bir delikten başını 
çıkarmış ‘AAAHHHHH!’ diyordu.”

İyilik ve kötülük kavramını pana-
yır meydanı kadar şenlikli işleyen, bir 
türlü kızılamayan kötü bir kahramanı 

Sen Kötü Bir Adamsın Bay Çiklet! 
Bay Çiklet ve Milyarder Bisküvi

 Andy Stanton 
Resimleyen: David Tazzyman

 Çev: Elif Yalçın 
Tudem Yayınları
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Rodoslu Apollonios’un M.Ö. 3. yüzyılda anlattığı Argo Gemicilerinin Destanı genç okuyucular için 
yayıma hazırlandı. İolkos kralının oğlu İason, Altın Postu aramaya gidiyor. Anadolu kıyılarında 
geçen yolculuk sırasında Antik Yunan Tanrıları, İason’un üzerinden ellerini çekmiyor...

Şebnem AKALINTanrıların masalları

İlkçağda, Ege Denizi’nin kıyıların-
da yaşayan ozanlar tarafından anla-
tılmaya başlanan tanrıların masalları 
günümüzde bile her yaştan okuyucu-
nun ilgisini çekmekte. Nesilden nesile, 
kulaktan kulağa aktarılan bu efsaneler 
daha sonra antikçağ yazarları tarafın-
dan kâğıda dökülerek günümüze ka-
dar ulaşmış. Yaşadığımız topraklarda 
doğan bu eserlerin Türkçeye çevrilme-
sinde Halikarnas Balıkçısı’nın açtığı 
yolda büyük ilerlemeler kaydedildi. 
Azra Erhat ve A. Kadir’in dilimize 
kazandırdığı İlyada ve Odysseia bu 
konuda başyapıt sayılır. Son yıllarda 
çocuklara ve gençlere yönelik olarak 
hazırlanan ve konusu mitolojik öy-
külere dayanan yayınların artması da 
oldukça sevindirici. Bu sayede Troya 
Savaşı’nı bir Hollywood filminden de-
ğil de, İlyada destanından okuyup öğ-
renebiliyorlar.

Karadeniz’deki Kolkhis ülkesine 
Altın Post’u aramaya giden kahra-
manların öyküsü de mitolojiye, de-
nize ve yolculuklara meraklı okurla-
rın ilgisini çekecek bir destan. İolkos 
kralının oğlu İason, üvey amcasından 
babasının tahtını geri isteyince, ondan 
kurtulmak isteyen amcası Kral Pelias 
tarafından Altın Post’u getirmesi için 
dönüşü olmadığı sanılan bir yolculuğa 
gönderilir. Bu görev için Yunanistan’ın 
en seçkin 50 yiğidini, Herakles’i, ünlü 
ozan Orpheus’u biraraya getiren İa-
son, Argos adlı bir ustaya 55 kürekli 
ve yelkenli bir gemi yaptırır. Teknenin 
adı hızlı anlamına gelen Argo olduğu 
için, kahramanlara da Argo gemici-
leri/Argonautlar denilmiştir. Bunlar 
Troya efsanesi kahramanlarından ön-
ceki kuşaktan kişilerdir. Tesalya’daki 

bir limandan denize indirilen gemi 
Ege Adalarından Lemnos (Limni) ve 
Samothrake’ye (Semendirek) uğradık-
tan sonra Saroz Körfezi’ni geçip, Geli-
bolu önlerinden Çanakkale Boğazı’nı 
geçerek Marmara Denizi’nde Kapıdağ 
Yarımadası’na ulaşır. İason destanın 
kahramanıdır ama olayların akışı gene 
Olympos tanrılarının ve tanrıçalarının 
elindedir. Gemi, Athena’nın gözeti-
minde, onun kendi elleriyle seçtiği en 
sağlam kerestelerden yapılır, Apollon 
ışık saçan ok atıp karanlıkta yollarını 
aydınlatır; Hera deniz perilerini gön-
derip gezinen kayalara çarpmadan 
tehlikeli sulardan geçmelerini sağlar, 
deniz canavarlarını engeller…  

ANADOLU KIYILARINDA
Argo gemicileri Kadıköy önlerinde 

konakladıktan sonra Trakya sahille-
rine geçip Kral Phineus’u kadın başlı 
canavar kuş harpyalardan kurtarır ve 
İstanbul Boğazı’nın çıkışındaki çarpı-
şan kayalardan nasıl geçip Karadeniz’e 
ulaşacaklarını öğrenirler. Kafkas Da-
ğı’nın görüldüğü kıyılara yanaşıp 
Kolkhis (bugünkü Abhazya) ülkesine 
vardıklarında yeni bir sınavdan daha 
geçmeleri gerekir. İason önce bir ejderi 
öldürmek, sonra ateş püskürten, tunç 
ayaklı iki boğayı boyunduruğa vurup 
toprağı sürmek ve öldürdüğü ejderin 
dişlerini ekip tarladan biten silahlı 
adamları öldürmek zorundadır. Büyü-
cü Medeia’nın yardımı ile bunları ba-
şaran İason, Altın Post’u aldıktan son-
ra Tuna Nehri yoluyla Adriyatik’e çıkıp 
ülkesine dönmeye çalışırken yine fır-
tınalara tutulur, devlerin ve sirenlerin 
tehditlerini savuşturmak zorunda ka-
lır, çölde susuz kalır, ama tüm zor-

lukları aşıp 
geri dönme-

yi başarır. 

Argonautların, İason ve 
Medeia’nın efsaneleri antikçağ 
şairleri ve tragedya yazarları-
na birçok kez konu olmuştur. 
Argo Gemicileri’nin öyküsü-
nü bütün olarak destansı bir 
şiir şeklinde kaleme alan, 
M.Ö. 3. yüzyılda yaşayan 
Rodoslu Apollonios’tur. Bilgin Ada-
lı destanı, gençler için yalınlaştırarak 
ve şiir diliyle Türkçeye çevirirken, 
destanın daha iyi anlaşılabilmesi için 
özgün metinde olmamasına rağmen 
Altın Post’un öyküsünü ve amcasının 
İason’u bu yolculuğa gönderme nede-
nini metnin başına eklemiş. Metnin 
sonuna da, özgün metnin bittiği yer-
den İason’un ölümüne kadar geçen 
olayların bir özetini eklemiş. Böylelik-
le büyük bölümü Anadolu kıyılarında 
geçen ama nedense pek bilinmeyen 
bu destan, öncesi ve sonrası ile bir bü-
tün olarak genç okurlara sunulmuş. 
Yapı Kredi Yayınları Doğan Kardeş 
Kitaplığı’ndan çıkan kitaptaki Mustafa 
Delioğlu’na ait çizimler okurlara des-
tan kahramanlarını tanıtırken, özel-
likle vazo resimlerine yaptığı gönder-
melerle antikçağ sanatı hakkında da 

Argo Gemicilerinin Destanı
Rodoslu Apollonios 

Resimleyen: Mustafa Delioğlu 
Çev: Bilgin Adalı

Yapı Kredi Yayınları /120 sayfa
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Hamdullah Köseoğlu, Kent Düşleri adlı son romanında gençleri kent üzerine düşünmeye, ortak 
sorunları fark etmeye, her şeye rağmen yaşamı düşünerek/düşleyerek anlamaya çağırıyor.  

Simla SUNAY

Kentli olmak düş kurmaya
engel mi?

Çocuk ve gençlik yazınında kent 
temalı eser pek azdır. Kent Düşle-
ri hem bu nedenle hem de yazarının 
özgün dil ve kurgusuyla önemli bir 
gençlik romanı... Köseoğlu, gelenek-
sel öğelerden yararlanarak çağdaş ve 
deneysel bir dil kurabilen, farklı kur-
gu biçimlerine cesaret eden, belli ki 
sanat adına yazan özel bir yazar. Ro-
manın sorunları yok değil; anlatıcı ses 
ile başkahraman on üç yaşlarındaki 
yeni kentli Engin’in iç sesinin zaman 
zaman karışması, metnin tamamının 
şimdiki zamanla anlatılması (okumayı 
güçleştiriyor), Engin’in yaşından bü-
yük düşünüyor olması, yazarın yer yer 
konudan kopuk didaktik denemelere 
yoğunlaşması... Buna rağmen yazar, 
özgürce yol alırken okuru da peşinden 
sürüklüyor, değiştiriyor…

KENTİN VE KIRSALIN TANIMI
Roman boyunca bir durakta bek-

leyen Engin’in iç sesi, geçmişten, 
geleceğe dönük hayallerden ve keş-
kelerden oluşan parçalarla veriliyor. 
Bilinç akışıyla kurulan düşlerin/dü-
şüncelerin arasında kentin sorunları 
toplumcu ve duyarlı bir bakış açısıyla 
işleniyor. Kent ışıklandırılmış, örtül-
müş, cilalanmış yapaylıklar olarak 
tanımlanıyor. Simit ve bilet satanla-
rın yanında, yüz akını satanlar, gele-
ceğini ve özgürlüğünü satanlarla dolu 
kent… Her şeyin rakamsal bir değeri 
olduğu, alınıp satıldığı bir yer... Kent 

gri, bulanık, kalabalık, kentliler yalnız, 
yorgun, hız kurbanı… Kentin birçok 
yüzü var, hemen açıp göstermiyor. 

Engin durakta, babasının okuldan 
dönüşü için ayarladığı arabayı bek-
lerken, karşılaştığı insanlarla minik 
öyküler paylaşırken, farklı düşünce 
sellerine kapılıyor. Yazar olmak iste-
yen, sınıf birincisi, örnek bir öğrenci 
olan Engin’in kent üzerine gözlemleri 
de bu oranda derin. “Ben başbakan 
olunca kimse dilenmeyecek. Kim-
se yollarda kalmayacak. Duraklarda 
doğurmayacak kadınlar. Duraklarda 
ölmeyecek yaşlılar. Duraklarda uyu-
mayacak, korkuyu tanımayacak ço-
cuklar,” diyor Engin (s.120). Bu temen-
nisi, onun artan bir korku ve merakla 
eve dönüş aracını beklediği durakta 
yaşadığı deneyimleri de yansıtıyor… 

Çok uzunmuş gibi görünen, aslın-
da bir, bir buçuk saatlik bir bekleyişte 
tanıştığı, gördüğü, izlediği, dinlediği 
insanlarla kendi geçmişi ya da hayal-
leri arasında gelgitler yaşayan Engin 
kenti yadırgıyor, geldiği yer Tire’yi öz-
lüyor. Bu yadırgayış ve özlem, kentin 
ve kırsalın tanımını ortaya koyuyor. 
Kırsal sıcak, temiz, güvenli. Doğaya 
yakınlığın yanı sıra bir ait olma duy-
gusu içermesiyle huzur veriyor… Kent 
ise hiçbir zaman içine almayan bir kar-
makarışıklık, yapayalnızlık… Kentte, 
okulundaki ilk gününde öğretmeni 
Engin’i uyarıyor: “Gözlerini aç dinle! 
Burası geldiğin yere benzemez. Düş 

kurmak, dalga geçmek yok!” (s.26)
Romanda, kent için çizilen genel 

olumsuz tabloya rağmen Engin’in du-
rakta kurduğu kısacık ilişkiler insanın 
her yerde insan olduğuna dair bir umut 
taşıyor. Durakta Engin’e hap satmaya 
çalışan bir torbacı da var, ama Engin’e 
yardım etmek için onu kendi okuluna 
yazdırmak isteyen bir öğretmen de. 
Yazar, pek çok güncel toplumsal me-
seleye değinmekten çekinmemiş; hava 
kararınca etrafta azalan kadınlar ve 
kızlar, kırsaldaki mayın tehlikesi, bağ-
nazlık, kentte ölen kediler, yabancı dile 
yenik düşen bir Türkçe…

Romanın arka planında büyüme 
sancısı işleniyor; ilk aşk, baskıcı anne 
babalar, öğretmenler, sokaktaki teyze-
ler amcalar, bolca yasak, eleştiri hatta 
korku, sopa… Engin ile hoşlandığı kız 
Ezgi’nin okul kırma macerası çerçeve-
sinde, zaman zaman “Batsın bu dün-
ya…” dedirten çocukluktan sıyrılış 
başarıyla aktarılıyor.  

Evet, kentte yaşamak epey zor… 
Ama kentli olmanın engel olamadığı 
bir şey var. Düşlerimiz… Çünkü in-
san kanatsız bir kuştan çok, sınırsız bir 
düştür…

Hamdullah Köseoğlu: 
1945 doğumlu yazar, Atatürk Üniver-

sitesi Türkoloji Bölümü’nü bitirdi. Otu-
zun üzerinde kitabı var. İlk öyküsü Varlık 
Yıllığı’nda yayımlandı. 

Başta Vedat Dalokay, Ömer Seyfettin, 
Gezginler Kulübü, Halkevi, Samim Koca-
göz, Ümit Kaftancıoğlu öykü ve TÖMER 
masal ve roman ödülleri olmak üzere on 
beşin üzerinde ödül aldı. 

Çocuklar ve gençler için yazmayı sür-
dürüyor.

Yazarın Tudem Yayınları’ndan çıkan 
diğer kitapları:

Az Gittim Uz Gittim (Masal)
Çocuk ve Leylek (Masal)
Mavi Irmak (Masal)
Çöl Çiçeği (Masal)
Korkak Oğlan (Masal)
Küçük Ressam (Öykü)
Elimi Bırakma Anne (Öykü)
Yazarına Direnen Öyküler (Öykü)
Yaz Çırakları (Öykü)
Kar Kuşları (Roman)

Kent Düşleri
Hamdullah Köseoğlu

Tudem Yayınları
238 sayfa
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Antik Yunan tanrılarının güçle-
rini yitirip tarihin tozlu sayfalarında 
yerlerini aldıklarını düşünenlerden 
misiniz? Bilime inancınız sonsuz mu? 
Yanılıyorsunuz. Olimpos’un ölümsüz 
tanrıları kanlı canlı. Üstelik kendi ara-
larındaki bitmek bilmez iktidar savaş-
ları ve asli görevlerinin yanı sıra bin-
lerce yıldır ölümlülere âşık oluyorlar. 
Nereden mi biliyorum? 

YARI-TANRI ÇOCUKLAR
Hikâyeyi bizzat Percy Jackson’dan 

dinledim. Gelin görün ki yüce Yunan 
tanrılarının yarı-tanrı çocukları, biz 
ölümlülerin dünyasına ayak uydur-
makta pek başarılı değiller. Percy Jack-
son da onlardan biri. İşlerin ters gitti-
ğini, altı yıllık okul hayatında altı kez 
okul değiştirip bu okulların altısın-
dan da atılması ispatlıyor olsa gerek. 
Percy’nin bahaneleri var elbette: Dik-
kat eksikliği ve hiperaktivite bozuklu-
ğu yetmezmiş gibi bir de disleksiden 
mustarip. Dersleri kötü. Yatılı okulda 
annesini özlüyor. Bir kokarca gibi ko-
kan üvey babası ise canını sıkıyor. 

Size bir sır vereyim: Batı medeniye-
tin beşiği, yani vakti zamanında Olim-
pos Dağı’ndaki tanrıların evi yer değiş-
tirmiş. Batının bugünkü kalbine, yani 

Amerika’ya, Empire State binasının al-
tı yüzüncü katına taşınmış. Percy de 
ölümsüz Yunan tanrılarının soluğunu 
ensesinde hissediyor. ‘Normal olma-

dığını’ bildiğinden fazla önemsemi-
yor başına gelenleri. Kâh sonradan 
Hades’in işkencecisi Furia olduğunu 
öğreneceği cebire giriş öğretmenini 
yanlışlıkla buharlaştırıyor, kâh kimse-
nin görmediği işaretler görüyor. 

MELEZLER KAMPI
Yaz tatili için eve döndüğünde, 

annesi ona gerçeği söyleme vaktinin 
geldiğini düşünse de talihsiz olaylar 
sonucunda Percy annesini kaybediyor 
ve kendini yarı-tanrı çocukların kal-
dığı Melez kampında buluyor. Arka-
daşları kimler mi? Satirler; Athena’nın,  
Apollon’un, Ares’in ya da Hermes’in 
çocukları. Üstelik Antik Yunancaya 
programlı oldukları için hepsi dis-
leksik. Melez çocuklar yetenekleriyle, 
zaaflarıyla, hırslarıyla, üzüntüleriyle 
o kadar gerçekler ki! Yarı-tanrı bile 
olsalar bir tek şeyin peşindeler: O yaş-
lardaki her çocuk gibi varoluşlarına 
anlam katacak yeteneklerini bulmala-
rına yarayacak bir işaret. Percy, farklı 
olmanın kötü bir şey olmadığını, hatta 
bu durumun özel yeteneklerimizin ha-
bercisi olduğunu anlıyor ve anlatıyor.

Percy, babasının kim olduğunu 
sonunda buluyor fakat bu, başının 
beladan kurtulmayacağı anlamına ge-
liyor. Zira babasının oğlu olduğu için, 
Zeus’un çalınan ilk şimşeğini onun 
çaldığı düşünülüyor. Ve yeni bir Troya 
Savaşı çıkmaması için şimşeği bulmak 
zorunda. Percy’nin hırsız peşinde koş-
mak dışında yapması gereken şeyler 
de var: Onu küçükken terk eden baba-

sıyla yüzleşmek, kâhinin bir dostunun 
ihanetinden bahseden bilmecesini 
çözmek ve tanrılardan bile güçlü bir 
hazineyi ortaya çıkarmak. Onu engel-
lemeye çalışan mitolojik düşmanlarıy-
la amansız bir savaşa giriyor.  

Percy’nin anlattıkları yüreğinizi 
ağzınıza getirecek kadar tehlikeli ve 
heyecan dolu. Komik şeyler de olmu-
yor değil. Bu tanrılar kesinlikle yüzyı-
lımıza ayak uydurmuş: En çok da Har-
ley Davidson motoruyla havasından 
geçilmeyen Ares. Percy’nin anlattığı 
hikâye sayesinde onların kim oldukla-
rı, hangi güçlere sahip oldukları açıklı-
ğa kavuşuyor. Laf aramızda gizli sevgi-
liler hakkında dedikodular da var. 

Percy’ye gelince, bu macerada ce-
sur, heyecanlı, korkusuz ama her şey-
den önemlisi bir çocuk o: Naif ve iyi 
niyetli. Annelerini kaybeden küçük 
çocuklar için tekrar tekrar anlatılan 
ve anlatıldıkça yeniden yazılan bir ef-
sanenin son kahramanı olmaya aday: 
Tıpkı Perseus gibi. Bitirirken Camus’ye 
kulak verelim: “Mitler, hayal gücü on-
ları canlı tutsun diye vardır.”

Gökçe Mine OLGUN

Percy Jackson ve Olimposlular serisinin ilk kitabı olan Şimşek Hırsızı’nda yarı-tanrı kahramanımız,  
Olimpos’ta maceradan maceraya koşuyor. Kendini ve yeteneklerini keşfederken ona Antik Yunan 
tanrıları -biraz ilginç bir şekilde- eşlik ediyor.

Mitoloji hiç bu kadar
eğlenceli olmamıştı!

2005 New York Times Yılın 
Kitabı, A Child Magazine Yılın 
En İyi Kitabı, A School Library 
Journal Yılın Kitabı gibi ödül-
ler alan kitabın ticari başarısı 
film yapımcılarının gözünden 
kaçmamış olsa gerek ki Şimşek 
Hırsızı, Harry Potter serisinin 
de yönetmeni olan Chris Co-
lumbus tarafından filme çekili-
yor. Ve 2010 yılında izleyicinin 
beğenisine sunulacak.

Beyazperdeye Taşınıyor

Percy farklı olmanın kötü 
bir şey olmadığını, bunun 
özel yeteneklerin habercisi 

olduğunu anlatıyor.

Şimşek Hırsızı
Rick Riordan

Çev: Kadir Yiğit Us
Doğan Egmont

372 sayfa
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Neyfel SEMİZ

Kazu Kibuishi, Alledia’yı dünyanın bir alternatifi olarak yaratırken kaleminin tüm cömertliğini ve 
fikirlerinin en parlaklarını kullanmış. Tabii ki Hayao Miyazaki’ye selam göndererek. 

Merdivenler kapılara, 
kapılar Alledia’ya açılıyor

Oldukça sıradan bir dünyada baş-
layıp fantastik bir dünyada sonlanan 
bir macera… Parlak zekâ ürünü ka-
rakterler ve bir elin çizebileceği en gü-
zel çizgiler... Üstelik bunlar öyle çizgi-
ler ki anlatılan öyküyü daha da güzel 
kılıyor. Kazu Kibuishi’nin ‘tılsım’ı çiz-
gilerinde ve Hayao Miyazaki hayranlı-
ğında saklı. 1978 Tokyo doğumlu olan 
Kibuishi’nin en son işlerinden biri olan 
Tılsım, gençler için bir çizgi roman. 
Gençler sözcüğü yanıltmasın, öncelik 
elbette ki gençlerin, ancak Tılsım yetiş-
kinlerin de bayıla bayıla okuyacağı bir 
öykü. Amerika’da hatırı sayılır sayıda 
takipçisi olan ve özellikle Flight çiz-
gi romanıyla tanınan Kibuishi, Desen 
sayesinde Türkçeye teşrif etti. Tudem 
Yayınları’nın kurduğu Desen adlı mar-
ka çocuklara, gençlere yönelik çizgi 
romanlar ve mangalar yayımlayacak. 
Tılsım, yayınevinin ilk kitaplarından 
sadece biri. Desen’in yayımladığı çizgi 
romanlar arasında, romanları olan bir 
serinin (Erin Hunter’ın Savaşçı Kediler 
dizisi) çizgi roman edisyonu ve Okul-
daki Sır da yer alıyor. 

TILSIMLI KOLYE
Çizgi roman dünyasından bu yeni 

haberleri verdikten sonra, gelelim baş-
kahramanları çocuklar olan Tılsım’a. 
Bu bir seri ve Taşmuhafızı serinin ilk 
kitabı. Hikâye bir araba yolculuğuyla 
başlar. Ancak çok geçmeden Emily ve 
ailesi bir trafik kazası geçirir. Baba Da-

vid öldükten sonra, anne Karen, Emily 
ve Navin’in hayatını değiştirecek olay-
lar silsilesi başlar. David’in vefatından 
sonra masrafları karşılayamayan Karen 
ve çocuklar, Karen’in ailesinden kalan 
ve uzun zamandır boş olan eve yerle-
şirler. İşe evi temizlemekle başlarlar. 
Öykünün bu kısımları Miyazaki’nin 
Komşum Totoro adlı animesini hatırla-
tan tatlı esinlenmelerle dolu. Karen’in 
yıllar önce ortadan kaybolan büyük-

babası Silas’ın kütüphane odasını te-
mizlerken, iki çocuk meraklarına ye-
nik düşüp etrafı karıştırırken tılsımlı 
bir kolye bulurlar. İyi ki de Kibuishi 
onları meraklarına yenik düşürür. Bu 
sayede öykü fantastik dünyaya geçiş 
yapar. Emily üzerinde el işareti olan 
bir düzeneğe avucunu koyup, garip bir 
ışıkla ortaya çıkan kolyeyi boynuna 
taktıktan sonra kim bilir kaç kitaplık 
bir macera başlar.

Emily’nin tılsımlı kolyeyi bulduğu 
günün akşamı tuhaf sesler aileyi uyut-
maz. Seslerin geldiği yere doğru gider-
ler ve ortaya çıkan dumanımsı bir ca-
navar Karen’i kaçırır. Emily ve Navin 
annelerinin peşinden giderken uzayan 

merdivenler kapılara, kapılar bambaş-
ka bir dünyaya açılır. Ahtapota benzer 
yaratıkların, suyun, dev mantarların, 
dağların, mağaraların ve yerin altı ol-
duğunu düşündüren loş  bir ışığın ol-
duğu bir dünyadır bu. Alledia ismi ve-
rilen bu gezegen dünyanın alternatifi-
dir. Tüm bunlar olurken tılsımlı kolye 
Emily’ye ne yapması gerektiği söyler ve 
istediğinde kolyenin ona verdiği gücü 
kullanmayı öğretir. Eğer ortada bir güç 
varsa, peşinde de ona sahip olmak ve 
onu kötü emelleri için kullanmak iste-
yecek birileri vardır. Kibuishi’nin kötü 
adamı, tılsıma sahip olarak ve babasını 
öldürerek Alledia’yı yönetmek isteyen 
bir elftir. Emily ve Navin’i, geldikleri 
bu farklı dünyada bir yabancı büyük 

Maceralar hızla sürerken 
Kazu Kibuishi’nin yarattığı 
dünya görsel olarak gitgide 

zenginleşiyor. 
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büyükbabalarına götürür. Ve tılsımın, 
büyük büyükbaba Silas’ın Emily’ye mi-
rası olduğu ortaya çıkar. Ne var ki Si-
las çok yaşlanmıştır ve çocukların onu 
bulmasından kısa bir süre sonra öle-
cektir. Silas’ın kurduğu her şey, robot 
ve hayvan arkadaşları, Alledia’nın ge-
leceği, artık Emily ve Navin’e bağlıdır,  
anneleri Karen’in hayatı da tabii. Emily 
zamanı bile geri alabilme gücüne sahip 
olan tılsım ile baş başa kalır. Elinde 
kontrol etmesi gereken bir güç vardır 
ama o nasıl kontrol edeceğini bilemez. 
Tek yol, kolyenin ona söylediklerini 
yapmaktır. Navin’in ise Emily’ye eşlik 
etmekten başka çaresi yoktur.

Maceralar hızla sürerken Kazu 
Kibuishi’nin yarattığı dünya görsel ola-
rak gitgide zenginleşiyor. Her adımda 
yeni ve yaratıcı bir karakter ya da ef-
sanevi eserlerden hatırlanan öğelerle 
karşılaşmak mümkün. Silas’ın evinin 
aynı zamanda yürüyen bir ev olmasını, 
Kibuishi’nin Miyazaki’ye selamı olarak 
değerlendirebiliriz. Yürüyen evin, in-
san gibi iki ayaküstünde olduğu sah-
nelerde çizerin ustalığı insanı büyülü-
yor.  Taşmuhafızı, Tılsım’ın ilk kitabı. 

İlk kitap olmasına rağmen kurulan al-
ternatif dünyanın içine kolayca giriyor 
insan. Macera dozu ne eksik ne fazla… 
Umarız yayınevi Tılsım’ın diğer kitap-
larını da bir an önce yayımlar. Çünkü 
Taşmuhafızı öyle bir ilk kitap ki insanı 
Tılsım’ın müptelası yapıyor. 

Tılsım / Taşmuhafızı
Kazu Kibuishi

Çeviren: Elif Yalçın
 Tudem Yayınları

192 sayfa

140 sayfa - Fiyatı: 8 tl

Çocuk Şiirleri
Vehbi Cem Askun

142 sayfa - Fiyatı: 10 tl

Eşref Saati
Sevket Rado

200 sayfa - Fiyatı: 10 tl 395 sayfa - Fiyatı: 22 tl

Gururlu Peri
Mehmet Seyda

Al’lı ile Fırfırı
Oguz Tansel

www.elipskitap.com.tr
ELİPS KİTAP
Tel: (312) 447 04 57 - Faks: (312) 447 66 35

145 sayfa - Fiyatı: 6.5 tl 70 sayfa - Fiyatı: 3 tl 395 sayfa - Fiyatı: 14 tl 110 sayfa - Fiyatı: 5 tl

Beyaz Gemi
Cengiz Aytmatov

240 sayfa - Fiyatı: 7.5 tl

Elveda Gülsarı
Cengiz Aytmatov

Cemile
Cengiz Aytmatov

Gün Olur Asra Bedel
Cengiz Aytmatov

Cengiz Han’a Küsen Bulut
Cengiz Aytmatov

140 sayfa - Fiyatı: 6 tl

Toprak Ana
Cengiz Aytmatov

305 sayfa - Fiyatı: 13 tl

Vatan Toprağı
Mükerrem Kâmil Su

144 sayfa - Fiyatı: 11 tl

Aldı Sözü Anadolu
Mehmet Önder

116 sayfa - Fiyatı: 6 ytl

Çocuk Şiirleri
Ibrahim Alâettin Gövsa
.

, , , -

270 sayfa - Fiyatı: 12 tl

Kayıp Dünya
Arthur Conan Doyle
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İyi Kitap Vitrini

Cömert Ağaç
Shel Silverstein

Çev: Sevim Öztürk
Bulut Yayınları

56 sayfa

Cömert Ağaç’ın öyküsü küçük bir 
çocuğun bir elma ağacıyla mutlu ilişki-
sini betimleyerek başlıyor. Fakat çocuk 
büyüdükçe elma ağacından istekleri, 
beklentileri de artıyor. Yazar, çocukla-
ra almadan vermeyi, karşılıksız sevgi-
yi, insanların bencilliğini, tatminsizli-
ğini mutlulukla hüznü harmanlayarak 
anlatıyor. Kitabın bir de sürprizi var; 
öyküyü Savaş Ceyhan’ın müzikleri ve 
Halide Karaaslan’ın sesinden dinleme 
şansı veren bir CD!

Dünya Çocukları Tanışıyor
Burak Şentürk

Mandolin Yayınları
32 sayfa

On beş farklı ülkeden on beş farklı 
çocuğun kendi ülkelerini, yaşam tarz-
larını ve kültürlerini anlattıkları kitap 
dünya üzerinde farklı renkler, diller 
ve coğrafyalar olsa da çocukların aynı 
olduğuna vurgu yapıyor. Kitapta ül-
kelerle ilgili bilgiler yerli çocukların 
ağzından verildiği için, okuyan hem 
öğreniyor hem de merak duyuyor. Mı-
sırlı, Kızılderili, Hintli, Japon, Çinli, 
Meksikalı, Eskimo, Amazon, Aborjini 
çocuklar bu kitapta elele.

Bubela ile Kurtçuk
Joe Friedman

Resimleyen: Sam Childs
Çev: Özgü Çelik

Beyaz Balina Yayınları
96 sayfa

Bubela bir dev, Kurtçuk ise bildiği-
miz kurtçuk. Bubela utangaç ve olduk-
ça yalnız; Kurtçuk ise zeki ve asi, hem 
de sadık bir arkadaş. Bubela’nın hayatı 
Kurtçuk ile karşılaştıktan sonra deği-
şiyor, tuhaf ve sihirli güçlerin peşine 
takılıyor. İki kafadarın, balon şenliğin-
de, deniz kenarında ve Bubela’nın ba-
baannesini ziyaretinde başlarına gelen 
komik ve şaşırtıcı hikâyeler çocukları 
cezbedecek.

İnternet Canavarı IV-Mucize
Muharrem Buhara

Resimleyen: Birol Bayram
İş Bankası Kültür Yayınları

120 sayfa

Çocukların her kitabını merakla 
bekledikleri serinin dördüncü kitabı! 
Mucize başlıklı bu kitapta kahrama-
nımız Sezai, babasının işi nedeniyle 
İsviçre’ye giden kız arkadaşı Burcu’yla 
birkaç kez mailleştikten sonra onun 
izini kaybediyor. Burcu’dan iyice umu-
du kesen Sezai, yeni bir kızdan hoşlan-
maya başlıyor. Bakalım kahramanımız 
kızın gönlünü çelebilecek mi?

Billie’nin Yaramazlıkları
Ann Bryant

Çev: Sinan Ezber
İş Bankası Kültür Yayınları

245 sayfa

Billie iyi niyetli, sevimli bir kız ço-
cuğu. Ama nedense, ne zaman birine 
yardım etmeye kalksa her şeyi berbat 
ediyor. Arkadaşının kız kardeşinin 
saçını mahvediyor, kapıları açık unut-
tuğu için köpekleri kaçırıyor. Üstüne 
üstlük bir de ailesinde ciddi değişik-
likler oluyor. Ufak bir kız çocuğu tüm 
bunlarla nasıl baş etsin?  

Özel Dedektif Saxby Smart
Eski Maskenin Laneti

Simon Cheshire
Çev: Reyhan Şancı - Sanem Acer

Altın Kitaplar
135 sayfa

Tam adı Saxby Doyle Christie 
Chandler Ellin Allan Smart olan özel 
dedektifimiz, bahçedeki kulübesini 
ofis olarak kullanan, birbirinden zor 
davaları zekice çözen küçük bir çocuk. 
Okulda kimin başı derde girse ona 
koşuyor. Küçük dedektifimiz, olayları 
ardında cevapsız hiçbir soru bırak-
mayacak kadar ustalıkla çözdüğü için 
başı da dertten hiç kurtulmuyor. Hem 
eğlenceli hem de heyecanlı bu dedek-
tiflik hikâyesi çocukları bekliyor.
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Balonlu Sakız Ağacı
Alexander McCall Smith
Resimleyen: Ian Bilbey

Çev: Nazlı Tancı
Günışığı Kitaplığı / 92 sayfa

Balonlu Sakız Ağacı, Abur Cubur 
Peşinde adlı dizinin ilk kitabı. Dizi, 
sağlıktan lezzete, yiyeceklerin renk-
li dünyasını, ilköğretime başlayanlar 
için eğlenceli ve sürükleyici macera-
larla kurguluyor. Balonlu Sakız Ağacı 
kitabı, ülkedeki en güzel balonlu sa-
kızları üreten fabrikanın, bu sakızları 
üretmek için uzak bir ülkeden getirt-
tiği hammadeye artık ulaşamaması ve 
bunun sonucunda da sakızlarının es-
kisi kadar güzel olmamasını konu alı-
yor. İngiliz yazar, bu konu vasıtasıyla 
da çocukların dikkatini hammadenin 
kaynağı olan doğaya ve ekosisteme çe-
kiyor.

Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler
Süleyman Bulut

Can Çocuk / 144 sayfa 

Kitap, çocuklara Atatürk’le ilgili 
pek bilinmeyen öyküler, merak edilen 
ayrıntılar sunuyor. İçinde neler yok ki; 
Mustafa Kemal’in nasıl Atatürk oldu-
ğundan, en sevdiği atının öyküsüne, 
köpeği Foks’un yaptığı komiklikler-
den, Atatürk’ün doğaya duyduğu bü-
yük saygıyı ortaya koyan hikâyelere 
ve çiftlikte başına gelen ilginç olaylara 
kadar, fotoğraflarla zenginleştirilmiş 
birçok öykü… Süleyman Bulut’un titiz 
çalışmasıyla derlenen eser, çocuklar 
için bir başucu kitabı niteliğinde.

Küçük Fotoğrafçılar
Pemra Yüce

Kelime Yayınları / 96 sayfa 

Kitap, adından da anlaşılacağı gibi 
çocuklara fotoğraf sanatını öğretme-
yi ve sevdirmeyi hedefliyor. Konuları 
başlık başlık, bol görselle destekle-
yerek fotoğraf sanatının inceliklerini 
anlatan kitap, çocukların aklına gele-
bilecek soruları da dikkate alıyor ve 
bu sorulara ayrıntılı cevaplar sunuyor. 
İşte kitaptan bazı başlıklar: ‘Fotoğraf 
ne demek’, ‘Fotoğraf çekmek ne kadar 
eğlenceli’, ‘Sevdiklerinizin en güzel fo-
toğraflarını siz çekmek ister misiniz’... 
Küçük Fotoğrafçılar, çocukların kendi-
lerini geliştirmeleri, bir hobi edinme-
leri için hem faydalı hem de eğlenceli 
bir kaynak.       

Dikkat! Maymun Çıkabilir
Ahmet Önel

 Tudem Yayınları / 112 sayfa 

Bu kitapta Nedim’in başından ge-
çen eğlenceli olayları okuyacak çocuk-
lar. Öyküleri okurken Nedim’in yaşa-
dığı olayların, kendi yaşadıklarından 
çok farklı olmadığını  görecekler. Öyle 
ya, her çocuk mahallede futbol takımı 
kurar, okulda yarışmalara katılır, aile-
siyle sorunlar yaşar... Ne var ki, arka-
daşlarla yaşanan o güzelim dostluk, 
aile içinde korunan o sıcacık sevgi, 
belki de öykülerle çocuklar arasındaki 
en büyük ortaklık! Ahmet Önel’in, bu 
kitabıyla 2008 Tudem Edebiyat Ödül-
leri, Gülmece Öykü Yarışması’nda bi-
rincilik ödülü aldığını da belirtelim!

Harika Çocuk Nasıl Yetiştirilir?
Tim Seldin

Çev: Tuğba Işık Ercan
Kaknüs Yayınları / 192 sayfa 

Modern eğitim felsefesi, “eğitimin 
amacı sadece çocuğa bilgi aktarmak 
değil, her çocuğun tabiatında zaten 
var olan keşfetme ve öğrenme isteğini 
uyandırmaktır”, cümlesiyle özetlenebi-
lir. Bu felsefeyi ilk olarak, 100 yıl önce 
Maria Montessori yaygın eğitim siste-
minde uygulamaya başlar. Uluslararası 
Montessori Konseyi ve Vakfı Başkanı 
Tim Seldin, bu felsefeyi dünyayı keş-
fetmeye meraklı, kendine güvenen, 
bağımsız, dikkatli ve saygılı çocuk-
lar yetiştirmek isteyen ebeveynlerin 
uygulayabilmeleri için Harika Çocuk 
Nasıl Yetiştirilir? adlı kitabıyla yeniden 
formüle ediyor.

Yamuk Okul’dan Yumuk Hikâyeler
Louis Sachar

Resimleyen: Adam McCauley
Çev: Mercan Yurdakuler Uluengin

 İletişim Yayınları / 111 sayfa

Yamuk Okul inşa edilirken bir 
terslik olur; normalde yan yana otuz 
sınıfı olan tek katlı bir bina yapılacak-
ken, her katında tek bir sınıf olan otuz 
katlı bir bina yapılır! Ama öğrenciler 
bu durumdan memnundur, çünkü 
büyük bir bahçeye sahip olurlar. Otuz 
katlı binanın otuzuncu katında süren 
derslerden otuz tane hikâye çıkar. Bu 
hikâyeleri okuyan komik, tuhaf ve saç-
ma bulur; ama yaşayanlara sorarsanız 
okumayan pişman olur...
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Issız Göl’e giderken
1. gün-sabah

Anneciğim ve Babacığım,
Eve dönmeme izin verin lütfen 

lütfen LÜTFEEEEN. Bütün gün hiç 
durmadan yürüdüm, ne kadar bili-
yor musunuz? Eminim on kilometre 
bile değildir ve daha Issız Göl’e bile 
varamadım. Maceralara atılmaktan 
nefret ettiğimi bilirsiniz. Peki, neden 
yüzlerce kilometre yürüyüp Amcam 
Başkötü’nün karanlık ve nemli or-
manların arasındaki okuluna gitmek 
zorundayım?

Bugünlerde KÖTÜ roze-
ti olmadan yaşanmayacağını 
söylüyorsunuz. Ama ben, ha-
yatında hiç okula gitmemiş 
yüzlerce kötü kurt tanıyo-
rum. Yüzlerce! Örneğin, biri 
kuzenim Bağırtkan. Biliyo-
rum babam gibi vahşi ve kötü 
olmamı istiyorsunuz, ama bu-

nun için neden bu kadar uzağa 
gitmem gerekiyor? Deşşet Orma-

nı’ndaki Kurnazlık Okulu’nun nesi bu 
kadar iyi? Amcam Başkötü’nün öğret-
menim olması neden bu kadar önem-
li? Babam, Gaddarlık Binası’na gidip 
mükemmel olduğu ve gümüş KÖTÜ 
rozeti aldığı için mi? Evet, eminim bu 
yüzden.

Korku Ormanı’na varmak için 
dört gün daha yürüyeceğim; belki de 
daha fazla. Geri dönmeme ve kötülü-
ğü evde öğrenmeme izin verin.

LÜTFEEEEEN!!!
Bir numaralı eniğiniz,
Küçük Kurt

NOT: Minik kardeşime selamlarımı 
söylemeyi unutmayın. Eşyalarıma do-

kunmasın.
Issız Göl’ün kıyısı
1. gün-gece vakti

Anneciğim ve Babacığım,
Biraz kayboldum.
Sanırım Serseri Nehri’nin dökül-

düğü Issız Göl’e geldim. Öğlen yeme-

ğimi babamın haritasının üzerinde 
yedim.

Şimdi geldiğim yer bir nehir mi, 
yoksa domuz derisi mi, söylemek güç.

Eve geri dönmemle ilgili sizden tek 
bir söz duymadım. O yüzden, Amcam 
Başkötü’yü hiçbir zaman bulamayacak 
olsam da, bu aptal yolculuğa devam 
edeceğim. Babamın mektuplarına 
hiç yanıt vermiyor. Belki de Kurnaz-
lık Okulu kapanmıştır ve o da Deşşet 
Ormanı’ndan taşınmıştır. Her neyse, 
bulduğum kişinin o olduğunu nere-
den bileceğim? Bana verdiğin ‘Aranı-
yor Posteri’ var, ama o yıllar öncesin-
den kalma!

Belki değişmiştir. Şimdi kim bilir 
nasıl görünüyor; bahse girerim kor-
kunçtur! 

Güneş az önce suya düştü; bu ho-
şuma gitmedi. Şimdi ay çıktı ve kale-
mimle kâğıdımı görebiliyorum, ama 
keşke daha aydınlık olsaydı. Çok aptal 
bir çadırım var; devamlı düşüyor, o 
yüzden ben de sırt çantamın içine kıv-
rıldım. Dondum, çaresizim.

Yorgunluklarımla,
Küçük Kurt

Sıkı durun, macera başlıyor!
Kitap İçi

Küçük Kurt’un Kötülük Kitabı
Ian Whybrow

Resimleyen: Tony Ross
Çev: Elif Yalçın 

Tudem Yayınları / 126 sayfa 

Modern çocuk yazınının en matrak hayvan karakterlerinden Küçük Kurt’un büyük maceraları, Küçük 
Kurt’un Kötülük Kitabı adlı sevimli romanla başladı... Aile boyu kahkaha için birebir, kaçırmayın!


