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Gidenlerin Ardından
“Ben bu kitabı gençlerin önyargısı kırılsın,” diye yazdım 
diyor Binnaz Öner, 1915’te Ermenilerin Anadolu’dan 
zorunlu olarak göç ettirilmesini konu alan ilk romanı 
Geride Kalanlar için. 
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İyi Kitap’ta bu ay...
Bu ayki kapağımızı edebiyat dünyasına 

ilk romanıyla başarılı bir giriş yapan 
Binnaz Öner’e ayırdık. 1915’deki zorunlu 
Ermeni göçünü anlatan kitabı, tartışmalı 

bir konuyu genç okurun nüfuz 
edebileceği bir hassasiyetle ele alıyor,

tarihsel gerçekleri insan tekinin
seviyesine indirerek empati hissinin ve 

önyargıların kırılmasının önünü açıyor.
Yaz tatilinin tadını çıkaran ama bir 

yandan da yapacak farklı şeyler 
arayanlar… dosyamız sizin için. Tatilde 
yapılabilecek farklı etkinliklere yer veren 
kitapları tanıttığımız dosyamızda, yemek 

yapmaktan doğa faaliyetlerine,
çıkartmalarla oynanan yaratıcı

oyunlardan resme ve müziğe farklı
etkinlikler sizleri bekliyor. Turkuvaz

Kitap, Saint-Exupéry’nin efsane
karakteri Küçük Prens’in kahramanı 
olduğu eğlenceli bir seri yayımladı. 

MinikaGO’da çizgi filmi de yayınlanan 
seri, her yaşa uygun, oyunlar ve 

aktiviteler de içeren kitaplar sunuyor. 
İlgilenin deriz… Yazın iyi gider. Bu

sayımızda 30’dan fazla kitap
tanıttık size… İyi okumalar…

Evrensel Basım Yayım’dan çıkan, 
Binnaz Öner imzalı, Geride Kalanlar 
isimli roman, tarihsel bir olay olmasına 
rağmen günümüzde iyice bulanıklaştı-
rılan bir konuya, 1915’teki zorunlu Er-
meni göçüne çok farklı bir bakış açısıy-
la yaklaşıyor. Öner kitabında bu olayı, 
insanların günlük yaşamlarına etkisi, 
acıları, kayıpları ve bedelleri çerçeve-
sinde ele alıyor. Bu üslup kaçınılmaz 
olarak okurun empati duygusunu geliş-
tiriyor; tarihe, “alınmış kuru kararlar”, 
“yaşanıp bitmiş olaylar” olarak değil de 
daha insani, daha vicdanlı bir yerden 
bakmamızı sağlıyor. 1915’teki zorunlu 
Ermeni göçünde burada bırakılan Er-
meni genç kızlarının, giden on binler-
ce insanın ve onların komşusu, dostu 
olan, geride kalan Türklerin neler yaşa-
dığını anlamak için bu kitabı okuyun.    

Geride Kalanlar Türkiye tarihi açı-
sından çok önemli, çok tartışmalı, 
resmi tarih yazımının tahrifatına 
sürekli açık kalmış, öte yandan adeta 
yok sayılan bir olayı, zorunlu Erme-
ni göçünü anlatıyor. Bu açıdan tarih-
sel bir roman diyebilir miyiz ona?

Ermeni göçünü anlattığı için tarih-
sel bir roman diyebiliriz. Ama içinde 
kurgu da var, roman olduğu için.

Kitapta geçen olayların hangileri 
gerçek, hangileri kurguya dayanı-
yor?

Tarihsel gerçek 1915’de Ermenile-
rin tehcir kanunuyla göçe gönderil-
mesi… Kendi istekleriyle gitmiyorlar, 
göçe zorlanıyorlar. Bu gerçek tarihi-
mizde yazıyor, kaynakları var. 1915’de 
Tehcir Kanunu çıkarılıyor, Talat Paşa 
ve Enver Paşa tarafından. Talat Paşa ve 

Enver Paşa bu kanunu tasarlıyorlar, İt-
tihat ve Terakki Hükümeti’nden onay 
alıyorlar ve Ermeniler 1915’de göçe 
zorlanıyor. Neden zorlanıyor; Rus-
larla birlik oluyorlar, Türklere savaş 
açıyor, falan filan. Nedenleri var. Bu 
nedenlere dayanarak, milletin içinde-
ki azınlıkların başkaldırmasıyla ilgili 
mevcut kanuna başvuruyorlar. Tehcir 
etme hakkınız var, diyor kanun. Paşa 
da bunu çok güzel kullanıyor. Önce 
tabi ki Doğu’da, Van’da çıkan çatış-
malardan dolayı o bölgeyi boşaltıyor, 
sonra tüm halkı gönderiyorlar. Halkın 
ne suçu var? Suçu yok. Şimdi bu bi-
zim tarihimizde var, herkes de bunu 
görebilir zaten. 1915’de Ermenilerin 
göçe zorlandığı biliniyor. Kendi ken-
dilerine gitmediler... Ama göç sıra-
sında neler yaşandığı hep kulaktan 
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kulağa duyularak bugüne kadar geldi. 
Herkes biliyor. Nereden biliyor? Kimi 
annesinden biliyor, kimi amcasından 
biliyor, kimi Ermeni komşusundan 
biliyor, kimi de bu işi araştıran tarih-
çilerin kaynaklarını okuyor, öğreniyor. 
Ama bilip de hani çok sustuğumuz 
olaylar var ya, hani biliriz ama duy-
mayız, görmeyiz, konuşmayız, fısıltı 
halinde duyarız, kulaktan kulağa… Bu 
da onlardan biri. Bilinir ama konuşul-
maz.

Ermeni Tehciri, o yüzyılın yaşan-
mış en büyük insan hareketi olayı 
olarak geçiyor tarihte. Gerçekten çok 
büyük bir insan kabilesi bir yerden bir 
yere gidiyor, hem de I. Dünya Savaşı 
sırasında ve bütün cephelerde bozgu-
na uğradığımız bir dönemde; askerler 
aç, halk aç, her yerde güvensizlik, boz-
gun var. Bu dönemde böyle bir hareket 
delilik. Bana göre. Çoğu tarihçiye göre 
de böyle ama ben bir yazarım, tarihçi 
değilim. O yüzden işin bu kısmına çok 
girmiyorum, kurgusuna bakıyorum. 
Kurgusunda ne var; giderken insanlar 
genç kızlarını bırakıp gidiyorlar.

Roman Ermenilerle Türklerin bir-
likte yaşadığı bir köyde geçiyor. 
Aralarında dostluklar var, etnik 
kökenlerinden dolayı bir ayrımcı-
lık yok. Aslında kanun çıktığında 
Türkler de Ermenileri korumak için 
ellerinden geleni yapıyorlar. Kızları 
saklayan muhtar karakteri önemli. 

Adaletli olmaya çalı-
şan, vicdanlı, Ermeniler 
yurtlarından olmasın, 
malları mülkleri, canla-
rı, ırzları korunsun diye 
elinden geleni yapan bir 
karakter muhtar. Ama 
elinden pek bir şey gel-
miyor; kendi yaşamını 
tehlikeye atma, zaten 
çok az olan ekmeğini 
onlarla paylaşma paha-
sına kızları saklamak-
tan fazlasını yapamıyor. 
Diğer Türkler de asker 
köye gelip kalan Ermeni 
var mı diye baktığında, 
bu sırrı saklıyor, ele ver-

miyor. Muhtar karakteri gerçek mi?
Muhtar benim yarattığım bir ka-

rakter. Öyle birinin var olmasını is-
tediğim için yarattım. Adaletli ve iyi 
insanların olabileceğini göstermek 
açısından... Her yerde böyle insanlar 
mutlaka vardır, diye düşünüyorum. 
İnsan olmaya çalışan, adaleti, vicdanı, 
dostluğu önemseyen birileri mutlaka 
vardır…

Romanın iyiliği savunan ana ka-
rakteri muhtar.  Benim sesim de o. 
Onlar sonuna kadar adaleti savundu-
lar. Ellerinden geleni de yaptılar. Ama 
güçleri yetmedi. Onlar da aç. Açlık 
çok önemli bir unsur zaten. Süpürge 
tohumu bile yok. Kızlar saklandıkları 
hücreden çıkınca, verilen söz gereği 
her birinin bir aileyle birlikte yaşa-
ması gerekiyor. İlk etapta muhtarın 
korkusuyla hepsi alıyor kızları. Zaten 
hepsini muhtar alamaz, yiyecek yok. 
Ama köydeki imam diyor ki, “Bunla-
rın hepsi gelinlik kız, nikâh olmadan 
başka erkeklerle aynı çatı altında ya-
şayamazlar.” Nitekim imam, kıtlığı, bu 
kızların evde nikâhsız dolaşmalarına 
bağlıyor. Bunun sonucunda, köyde 
savaştan arta kalan yaşlı, sakat, akli 
dengesi bozuk erkeklere 13-14 ya-
şındaki kızlar “kuma” olarak gidiyor. 
Muhtar köpürüyor, intikam alacağını 
söylüyor. Ama elinden çok şey gelmi-
yor. Keza oradaki kadınlar da “Anne-
leri bunları evlendirmeyecek miydi? 

Bizim kızlarımız da kuma gitti,” diyor. 
Türklerin kızlarının da durumu çok 
farklı değil o dönemde. Muhtar, “Siz 
bunların anne babası gelince onlara ne 
diyeceksiniz. Emanete böyle mi bakı-
lır?” dediğinde, “Anne babalar sevinir 
çocuklara yuva kurduk diye,” yanıtını 
veriyorlar. Yani öyle toptan bakış açısı 
var ki baş etmek imkânsız. Akabinde, 
gene bir parti halinde, köydeki kalan 
bütün erkek çocuklar askere alınıyor, 
asker gelip köylünün elindeki bütün 
gıdayı alıyor. Yine açlık. Muhtar gidip 
para buluyor köy için. Açlıktan kurta-
rıyor köyü. Ama parayı sağlayan ağa, 
giden Ermenilerin mallarına el koyu-
yor. Devlet hazinesine geçmesi gerek 
mallar kaymakamın aracılığıyla ağaya 
geçiyor. Bunların hepsi gerçek. “1915 
zenginleri” diye bir şey var. Muhtar 
köye sahip çıkmaya çalışıyor. Ama 
karşıda kaymakamla ağa var. 

Kızlardan birinin, Seher kadının, ya-
kın dostunun kızı olduğu için sonu-
na dek sahip çıktığı Satenik’in sonu 
biraz daha farklı.  Satenik kurtuluşu 
ağa karısı olmakta görüyor. Bununla 
intikam alacağını düşünüyor. Ama 
biz okur olarak bunun bir yanılsama 
olduğunu biliyoruz. Ben orada yaza-
rın bu bakış açısına biraz müdahale-
sini, belki biraz eleştirmesini bekle-
dim açıkçası.

Yazar en sonunda müdahale edi-
yor aslında. Kitabın ikinci cildi zaten 
Satenik’in öyküsün anlatacak.

Nasıl gelişecek ikinci kitap, Satenik’i 
neler bekliyor orada?

İkinci kitapta Satenik merkezde 
olacak ama çevreyle ve dönemle ilgili 
unsurlara da yer vereceğim. Dersim 
olayları olacak. Bilmeyenler okurken 
tarihi de öğrenecekler.

Bu kitabın kurgusu sizin duyduğu-
nuz öykülere dayanıyor sanıyorum? 
Size anlatılanlara. Ben İzmir’de bü-
yüdüm ama hiç böyle bir öykü duy-
madım. Ya çok iyi gizlendi de bize 
hiçbir şey ulaşmadı ya da bölgelere 
göre farklı yaşanmış olabilir.

Bu konuda size katılıyorum. Hem 
çok iyi gizlendi, hem de Batı Doğu’ya 



İyi Kitap  •  Gençlik Kitaplığı •  Sayı 41  •  Temmuz  2012

çok iyi erişemiyor. Yani Doğu’da hâlâ 
bazı şeyler yaşanıyor ama Batı’ya sor. 
Ne biliyor? Hiçbir şey bilmiyor. Size 
her iki konuda da katılıyorum. Çok iyi 
gizlendiği doğru. Şimdi, birisine gidi-
yorsunuz, çok yaşlı bir nine. Adı Ayşe, 
Fatma, her neyse Ama bir anlatmaya 
başladığında, bakıyorsunuz aslında 
bir Ermeni kızı, annesi tarafından bı-
rakılmış, o köyde büyümüş. Sorsan, 
kim olduğunu kendisi de bilmiyor. 
Türküm de diyemiyor, Ermeniyim de 
diyemiyor.

Ama herhalde bir şeyleri hatır-
layacak kadar da büyükmüş, onları 
namuslarını koruma kaygısıyla geri-
de bıraktıklarına göre en azından o 
dönemde genç kız olduklarını söyle-
yebiliriz.

Evet, ama o kadar zaman geçmiş ki 
kimliğini tamamen kaybetmiş. Önem-
li olan bu; insanların kimliğini kaybet-
mesi… Beni çok üzen buydu. Aslında 
ne Ermeni olabiliyor ne de Türk. Anne 
oluyor ama hep “gavur kızı” olarak 
görülüyor. 1915’de bu olay yaşandı, in-
sanlar giderken çocuklarını, kızlarını 
bıraktı, gelinlerini bıraktı. Onların da 
belki bazıları yaşadı, bazıları öldü. Ba-
zıları da belki yakalandı. Bunlar kulak-
tan kulağa aktarılan hikâyeler olarak 
bugüne kadar geldi. Bana da anlatıldı. 
Ama tabii kitapta kurgu da var. O kız-
ların hepsi gerçekten yaşamış insanlar 
değil. Karakterleri, yaşama bakışları 
bir kurgu. Gizlendikleri ise doğru.

Ermeni tehciri konusunda yazılan 
kitaplar, tanıklıklar var. Romanı ya-
zarken bunlardan faydalandınız mı? 
Tarihsel belgelere baktınız mı?

Tarihsel belgelere baktım. Çünkü 
Ermeni tehcirinin ne olduğunu bil-
memiz gerekiyordu. Hani tamam, göç 
ettirildiler falan ama nasıl alındılar, 
neden hepsi alındı, ne kadarı alındı?

Ne kadar kişi göç ettirilmiş peki?
Çok faklı sayılar var. Aslında pat-

rikhaneye bakarsanız o çok yüksek 
rakam veriyor. Resmi rakamlar farklı. 
Yani gerçek rakama ulaşmak mümkün 
değil. Ama binlerce diye tarif edebili-
riz. 

Bu konuyla ilgili roman tarzında ya-
zılan eser çok yok galiba…

Roman çok aslında. Yani giderken 
yolda neler yaşadıkları, kalanların, 
yurtdışındakilerin neler yaşadıklarıy-
la, Ermeni-Türk düşmanlığıyla ilgili. 

Hamasi söylem hep şöyledir: “Türkler 
Ermeni öldürmüş, Ermeniler de Türk”. 
Sen beni vurdun, ben de seni. Kan da-
vası gibi çok kitap var. Ama bu yanlış, 
bu şekilde bir yere varılmaz. Bu bizim 
tarihimiz. Ben bu kitabı o tarihle yüz-
leşmek için yazdım. Bununla yüzleş-
meliyiz. Eğer tarihimizle yüzleşirsek, 
önyargı ve nefretten de kurtulabiliriz. 
Geleceğimizi daha doğru inşa ederiz. 
Eğer tarihte olan hataları bilmezsek, 
gelecekte onları yapmaya devam ede-
riz. Ve eğer o insanlardan bir kısmı 
burada kalmış ise biz bu olayı böyle 
konuşarak onları üzmeye devam edi-
yoruz. 

Eğer şahsi bir soru olmazsa, konuyu 
ele almanızın etnik kökeninizle bir 
bağlantısı var mı?

Hayır, yok.  Onu soruyorsanız, Er-
meni değilim. Ben bir insan olarak 
baktım konuya. Yarın öbür gün Rum-
larla ilgili de yazabilirim, Türklerle 
de.  İlle azınlıklarla ilgili değil, sade-
ce bir kadını da ele alabilirim. Birçok 
hikâyemiz var. Tarihi çok seviyorum. 
Gurur duyduğum yönleri de var bu 
tarihin. Ama gurur duyduğum kadar 
ondaki hataları görüp eleştirebiliyo-
rum. 

Biraz da beslendiğiniz kaynaklar-
dan, geçmişteki okuma deneyimi-
nizden bahsedelim mi? Artık köy 
romanı pek yazılmıyor günümüzde, 
fakat Geride Kalanlar “köy romanı” 
kategorisine sokulabilir. Kurgusu, 
olayların ele alınış biçimi, karakter-
lerin konumlanışı, şive kullanımı 
gibi unsurlar nedeniyle okurken Fa-
kir Baykurt çok sık düştü aklıma…
En başta Fakir Baykurt’un Tırpan’ını 
sayabilirim zaten etkilendiğim kitap-
lar arasında. İlk defa ilkokul 3’de oku-
dum. Sonra tekrar tekrar okudum. 
Başucu kitabım oldu. Sonra kim der-
seniz, Yaşar Kemal’in üstüne kimseyi 
tanımam. Kemal Tahir de çok sevdik-
lerimden. Ama Tırpan’ı yıllarca oku-
dum. Algılayışım hep çok değişti. En 
son okuyuşumda da dedim ki “Artık 
yazabilirim galiba.” Biraz ilham kay-
nağım gibi oldu. 

Kitapta kullandığınız ağız da ilginç. 
Oysa siz İstanbul Türkçesiyle ko-
nuşuyorsunuz, zor olmadı mı o dili 
kurmak?

Ben Antepliyim ama dilimde 
şive yok. Bu kitaptaki ağız, Ermeni-
Türk karışımı. Bu şiveyi duydum.              

Çevremde yok ama Urfa köylerinde 
bu dil var. Hani eski Ermeni köyle-
rinde. Bu olayın geçtiği köyde de var 
bu dil.  Hâlâ böyle konuşan insanlar 
var. Türkler de böyle konuşuyor, sırf 
Ermeniler değil. Şive kullanılarak ya-
zılan çok kitap yok artık ama gerçekçi 
olması için bence o insanlar gerçekte 
nasıl konuşuyorlarsa kitapta da öyle 
olmalı.

Bu kitap yayınevinin gençlik ki-
tapları bölümünde yayımlanmadı. 
Ama gençlerin de okuyabileceği bir 
kitap. Tarihte müphemleştirilen, 
çok saptırılan bir konuyu gençlerin 
de anlayabileceği şekilde anlatmış-
sınız. Tarihi, insanların günlük ya-
şamlarına etkisi, acıları, kayıpları 
üzerinden anlatmışsınız. Gençlerin 
de tarihi anlamaları, siyasi oyunlar 
arkasındaki gerçeği görebilmeleri 
çok önemli. Bu olay sürekli olarak, 
zorunlu göç mü soykırım mı tartış-
ması ekseninde ele alınıyor. Oysa siz 
kitapta bu tartışmayı önemsizleştir-
mişsiniz. Ödenen bedelleri kendi-
nize eksen alarak tarihsel bir olayı 
insana indirmişsiniz, herkesi empati 
kurmaya çağıran bir üslubu benim-
semişsiniz. 

Evet, zorunlu göç mü soykırım mı 
tartışması çok kavramsal bir tartışma. 
Buna hiç girmeyelim. Zaten yaşanan-
lar ortada, acı ortada. Gençlerin bu 
dönemi bilmeleri, kendi yaşıtlarının 
ne yaşadığını bilmeleri önemli. 13-
14 yaşındaki çocuklar savaşa gidiyor, 
kuma oluyor. İnsanlar vatan diye bil-
dikleri yerden kovuluyorlar, ellerinde-
ki her şeyi kaybediyorlar ve o koşullar-
da çıktıkları yolda kaç kişinin hayatta 
kalabileceği ciddi bir sorun. Ben bu 
kitabı gençlerin önyargısı kırılsın, diye 
yazdım. Eğer bunu bir nebze olsun ba-
şarabildiysem çok mutlu olurum. 

Geride Kalanlar
Binnaz Öner

Evrensel Basım Yayım, 248 sayfa

Zarife BİLİZ
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“Bir gün dehşet içinde artık yetişkin 
bir insan, otuz sekiz yaşında bir buda-
la olduğumun farkına vardım,” diye 
başlıyor Alexandre Jardin’in Küçük 
Vahşi romanı. Bu ilk cümleden ve ki-
tabın adından nasıl bir roman okuya-
cağımız belli oluyor aslında. Yaşımız 
ilerledikten sonra her türlü çılgınlığı 
yapabildiğimizi düşünerek andığımız 
çocukluğun, o heyecanlı ve macera-
cı, mantığımızın değil arzularımızın 
peşinden koştuğumuz günlerine bir 
övgü düzeceğini hissediyoruz Fransız 
yazarın. Peki bir yetişkinin çocukluğu-
na dönmesi, bugünden geriye bakar-
ken ilerlemiş yaşının kabuğundan sıy-
rılması kolay bir şey mi? Küçük Vahşi 
bu soruya aranan yanıtın romanı.

Bir erkek romanı olduğunu söyleye-
biliriz Küçük Vahşi’nin. Kahramanımız 
Alexandre Eiffel’in, kaybettiği babasının 
sesini duyduğunu, ona “Küçük Vahşi” 
diye seslendiğini sanmasıyla başlıyor 
çocukluğuna yaptığı yolculuğu. Tabii 
ki bir yanlış anlaşılma bu. Aslında çok 
ciddi bir öykü anlatan bu romanın yer 
yer kendini gösteren komikliği de bura-
da ortaya çıkıyor. Babasının sesini taklit 
eden yaşlı papağanını duyuyor Ale-
xandre. Böylece küçüklük günlerini ha-
tırlamaya ve bize de anlatmaya başlıyor. 
Okuduğumuz roman, kahramanımızın 
ölümünden önce, öleceği dakikaya ka-
dar kaleme aldığı bir serüvenler dizisi ve 
buradan da anlaşılacağı üzere hüzünlü 
bir son bizi bekliyor.

“Erkek romanı” dedik, ama Küçük 
Vahşi’nin bir erkeğin ilk cinsel dene-
yiminden, ilk aşkından, tüm engellere 
rağmen aşkı uğruna neler yapabilece-
ğine kadar uzanan romantik bir dokusu 
da var. Yine de Alexandre’ın çocuklu-
ğundaki çetesini tekrar kurması, otuzlu 

yaşlarında olmalarına rağmen arkadaş-
larıyla eski anılarını yeniden, canlandır-
maya çalışması, çocuk gibi davranan bir 
yetişkin olma gayreti hep delikanlılığın 
o hızlı günlerine dair bir portre çiziyor. 
Bunların yanında yazarın kullandığı 
semboller de hep erkeğin dünyasından 
besleniyor gibi gözüküyor. Ne kadar 
otobiyografik olduğunu bilemeyiz ama 
yazarın adaşı olan kahramanıyla fazla-
sıyla özdeşleştiğini düşünmemek zor. 

İNSAN NASIL BÜYÜR?
Küçük Vahşi, bir “öteki” aslında. 

Alexandre Eiffel’in çocukluğunun 
bitimiyle birlikte bilincinin derinlik-
lerine gömdüğü öteki benliği. Uygar 
Alexandre’a karşı bir yabani; ilkel, 
zevklerinin peşinde, içgüdüsüyle ha-
reket eden, arzusunun yönünde iler-
leyen, insanlara göre değil kendine 
göre yaşayan bir çocukluk ruhu. Uzun 
yıllardır bir işaretle geri dönmeyi 
bekleyen bir hayalet gibi adeta. Kı-
sacası Küçük Vahşi, otuz sekizindeki 
Alexandre’ın içinde uyanan bir çocu-
ğun adı. Roman da aynı kahramanın 
bu iki farklı yüzünün kapışmasına 
sahne oluyor.

Başlangıçta asi, sinirli ve huzursuz 
bir ton var Alexandre’ın anlattıkların-
da. Daha sonra çocukluğuna döndük-
çe, orada kalmayı ve yetişkinlik dün-
yasına geri dönmemeyi başardıkça, 
daha neşeli, özgür, maceracı bir ruhu 
yansıtıyor bize. Tabii işlerin istediği 
gibi gitmediği son bölümde, yani ye-
tişkinlik ve çocukluğu parçalamanın, 
ikisinden birini yok etmenin imkânsız 
olduğunu anladığı bölümde daha üz-
gün, kayıp ve umutsuz birine dönü-
şüyor Alexandre. “Eğer bu sayfalar 
bir gün ciddi bir yayınevi tarafından 

yayımlanabilir ve tek bir okuyucunun 
bile içindeki çocuğu uyandırabilirse, 
işte o zaman tatmin olacaktım,” diye 
yazıyor. Kendinden ümidi kesiyor ama 
okur için hâlâ bir ümit gözüküyor. Bu 
roman da böylece anlamını kazanıyor.

Biçim olarak da ilginç bir kitap Kü-
çük Vahşi. İlk başta ciddi, ağırbaşlı bir 
kitap havasında ama birden sayfalar 
renkleniyor, yazı karakterleri kahrama-
nımızın ruh haline göre ya da anlattığı 
konuya göre değişiyor ve şekilleniyor. 
En sonunda kararıyor sayfalar. Siyah ze-
minde hüzünlü bir son karşılıyor okuru.

Alexandre Jardin’in bu romanı 
1992’de, yazar yirmi sekiz yaşındayken 
yayımlanmış, ama o otuz sekiz yaşın-
da bir kahramanı konu etmiş. Jardin 
şimdiyse tam kırk sekiz yaşında. Acaba 
yanıtları değişmiş midir çocukluk ve 
yetişkinlik üzerine? Şimdi yazsa yine bir 
“Küçük Vahşi” ortaya çıkartır mı o akıl-
lı, mantıklı, sorumluluk sahibi, düzenli, 
disiplinli uygar kahramanının içinden? 
Bu romanın sonunda kahramanımız 
çocukluğun ne demek olduğunu an-
ladığını iddia ediyor, ancak yazar Ale-
xandre Jardin bugün ne düşünüyordur 
bilmiyoruz. Sahiden de nedir çocuk-
luk? Büyüklerin icat ettiği bir şey mi?

Yankı ENKİ

Sahiden, nedir 
çocukluk?..
Fransız yazar Alexandre Jardin’in 28 yaşında kaleme aldığı Küçük Vahşi, bir yetişkinin çocukluğuna, 
çocukluğun yaban doğasına geri bakma çabası. Peki, bir yetişkinin çocukluğuna dönmesi, ilerlemiş 
yaşının kabuğundan sıyrılması kolay bir şey mi?

Çoğul Kütüphane

Küçük Vahşi
Alexandre Jardin

Çeviren: Nil Çayan
Yapı Kredi Yayınları, 200 sayfa
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Gün ile Gece’nin 
aşkı…
İki genç yazarın kaleme aldığı Ay Tutulması’nı okuyanlar, hem bir doğa olayını hem de doğanın 
diyalektik işleyişini bir masal içinde öğrenmiş olacak. Üstelik çocukların dünyasında kolaylıkla 
karşılık bulacak, masumiyetle yoğrulmuş bir aşk hikâyesine tanık olacak.

Şeref BİLSEL

“Işık, aydınlatılmış 
karanlıktır.” 
Carl Sagan

Bazı duygu-
ları tek başımı-
za yaşarız; bazı 
duyguları ise 
herkesle birlik-

te. İçimize do-
ğan; dışımızda 
olanlar tarafın-
dan genellikle 
anlaşıl(a)maz, 
okunamaz olur. 

Biz, içimize do-
ğanı, herkes an-

lasın diye dışarıda-
kilerin diline dökeriz. Böylece hayal-
lerimiz kendine arkadaş, yoldaş bulur. 
1982 doğumlu iki genç yazar (Serkan 
Aka ile Ayşe Pınar Köprücü) kalbin-
den geçenleri bir ağızda eritip nefis bir 
masal anlatıyor bizlere.

Hepimizin bildiği “Ay Tutulması”, 
“Medcezir” olaylarını, Gün ve Gece’nin 
oluşumunu, yeni bir duyuşla, bilimsel 
olanın sahasından alıp edebî olanın 
sayfalarına kaydediyorlar. Ne mi an-
latıyorlar? Gün (kız), penceresinden 
gökyüzüne bakınca, Ay’ın yerini terk 
edip düşmeye başladığını görmüş. 
Karanlıktan çok korktuğu için hep 
Ay’la gezen Gece (erkek), uykusundan 
uyandığında, Ay’ın yerinde kocaman 
bir boşluk görmüş. Gün ve Gece bir 
araya gelip Ay’ı aramaya koyulmuşlar. 
Ay denizin dibinde kıpırtısız duruyor-
muş. (“Belki de denizyıldızlarını ziya-
rete gelip burada uyuyakalmış.”) Gün 
ve Gece bir olup Ay’ı kayığa çekmişler. 
En sonunda Ay’ı ayrıldığı yere, gökyü-
zündeki yuvasına yerleştirmişler.

Gün ve Gece’nin birbirlerine zıt 
doğaları onların bir arada olmalarına 
izin vermez. Çünkü bir varken, diğeri 
olmaz. Masalımız Gün ve Gece’nin bir 
araya gelişlerine güzel nedenler bulmak 

etrafında şekilleniyor. Masal boyunca 
birbirine zıt kavramlar üzerinden bize 
diyalektik bir işleyiş sunuyor. Çünkü 
her kavram zıddıyla var olur. Güzel 
olmadan çirkinden; iyi olmadan kö-
tüden; doğru olmadan eğriden bahse-
demeyiz. Masalın kahramanları Gün 
ile Gece bize, hiçbir şeyin göründüğü 
gibi olmadığını, bilimsel olayların arka 
planında bizim bilemeyeceğimiz edebî 
gerçekliklerin olabileceğini de söylü-
yor. Bütün bunları yaparken didaktik, 
bilgisel olanı esnek, anlaşılabilir ve 
unutulmayacak bir alana da aktarıyor. 
Ay Tutulması’nı okuyanlar, “Ay Tutul-
ması” olayını bir masal içinde tüm ger-
çekliğiyle öğrenmiş oluyor.

MEDCEZİR NEDİR?
 Sıkça tekrarlanan sözcükler (ay, 

güneş, gece, gün) anlatımda bir tıka-
nıklığa, tökezlemeye yol açmıyor. Ki-
tap boyunca pek çok edebî sanat için 
bolca örnek çıkıyor karşımıza. Teş-
his (kişileştirme), mübalağa (abartı), 
intak (insan dışındaki varlıkları ko-
nuşturma) sanatlarının dışında asıl 
Hüsn-i talil (bir olayı güzel bir nedene 
dayandırma) sanatı öne çıkıyor. Han-
gi olayı mı? Medcezir (gel-git) olayını. 
Şöyle: “Oysa Gün ve Gece birbirini ne 
çok sevmiş! / Düşünüp taşınmışlar / 
Görüşmek için uygun bir zamanı kolla-
mışlar / Gün doğumunda ve batımında 
/ O kısa kızıllıkta buluşmaya söz ver-
mişler / İşte o gün bugündür her akşam 
ve her sabah / Gün ile Gece birbirlerine 
gidip gelirmiş / Bu saatlerde okyanusla-
rın suyu cezvede köpüren süt gibi yük-
selir / Rüzgârlar deli deli esermiş.”

İnsanlar, suların bu şekilde coşma-
sına bir anlam veremez. Suların ka-
barmasının arkasında unutulmaz bir 
aşk hikâyesinin beklediğini bilemez. 
Bu öyle bir aşk hikâyesidir ki birinin 
varlığı (gün) diğerine (gece) bağlıdır. 
Bir bütünün iki yarısıdır gece ile gün. 
Gece’nin Gün’düze nöbet teslim ettiği 

saatler, yani gecenin en koyu vakitleri-
nin güne en yaklaşılan saatler olduğu 
bilinir. Fakat gece gitmeden gün orta-
ya çıkmayacaktır. O kısa aralıkta (Gün 
doğumunda ve batımında, o kısa kızıl-
lıkta…) buluşurlar. Varlıkları diyalek-
tik bütünlüğe işaret eder. Biri giderken 
diğeri gelir. Ve insanlar: “Ama her şeye 
bir isim koymayı sevdiklerinden / İşin 
aslından, yani birbirine kavuşamayan / 
Gün ve Gece’nin bu kısa buluşmaların-
dan habersiz / Sebebini bir türlü anla-
yamadıkları suların bu gidiş gelişlerine / 
‘Medcezir’ yani ‘gelgit’ demişler.”

Evet, suların kabarıp geri çekilme-
sinin nedeni Gün ile Gece’nin birbir-
lerine gidip gelmeleriymiş. Bu güzel 
neden kitap içerisinde aşama aşama, 
anlaşılır kılınarak aktarılıyor. Kimi 
uzun cümleler dışında hiçbir yerde 
anlatımın dışına taşan, söyleyişi bula-
nıklaştıran ifadeler yer almıyor. Masu-
miyetle yoğrulmuş bir aşk hikâyesine 
varıyoruz kitabı tamamlayınca. Doğa 
görünümlerinin ustalıkla insana yan-
sıtıldığı, çocukların dünyasında kolay-
lıkla karşılık bulacak sözcüklerin gö-
zetildiği özgün bir anlatı.  “Parmağınız 
ay’ı gösteriyorsa ay’a bakın, parmağını-
za değil,” vardır böyle bir söz. Hepimiz 
adına Ay’a bakan ve buradan enfes bir 
hikâye çıkaran Serkan Aka ile Ayşe 
Pınar Köprücü’ye;  bu güzel metni ve 
resimleri özenli bir tasarım eşliğinde 
okuyucuyla buluşturdukları için İleti-
şim Yayınlarına çok teşekkürler…

Ay Tutulması
Serkan Aka, Ayşe Pınar Köprücü

İletişim Yayınları, 40 sayfa
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Sinema, park, bil-
gisayar oyunları 

gibi sınırları belirli 
eğlence alanları 
ile okul, ev, ders-
hane eksenine 
sıkışmış çocuk-
luk ve ilkgençlik 
çağımızda, hepi-
miz bizi monoton 

hayatımızın dışına 
çıkaracak maceralar 

yaşamayı hayal etmi-
şizdir. Özellikle de kitapla-

ra ve filmlere düşkünsek o monoton-
luğu unutturacak macera senaryoları 
bilhassa renkli ve çeşitli kaynaklar-
dan beslenir. “Afacan Beşler”, “Gizli 
Yediler” gibi serilerin etkisiyle dedek-
tif kesilip civarda yıkılmaya yüz tut-
muş köşklerde macera avına mı çık-
madık; yahut mahalle sakinlerinden 
en gizemli görünenlerine alternatif 
hayat hikâyeleri mi uydurmadık? 

Kurulu düzenimize heyecan getir-
me konusunda tam güvence veren bir 
hadise de şüphesiz günün birinde bir 
yaz tatilinde yaz kampına gitme ihti-
maliydi. Okuduğum bazı kitaplarda 
ya da izlediğim filmlerde aileleri tara-
fından “ceza” olarak yaz kampına gön-
derilen çocukların duyduğu üzüntüyü 
hiç anlamazdım, çünkü benim için 
en disiplinlisinden bir izci kampına 
gönderilmek bile barındırdığı macera 
potansiyeliyle son derece tatlı bir ih-
timaldi. Üstelik bu kitapların ve film-
lerin çoğunda ceza niyetine kampa 
gelen çocuk, kampla ilgili bütün ön-
yargılarının boşa çıktığını görüyor ve 
hayat boyu unutamayacağı türden bir 
deneyim yaşıyor, bizim gibi, kurmaca 
dünyasının dışında kalan gerçek dün-
ya fanilerinin kamp hayallerini daha 
da ihtiraslı hale getiriyordu. 

Kamp hayallerimizi kamçılayacak 
bir eser daha var şimdi karşımızda. 
Tudem Yayınları’ndan çıkan Martı 

ve Savaş, Ekran Kaçkınları, Sokak 
Haberleri gibi kitaplarıyla tanıdığımız 
Güldem Şahan’ın son kitabı Yaz Kampı, 
her çocuğun ve gencin içinde yatan 
kamp hayalini harekete geçiriyor. Bu 
kampta bizi sadece gündelik hayatımız-
da rastlayamayacağımız türden gizemli 
maceralar beklemiyor; ilk özlem, aşk, 
kıskançlık, yepyeni dostluklar, bol bol 
doğa kokusu ve eğlence de huzurları-
mızda. Gelin, kitabın ana kahramanı 
Güven’in ve arkadaşlarının yaz rüyası-
na biraz daha yakından tanıklık edelim.

Bir gün İngilizce dersinde öğret-
menleri yaz tatilindeki kampın tanıtım 
broşürlerini dağıtıp bu konuyu aileleri-
ne danışmalarını ister. İlk başta babası 
kamp konusunu kuru bir “bakarız”la 
geçiştirirken, annesi Güven’in henüz 
ailesinden bu kadar uzun süre ayrı ka-
labilecek yaşta olmadığını düşünürek 
bu fikre sıcak bakmaz, üstelik Güven 
tam on beş yaşında olduğu halde… Ne 
var ki Güven onları ikna etmenin bir 
yolunu bulacaktır. Üstelik kamp için 
gün saydığı okulun son zamanlarında, 
derslerine daha çok odaklanarak kam-
pın nimetlerini henüz kamp başlama-
dan görmeye başlar. En yakın arkadaşı 
Can’ın ve zaman zaman onu sinirlen-
dirse de çok hoşlandığı Elif ’in de kam-
pa katılacak olması heyecanını artırır. 

KAMPTA BİZİ NELER BEKLER?
Kamp, tanıtım broşürlerinde su-

nulduğu kadar bol etkinlikli, cazip 
bir yerdir: Tenis kortlarından voley-
bol sahalarına, çeşitli su sporlarından 
bilgi yarışmalı ve müzikli derslere, o 
yaştaki gençlerin bir kampta araya-
cağı her şey vardır. Hele pazar gece-
leri yaptıkları, açık havadaki sinema 
keyfine diyecek yoktur. Başka şehir-
lerden gelen öğrencilerle de tanışıp 
arkadaş olma şansı bulan Güven ve 
arkadaşları, Kazdağları’nın eteğindeki 
bu kampta eşsiz bir doğal güzelliğin 
tadını çıkarırlarken, siyanür tehdidi 

altındaki yörenin geleceği hakkında 
bilinçlenirler. Hayatında ilk defa yu-
nus gören Güven, büyülendiği bu can-
lıların soyunun tükenmemesi için he-
nüz kamptan dönmeden hummalı bir 
kampanya hazırlama sürecine girer. 

Güven ve arkadaşlarını kampta 
sadece eğlenceli etkinliklerin bekle-
diğini sanmayın. Güven çok iyi an-
laştığını düşündüğü arkadaşlarıyla 
aynı çadırda yaşarken, sorumluluk ve 
ortak yaşam konusunda yeni fikirler 
edinir. Keza çok sevdiği ve tanıdığını 
düşündüğü insanlarla olan ilişkilerini 
yeniden gözden geçirmek zorunda ka-
lır. İnsanlar hakkındaki önyargılarını 
ters yüz eden olaylar yaşarken, hayatın 
beklenmedik yönleriyle güzel oldu-
ğunu belki de ilk kez o yaz kampında 
düşünür, kendini de daha çok tanıma 
fırsatı bulur. Kamp süresi boyunca 
geceleri sessizce beliren, çadırların 
önünden eşyaları alıp yerlerini değiş-
tiren gizemli kişinin yarattığı heyecan 
ve bu işin esrar perdesi aralandığında 
karşılaştıkları sürpriz, Güven ve arka-
daşlarının hayat boyu unutamayacak-
ları bir deneyimdir.

Yaz tatiline yeni girdiğimiz şu gün-
lerde Yaz Kampı’nın kampa davet 
çağrısına kulak vermemek mümkün 
değil, çünkü bu kamp sizi hem yazının 
başında hep aradığımı söylediğim, sı-
radan hayatın dışına çıkaran bir mace-
ra, hem de tuhaf bir ikilemle, hayatın 
bir minyatürü...

Yaz Kampı
Güldem Şahan

Tudem Yayınları, 168 sayfa

Ziller yaz kampı için 
çalıyor
Tudem Yayınları’ndan çıkan Martı ve Savaş, Ekran Kaçkınları, Sokak Haberleri gibi kitaplarıyla 
tanıdığımız Güldem Şahan’ın son kitabı Yaz Kampı, her çocuğun ve gencin içinde yatan kamp 
hayalini harekete geçiriyor. Yaz sıcaklarında renkli düşlere dalmak için…

Nilay KAYA
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Küçük Prens
Zaman Gezegeni (CD’li - Ciltli)

Febrice Colin
Resimleyen: Joann Sfar 
Çeviren: Işık Ergüden

Turkuvaz Kitap, 48 sayfa

Benimle oynar mısın 
Küçük Prens?
Turkuvaz Kitap’ın bastığı, MinikaGO’da çizgi film olarak da yayımlanan yeni Küçük Prens serisi, 
Saint-Exupéry’nin klasikleşmiş eserine yepyeni maceralar ekliyor. Aynı öykülerin farklı yaş 
gruplarına göre hazırlanmış, CD’li, aktiviteli, oyunlu kitapları raflarda sizleri bekliyor.

Elif TÜRKÖLMEZ

Antoine de Saint-Exupéry’nin efsa-
ne karakteri Küçük Prens geri döndü. 
Hem de çizgi roman, aktivite kitabı 
ve oyun seti olarak. Turkuvaz Kitap’ın 
yayımladığı “Küçük Prens” serisi, sarı 
saçlı tatlı prensimizle henüz tanışma-
yan çocuklar için harika bir başlangıç, 
zaten sevenler için eğlenceli bir yeni-
den kavuşma niteliğinde.

“O Mikros Prinkipos”, “El Prin-
cipín”, “Vaike Prints”, “Der Kleine 
Prinz” ya da “Le Petit Prince”… Belki 
biraz abartılı gelecek kulağa ama adı 
neredeyse “ekmek” ya da “su” sözcüğü 
kadar evrensel. Hemen her dilde bir 
söylenişi var. Bizi birbirimize bağlayan 
bir hikâye. Türkçesiyle dersek Küçük 
Prens!

Kitap demeye dilim varmıyor. Kü-
çük Prens başka bir şey! Fransız yazar 
ve pilot Antoine de Saint-Exupéry’nin 
New York’ta bir otel odasında yazdı-
ğı ve hem Fransızca hem de İngilizce 
baskılarını yapan Reynal & Hitchcock, 
Inc. tarafından 1943’te yayımlanan Kü-
çük Prens, o günden bu güne yaşı, dili, 
cinsiyeti, milliyeti ne olursa olsun tüm 
dünyadaki okurlar için bir başucu kita-
bı olmaya devam ediyor. Küçük Prens 
külliyatına, bugün de yeni baskılar, 
yeni çeviriler eklenmeye devam ediyor.

Ama şimdi 
Küçük Prens’le 
ilgili öyle bir şey 
çıktı ki el ayak do-
laştıracak cinsten. 
Küçük Prens’in 
k a h r a m a n ı 
olduğu yeni bir 
dizi bu. Ayrıntısı-
na girmeden önce 
şunu söyleyeyim: 
Küçük Prens’in 
hikâyesi devam 
ediyor. Kahrama-
nımızın artık çok 
daha maceralı bir 
hayatı var. Til-

ki, gül, koyun yine yanı başında ama 
gezdiği gezegenler, yaşadığı maceralar, 
nasıl demeli, daha hızlı, daha heyecan 
verici. 

OYUN SETİ DE VAR
Tüm hakları LPPM de olan Küçük 

Prens’le ilgili en ufak bir yenilik yap-
mak bile zordur. Ama sanırım zamane 
çocuk ve gençlerine, Exupéry’nin be-
nim çok da sevdiğim özgün çizimleriyle 
ulaşmak biraz zor. Çünkü günümüz 
çocuklarının estetik anlayışı bilgisayar 
oyunlarının estetik dünyasından bes-
leniyor. Çizimler kusursuz, hareket-
ler anatomik. Küçük Prens’i günümüz 
estetik anlayışıyla yeniden kurgulamak 
için minikaGO’da yayımlanan bir “Kü-
çük Prens” çizgi dizisi başlamıştı. Ora-
dan hareketle bu dizi bir kitap serisi-
ne, ardından da oyun setine dönüştü. 
Türkiye’de Turkuvaz Kitap tarafından 
yayımlanan “Küçük Prens” serisinde 
çeşitli yaş grupları için kitaplar, oyun 
ve aktivite kitapları ve oyun setleri bu-
lunuyor. Öykülerde genel hikâye Küçük 
Prens’in, tilkisiyle birlikte, yılanın 
kötülük saçtığı gezegenleri kurtarması. 
B612 asteroidinde onu bekleyen Gül’e 
mektuplar yazarak başına gelenleri an-
latmayı da ihmal etmiyor. 

Çoklu zekâ kuramına göre hazırla-
nan kitaplardan ilki, bildiğimiz oriji-
nal Küçük Prens’in çizgi romanı. Joann 
Sfar’ın çizimleri, Exupéry’yi aşmak-
tansa ona saygı duruşunda bulunuyor. 
Bu yönüyle benim gönlümü çeldi. Kü-
çük Prens ve Ateş Kuşu, 6 yaş ve üstü 
çocuklar için. Kitap Katherine Que-
not tarafından uyarlanmış. Fantastik 
bir dili var. Küçük Prens ve Eolyalılar 
da okuma grubu için hazırlanmış. 
Rüzgârları çalındığı için buzlanma 
tehlikesi yaşayan Eolyalılar’ın Küçük 
Prens ve Tilki’ye ihtiyacı var. Ciltli, re-
simli bir kitap. Küçük Prens - Eğlenceli 
Oyun ve Aktivite Kitabı ise oyun kar-
tonu ve çıkartma hediyeli. Çıkartma-
lar rengârenk. Sonunda çıkan oyun 
kartonunda oklar izlenerek ilerleniyor 
ve gezegen kötü yılandan kurtarılmaya 
çalışılıyor. Mantığı, tüm karton oyun-
larındaki mantık. Ebeveynlerin katı-
lımına da uygun. Küçük Prens - Ateş 
Kuşu ise Küçük Prens ve Ateş Kuşu 
adlı daha büyük çocuklara hazırlanan 
kitabın okul öncesi versiyonu, tam bir 
“uykudan önce” kitabı. Çocuklar mışıl 
mışıl bir uykuya dalmadan önce pren-
simizin Huang gezegenindeki mace-
ralarını dinlemeli. Rüyalarının daha 
renkli olacağına eminim. Kitapların 
tümü, iyilik, dostluk, yardımlaşma 
üzerine. Küçük Prens - Zefir’in Orgu 
ve Küçük Prens - Zaman Gezegeni de 
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serinin son yayımlanan kitapları. Zefir’in Orgu yine uyku 
öncesi, 4 yaş ve üstü çocuklar için ideal.

Kitaplar çok güzel. Kâğıdı, cildi, çevirisi albenili. Ama 
bütün bu seri içinde insanın gözü en çok Küçük Prens 
Oyun Seti’nde kalıyor. Oyun oynamak başlı başına hari-
ka bir işken, bir de içinde Küçük Prens olması zevki ikiye 
katlıyor. Şimdiki çocukların karton oyunlarla arası nasıl 
bilmiyorum. Bilgisayar oyunlarına yenik düştü mü mesela 
Scrabble, Milyarder? Öyleyse de, bu oyun setiyle Genç Tur-
kuvaz çocukları, birlikte oynanan zekâ ve beceri geliştirici 
karton oyunlarla tanışmış oldu. Hayırlı bir iş. 

BÜTÜN AİLE OYUN BAŞINA
Kutudan dört farklı oyun çıkıyor. Biri turuncu kartlar-

la oynanan “Taşkent Labirenti”. Bu bir mantık oyunu. 2 ila 
4 kişilik. Oyuna en küçük oyuncu başlıyor. Sırası gelen iki 
hamle yapıyor. Amaç, dizilen kartların imkân verdiği ölçü-
de labirentten dışarı çıkabilmek. Böyle anlatınca karmaşık 
gelebilir ama bir kez oynayınca kolaylaşıyor. Ben beş yaşın-
daki yeğenimle oynadım. Okuma yazma bilmemesine rağ-
men benim yönlendirmelerimle gayet rahat oynadı ve Ye-
şimtaşı Gezegeni halkını böğürtlen saldırısından kurtardı. 

İkinci oyun “Bellek-Mimik Oyunu”. Yeşil kartlarla 2 ila 
5 kişi arasında oynanabilir. Bu oyun çok eğlenceli. Oyuncu 
mimik yığınından bir kart seçiyor ve kartı açarak masa-
ya koyuyor. Sonra da karttaki hareketi yapıyor. Mesela dil 
çıkarıyor ya da nanik yapıyor. Bir sonraki oyuncu da bir 
mimik kartı seçiyor, ilk açık kartın üzerine koyuyor. Sonra 
da hem ilk karttaki mimiği hem de kendi kartında çıkan 
mimiği canlandırıyor. Yani burada amaç sırayı karıştırma-
mak, yanılmamak. 

Üçüncü oyun “Gezegen Ailesi”. Bu bir strateji oyunu. 
Kart çekerek bir aile oluşturulmaya çalışılıyor. Örneğin 
Müzik Gezegeni kartı seçtiyseniz, daha sonra seçtiğiniz 
kartların bu aileye ait olması işinizi kolaylaştırıyor. Ailesini 
ilk oluşturan kişi oyunu tamamlıyor.

Son oyunumuz “Yıldız Yarışı”. Pembe kartlarla oynanı-
yor. Temel amaç, çekilen kartlarla yıldız toplamak. En çok 
yıldızı toplayan oyunu kazanıyor.

Küçük Prens bizim çocukluğumuzda döne döne oku-
duğumuz bir kitaptı. Yetişkinlerin ne kadar boş işlerle 
uğraştıklarını anlatan sözlerini, işten güçten sıkıldıkça 
tekrarladık. O bize her kayboluşumuzda yön gösterdi. 
Şimdiki çocuklar onunla ilgili çok daha fazlasına sahip. O 
zaman onları Küçük Prens’in sözleriyle selamlayalım: Gü-
lünü senin için önemli kılan, onun için harcamış olduğun 
zamandır. İyi okumalar, iyi oyunlar ve çok iyi bir yaz tatili!

Küçük Prens
Eğlenceli Oyun ve Aktivite Kitabı

Kolektif
Çeviren: Işık Ergüden

Turkuvaz Kitap, 48 sayfa

Küçük Prens ve  Ateş Kuşu
Katherine Quenot

Çeviren: Işık Ergüden
Turkuvaz Kitap, 24 sayfa
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Ayın güzelliğini fark edip de bü-
yüsüne kapılan çocukların arasında, 
büyüyünce astronot olmak istemeyen 
var mıdır acaba? Ya da büyüyüp baş-
ka meslek edinmiş olsa da onun sihirli 
dünyasına uğramayı ihmal eden yetiş-
kin sayısı kaçtır? Kişi ayın etkisi altına 
girmeye görsün, çocuk ya da büyüyüp 
yetişkin olsun, bir “ay çocuğu”dur ar-
tık. Ay birçoklarına mehtabıyla ro-
mantik anlar vaat edebilir, evet, ancak 
asıl “bir başına” (ama yalnız değil) 
olanın ereği, arzusu, uğraşı, sevdalı-
sıdır. Bu kişiler, aya bakıp hayallere 
dalmakla kalmaz, astronot olamasalar 
da üstüne ütopyalar kurar, hakkında 
kitaplar yazarlar; dahası o kitapların 
kahramanı olurlar. 

Ay’ı Kim Çaldı’nın kahramanı Berk 
de aya bakmayı, onu sevmeyi iş edi-
nen, ona bir gün ayak basmayı hayal 
eden “ay çocukları”ndan biri. Berk’in 
çatı katındaki odasında göğü görebil-
diği bir penceresi var; kuşları, uçakları, 
bulutları ve elbette ayı izliyor oradan. 
Bir soğuk kasım akşamı, ayın o gece 
hangi şekilde olduğunu görmek için 
göğe baktığında, ne yazık ki onu gö-
remiyor ve endişeleniyor; onu kimin 
çaldığını merak edip aramaya çıkıyor. 
Öykünün geçtiği zamanın gece olma-
sı Berk için de okurlar için de gececil 
hayvanların bazılarını tanımak üzere 
güzel bir olanak sunuyor. Öykü boyun-
ca Berk’in birebir iletişime geçtiği kir-
pi, tilki, porsuk, köstebek ile baykuşun 

özel yaşamalarından hoş bir âna Vlad 
Gerasimov’un harika resimleriyle ko-
nukluk etmek son derece iç açıcı. Berk 
ne de olsa nazik biri, ayı kimin çaldı-
ğını araştırırken hiçbirini suçlayacak 
biçimde sormuyor sorusunu, kimsenin 
kalbini kırmak istemiyor.

Öğreniyoruz ki kirpi yiyecek ara-
mak, tilki yavrularıyla oynamak, por-
suk komşu kedinin mamasını yemek, 
köstebek tünelde çukur kazmak ve 
çayının yanına lezzetli soluncalar ara-
mak ile meşgulmüş ay ortadan kaybol-
duğunda. Neyse ki sonunda baykuştan 
öğrendiği bir gerçekle sorusuna yanıt 
buluyor Berk. Ay çalınmış değil, yal-
nızca bulutların arkasında kalmış. Ve 
mutlu son; iple çektiği ertesi gece aya 
kavuşuyor ve yine rüyasında astronot 
olduğunu görüyor.

Kırmızı gözlü ağaç kurbağası, ka-
rıncayiyen, yarasa, mürekkepbalığı, 
anakonda, cırboğa, kivi, kar leopa-
rı gibi diğer bazı gececil hayvanlar 
da sevimli mi sevimli bakıyorlar 
Gerasimov’un çizgileriyle. Sayfalar 
arasından üstünüze atladı atlayacaklar 
ya da siz yabani olduklarına bakmayıp, 
içlerinden birini alıvereceksiniz kuca-
ğınıza. Renkli, akılda kalıcı derecede 
sevimli çizilmiş bu hayvanlara hemen 
kanınız kaynıyor. Ayın -bir peynir 

dilimi gibi- çalınmış olma olasılığını 
işleyen resimlerdeki temaların her biri 
çok eğlenceli, üstelik bu temalar her 
hayvanın özelliğine göre çizildikleri 
için de öğretici. Resimlerde, çalınmış 
ayın gökte kalan boşluğu, kitap kapa-
ğında gökteki ayak izleri gibi birçok 
ayrıntı, durup baktırıcı, gidip dönüp 
tekrar baktırıcı, gülümsetici… 

Evet, “bulut” diye bir doğa gerçeği 
var. Bazen bulutlar ayın, yıldızların ve 
hatta güneşin önüne geçerler, ancak 
bulutların önlerini kapaması onların 
orada olmadığı anlamına gelmez. Berk 
bir doğa olayını öğrendiği, nezaket ku-
rallarını uyguladığı, kimsenin kalbini 
kırmadığı, sorusuna yanıt bulmak için 
araştırma yapmayı deneyimlediği bu 
olaydan bir başka ders de çıkarabilir. 
Şimdi olmasa bile birkaç yıl sonra bu-
nun üstünde düşünmek böylece ona 
iyi bir yol olabilir: Moralimizin bo-
zulduğu, bazen işlerin istediğimiz gibi 
gitmediği karamsar günlerde, hava 
bize karanlık ve puslu gelebilir, ancak 
güneşin ve yıldızların, bulutların ar-
kasında olduğu, bizim için parlamaya 
devam ettikleri, ayın da olduğu yerde 
sevgimizi kabul etmeyi sürdürdüğü 
bir gerçektir. Önünde sonunda gelecek 
olan yarın, bu yüzden aydınlık bir gün 
ve gece demektir. 

Ay’ı Kim Çaldı?
Helen Stratton Would

Resimleyen: Vlad Gerasimov
Çeviren: Derya Çebi

Yapı Kredi Yayınları, 40 sayfa

Geceyle dost olmak
Okul öncesi çağına hitap eden Ay’ı Kim Çaldı, iki Rus sanatçının yaratıcı ve esin verici dünyasını 
önümüze seriyor. Resimler her yaştan okurun ilgisini çekecek kadar şahane, öykü ise öğreticiliğe 
kaçmadan satır aralarına yerleştirilmiş pek çok küçük mesajla dolu.

Nurduran DUMAN
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Selamlar olsun sevgili çilekeşle-
rime! Bu yazıyı sabah sabah yazıyo-
rum, ondan çok efkârlıyım. Gerçi ha-
yat artık o kadar kötü değil; yeni bir 
ay, okullar da bitti, artık hayat sadece 
öğrencilere rahat. Gerçi bir de “tatil 
boşluğu” meselesi var, değil mi? Olsun 
arkadaşlar, moralimizi bozmayalım ve 
de yolumuza koyulalım.

Şimdi size ayın en sempatik kitabını 
tanıtacağım. Gerçekten çok sempatik, 
içinizi ısıtıyor. Adı Kardeşimm Benim. 
Aman, aman, kapayın ağzınızı, de-
diklerinizi duyuyorum. Kitap hiç de 
öyle vefalı ama yoksul kardeşlerle ilgili 
değil. Ya da “Bir kötü kardeş varmış, 
diğerine işkenceler yaparmış,” mesele-
si de değil (gerçi bkz. Felaket Henry, 
onun da konusu böyle ama kalbimiz-
deki yeri ayrı). Neyse, sizi önyargıla-
rınızdan kurtarmayı başarabildiysem 
devam edeceğim. Eveet, kitabımız  
otizmli bir çocuğun (David), ablasıyla 
ve çevreyle ilişkisini anlatıyor. Pardon, 
yanlışlık oldu; kitap Catherine’in gö-
zünden yazılmış, yani ablanın. 

Catherine 12 yaşında ve her abla gibi 
erkek kardeşine göz kulak olmak zo-
runda. Katherine’in işi biraz zor, çünkü 
David otizmli. Mesela insanların evine 

gittiğinde kileri bulmak için her kapı-
yı açıyor ya da videocudaki görevlilere 
sarılıyor. Catherine de David’e (biraz da 
kendine) yardımcı olmak için bir sürü 
kural bulup onları David’e ezberletiyor.  
Bunların bir kısmı çok basit, “Geğirdik-
ten sonra ‘Pardon’ de,” gibi. Bir kısmı ise 
daha karmaşık; “Bazen insanlar seni 
sevdikleri için gülerler. Bazen de canın 
acıtmak için,” bunlardan bir tanesi. 
Kitabın ana temalarından biri bu işte. 
Kuralların Catherine’e ve David’e destek 
mi köstek mi olduğu.

Başka bir ana karakter de Jason. 
Catherine Jason’la, kardeşinin gittiği 
klinikte tanışıyor (David’in “uğraşı 
terapisi” denen, pek de hoşlanmadığı 
bir şeye gitmesi gerek). Jason 14-15 
yaşlarında, hayatını ancak tekerlekli 
sandalye ile sürdürebiliyor. Ve konu-
şamıyor. Konuşmak için önündeki 
kitapta bulunan kelime kartlarını kul-
lanıyor. Bu kartların üstünde temel ke-
limeler yazıyor; “sevmek”, “istemek” ve 
“üzgün” gibi. Jason da böyle biri işte; 
sayılı kelimeyle yaşamaya uğraşıyor. 
Aslında Jason ile Catherine’in karşı-
laşmaları pek hoş bir yolla olmuyor. 
Catherine, kardeşinin terapiden çık-
masını beklerken, Jason’ın portresini 
çizmeye başlıyor. Ama Jason bundan 
hoşlanmadığını annesine söyleyin-
ce, anne Catherine’i azarlıyor. Zavallı 
Catherine önce ne yapacağını şaşırsa 
da sonra resmi Jason’a hediye ediyor. 
Arkadaşlıkları böyle başlıyor. Cathe-
rine daha sonra Jason’a kelime kartları 
yapıyor. Onlara kendi hayatından şey-
ler koyuyor. Bazen de Jason’ın “üzgün” 
veya “mutlu”dan daha güçlü ifadelere 
ihtiyacı olduğunu düşünerek evrensel 
şeyler çizmeyi tercih ediyor. 

Kitaptaki başka bir unsur da Cat-
herine’in diğer arkadaşları. Yani “nor-
maller”. Onların bir kısmı David’den 
hoşlanmıyor. En azında onunla 

alay etmekten zevk alıyorlar. Bu da 
Catherine’in canını sıkıyor. Catherine 
diğer insanlara Jason’dan pek bahsede-
miyor. “Aman, ne var canım, insan işte!” 
demeyin. Ben o günler gelince görürüm 
sizi. Sonuçta Catherine’in kardeşi de 
otizmli ve yabancıların gözlerini dikip 
David’e bakmalarından hiç hoşlanmı-
yor. Aynısı Jason’ın da başına gelmesin 
diye onu arkadaşlarıyla tanıştırmıyor. 
Ama Catherine’in anlamadığı bir şey 
var. Jason’ın gerçekten istediği yok sayıl-
mak mı, yoksa “diğerleri” gibi sokaklar-
da dolaşmak mı? Kitabın sonunda bu ve 
başka bir sürü şey açığa çıkıyor. 

Aslında kitabımızın sadece çocuk-
lara hitap ettiğini söyleyemeyiz. Ey 
ebeveynler, lütfen bu kitabı siz de oku-
yun. Özellikle de bu durumda çocuk-
larınız varsa. Onları anlamanıza çok 
yardımcı olacaktır. Eminim.

Bir de kitapta idealize edilmiş ka-
rakterler yok. Herkes gerçekte olduğu 
gibi. Kimse iyilik meleği değil. Özür 
dilemekten zevk alan üstün yaratıklar 
da yok. Herkes, senin, benim gibi. Ve 
konusu da sık rastlanan bir durumu 
ele alıyor. Bu yüzden bulun, okuyun 
işte. Hadi neyse arkadaşlar, önümüz-
deki ay umarım tatil boşluğundan 
kurtulmuş halde görüşeceğiz.

Otizmli bir kardeşim var...

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Amerikalı yazar Cynthia Lord’un bol ödüllü kitabı Kardeşimm Benim’de, 12 yaşındaki Catherine, 
zihinsel ve bedensel engellilik durumları üzerinden toplumdaki “normallik” kavramını sorguluyor. 
Kitap samimi üslubuyla hem çocuklara hem yetişkinlere sesleniyor.

Kardeşimm Benim
Cynthia Lord

Çeviren: Nazlı Tancı
Günışığı Kitaplığı, 196 sayfa
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Viyana’da pedagoji ve müzik eğitimi 
almış müzisyenler tarafından hazır-
lanmış bir egzersiz kitabı. En kolay 
egzersizlerle başlıyor, en zor egzer-
sizlerle son buluyor. Altı bölümden 
oluşan kitapta, özellikle profesyonel 
müzisyenler için önerilen egzersizler 
var ki zorlayıcı olduğu kadar da ya-
rarlı. En güzel tarafı, tek bir kitapta 
tüm egzersizlerin toplanması. Üstelik 
egzersizler bir o kadar eğlenceli. İsim-
leri bile bu konuda ipucu verebilir: 
yakalamaca, yoyo, yağmur, salıncak, 
buz pateni…  Gerçekten yağmur sesi 
çıkartır gibi ya da bir kovalamaca oy-
nar gibi piyano tuşları üzerinde hem 
eğleniyor hem de egzersiz yapıyorsu-
nuz. Bu kitap, piyano tekniğine yeni 
başlayanlar, tekniğini geliştirmek 
isteyenler ya da eksikleri üzerine yo-
ğunlaşmak isteyenler için harika bir 
kılavuz. En önemlisi de farklı ve yeni 
bir yaklaşımı olması. Kitabın içinde 
altı alıştırma programına ait, şekilleri 
farklı kartlar yer alıyor. Daha profes-
yonellere yönelik bu kartlar kitaptaki 
alıştırmalara kıyasla daha ileri ve fark-
lı tonlarda alıştırma yapmaya yarıyor. 

Çocuğunuzun yaz tatilini müzikle 
dolu geçirmesini istiyorsanız bu iki 
kitabı kaçırmayın derim. Kim bilir, 
bakarsınız kitaplar sizi bile müziğin 
dünyasının içine çekiverir, önünüze 
yeni bir kapı açılır…  

hâkim olan küçük bir kahraman... 
Fakat ormanda bir süre sonra işler 
karışıyor. Tavşan da alıyor dümeni 
eline, topluyor ahaliyi önüne. Tüm 
hayvanların sıkıntısını teker teker 
dinliyor. Kurbağa sıçramalarını anla-
tıyor ve düzenin sağlanması için he-
men bir öneri getiriyor. Tilki ise yapı-
yor hinliğini; hokus pokusla çıkarıyor 
meydana önerisini. İkinci bölüm ise 
gayet renkli; ritim alfabesindeki harfleri 
ve nasıl kullanıldıklarını öğretiyor. 
Üçüncü bölüm, oyun zamanı. Yani 
oyundaki karakterleri tanıyıp, oyunun 
kurallarını öğrendikten sonra en zevk-
li kısmı başlıyor: “Ritimlerle Oynaya-
lım”. Son, yani dördüncü bölüm ise bu 
dili çözdüyseniz eğer en keyifli ve en 
yaratıcı bölüm: “Ritimlerle Konuşa-
lım”.  Tüm müzik kitapları gibi bu ki-
tabın da amacı tabii ki en başta müziği 
sevdirmek, ama kişisel gelişim açısın-
dan büyük desteğini göz ardı etmek 
mümkün değil.  En büyük özelliği ise 
masal ve oyunla bir şeyler öğretmesi. 
Hem bir anne hem de müzik eğitimi 
almış biri olarak, renkli, kuşe kâğıda 
baskılı bu kitabı, bir masal kitabı niye-
tiyle bile alıp çocuğunuzun kütüpha-
nesinde bulundurun derim. 

Piyano eğitimine yeni başlayanlar 
ya da profesyonel öğrenciler için çok 
eğlenceli bir kitap da Pan Yayınları ta-
rafından yayımlandı. Piyano Jimnastiği, 

Yaz geldi, okullar kapandı, sıra ta-
tilde...  Yani takvimler, spor, kültür ve 
sanat aktivitelerinin en çok tercih edi-
len dönemini gösteriyor. Stres atılacak, 
kafa dağıtılacak… Ama en önemlisi, 
kışın meşguliyetinin yerini derin bir 
boşluğa bırakmaması! En azından bu-
nun için ebeveynler büyük çaba sarf 
edecek. Binbir alternatif aranacak... 
Çocuğunuzun biraz ilgisi varsa, şarkı 
söylemeyi seviyor ya da bir enstrü-
mana ilgi duyuyorsa işiniz çok kolay. 
Tercihiniz müzik ise bu alanda alter-
natifiniz çok. 

MÜZİK VE OYUN BİR ARADA
Ve işte size bu dal ile ilgili müthiş 

bir oyuncak önerisi: deneyimli eğitmen 
Dr. Salih Aydoğan’ın yazdığı Pofuduk 
Tavşanla Ritim Alfabesini Öğreniyorum 
adlı kitap. Bu kitap diğer müzik kitap-
larından çok farklı. Bir enstrüman me-
todu ya da sıkıcı bir solfej kitabı değil. 
Yazarın da ifadesiyle çok kullanışlı bir 
oyuncak. Üstelik yaz boyunca elinizden 
düşüremeyeceğiniz, hatta hayat ritmi-
nizi kolaylaştıracak ilginç bir kılavuz. 
Adı; ritim. Ritim kavramını çocuğunuza 
küçük yaşta öğrettiğinizde bakın ne gibi 
faydaları olacak; dil öğrenmenin yolunu 
açacak. “Ritimce”yi çözdüğünde daha 
rahat dil öğrenecek. Ritim diline hâkim 
olduğunda, hayatın ritmine çok kolay 
ayak uyduracak. Unutmamak gerekir, 
tüm vücut tek bir ritme bağlı olarak 
ayakta kalıyor; kalbimiz. O aksadığında 
tüm düzen altüst oluyor. Çocuğunuza 
aşılayacağınız bu müzik dili ile ona 
büyük bir yatırım yapmış olacaksınız.

Gelelim, bu zevkli ve taşıma prob-
lemi olmayan oyuncağın nasıl kulla-
nılacağına. Oyuncağın adı ritim. Ana 
karakter ise bir tavşan. Bu oyuncağın 
nasıl kullanılacağını öğrenmek için or-
manlar kralı tavşanın ilginç hikâyesini 
öğrenmek gerekiyor. Kitaptaki ilk bö-
lüm işte bu hikâye ile başlıyor. Bir tav-
şan; müzikten çok hoşlanan, ormana 

Bu oyuncak her 
eve lazım…
Yaz tatilinde müzikle hoşça vakit geçirmeyi kim istemez? Aslında herkes ister, yeter ki elinizin 
altında eğlenceli kaynaklar bulunsun. Arkadaş Yayınları’nın Pofuduk Tavşanla Ritim Alfabesini 
Öğreniyorum ve Pan Yayınları’nın Piyano Jimnastiği adlı kitapları bu iş için biçilmiş kaftan!  

Arzu HAKSUN GÜVENİLİR

dosya

Pofuduk Tavşanla Ritim Alfabesini 
Öğreniyorum
Salih Aydoğan

Arkadaş Yayınları, 104 sayfa

Piyano Jimnastiği
Antoinette van Zabner

Elisabeth Aigner-Monarth, 
Elisabeth Singer

Gunnar Maria Krebs
Çeviren: Burcu Duru

 Pan Yayıncılık, 32 sayfa 
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Masala giden yol 
nereden geçiyor?
Aytül Akal’ın edebiyatına bir bakış için Masal Masal kitabı bir fırsat. Kitabın içinde 58 masal var. Bu 
masallar 6 bölümde toplanmış ve her bölümün masalları farklı bir çizerin dokunuşuyla renklenmiş. 
Bu renkli masal derlemesini kaçırmayın!

Sema ASLAN 

Bu alanda uzman değilim, ancak 
çocuk ve gençlik edebiyatının edebi-
yattan sayılmadığı günler çok geride 
değil. Çocuk edebiyatı pek “ciddi”ye 
alınmazdı, yazılanların kendisi de ço-
cuksu bulunurdu sanki. Şükür, çocuk 
ve gençlik edebiyatı son birkaç yılda 
inanılmaz bir ivme kazandı; çocuk ki-
tabı yayımlamayan yayınevi yok gibi. 
Yine şükür, çocuk yazını sayesinde 
kendi çocuğuma açıklamakta zorlana-
cağımı bildiğim bazı şeyleri ben açık-
lamak zorunda kalmıyorum, o işi ya-
zarlara bırakıyorum! Yazar bazen öyle 
güçlü bir özdeşlik duygusu yaratabilir 
ve öyle kritik bir anda imdada yetişir 
ki çocuk edebiyatının hiç de “çocuksu” 
olmadığını anlayıverirsiniz. 

Çocuk edebiyatının üretken kalem-
lerinden biri; yüzü aşkın yayımlanmış 
kitabı bulunan, sadece Türkiye’de ve 
Türkçede değil, başka ülkelerde, başka 
diller konuşan çocuklara da masalları-
nı dinletebilmiş olan Aytül Akal. Eski-
şehir Osmangazi Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bö-
lümü tarafından bu yıl beşincisi dü-
zenlenen ve yirmi yılı aşkındır çocuk 
edebiyatı alanında eserler veren Aytül 
Akal’ı konu edinen “Ulusal Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar 
Sempozyumu”nun hemen ardından 
bir kitap yayımlandı: Masal Masal. 
Uçanbalık Yayınları tarafından yayım-
lanan ve altı bölümden oluşan kitapta, 
yazarın daha önceki yıllarda yayım-
lanmış masalları bir araya toplanmış. 

Aytül Akal, çoğunlukla çocuklar 
için yazdı. Kitapları hemen her eve 
girdi; girdiği her evde çocuklara ince-
den inceye, bazen eğri, bazen dosdoğ-
ru bakmamız ama ille de bakışımızla 
oynamamız gerektiğini; bazen benken 
bazen de sen olabilmenin ne şahane 
sonuçlar doğurabileceğini anlattı.

Saat gibi işleyen anlatısıyla Aytül 
Akal, hem sanatın o belki de en zor 
olan “işçiliğinin” üstesinden geliyor, 

hem de “heves”ini hep diri tutmayı 
başarabiliyor. Bir de zaten konularına 
göre bir araya gelmiş masallardan söz 
ediyoruz, ama bir yazarın tek bir konu 
için birden çok masalı olması harika 
bir şey bence. Çünkü o zaman anlı-
yorsunuz ki bu konu sizin için olduğu 
gibi, yazar için de gerçekten mühim-
senmiş. 

Akal’ın edebiyatı için yapılan yo-
rumlardan biri, “demokratik” olduğu. 
Bu hakikaten ilginç bir saptama. İlk 
anda neyin kast edildiğini anlama-
yabilirsiniz, fakat Akal’ın masallarını 
okuduğunuzda kolayca kavrıyorsunuz 
ne denmek istendiğini; kendinizi bir 
diyalogun içinde buluyorsunuz çünkü. 
Aytül Akal, masallarında çoklu diya-
loglara bolca yer veriyor, zamanda ve 
mekânda yer değiştirip duran, birbiri 
olabilen insanlar, hayvanlar, dünyalar 
yaratıyor. Bu hem bağımsızlık duygu-
sunu pekiştiriyor, hem de bugün için 
neredeyse “tuhaf ” kaçan uzlaşmacı bir 
dil yaratıyor. 

Uzlaşı, her alanda hasret kaldığı-
mız bir duygu artık. Ne var ki Akal’ın 

uzlaşmacı dili, sempati ve bir anlam-
da güç yaratıyor olsa da naif kalıyor 
zaman zaman. Çocuk kitaplarının 
bile sertleştiği, daha deneysel bir dil 
ve tasarımın yollarının arandığı, ma-
salların gerçek dünyaya “tosladığı”, 
anne baba ve çocuk rollerinin acayip 
şekilde değiştiği, masalların söylem-
leriyle masaya yatırıldığı ve kimsenin 
kolayına ikna olmadığı günlerdeyiz. 
Yani, tıpkı Aytül Akal’ın bir masalın-
daki gibi, “İyi ki ben annemin sözünü 
dinlemişim,” demiyor artık çocuklar 
ya da anneler tek bir annelik modeliy-
le tarifleyemiyorlar kendilerini. Eğip 
büküyorlar bildiklerini, bilmedikleri-
ni. Çocuklarımıza neden masal oku-
duğumuz bile yeterince önemli bir 
soru değil mi? Neden, hangi ihtiyaç ve 
amaçlarla okuyoruz masalları? Uyu-
sunlar diye mi, hayal güçleri destek-
lensin diye mi, dil gelişimleri ve kitap/
edebiyat sevgileri gelişsin ya da mesela 
klasik rollerin dışına çıkabilsinler, ya-
ratıcı, zeki ve korkusuz olsunlar diye 
mi? 

Tüm bu değişen ihtiyaçlar nedeniy-
le, çocuklara değilse de yetişkin okur-
lara kalacak bir soru var galiba tüm 
masal kitaplarından ve elbette Masal 
Masal’dan: Masala giden yol nereden 
geçiyor?

Masal Masal
Aytül Akal

Resimleyen: Mustafa Delioğlu, 
Huban Korman, Ayda Kantar, 

Serap Deliorman, Saadet Ceylan, 
Ayla Delibaş Yetkin

Uçanbalık Yayınları, 248 sayfa
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Hazine! Ne şahane söz değil mi? 
İçinde altınlar, zümrütler, yakutlar, 
çil çil paralar olan koca bir sandık 
olsa ve size, bu hazine senin, deseler 
havaya uçmaz mısınız? Yok, ben ça-
lışıp çabalayıp kendi paramı kendim 
kazanırım, elin definesinden bana ne, 
diye ısrar mı edersiniz? Hadi ama nu-
mara yapmayın! Mesela bizim piyano 
akortçusu Timothy Peppermint, bü-
tün normal insanların vereceği tepki-
yi veriyor, hemen hazinenin üzerine 
atlıyor. Ama koca hazine bu, işler öyle 
tereyağından kıl çeker gibi olmaz. Çok 
yemek için çok emek lazım. Tamam, 
başa saralım. 

Öncelikle, macerayı başlatan Lort 
Filibooster çok zengin bir adam. Tu-
haf bir şekilde, av için Hindistan’a 
gitmeden önce içine kötü bir his do-
ğuyor ve vasiyetini yazmaya karar 
veriyor. Bütün servetini Hyde Park’ın 
ördeklerine, çok çocuklu taksi şoför-
leri derneğine ve telefon rehberinden 
rastgele seçtiği Timothy Peppertmint’e 
bırakmaya karar veriyor. Ve hakikaten 
de, Hindistan’a gidince bir anakonda 
tarafından yutulduğu haberi geliyor!

Bizim zavallı Timothy ise parasız 
pulsuz ve işsiz olduğu için ev kirasını 
bile ödeyemiyorken, üstelik üst ka-
tında oturan deli Yunanlının buzuki 
sesinden ve cacığından bunalmış hal-
deyken, kendisine bir hazine miras 
kaldığı haberini öğreniyor. Hazinesini 
almak için koştura koştura gidiyor fa-
kat hazine öyle kolay alınabilecek gibi 

de değil. Hazine olduğu 
için çok gizli bir yerde ve 
Peppermint’in hazineyi 
alabilmesi için Lort’un bı-
raktığı mektupları takip 
etmesi ve mektupların 
içindeki bilmeceleri çöz-

mesi gerekiyor. Çöze-
mezse gitti gülüm keten 

hazine! İlk mektubu açınca 
görüyor ki hazine sandığının 

yeri bile şifreli yazılmış. Bilmeceyi çö-
züyor ve hazinenin yerine öğreniyor: 
Yunanistan’ın Sisam adası. Ah ki ne ah! 
Üst katta oturan Yunan komşusunun 
buzuki çalması ve bol sarımsaklı cacığı 
nedeniyle Yunanistan’la ilgili her şeyden 
nefret eden Peppermint ne yapsın? Eli 
mahkûm, gidiyor Sisam’a. Ve işte mace-
ra orada daha da dallanıp budaklanıyor. 
Hazine sandığını bulduğunda anlıyor ki 
bu sandığı açabilmek için beş anahtar 
gerekli ve o anahtarlar dünyanın beş bir 
köşesine dağıtılmış, her anahtarı bul-
ması için de birer mektup bırakılmış. 

UZO, KÖFTE VE BUZUKİ
İlk iş Sisam’dan Brezilya, Rio de 

Janerio’ya doğru yola koyuluyor. 
Anahtarı bulması için verilen adrese 
gittiğinde işe bakın ki Yunanlı bir mey-
hane sahibiyle karşılaşıyor. İlk anah-
tarını bulmak için nefret ettiği uzoyu 
bile içmek zorunda kalıyor. Anahtarı 
bulunca oradan topukluyor ve dün-
yanın diğer ucuna yolculuğa başlıyor. 
Ama ortada bir tuhaflık da yok değil. 
Her gittiği yerde birisinin ona zarar 
vermek için uğraştığını fark ediyor. 
Yatağına bırakılan akrepler, çok sev-
diği havuç suyunun içine katılan zehir 
vs. Macaristan’daki Zoltan Sirki’ne var-
dığında da yine karşısında bir Yunanlı 
buluyor; bu seferki bir aslan terbiyecisi 
olan Jim. Peppermint ona zorla köfte 
yediren Jim’den anahtarı çalıyor, fakat 
bu arada sirkte çalışan güzeller güzeli 
Elpida da Peppermint’in kalbini çalı-
yor. Fakat o da ne! Uyandığında ken-
dini aslanların önünde buluyor, neyse 
ki Jim’in verdiği ve kendisinin de cep-
lerine tıktığı köfteler var yanında da 
onları aslanlara atıp kurtuluyor. Bir 
düşmanı olduğu kesin. 

Bir sonraki mektubu açınca üçün-
cü anahtarın Nijerya’da olduğunu 
öğreniyor. Tuhaf, ama anahtarın ol-
ması gereken adreste Yunanlı bir ara-
ba tamircisi ile tanışıyor! Adam kırık 

dökük arabasının içinde ona buzuki 
dinleterek işkence etse de bizimki 
anahtarı kapmayı başarıyor. Tamam, 
üzerlerine ateş filan açılıyor ama ol-
sun, üçüncü anahtar da cepte ve bir 
sonraki zarf açılıyor. Bu sefer yolculuk 
Tazmanya’ya. Anahtarın bulunduğu 
yer diye verilen adres bir kilise ve çok 
tabii ki kilisenin rahibi bir Yunanlı! 
Peppermint rahibe hem günah çıkar-
tıyor hem de -çok ayıp ama- anah-
tarı çalıyor. Bir de timsahlara yem 
olmaktan kurtuluyor. Ama ne yazık ki 
beşinci mektup çalınıyor. Zavallı Pep-
permint, yorgun argın ve tabii çok çok 
üzgün olarak Londra’ya dönüyor ve 
bingo, beşinci anahtarı buluyor! 

Büyülü Yastıklar, Son Kara Kedi, 
Havai Fişekler Adası’ndan Öyküler ki-
taplarından tanıdığımız Evgene Tri-
vizas, yeni kitabı Beş Kilitli Sandık’ta 
çok zekice bir şey yapıyor: Öncelikle 
macerasını dünyanın bilmediğimiz 
köşelerine dağıtarak çocuklara ve tabii 
büyüklere de dünyanın farklı kültürle-
rini tanıtıyor. İkinci olarak da Yunan 
kültürünü bütün bu dünya kültürle-
rinin içine yedirerek olayı daha eğ-
lenceli hale sokuyor. O da yetmiyor; 
hazine denen şeyin, bazen sadece para 
pul değil, hayatın ta kendisi olduğunu 
incelikli şekilde anlatıyor. Daha ne ol-
sun? Ya da beş kilitli sandıklarınız bol 
olsun!

Beş Kilitli Sandık
Evgene Trivizas

Çeviren: Ari Çokona
Altın Kitaplar, 152 sayfa

Beşi bir yerde olsun da!
Büyülü Yastıklar, Son Kara Kedi, Havai Fişekler Adası’ndan Öyküler adlı kitaplarından tanıdığımız 
Yunanlı yazar Evgene Trivizas’ın yeni kitabı çıktı: Beş Kilitli Sandık. Trivizas bu kitabında da mizahı 
başköşeye oturup, hiç mesaj kaygısı gütmeden anlam üretmeyi beceriyor.   

Nazan ÖZCAN
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için diyelim. Bergin, resim çizme-
yi öğrenirken ilk kuralın bakmayı 
ve görmeyi bilmek olduğunu söylü-
yor.  Sürekli bir şeyler karalamak ve 
o karalamaları desen ve şekillere dö-
nüştürmek de işin püf noktalarından 
ona göre. Uçaklar kitabı karakalem 
çalışılmış ve uzun açıklamalar içeri-
yor. Çizimler karışık ve zor. Ama çi-
zer burada kılavuz çizgileriyle resmi 
parçalayarak çizme yöntemini anlatı-
yor. Ortaya çok detaylı ve çeşitli uçak 
model çizimleri çıkmış. Kamyonlar, 
Ağaçlar ve Ormanlar, Büyülü Yaratık-
lar ve Efsanevi Hayvanlar gibi farklı 
adlarda, farklı konulara göre hazır-
lanmış olan kitaplar, resim yapmaya 
meraklı gençleri daha spesifik ilgi 
alanlarına göre de yakalamayı bece-
riyor.

Yazın oyun oynamaktan, bilgisa-
yarın başında takılmaktan ve kitap 
okumaktan sıkılıp bir şeyler çizmeye 
karar verirseniz, bu kitaplar size kolay 
resim çizmenin, kendi perinizi ya da 
denizkızınızı yaratmanın pratik yolla-
rını sunuyor. Ya da kendinize hayvan 
arkadaşlar da çizebilir, güzel resim 
çizmenin ilk adımlarını atabilirsiniz. 
Bir resim defteri, iyi bir gözlem bece-
risi ve renkli kalemlerle bu yazın en 
güzel resmini yapabilirsiniz…

dizisi yaşanan değişimleri anlatırken, 
“Nasıl Davranalım” serisi de davranış-
lar üzerine ince detaylar içeriyor. Curto 
çocuk dünyasını çizimlerle ifade eden 
başarılı bir çizer, diğer kitaplarına göz 
atmak da fayda var. 

HAZIR YAZ GELMİŞKEN...
Tabii, yaz için çizim kitapları 

bunlarla sınırlı değil. Her ressamın, 
her çizerin farklı bir tarzı var. Mark 
Bergin’in 1001 Çiçek Kitaplar’dan çı-
kan “Çizelim Eğlenelim” serisinin Pe-
riler ve Deniz Kızları adlı kitabında, 
çizer önce gözleri ve burnuyla deniz-
kızı Mercan’ın kafasını çizmiş. Sonra 
boynunda kolyesi, elinde aynasıyla 
gövdesini… Yani resmini ayrıntıla-
rıyla oluşturmuş. Çizimlerin arasına 
serpiştirilmiş küçük bilgiler ise çok ke-
yifli! Bu kitapta bir sürü peri ve deniz-
kızıyla tanışmak mümkün. Çizerin Ro-
botlar ve Uzaylılar, Dinozorlar ve Diğer 
Tarihöncesi Yaratıklar gibi daha birçok 
çizim kitabı var. Yani merak ettiğimiz 
her şeyin çizim tekniğini bu kitaplarda 
bulabilirsiniz.

Bergin’in “Çizmeyi Öğrenelim” üst 
başlığıyla sunulmuş olan kitapları ise 
daha üst yaş grubu için hazırlanmış. 
Hadi kabaca, çizmeye aşina gençler 

Küçükken 62’den tavşan yapmayı 
öğrendiğimde ne kadar da mutlu ol-
muştum. Sonra diğer rakam ve harf-
lerle de denedim ama yaptıklarım bir 
şeye benzemedi. Resmin öncelikle 
teknik beceri olduğunu söylerdi resim 
öğretmenimiz. Ve de matematik... Da-
ire, üçgen, kare ve dikdörtgeni kulla-
narak dünyanın en güzel resmini ya-
pabilirsiniz, derdi.

Şimdi önümde açık duran, Mavibu-
lut Yayınları’ndan çıkmış, “Çocuklar 
İçin Çizim Teknikleri” başlıklı ki-
taplara bakıyorum da resim en basit 
haliyle şekillerden oluşan bir taslak! 
Kitaplardan birinin başlığı Hayvanlar 
ve Masal Kahramanları. Bu kitapta 
bir daire,  bir kare ve dikdörtgenle bir 
palyaço çizmenin mümkün olduğunu 
görüyoruz. Tabii ayrıntılar sizin hayal 
gücünüzde ve biraz da boyaların sih-
rinde saklı. Palyaçoya bir şapka, şap-
kanın üstüne bir çiçek, gülen bir ağız 
ve kırmızı bir pantolon çizince resmin 
içindeki kare ve üçgenlerin silinip git-
tiğini görüyorsunuz. Üstelik sadece 
palyaço değil, kitapta bir sürü kahra-
man var. Korsanlar, prens ve prenses-
ler, hatta denizkızı ve ejderhalar. Biri 
kesin hoşunuza gider.

Hazır yaz gelmişken, havalar bu 
kadar ısınmışken ve tatile girmişken 
hem çizerek hem boyayarak “Periler 
Ülkesinde” keyifli zaman geçirmek is-
terseniz, çizerin aynı adlı kitabını edin-
menizi tavsiye ederiz. Curto’nun bu 
kitabında bir sürü peri var. Mesela sarı 
saçlı çiçek perisi yapmak için gereken 
şey daire, eşkenar kare ve dikdörtgen.  
Taç saçlı peri, hüzün perisi, menekşe-
ler perisi… Hepsi çok güzel ve masal-
sı; yaz boyu her yeri rengârenk, etrafta 
uçuşan perilerle doldurmak mümkün.   

Kitapları hazırlayan Rosa M. Cur-
to’nun çizim teknikleri üzerine başka 
kitapları da var. Her konuyla ilgili çizim 
yapmanın bilgisine ulaşmak mümkün. 
Altın Kitaplar’dan çıkan “Mevsimler” 

Resim yapmanın 
püf noktaları…
Yaz tatili geldi. Çocuklara bu uzun yaz günlerinde eğlenerek bir şeyler öğrenebilecekleri kitaplar 
sunmak önemli. Size tanıtacağımız 3 farklı seri, yaş gruplarına göre ve herkesin ilgisine uygun 
konularda resmi sevdirmeyi ve çizim yapmayı öğretmeyi hedefliyor.

Banu BOZDEMİR

dosya

Çocuklar İçin Çizim Teknikleri 
Periler Ülkesinde 

Rosa M. Curto
Çeviren: Fatih Erdoğan

Mavibulut Yayınları, 96 sayfa

Çizmeyi Öğrenelim
Uçaklar

Mark Bergin
Çeviren: Derin Erkan

1001 Çiçek Kitaplar, 32 sayfa
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bu kısım, şehirde doğup büyüyen ve 
doğayla ilgili çok bilgiye sahip olmayan 
yeni kuşak için çok faydalı ve eğlenceli.  

Bilgi, bilgi, bilgi... Tatile yeni girdi 
bu çocuk, biraz kafa dinlesin, değil mi 
ama? Tam da kitabın eksik yönünü 
buldum derken, hayal kırıklığına uğ-
ruyorum. Çünkü “Senin Köşen” başlı-
ğındaki sayfalar, çocuklar için interak-
tif bir şekilde hazırlanmış. Orada ço-
cuğun hayal gücüne kalmış etkinlikler 
var. Resim çizmek ya da öykü yazmak 
gibi. 

Tamam, artık bütün kitabın içe-
riği bitti, bir tek kitabın adıyla bağ-
lantı kurmak kaldı. Kitabı “Kaptan” 
ve “Miço” adında iki çocuk anlatıyor 
(bir kız, bir erkek). Onlar çıktıkları bir 
seferde “Lezzet Mutfağı” denen yeri 
buluyorlar ve hikâye böyle başlıyor. 
Nerdeyse her sayfada karşımıza çıkan 
ikili ya küçük önerilerde bulunmak ya 
da hatırlatmalar yapmak için hazırda 
bekliyor. 

Eh, tatil çocukların! Anne babalar 
ise fazla mesai yapmaya devam ediyor 
çocukların istekleri dolayısıyla. Ama 
isteğiniz çocuğunuzun sizden bağım-
sız olarak da eğlenebilmesiyse bu kitap 
size göre. Hem siz çocuğunuza şakla-
banlık yapmak zorunda kalmayacak-
sınız hem de onu oyalamak için an-
lamsız araçlara başvurmayacaksınız.

önceden uyarıyor. Ona, mutfakta ne-
lerin yapılıp nelerin yapılamayacağını 
anlatıyor. Tariflerin uygulanmasındaki 
bazı bölümler kutucuk içine alınmış. 
Çocuğun o bölümü uygularken bir 
yetişkinden yardım alması gerekiyor. 
Ama kitapta bazı sebzeleri kesmekten 
ve ekmek kızartmaktan zor bir şey de 
yok zaten. 

Benim yemek pişirirken karşılaştı-
ğım bir sorun da bazı tariflerde verilen 
malzemeleri bulmanın çok zor olması. 
Hele çocuklara yönelik bir yemek kita-
bında, bu malzemelerin çocuğun ken-
di alabileceği şeyler olması gerekir. İşte 
yazar bu konuda gerçekten başarılı. 
Çünkü tariflerde kullanılan malzeme-
lerin çoğu süt, yumurta, un gibi evde 
zaten bulunan şeyler. Labne peyniri 
veya bezelye de çok zor sayılmaz. Böy-
lece anne babanın da iş dönüşü mar-
kette “zencefil kökü marmeladı” gibi 
şeyler aramasına gerek kalmıyor.

BUĞDAYIN ÖYKÜSÜ
Kitaptan sadece yemek kitabı olarak 

bahsettik ama aslında onda tariflerden 
fazlası var. Aynı zamanda çocuklara, 
mutfakta kullanılan malzemelerle ya-
pacakları başka etkinlikler de sunuyor. 
“Köpük Bardaktan Pisicik Yapalım” ve 
“Meyve ve Sebze Kabuklarından Re-
sim”  bu etkinliklerden birkaçı. Bunlar 
da çocukları eğlendirirken oyalamayı 
amaçlayan hoş şeyler. Malzemeleri yine 
kolay; yapıştırıcı, suluboya ve karton 
gibi her çocuğun sahip olduğu şeyler 
gerekiyor bu yaz etkinliklerine. Kitap 
bu kadarla da yetinmiyor ama. Dahası 
da var. Çocuğunuzun okulda öğrendi-
ği ya da öğreneceği bilgilerin bir kıs-
mından da bahsediliyor. Yani sebze ve 
meyvelerden, onlardaki vitaminlerden 
ve bunların vücutta ne işe yaradıkla-
rından. Ya da buğdayın öyküsünden 
ve yumurtanın nasıl oluştuğundan. 
Hem de gayet bilimsel bir dille. Tabii 
çocuklara uygun bir şekilde. Özellikle 

Tatilin ilk ayına merhaba dedik 
artık. Havalar da sonunda güzelleşti, 
hatta öldürücü hale geldi. Bunaltıcı 
yaz sıcakları insanın nefesini keser-
ken, okuldan yeni kurtulmuş heyecan-
lı çocuk da ebeveyninden ilgi bekliyor. 
Ama o annenin ya da babanın çocukla 
birlikte bir şeyler yapmaya pek zamanı 
yok. Çok klasik bir tablodur bu. Evde 
kalan çocuk ne yapacağını bilemeden 
sıkılırken, anne babanın da onu eğlen-
dirmeye zamanı yoktur.

Ama demokrasilerde çözüm tüken-
mez. Her çocuk sıkılır ama eğer ona 
aktiviteler sunulursa iş değişir. Aktivi-
te bulmanın en kolay yolu da kitaplara 
başvurmak. Şimdi tanıtacağım kitap, 
çocuğunuza mutfak aktiviteleri suna-
cak. Evet, Kaptan ile Miço’nun Mutfak 
Maceraları, çocuğunuza mutfakta eğ-
lenme şansı veriyor. Kitabın en temel 
işlevi, çocukları mutfakla tanıştırmak. 
Ne de olsa bu çocuk da bir gün büyü-
yecek ve kendi yemeğini yapması ge-
rekecek. Kitabın içinde “Kahvaltılık-
lar”, “İştah Açıcılar”, “Atıştırmalıklar” 
gibi birkaç bölüm var. Hepsinin için-
de çeşitli tarifler var. Bu tariflerin bir 

özelliği, yaratıcı olmaları. Örneğin 
sadece bir yumurta pişirip onu 
yemek yerine, bir yumurta ca-
navarı yapılıyor kitapta. Tarif-
lerin çoğu böyle; ya şekilleri 

değişik ya da süslemeleri 
çocuğunuza bırakılmış. 

Peki, gelelim anne 
babaların mutfakla 

ilgili en büyük kor-
kusuna. Çocuğun 

mutfakta ken-
dini yakma-
sı veya kes-
mesi. Ama 
yazar da ço-
cuk sahibi 
olduğundan, 
kitap bu ko-
nuda çocuğu 

Haydi mutfağa, 
yemek yapmaya…
Kaptan ile Miço’nun Mutfak Maceraları, iki çocuğun bir öykü içinde kurgulanmış maceraları 
eşliğinde, çocuğunuzun mutfakla tanışmasını ve orada keyifli vakit geçirmesini amaçlıyor. Böylece 
çocuklar yaz tatilinde hem eğleniyor hem de başının çaresine bakabilmenin özgüvenini duyuyor. 

Ezel Dağlar ERGÜDEN

dosya

Kaptan ile Miço’nun Mutfak Maceraları 
Reyhan Demir

Resimleyen: Gökçen Eke, Didem Gürcan
Mandolin Yayınları, 120 sayfa
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Gökten Not Yağıyor!
Michael De Cock

Çeviren: Burak Sengir
Judith Vanistendael
Hayykitap, 96 sayfa
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Yasaklar delinmek 
için midir?
Belçikalı yazar Michael De Cock’un kaleme aldığı Gökten Not Yağıyor, arkadaşlarından ayrılmak 
istemediği halde taşınmak zorunda kalan tüm çocuklara bir yaz hediyesi âdeta. Hem delinen 
yasaklara hem de istenmeyen değişikliklerin taşıyabileceği sürprizlere bir güzelleme...

Tuğba ERİŞ

Taşınmak dünyanın en zor işi. Yal-
nızca fiziksel zorluk değil söz konusu 
olan, taşınma halinin moralde yarattı-
ğı yıpranma da es geçilecek gibi değil. 
Kitaplıkları, mutfak dolaplarını, gardı-
robu, incik cıncıkla dolu çekmeceleri 
falan boşaltıp kolilemenin yorgunluğu 
yanında, komşularından, sakin soka-
ğından, her akşam ekmek aldığın bak-
kalından, taze patatesin ya da kokulu 
domatesin zamanını bilen manavın-
dan, arka avlundaki ağacından ayrıl-
mak en zoru kanımca. 

Bu duygusal ağırlığı yetişkinler ka-
dar çocuklar da yaşıyor. Hatta belki 
onlar daha çok hissediyor bu boşluğu. 
Şehir, semt, mahalle, okul değiştir-
mek çocukların belleğinde daha çok 
iz bırakıyor. Ben ortaokuldayken Av-
rupa yakasından Anadolu yakasına 
taşınmıştık ki gerçekten de en zoru 
okuldaki arkadaşlarımdan ve aynı bi-
nada oturduğumuz, sokakta beraber 
koşturduğumuz, annelerimiz birbirine 
ev oturmasına gittiğinde yan odada 
oynadığımız arkadaşlarımdan ayrıl-
maktı. 

Belçikalı yazar Michael De Cock’un 
Gökten Not Yağıyor’unun baş karakteri 
Rosie de taşınan her çocuk gibi aynı 
dertten mustarip. Annesiyle beraber 
kentin öteki yakasına, göğü delen yük-
sek apartmanların olduğu bir mahalle-
ye taşınan Rosie, çatısını dahi göreme-
diği bu apartmanda ve bu mahallede 
arkadaş bulana kadar asırlar geçeceği-
ni düşünüyor. Annesinin kentin öteki 
yakası dediği yer dünyanın öbür ucu 
gibi geliyor Rosie’ye. 

Ama apartmana girer girmez 
tanışıyor Musa ve köpeği Titus 
ile. Köpek dediğime bakmayın, 
düpedüz erkek bir kedi bu. Ama 
Musa bir köpeği olmasını çok is-
tediği halde, en alt katta oturan 
yaşlı ve huysuz Bay Tak sorun 

çıkardığı için köpek alamıyor ve 
kedisine köpek gibi davranıyor.

Bay Tak, 1990’larda TRT’de ya-
yımlanan “Bizimkiler” dizisinin Sabri 
Bey’i gibi âdeta. Yönetici Sabri Bey de 
kendinden habersiz kuş uçurtmazdı 
apartmanda; giriş katında oturdu-
ğu için de gelenden gidenden haberi 
olurdu sürekli. Bay Tak’ın bağırıp ça-
ğırmaları da Sabri Bey’inkilere ben-
ziyor gerçekten de: “Merdivenlerden 
daha sessiz inin!”, “Apartman kapısını 
açık bırakmayın!”, “Çatıya kesssinlikle 
çıkmayın!” vb.

ÇATIDA KİLİTLİ KALMAK
Anne babalarımızın yasakladığı 

şeyleri yapmazsak hayat çok sıkıcı olur, 
öyle değil mi? Musa da çatıya çıkmayı 
kafasına koymuş bir kere. Ballandıra 
ballandıra anlatıyor Rosie’ye: “Çatıya 
çıktığında kent olduğu gibi ayakları-
nın altındadır. Futbol stadyumu ve 
tren istasyonu. Üstelik istasyona gidip 
gelen bütün trenleri görebilirsin. Bir 
keresinde istasyondan kalkan bir trenin 
ta deniz kadar gittiğini görmüştüm.” 
Yapılacak tek şey, kimseye sezdirme-
den o demir kapıya çıkan yüz basama-
ğı adımlamak. Çatıya çıktıklarındaysa, 
her şey Musa’nın anlattığından bile 
daha güzel görünüyor. 

Büyülenmiş bir halde çatıda gezi-
nirlerken, delinen yasakların kokusu-
nu alan Bay Tak’ın sesini duyuyorlar 
ve hemen saklanıyorlar. Öyle iyi sak-
lanıyorlar ki Bay Tak çatıda kimsenin 
olmadığına kanaat getirip demir kapıyı 
arkasından kilitleyerek uzaklaşıyor. 

Hiç beklemedikleri bir felaket bu: 
Çatıda kilitli kalıyorlar. Kimse  nerede 

olduklarını bilmiyor ve birazdan akşam 
olacak, üşüyecekler, acıkacaklar... Başta 
sinirleri bozulsa da Titus’un miyavla-
masıyla kendilerine geliyor ve bulduk-
ları gazete kâğıtlarına “İmdat! Çatıda 
kilitli kaldık!” diye yazıyorlar. Birini 
Titus’un tasmasına geçirip yardım ça-
ğırması için kediciği demir kapının 
penceresinden içeri sokuyorlar. Öteki 
iki kâğıdı da havaya savurup yardım 
beklemeye başlıyorlar.

Notların ikisi doğru yere gidiyor: 
en üst katın bir altında oturan ve o 
sırada dürbünüyle kenti izleyen Ba-
yan Hemelrijk’e. Ama gökten yağan 
öteki not, Bay Tak’ı ziyarete giden Bay 
Kegel’in atkısının üstüne konuyor. Bay 
Tak, Rosie’nin annesini, Musa’nın da 
babasını koluna takarak çatıya çıkı-
yor ama çatı bomboş. Peki, Rosie ve 
Musa’ya ne oldu? Bu sır da kitabı oku-
yanlara kalsın! Michael De Cock’un 
yarattığı ve Judith Vanistandael’in çi-
zimiyle hayat bulan Rosie, kendileri-
ni terk eden babasının anısını sürekli 
aklında tutacak kadar içli, annesine 
midye ve limonatadan küçük bir ziya-
fet hazırlayacak kadar da düşünceli bir 
çocuk. Gökten Not Yağıyor arkadaşla-
rından ayrılmak istemedikleri halde 
taşınmak zorunda kalan tüm çocukla-
ra bir yaz hediyesi âdeta. 
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adı gibi küçük ama değerli bilgiler at-
lanmamış.

Son olarak da Çıkartmalı Kıyafetle-
riyle Şövalyeler ile Ortaçağ’ın göbeğin-
de bir yolculuğa çıkılıyor. Bir yanda 
Kral Arthur’un şövalyeleri, bir yanda 
Norman ve Sakson çekişmesi, diğer 
tarafta Haçlı Seferleri ve dönemin ar-
maları derken birçok önemli detayın 
keşfedilebileceği bu kitap da 200’ün 
üzerinde çıkartma ile keyifli bir tarih 
yolculuğu vaat ediyor. Tarih danış-
manları desteğiyle hazırlanan bu ki-
tabın çizimleri ve tasarımı Çıkartmalı 
Kıyafetleriyle Romalılar ile aynı. 

Yaz tatilinin sıcak günlerine bir 
nebze daha renk katabilecek bu kitap-
lar, sundukları çıkartmalar ile sıkça 
“sıkıcı” olarak nitelendirilen tarih ki-
tapları ile çocukları barıştırırken, bir 
öykünün kahramanı olabilmenin de 
keyfini sunuyor.

Diğer iki ki-
tabın formu aynı 

olsa da içeriği biraz 
daha farklı. Zira ikisi 

de birer tarihsel döneme 
ışık tutuyor. Biri üzerine 
binlerce hikâye anlatılan 
Roma İmparatorluğu döne-
mi, diğeri ise İngiltere ile öz-

deşleşen şövalyelerin kısa tarihi. 

TARİHİN RENKLİ SAYFALARI
Çıkartmalı Kıyafetleriyle Romalılar 

kitabının kapağında, “arkeolojiye me-
raklı, yaratıcı çocuklar için” yazıyor. 
Yani aslında kitaba dair iki ana fikri 
ortaya koyuyor: tarih ve merak. Ço-
cuklardan kitaptaki karakterleri giy-
dirmeleri istenirken, kıyafetler üze-
rinden bir dönemin tarihine dair ve-
rilebilecek tüm ayrıntılar da öğretili-
yor. Şehrin meşhur forumundan köle 
pazarlarına, sınıflarından gladyatör 
dövüşlerine, senatosundan şölenle-
rine koştururken elinizde bir sürü 
rengârenk çıkartma ile bir Romalıya 
dönüşmeniz an meselesi oluyor! Her 
sayfada döneme ait farklı bir mekâna 
ya da ritüele şahit olurken, duruma 
dair aktarılan kısa bilgiler, satır ara-
larında birçok önemli detay taşıyor. 
Örneğin kimin neden hangi kıyafeti 
giydiği ve o kıyafetin o dönemdeki 

Güneşin acımasız ışıkları altında 
kavrulduğumuz bugünlerde niha-
yet yaz tatiline girmiş bulunuyoruz. 
Havaların ısınmasıyla beraber kışlık 
kıyafetlerimizi dolaba kaldırıp yazlık 
hafif giysilerimizle kucaklaşırken, ki-
taplarımızda da “yazlık” olanlara yö-
nelmeye başladık. Yazı geçirmek için 
daha hafif, daha renkli ve hatta keyifli 
kitapları tercih ediyoruz. İş Kültür 
Yayınları’ndan çıkan çıkartmalı hikâye 
kitapları da çocuklar için hazırlanmış 
enfes “yaz” kitaplarından. 

İçerdikleri yüzlerce renkli çıkartma 
sayesinde keyifli bir okuma deneyimi-
nin yanı sıra öyküye dâhil olma fırsatı 
da veren bu kitaplar için eğlenceli bi-
rer yaratıcılık oyunu demek hiç yanlış 
olmaz.  

Gelelim kitaplara… Çıkartmalı 
Tatil Eğlenceleri Kitabım, yaz denildi-
ğinde akla gelebilecek tüm mekânlara 
götürüyor bizi: Kumsal, havuz, safari 
turu, lunapark, dağ tatili ve panayır 
eğlenceleri derken, birbirinden renkli 
bir sürü öykünün ortasında kalıve-
riyorsunuz. Üstelik 400’den fazla çı-
kartma ile hikâyeyi tamamlamak, et-
kinlikleri düzenlemek size bırakılıyor. 
Bir kumsalda sevimli fareciklerin hav-
lularını yerleştirmelerine yardım edi-
yor, trafiğiyle meşhur tatil yollarında 
trafiği düzenliyorsunuz. 400’den fazla 
çıkartma dedik; bu çıkartma kalaba-
lığında sevimsiz karışıklıklara neden 
olmamak için de çıkartma albümü 
sayfa numaralarıyla eşleştirilmiş. Yani 
siz öykünüzü bezemeye çalışırken 
keyfinizin kaçmaması için her şey dü-
şünülmüş!

Roma’da bir 
gardıroba düşmek
İş Kültür Yayınları’nın bastığı çıkartmalı kitaplar pek çok işlevi bir arada barındırıyor. Çıkartmalı 
Tatil Eğlenceleri Kitabım, miniklere hem çıkartmalarla öykü yaratma hem de eğlence imkânı 
sunuyor. Serinin diğer iki kitabı ise tarihin “sıkıcı” olduğu tezini çürütüyor.

dosya
Ecem Nida DİNÇTÜRK

Çıkartmalı Tatil Eğlenceleri Kitabım 
Fiona Watt

Resimleyen: Stella Baggott
Çeviren: Sevgi Atlıhan

İş Kültür Yayınları, 24 sayfa 

Çıkartmalı Kıyafetleriyle Şövalyeler
Kate Davies

Resimleyen: Jean-Sebastien Deheeger 
Çeviren: Gamze Varım

İş Kültür Yayınları, 24 sayfa
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Oyun, çocukların dünyaya ve ha-
yata açılan penceresidir. Oynadıkları 
oyunlar sayesinde yaratıcılıkları ge-
lişir ve sosyal gelişimleri hız kazanır. 
Üstelik paylaşmayı ve işbirliğini de 
bu yolla öğrenirler. Oyun oynamak 
için en güzel ve en eğlenceli mekân ise 
hiç kuşkusuz “doğa”dır. Ağacı, kuşu, 
çiçeği, böceği, yağmuru, karı, güne-
şi ve nice gizemiyle doğa çocukların 
merakını,  heyecanını ve araştırmacı 
ruhunu kamçılar; öğrenmeyi eğlenceli 
hale getirir; daha sağlıklı, daha mutlu 
ve daha yaratıcı bireylerin yetişmesine 
aracı olur. Eğitimci ve danışman Nu-
ran Kansu’nun Çocuğumla Doğadayız 
adlı kitabı da işte bu noktaya vurgu 
yapıyor. 

“Çocuğumun Zekâ Alanlarını Ge-
liştiriyorum” alt başlığını taşıyan ki-
tap; dört ayrı mevsimin güzelliklerini 
ve sürprizlerini yaşama şansına sahip 
olduğumuz bu coğrafyada, mevsime 
göre çocuklarla ne gibi etkinlikler ya-
pılabileceği konusunda ebeveynlere 
yol gösteriyor. Kansu kitabında, çocu-
ğun küçük yaşlarda ilgisini doğaya yö-
neltmeye yardımcı olan, doğa sevgisini 
aşılayan, zihinsel, duygusal ve bedensel 
gelişimini destekleyen, uygulaması bir 
hayli kolay etkinlikler sunuyor. Üstelik 
bu etkinlikler hem çocukları hem de 
anne babaları eğlendirmeye yarayacak 
cinsten. Öte yandan apartman dairele-
rine ve plazalardaki ofislere hapsolan 
ebeveynler için de doğaya açılan bir 
kapı aralıyor; bir an evvel o müebbet 
hapislikten kurtulmaya çağırıyor insa-
nı. Anne babaları, çocuğunun elinden 
tutup arka bahçeye çıkmaya yahut en 
yakındaki parka koşmaya; kuşların, 
böceklerin, kurbağaların sesini dinle-
meye; çiçekleri koklamaya, yağmurda 
ıslanmaya davet ediyor Nuran Kansu. 
Çocukları bilgisayar ve televizyon 
ekranına esir olmaktan kurtarmak; o 
küçük parmakların klavyenin tuşla-
rına değil toprağa dokunmasını ve o 

parlayan gözlerin beyaz cama değil, 
doğanın eşsiz güzelliklerine odaklan-
masını sağlamak adına da oldukça 
faydalı bir rehber sunuyor.

Kitaptaki doğa etkinliklerinin tümü 
okul öncesi ve ilköğretim çağında-
ki çocuklara yönelik ve bu aktiviteler 
dört mevsime göre ayrı ayrı bölüm-
lerde ele alınıyor. Mevsimine uygun 
giyinip, gerekli malzemeleri temin 
ettikten sonra yağmur çamur, sıcak 
soğuk demeden her daim açık havada 
oynamak, bir etkinlik gerçekleştirmek 
mümkün. İhtiyaç duyacağınız malze-
meler ise küçük bir not defteri, kalem, 
büyüteç, kavanoz, güneş kremi gibi ga-
yet kolay bulunabilecek türden... 

DÖRT MEVSİM ETKİNLİK
Kansu’nun mevsime göre sınıflan-

dırdığı doğa etkinliklerinden örnek-
ler verelim biraz da. Tabiatın derin 
kış uykusundan uyandığı ilkbaharda, 
çocuğunuzla birlikte bir bahar ge-
zintisine çıkıp beş duyu organınızla 
yeniden canlanan dünyayı keşfe ko-
yulabilir; bir büyüteç ve bir kavanoz 
kapıp arka bahçede böcek toplayıp on-
ların gizemli dünyasına girebilirsiniz. 
Bahar yağmurunda beraberce ıslanıp, 
toprağın kokusunu ta içinize çekebi-
lir, yağmurun ardından ortaya çıkan 
bir salyangozla karşılaşabilir ve onu 
yakından gözlemleme şansı yakalaya-
bilirsiniz. Ya da kuşları inceleyebilir, 
bahçedeki ağacın dalına asmak üzere 
bir kuşyemliği yapabilirsiniz. Sonba-
harda, rengârenk yapraklar toplayıp 
bu yaprakların resmini çizebilir ya da 
onlardan bir hayvan, böcek veya çiçek 
oluşturabilirsiniz. Karahindiba çiçeği-
nin beyaz tüylerini üfleyerek eğlene-
bilir, güneşli bir sonbahar günü güneş 
saati yapabilir, böğürtlen toplayabiliri-
siniz. Kış mevsiminde ise mutlaka kar-
dan adam yapıp, kar tanelerinin eşsiz 
şekillerini inceleyebilir, kardaki ayak 
izlerinin hangi hayvana ait olduğunu 

tahmin etmeye çalışabilir, kardelen çi-
çeğiyle tanışabilirsiniz.  

Gelelim yaz mevsimine… Çocuğu-
nuzla beraber bir ağaca olabildiğince 
yakından bakmak, gövdesine, yaprak-
larına dokunmak ve onu hissetmek, 
her mevsim ziyaret ederek, geçirdiği 
dönüşüme şahit olmak gibi büyüle-
yici bir deneyim yaşayabilirsiniz. O 
halde derhal çocuğunuzun bir “ağaç 
arkadaş” edinmesini sağlayın ve ona 
bir isim verebileceğini söyleyin. Dal-
larına bir salıncak kurup sallanarak, 
ağaçların önemine dair biraz sohbet 
edebilirsiniz. Kavurucu yaz sıcağında 
ağaçların yaşamlarını sürdürebilme-
leri için çocuğunuza sokağınızdaki 
ağaçları sulamasını önerin. Bir göl ya 
da dere kenarında yürüyüşe çıkın ve 
güneşlenmek için kıyıya çıkan kurba-
ğaların sesine kulak verin. Sonra da 
çocuğunuzdan, doğa günlüğüne bir 
kurbağa resmi çizmesini isteyebilirsi-
niz. Yaz aylarında etrafta bolca uğur 
böceğine rastlamak mümkün. Bu se-
vimli böceklerin kış uykusuna yattık-
larını, etobur olduklarını biliyor muy-
dunuz? İşte bu ilginç bilgiler eşliğinde 
çocuğunuzla birlikte uğur böceklerini 
inceleyin.

Hadi, bu tatilde hem onlara hem 
kendinize hem de doğaya bir şans ve-
rin; Çocuğumla Doğadayız’ı koltuğu-
nuzun altına sıkıştırın ve atın kendini-
zi açık havaya...

Çocuğumla Doğadayız
 Nuran Kansu

Elma Yayınevi, 88 sayfa    

Doğayla oyun
oynamak…
Nice gizemiyle doğa çocuklar için en iyi öğretmendir. Eğitimci ve danışman Nuran Kansu’nun 
hazırladığı Çocuğumla Doğadayız adlı kitap, dört mevsim doğada yapılabilecek yaratıcı etkinliklerle 
sizi açık havaya, doğa ananın kucağına çağırıyor. 

Elif ŞAHİN HAMİDİ
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90’lar dendiğinde aklıma ilk gelen, 
çok sevdiğim ablamın benim yüzüm-
den Aşkın Nur Yengi’den nasıl nefret 
ettiği oluyor. Ablamın ders çalışma-
sı gereken bir koca yazı, Aşkın Nur 
Yengi’nin hatırlayamadığım bir kaseti-
ni bütün gün bangır bangır dinleyerek 
berbat etmiştim. O yaz boyunca bana 
kötü bir şey yapmadıysa bu bana olan 
büyük sevgisindendir. Sonrası da pop 
çağı ateşinin harlanması ve lise bitene 
kadar evdeki herkesin bu müzikten 
nefret etmesini sağladığım dönemdir. 

1980’lerde çocukluğunu, 1990’larda 
gençliğini yaşamış biri olarak, sayfala-
rında kendimden de bir şeyler buldu-
ğum 90’lar Kitabı, daha önce yayımla-
nan, 80’lerde Çocuk Olmak’ın devam 
kitabı olarak Yitik Ülke Yayınları’ndan 
çıktı. “Çocuk mu Genç mi?” alt başlığı 
taşıyan kitapta, 90’lı yılların başlarında 
kimisi çift haneli yaşlarına yeni ulaş-
mış, kimisi bu çift haneli yaşlarda yol 
almış, şimdinin yetişkinleri olan 111 
yazarın anlatısı yer alıyor. Aralarında 
oyuncular, blog yazarları, gazeteciler, 
sunucular, edebiyatçılar ve yayın dün-
yasından bildiğimiz pek çok isim var. 

Benim için 90’lar, yukarıda söz etti-
ğim pop müzik çılgınlığıyla başlamış, 
lise, yeni arkadaşlar ve ilk aşkla sürüp 
gitmişti. O yıllarda dünya da değişme-
ye, hem de büyük bir hızla değişmeye 
başlamıştı. Soğuk Savaş bitmiş, SSCB 
dağılmış, kapitalizm zaferini ilan etmiş-
ti. Dünya artık koskocaman bir pazardı 
ve biz de bu pazarın bir parçasıydık. 
Böylece 1990’larda daha önce adını       

–en azından bizim– hiç duymadığımız 
markalar ve ne olduğunu bile daha son-
raları öğrendiğimiz bir dolu eşya haya-
tımıza girdi. 

90’lara geldiğimizde televizyon-
larımız da artık tek kanallı değildi, 
gitgide kalabalıklaşıyordu ekranımız. 
Yeni kanallarımız, yepyeni dizilerimiz, 
televizyon programlarımız, televizyon 
ünlümüz vardı artık ve hepimiz tele-
vizyon ekranlarına kilitlenmiş durum-
daydık. Televizyon program ve ünlüle-
rini, yeni keşfettiğimiz marka giysiler 
gibi tüketiyorduk. 90’lar Kitabı’nda o 
yılların televizyon dünyası ile ilgili pek 
çok yazı bulunması da çeşitlenen tele-
vizyonun, artan kanallarla birlikte ha-
yatımızda önceki yıllara göre çok daha 
önemli bir hal almaya başladığının bir 
göstergesi. 

CİNAYETLER, KATLİAMLAR
Biz 90’larda ilerlerken bazı kelime-

lerin çıkıp gittiği hayatımıza, dehşeti 
ruhumuza kazınan yeni kelimeler gir-
mişti. Cinayetler, katliamlar, faili meç-
huller, gözaltında kayıplar. Büyüyorduk 
ve kirli olan, daha da kirlenen dünya-
nın farkına varmaya başlıyorduk ama 
çok zalimceydi bunlar. 90’ların başında 
televizyonlardan canlı yayında izledi-
ğimiz Körfez Savaşı’ndan sonra daha 
pek çok zalimlik izledik o ekranlardan. 
Canımız yana yana... İlk önce Uğur 
Mumcu’yu öldürdüler. Toz dumandı 
ortalık, ne olduğunu anlamıyorduk 
belki ama acıyı anlıyorduk; kendimi-
zi, birisi yıllar sonra 90’lar Kitabı’nda 
yazar olarak karşımıza çıkacak olan 
Mumcu’nun çocuklarının yerine ko-
yup... Sonra Sivas’ta onlarca kişinin diri 
diri yanışını izledik ekranlarda, ne olur 
kötü bir şey olmasın diyerek. Ama yete-
medi sesimiz. Sonrasında Metin Gök-
tepe: polis tarafından gözaltında dövü-
lerek öldürülen gazeteci… Bir gece so-
kak ortasında kurşunlanarak öldürülen 
Musa Anter… Dünyamız değişiyordu; 

yeni eşyalar ediniyor, yeni kelimler 
öğreniyorduk. Cep telefonlarımız, 
bilgisayarlarımız vardı artık; insanlık 
hızlı bir şekilde teknolojiye alışıyordu. 
Gündelik hayat kolaylaşıyordu belki 
ama bu ülkede 90’lar, Sivas’ta yakılarak 
katledilenlerden şair Metin Altıok’un 
kızı Zeynep Altıok Akatlı’nın kitapta-
ki yazısında belirttiği gibi, bazıları için 
büyük kayıpların verildiği korkunç yıl-
lar olarak hafızalarda sonsuza dek kazılı 
kalacaktı.

90’ların, başta ortalığı kasıp kavu-
ran pop müzik olmak üzere, dinleyen-
lerin yaşlarına göre çeşitlenen farklı 
müzik tarzlarının, müzisyenlerinin, 
sokağın gündelik hayatının, okul ha-
yatının, döneme damgasını vurmuş 
siyasi olaylarının, çoğalarak çeşitlenen 
televizyon dünyasının, giyim tarzının, 
sinemasının anlatıldığı 90’lar Kitabı, 
samimiyetiyle ve hepimizin hayatının 
bir dönemini etkilemiş ayrıntılarına 
dokunuşuyla herkesin kendinden bir 
şeyler bulabileceği bir kitap… O yıl-
larda gençliğini yaşayanlar için bir 
geçmişe dönüş ve özlem, 90’larda do-
ğanlar içinse bu günlere nereden ve 
nasıl gelindiğini görebilmek için bir 
başlangıç kitabı olabilir. Bir kuşağın 
çocukluk ve gençliğinin hatıra defteri, 
geçmişi bazen hüzünle bazen gülüm-
seyerek hatırlatan bir defter 90’lar Ki-
tabı. 

90’ların hatıra defteri
1990’lı yıllarda gençliğini yaşayan 111 yazarın katkısıyla hazırlanan 90’lar Kitabı, samimiyetiyle ve 
hepimizin hayatının bir dönemini etkilemiş ayrıntılara dokunuşuyla herkesin kendinden bir şeyler 
bulabileceği bir kitap…

Şadiye NARİN

90’lar Kitabı – Çocuk mu Genç mi?  
Hazırlayan: Kadir Aydemir

Yitik Ülke Yayınları, 400 sayfa






