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İyi Kitap’ta bu ay…

Önce minikler… Biz Sam Taplin’in Beş 
Dakikalık Uykudan Önce Masalları’nı 
çok sevdik. Yaşamı ödül/ceza mantığı 

üzerinden korkuyla değil, sevgiyle tecrübe 
etmeyi teşvik eden bu masalları Nilay 

Yılmaz değerlendirdi.
Komik gelecek ama bu ay tavuklu 2 

kitabımız var. Biri “Yavru Hayvanlar” 
serisinin 6. kitabı Pes Etmeyen Tavuk 

(Hilda), diğeri de aslında kardeş sahibi 
olmanın ve paylaşmanın önemini 

vurgulayan, Zeynep Alpaslan’ın eğlenceli 
kitabı Tavuk Prenses. Prenses demişken, 
Prensesin El Kitabı’ndan söz etmemek 
olmaz. Zira bu prensesliğin en önemli 

kuralı, “Öküzü boynuzlarından tutmak”.
Sevimli köpek Kocakulak, Calvino’nun 

Ejderha ile Kelebekler’i ve Necati 
Tosuner’in eski öykülerinden çocuklar için 
derlediği, kambur bir dayıyla 6 yaşındaki 

yeğeninin dostluğunu anlattığı Dayım 
Balon Olmuş, sizi tanıştırmak istediğimiz 

diğer kitaplardan.
Gençler bu ay biraz torpilli. Bisikletli 
yaşam ve tiyatro üzerine güzel birer 

kitabın yanı sıra feminist aktivist Eva 
Ensler’den kendin olabilmek üzerine genç 
kızlara yönelik bir manifestomuz var ki  

okumak yürek ister!

Çocukların büyüme, varolma, ken-
dini bulma yolculuğunda en önemli 
rehber anne baba ve öğretmenleridir 
hiç şüphesiz. İlmek ilmek düşlerle 
örülü bu zorlu yolculukta kimileyin 
tökezler, düşer, incinir, özgüvenini 
yitirir çocuk. Çocukları korumak kol-
lamak, incinmesini önlemek adına en 
büyük zararı da yine yetişkinler verir 
çocuğa; hatta yolunu kaybettirir... 

Hamdullah Köseoğlu’nun Kendini 
Arayan Çocuk adını taşıyan kitabı, bu 
yolculuktaki tüm çocuklara ve onlara 
rehberlik etmesi gereken anne baba-
lara yön gösteriyor. Çocuk dünyasını, 
çocuk ruhunu çocuk kitaplarından 
öğrendiğini belirten Köseoğlu, “Önce 
düş, sonra iş,” diyor; anne babaları, 
çocuklarını sevmeye, onlara özgüven 
aşılamaya davet ediyor. Ve ekliyor: 

Çocuk deyip  
önlerinde durmayın!..
Çocuk edebiyatına pek çok eser kazandıran  
Hamdullah Köseoğlu’nun son kitabı Kendini Arayan 
Çocuk, düşlerinin ardına takılıp kendini bulmak, aslında 
kendini bilmek peşinde koşan çocukların hikâyesi. 

“Çocuk deyip önlerine durmasınlar, 
susturmasınlar...” 

İlk öykünüz Varlık’ta yayımlandı 
ve sonra uzun bir ara verdiniz yaz-
maya. Ama bu molanın ardından 
son sürat devam ettiniz, pek çok 
ödüle layık görüldünüz, çocuk ede-
biyatına önemli eserler kazandırdı-
nız. Başlangıcından bugüne çocuk 
edebiyatıyla olan bağınız üzerine ko-
nuşabilir miyiz öncelikle? 

Yazmaya şiirle başladım. Ne ya-
zık ki onları kitaplaştırma olanağı 
bulamadım. Yazma merakım ortao-
kula dek dayanır. Sizin de dediğiniz 
gibi ilk öyküm Varlık Yıllığı’nda çıktı. 
Sonra on beş yıl gibi uzunca bir süre 
yazmaya ara verdim. Emekli olun-
ca dayanamadım, yeniden denedim.  



Dayım asık bir yüzle, “Günaydın yavrum,” dedi.
Sarılsın okşasın diye bekledim. Öylece durup baktı. 

“Bir şey mi istiyorsun yeğenim?” dedi.
Oh dedim içimden. Sonunda anımsayan biri çıktı. O 

bana sarılmadı; ama ben ona sarılayım, dedim. Koşup 
boynuna atıldım. Beklemiyordu. Nerdeyse düşecekti. 
Şaşırdı. 

Çoğunlukla dünyaya onların gözüy-
le bakıyor, farklı düşünmeye cesaret 
edemiyor. Anne babalara düşen şu: 
Çocuklarını sevsinler. Onlara özgüven 
aşılasınlar. Çocuk deyip önlerine dur-
masınlar, susturmasınlar. Dinlesinler 
ve anlamaya çalışsınlar. Anlamak için 
de okusunlar ve araştırsınlar. 

Hikâyelerdeki anne, baba ve öğ-
retmenlerin bir ortak özelliği de şu; 
çocuk olmanın ne demek olduğu-
nu unutmuş olmaları. “Kuş Çocuk” 
isimli hikâyede “Aslında çocukluk 
eldi. Dokunan, okşayan, yırtan, saçıp 
savuran el… Elsiz, dilsiz çocuk neye 
yarardı… Elsiz, dilsiz çocuk olur 
muydu?” diyorsunuz. Yetişkinlerin 
çocuk olmanın ne demek olduğu 
üzerine biraz kafa yormaları gereki-
yor bence. Ne dersiniz?

Çocukları anlamak, tanımak için 
çok sayıda kuramsal kitap okudum. 
Sürekli düşündüm, izledim, gözledim. 
Yine de ben, çocukları çocuk kitap-
larından öğrendim. Anne babaların 
da çocuklarını tanımak, onlarla daha 
sağlıklı ilişki ve iletişim kurmak, yap-
tıkları yanlışlıkları görmek için çocuk 
kitaplarını da okumaları gerekir. Ne 
yazık ki büyükler, çocuk kitaplarını 
okumazlar. Dediğiniz gibi annelerin/

Yukarıda değindiğim gibi ilk yaz-
dıklarım yetişkinlere ilişkindi. Sonra 
geleceğin sağlıklı okuyucularını ye-
tiştirmek düşüncesiyle Kırık Testi adlı 
bir çocuk romanı, Gül Açar Yüreğimde 
adlı bir çocuk öyküsü yazdım. Yazdı-
ğım çocuk kitaplarıyla ödüller aldım, 
ödüller yazdıklarımı yayımlamama 
destek oldu. Bildiğiniz gibi, ağır aksak 
da olsa sürdü geldi işte.

Görünmez olmak isteyen Doğan, 
kendini aramak adına yola koyulan 
Barış, şarkıcı olmak için yanıp tu-
tuşan Aslı, kuş olup uçmak isteyen 
Erdinç, kimlik çatışmasının ortasın-
daki Ezgi, uzaya kendini kaptırmış 
Onur ve bir an evvel büyümek için 
can atan Barış; son kitabınızdaki 
yedi ayrı hikâyenin bu yedi ayrı kah-
ramanının ortak özelliği kendini 
arayan çocuklar olmaları. Nasıl doğ-
du Kendini Arayan Çocuk? 

Adlarından söz ettiğiniz öykü-
lerle birlikte yirmi/yirmi beş öykü 
daha yazmıştım. Bunun yedi tanesi 
kitaplaştı. Bu öykülerin ana konusu, 
ortak paydası, kimlik arayışları ve ay-
kırı düşlerdi… Biliyorsunuz, çocuklar 
kendileri oluncaya değin hiç olmadık  

şeyler düşünürler, hiç olmayacak şey-
lere özenir, öykünürler. Ulaşamaya-
cakları şeyler denerler. Bu arada kırılır, 
incinir ve özgüvenlerini yitirirler. Biz 
de bugünlere birçok şeyi deneyerek, 
sınayarak, düşüp kalkarak geldik; ol-
mayacak düşlerin peşinden koştuk. 
Ben de görünmez olmayı, kuş olup uç-
mayı, balık olup yüzmeyi istemişim-
dir. Ama insanın ya da diğer canlıların 
kendisinden başkası olmasına olanak 
yoktur. İnsan gelişebilir, değişebilir, 
derinleşebilir, ama bir başkası olamaz. 
Ya da Luther’in dediği gibi: “İnsanlar, 
balık gibi yüzebiliyor, kuş gibi uçabi-
liyor, ama insan gibi yaşamayı bilmi-
yor...” Bana göre sanatın temel amacı, 
işi, işlevi; insanın, insan gibi, insan 
onuruna yakışır biçimde yaşamasını 
sağlamaktır.  

Cesare Pavese’nin dediği gibi, 
“Hayat yaşantı aramak değil, kendi-
ni aramaktır.” Bu arayışta çocuğun 
yolunu kaybetmemesi, kendine va-
rabilmesi için anne babalara düşen 
sorumluluklar üzerine konuşabilir 
miyiz?  

Öncelikle anne babaların, ilgili-
lerin ve yetkililerin çocukları doğru 
ve benliğine uygun biçimde yönlen-
dirmeleri gerekir. Kendileri olmaları, 
kendilerini geliştirmeleri, özgür birey 
olmaları için çaba göstermeleri ge-
rekir. Çocuklar ve gençler sürekli bir 
arayış içindedir. Durup oturuncaya, 
kendileri oluncaya kadar çok düşünce 
değiştirirler. Aslında gide gide kendi-
lerine varırlar. Kendileri olurlar. Bu 
arada önlerine duran, yollarını kesen, 
yanlış yönlendiren çok sayıda uyarı-
cılarla karşılaşırlar. Yanılmamaları, 
yenilmemeleri için yardımcı olmak; 
kendilerini gerçekleştirmeleri için 
desteklemek, yönlendirmek gerekir. 
Ne yazık ki çoğu anne baba, çocuk 
eğitimi konusunda oldukça bilgisiz 
ve bilinçsiz. Nasıl yetiştirilmişlerse, 
nasıl görmüşlerse öyle yetiştirmeye, 
eğitmeye çalışırlar. Bilmediklerinin bi-
lincinde değiller. Çocuklarını kendile-
rine benzetmeye, beklentilerini onlar 
aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışıyor-
lar. Çocukların çoğu, anne babasının 
silik soluk bir uzantısı olup çıkıyor.  
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Dayım asık bir yüzle, “Günaydın yavrum,” dedi.
Sarılsın okşasın diye bekledim. Öylece durup baktı. 

“Bir şey mi istiyorsun yeğenim?” dedi.
Oh dedim içimden. Sonunda anımsayan biri çıktı. O 

bana sarılmadı; ama ben ona sarılayım, dedim. Koşup 
boynuna atıldım. Beklemiyordu. Nerdeyse düşecekti. 
Şaşırdı. 
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“Hayallerinizi, kovmayın, çünkü onlar gittiler 
mi siz kalırsınız belki, fakat artık yaşamıyorsunuz 
demektir.” demiş Mark Twain. Kısacası hayalleri 
olmadan bir hiçtir insan.

Ve ne güzeldir hayal kurmak, bu hayale tutkuyla 
bağlanmak, heyecanlanıp uğruna çabalamak…

Ama asıl amaç o hayale ulaşmaktan çok, bu 
yolda kendini bulmaktır.

Bu gerçeği size fısıldayan sıcacık öykülerde iyi 
yolculuklar…

Kendini bulma, kişilik kazanma süreçlerini 
olay akışı içinde deneyimleten, okurunu hayatın 
gerçekleriyle yüzleştiren öyküler.

Hamdullah Köseoğlu’nun şiir gibi anlatımıyla…

Kendini Arayan Çocuk
Hamdullah Köseoğlu

Resimleyen: Nuran Balcı Özekçin
Tudem Yayınları, 104 sayfa

değerlerin yaratıcısı, üreticisi insan-
dır. Söz konusu öykülerin ortak pay-
dası insan olmak, kendini bulmak ve 
bilmektir. Bir başkasına özenmek, öy-
künmek yerine; kendini geliştirmek, 
yetiştirmek, gerçekleştirmektir. Söz-
gelimi kuş olmak ayrı şeydir, kuş gibi 
uçmak ayrı şeydir. Kuş olmaya, balık 
olmaya olanak yoktur. Ama kuş gibi 
uçmak, balık gibi yüzmek olanaklıdır. 
Umarım o ince ayrıntıyı, temel gerçeği 
iyi görürler; kara ve aykırı düşünlerin 
peşine düşüp yanlış yola sapmazlar. 
Kırılmaz, incinmez, örselenmezler...

Elif ŞAHİN HAMİDİ

babaların biraz, “kafa yorması” gere-
kir. Eğer yolun başında kafa yormaz-
larsa, sonra çokça yorulacaklardır… 
Yedirmek doyurmak, giydirmek süs-
lemek kadar, sevmek ve özgüven aşı-
lamak da gerekir. Onların dünyalarına 
girmek, onlara ulaşmak gerekir. On-
ların da, yetişkinler gibi haklara sahip 
bireyler olduklarını unutmamak gere-
kir. Sözün özü: Çocukların en büyük, 
en doğal hakkı, çocuk olma hakkıdır. 
O hakkın sınırlarını çok iyi bilmek ve 
çiğnememek gerekir.

Bu öyküleri çocuklardan çok 
büyüklerin, ebeveynlerin okuması, 
özümsemesi gerekir diye düşünüyo-
rum. Yetişkinlerin de düş gücünün 
kapılarını aralamaları ve bu kapının 
kapanmaması için çaba sarf etmeleri 
şart değil mi?

Ben genellikle, çocuklar için yazı-
lanların büyükler tarafından da oku-
nacağına inanıyorum. Söz konusu 
örneklerde −örtük de olsa− ilgililere, 
yetkililere uyarılar, öneriler, gönder-
meler var. Eğer anneler/babalar, eği-
timciler, ilgililer, yetkililer okuyor-
larsa, düş gücünün ne kadar önemli, 
gerekli olduğunu biliyorlardır. Çocuk 
yazınının temel amacı/işlevi bir an-
lamda çocuğun duygu, düşünce ve 
düş gücünü zenginleştirmektir. Ya-
şadığı dünyayı bu anlamda değiştir-
mek, dönüştürmek, güzelleştirmektir.  

Yaşamı, yaşanır kılmaktır. Düş gü-
cünden yoksun çocuklar, gençler ya 
da yetişkinler, işgücünden de yoksun 
olurlar. Yaratıcı, üretici olamazlar. Bil-
diğiniz gibi önce düş, sonra iş gelir. İş, 

düşün eyleme dönüşmesidir. 
Ne yazık ki genel çoğunluk, 
düşleri tehlikeli bir sayrılık 
olarak görüyor. Düşten, dü-
şünceden korkuyor. Çocuk-

ların düş güçlerini törpülemeye, yok 
etmeye çalışıyor. Kapı açmak yerine, 
önlerindeki kapıları da kapatıyor. 

Çok masalsı ve şiirsel bir dille 
yazıyorsunuz. Bu dilin oluşumun-

da, kendini arayış mücadelenizin 
başladığı çocukluk yıllarınızdan 

itibaren size yol gösteren kitap-
lar, yazarlar üzerine konuşabilir 

miyiz biraz?
Ben yazdığım öykülerde, 

romanlarda, masallarda bü-
tün yazınsal türlerin anlatım 
özelliklerinden, olanakların-
dan yararlanmaya çalışıyo-
rum. Dün şiir yazıyordum, 

bugün de en çok şiir okuyorum. Öyle 
sanıyorum, bu da doğal ve dolaylı 
olarak yazdıklarıma yansıyor. Yazın-
sal türler içinde en çok −şiirden son-
ra− öksüz bir tür olduğu için masalı 
seviyorum. Masalın da şiirden türe-
diğine inanıyorum. Benim çocuklu-
ğumda, şimdiki gibi birbirinden gü-
zel çocuk kitapları yoktu. Öncelikle 
okunması gereken kitaplar yerine, 
çok sağlıksız örnekler okudum. Açık-
çası şu çocuk kitaplarını okudum 
diyemiyorum. Hep büyükler için 
üretilen kitapları okumaya çalıştım.  
Gereği gibi algıladığımı, anladığımı, 
yararlandığımı da sanmıyorum.

Neyse ki bu hikâyelerdeki çocuk-
ların hepsi bir rüya görüyor ve o 
rüyadan uyanıyor; kendini buluyor. 
Gerçek hayatta da rüyalara kapılıp, o 
rüyalarda kaybolmamak için çocuk-
lara neler tavsiye edersiniz? 

Düşünme, özenme, öykünme sü-
recini düş olarak görüyorum; düş 
olarak anlatmaya çalışıyorum. İzle-
diğim kadarıyla çocuklar, doğalarına 
aykırı olan, işlevini yitirmiş şeylerin 
düşünü kuruyorlar. Onlar gibi olmak 
istiyorlar. Yaşayıp −düşte− zorlukları-
nı, açmazlarını, çıkmazlarını, yanlış-
lıklarını görünce de uyanıp kendileri 
olmak istiyorlar. Sanatın ana düşünce-
si, ana sorunu insandır. Çünkü bütün  
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mümkün olan kentin en büyük ma-
ğazasında bile bulamaz arkadaşının 
kaybolan mutluluk hissini. Porsuk eve 
döndüğünde arkadaşı Fare sevinçle 
sarılır ona, huysuzluk yaptığı için on-
dan özür diler. Porsuk yorgundur ama 
ateşin karşısında oturup mutluluk 
hissini aradığı yerleri arkadaşına anla-
tırken ikisi de çok eğlenir. İki arkadaş 
bir daha mutluluğu aramaya kalkmaz 
çünkü mutluluk zaten hep oradadır. 
Fare’nin Porsuk’u sevinçle karşılayıp 
özür dilemesi olayların seyrini değiş-
tirivermiştir.

Benzer yaklaşımı “Maymun’un 
Somurtması” masalında da görürüz. 
Maymun ağaçta mangoya uzanır-
ken burnuna bir sinek konar, sineği 
burnundan kovmaya çalışırken bir 
ara somurtur. Onu gören Papağan 
Maymun’a neden somurttuğunu so-
rar. Maymun somurtmadığını söylese 
de Papağan Maymun’un somurttu-
ğu konusunda kararlıdır, ısrar eder. 
Israr ettikçe yüzünde bir somurtma 
ifadesi belirir. Yüzündeki somurtma 
Fil’e, Fil’den de Aslan’a geçer, derken 
ormanda somurtanların sayısı gittik-
çe artar. Bu döngüyü yine Maymun 
kırar. Arkadaşlarından özür dileme-
si ve onlara burnuna konan sineği  

Yaşam, diğer masallardaki gibi siyah 
ve beyazla tanımlanmamış. Aksine  
ormanın yeşili yaşamın çok renklili-
ğiyle daha da derinleşmiş.

MUTLULUĞU ARAYAN PORSUK
Bu rengârenk on bir masal için-

de en çok “Porsuk ve Mutlu His”i ve 
“Maymun’un Somurtması”nı sevdim. 
“Porsuk ve Mutlu His”te, arkadaşı 
Fare’nin kaybolan mutluluk hissini 
aramaya çıkan Porsuk dikkate değer 
bir karakter. Bir gün önce kendini 
mutlu hisseden ve ertesi gün aniden 
bu hissin kaybolduğunu gören Fare 
sessizdir. Porsuk, arkadaşının kaybo-
lan mutluluk hissini bulmak için önce 
onun üstünü arar, sonra da evini. Mut-
luluğun evde olmadığını anlayan Por-
suk yollara düşer. Bahçelere, parklara, 
karlı çatılara, yıldızlara, pastaneye ve 
aklına gelen her dükkâna mutlu bir 
his almak istediğini söyler. Ama hiç-
birinde yoktur. İçinde her şey bulmak 

Uyumadan önce çocuklara oku-
nan ya da anlatılan masalların onları 
sakinleştirmesi ve renkli rüyalara taşı-
ması amaçlansa da bu amacın derin-
lerinde masalların aslında çocukları 
başka bir açıdan uyandırması da iste-
nir. Bence insanı fiziksel olarak uyu-
turken ruhsal olarak uyandıran masal-
lar iyi masallardır. Sam Taplin’in kısa 
masalları da böyle; insanın aklına pek 
çok soru tohumunu ekerek uykuya 
dalmasını sağlıyor. İçimize bir merak 
ve soru düşmeye görsün, elbet gerisi 
de yeşerecektir, değil mi?  

Beş Dakikalık Uykudan Önce 
Masalları’nda on bir yeşil masal var. 
Bildiğimiz, alışageldiğimiz düşün-
celerle oyun oynayan masallar hepsi 
de. Kedi-köpekle arkadaş oluyor, sin-
cap-tilkiyle. Masallarda bunlar zaten 
oluyor demeyin, çünkü bunlar başka. 
Bu masallarda diğerinden farklı ol-
mak ona benzemekle harmanlanmış. 

Sevgiyle anlatılan masallar
Sam Taplin’in Beş Dakikalık Uykudan Önce Masalları’nda, evrenin bütünlüğü ve yaşamı akışa 
bırakmanın güzelliği pek çok masaldan çocuklara gülümsüyor. Minik okurlar yaşamı ceza/ödül 
mantığı üzerinden korkuyla değil, sevgiyle öğreniyor.

Nilay YILMAZ

Beş Dakikalık Uykudan Önce Masalları
Sam Taplin

Resimleyen: Ag Jatkowska
Çeviren: Seda Çıngay

Remzi Kitabevi, 104 sayfa
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anlatmasıyla ormana bu kez de kah-
kahalar yayılır. Hayvanların hepsi 
gülmeye, garip sesler çıkarmaya, vi-
yaklamaya ve ulumaya başlar. Onlar 
güldükçe yüzlerindeki somurtmanın 
yok olduğunu fark etmeseler de hepsi 
bir anda birbirinden neşeli olmuştur. 
Orman gerçek rengine kavuşmuştur.

Evrendeki her olayın, her şeyin ve 
herkesin birbiriyle bağlı oluşu, bir-
birini etkilemesi gibi temalar masal-
ların altyapısında kendisini sıklıkla 
hissettiriyor. Evrenin bütünlüğü ve 
yaşamı akışa bırakmanın güzelliği pek 
çok masaldan çocuklara gülümsüyor. 
“Küçük Aslan’ın Kükremesi” masalın-
da her hayvanın sesini taklit edebilen 
ama bir türlü aslan gibi kükreyemeyen 
Aslan’ın, kükreyemediği için üzülme-
yi, söylenmeyi ve kükremek için ısrar 
etmeyi bırakmasıyla kükreyivermesi, 
“Küçük Kaplan ve Ada” masalında ise 
yüzemeyen Kaplan’ın yüzmüyormuş 
gibi yapıp suyla oyun oynarken kendi-
ni adada bulması gibi konular, Doğu 
felsefesindeki, “bir şeyi yapmadan onu 
yapmak, bir şey yapmamakla meşgul 
olmak, anda yaşamak ve yaşanılan 

anın tadını çıkar-
mak” gibi görüş-

lere gönderme 
yapması açı-
sından Batı 
masallarındaki 

siyah-beyaz/iyi-kötü yaklaşımından 
ayrılıyor. Bu masallarda herkes hem 
iyi hem de kötü, yani her rengi içinde 
barındıran karakterler var ve masalın 
sonunda kötü karakterlerin bir şeyi 
öğrenmeleri için acı bir bedel ödeme-
leri gerekmiyor. Öğrenme süreci ödül 
ve ceza üzerinde kurulu değil; her 
duygu olması gerektiği gibi doğal bir 
şekilde akıp geliyor. Doğrular tehdit-
lerle ve korku salarak dayatılmayınca 
söyleneni duymak sanki daha kolay-
laşıyor. Didaktik söylemlerin kendile-
rine en çok yer bulduğu tür olan ma-
sallar, kıssadan hisselerini çocukların 
gözüne sokan sözcüklerle değil de 
satır arasında duyumsanan duygularla 
anlatınca bence daha da güzelleşiyor.

BU BENİM, BENİM, BENİM
Didaktizmin anlatmayı kolaylaş-

tırdığı ancak okumayı sevimsizleştir-
diği bazı konular için de bu yaklaşım iyi 
bir örnek. Örneğin “Küçük Ayı ve Saat” 
masalında zamanın göreceliği, “Köpek 
ve Şemsiyesi” masalında ise mülkiyet 
ve sahiplenme duygusunun özgürlüğü 
kısıtlaması yine bu felsefe bağlamında 
oldukça güzel ifade edilmiş.

“Köpek ve Şemsiyesi”nde Köpek’in 
yağmurlu bir günde yürüyüş yaparken 
ıslananları şemsiyesi altına gönül-
süzce almak zorunda kalması, kendi 
şemsiyesi olmasına rağmen diğerleri 

gibi ıslandığı için yağmurun 
keyfini çıkaramaması ve  

sürekli söylenerek  
 

 

şemsiyesi altındaki diğer hayvanları 
huzursuz etmesi hiç de planladığı bir 
yürüyüş biçimi değildir. Çizmeleri su 
doluyken bununla eğlenebilen Sincap 
ve Sincap’la birlikte su birikintilerinde 
zıplayan Tavşan; Köpek’in anın tadını 
çıkarmasına, planları bozulmuş olsa 
da bunu dert etmeyip yeni durum 
içinde de eğlenmenin mümkün ola-
bileceğini görmesine yardım etmiştir. 
Üstelik bir şeye “bu benim benim be-
nim” demek hiç de eğlenceli değildir.

Kısacası, bu uykudan önce ma-
sallarının hepsinde bir farkındalık ve 
bu farkındalığın getirdiği dönüşüm 
dikkati çekiyor. Sam Taplin’in masal-
ları kadar sevimli olan Ag Jatkowska 
çizimleri de çocukları uykuya dalma-
dan önce pek çok renkle ve renkli dü-
şünceyle buluşturacağa benziyor. Kıs-
sadan hisselerin çocuğun gözü açılsın 
ve kulağına küpe olsun diye söylenme-
diği, tek rengin diğerleri üzerine bas-
kı yapıp herkesi kendine benzetmeye 
çalışmadığı, birbirlerine hiç benzeme-
yen arkadaşların farklı olmanın ahengi 
içinde kendi renklerini yaşatabildikle-
ri masalların sayısı umarım çoğalır. Bu 
tür örneklerle karşılaştıkça, çocuklara 
her şeyi siyah ya da beyaz olarak 
tanımlamayacak, onların göz 
bağları kadar ruh bağlarını 
da açmayı amaçlayacak ve 
özgürleşmelerine yardım 
edecek masalcıların çoğala-
cağına inanıyorum.



aymamış. Tavuk prenses Mumu biraz 
şaşkınlaştıktan sonra “gıt gıt”lamaya 
ve solucan yemeye alışmış, Juju da 
sarayın keyfine. Ama Juju sarayın 
yalnızlığını ve sıkıcılığını fark edin-
ce, hele de doğum gününde kutlama 
sofrasına “şahane kızarmış bir tavuk 
gelince”, yaptığının ne kadar korkunç 

olduğu kafasına dank dunk et-
miş! Ve “N’olur kardeşim 

olmasın masanın üze-
rindeki kızarmış tavuk, 
n’olur,” diye dualar ede-
rek binbir sihir denemiş!

Neyse ki, akıllı Mu-
mu, sarayın sofrasına 
“mis gibi kızarmış tavuk 
olmayacak” kadar akıl-

lı olduğu için sırra kadem 
basmış! Belki de basmamış! Bi-
lemiyoruz, o kısmını okuyup 
öğrenmek elbette okura kalmış! 

Ama kardeşlik, arkadaşlık, paylaş-
ma, yaptığı hatayı anlayıp değiştirme 
gibi güzel şeyler bütün herkesin kafa-
sına bir kere daha girmiş. Neyse ki öyle 
kafamıza vurarak değil, güzel güzel ve 
eğlenceli eğlenceli anlatarak yapmış 
bunu yazar. Tek çocuklara gelince... 
Bence anne babanıza biraz ısrar edin 
ki hayatta kavga edecek, hırpalayacak 
ve çok ama çok sevecek birisi hep ya-
nınızda olsun! 

Bunun üzerine Kral emir vermiş: 
Kimse Juju’nun kaçırıldığının lafı-
nı bile etmeyecekmiş. Koca sarayda 
tek başına kalan Prenses Mumu da 
ikizi olduğundan bihaber büyümüş, 
serpilmiş. Ama çok sıkılıyormuş; 

anne babasının sürekli hüzünlü olma-
sından, oynayacak, dertleşecek, payla-
şacak, kavga edecek bir kardeşi olma-
masından tabii ki... 

CADI PUFLAYINCA
Mumu pamuklara sarılıp sarmala-

nıp, dünyanın en harika yemeklerini 
yerken, Juju da küçük bir cadı olarak 
büyüyormuş. Ama kir pas içinde, güve 
ezmesi ya da fare sucuğu yiyerek. Bir 
de Aygölge’nin her tür sihrini öğre-
nerek. Ve bir gün gelmiş, Aygölge 
“puf ”lamak üzere olduğunu anlayınca, 
gerçeği Juju’ya söyleyivermiş: “Sen ger-
çek bir prensessin. Git, aileni bul, onla-
ra gerçeği anlat!” Ve tabii ki, “hainlik” 
öğrenen Juju, Mumu’yu görünce biraz 
intikam almak istemiş. Sihriyle ikiz 
kardeşini tavuğa çevirivermiş! Uyum-
suz cadı prenses olarak da Mumu’nun 
yerine geçmiş. Su damlası gibi ben-
zer oldukları için kimse duruma  

Acı gerçeği yekten söyleyeyim. 
Tek çocuk olanlara hep üzülürüm. 
Hem de çok. En çok onların sürüyle 
arkadaşları olmasını isterim. Çünkü 
tek çocuklar hem anne babanın sinir 
krizlerini tek başına kaldırmak zorun-
dadırlar hem de onların üzüntülerine 
tek başlarına dayanmak. Çocukken 
beş taş, el kızartmaca, sek sek oy-
nayacak en yakın arkadaşlar, 
kardeşlerdir çünkü. Ayrıca 
kıran kırana kavga edile-
cek en yakın kişi de kar-
deştir. Büyüyünce de en 
yakın dert ortağı. Yoksa 
hayat çok sıkıcıdır. Hat-
ta prenses olmanız bile, 
tek çocuk olma sıkıntı-
sını gidermeye yetmeyebilir. 
Ki Zeynep Alpaslan’ın kitabı Tavuk 
Prenses’te bunu pek de güzel şekil-
de görüyoruz. Neymiş anlatalım. 

JUJU İLE MUMU
Çok çok eskilerde, Pamukya 

diye bir ülke varmış. Ve elbette bu 
ülkenin Ulugıdı isimli bir kralıyla Be-
gonvil isimli bir kraliçesi varmış. Za-
man içinde şirin mi şirin minik ikiz 
kızları olmuş. Prenses Juju ve Prenses 
Mumu. Elbette, bir su tanesi kadar bir-
birlerine benziyor, Pamukya’ya mut-
luluk getiriyorlarmış. Amma velakin 
Pamukya’nın biraz dışında karanlık 
bir orman varmış, o ormanın içinde 
de yılanıyla yaşayan Aygölge isimli 
bir cadı. Ve maalesef Pamukyalılardan 
biri Aygölge’nin yılanını öldürünce, 
Pamukya artık eskisi gibi bir yer ol-
maktan çıkmış. Çünkü Aygölge, in-
tikam olsun diye, prenseslerden Juju 
olanını alıp hop kaçırmış ve yaptığı 
büyü sayesinde görünmez olan or-
mandaki kulübesinde saklamış. Minik 
bebekleri kaçırılan kral ile kraliçenin 
ne hâle geldiğini tahmin etmişsinizdir 
tabii ki. Perişan olmuşlar, Pamukya 
halkı da öyle. 

Tavuk da olsa, 
kardeşin olsun!
Zeynep Alpaslan’ın yazdığı, Reha Barış’ın canlı resimlerle bezediği Tavuk Prenses, hem öyküsü hem 
de tasarımıyla eğlenceli bir kitap. Klasik masal unsurlarına yaslanarak kardeşlik, arkadaşlık, paylaşma, 
yaptığı hatayı anlayıp değiştirme gibi güzel şeylerden sıkmadan, üstelik hafifçe tiye alarak bahsediyor. 

Nazan ÖZCAN

Tavuk Prenses
Zeynep Alpaslan

Resimleyen: Reha Barış
Mavibulut Yayınları, 112 sayfa
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dolaşmaya devam ediyor. Paul Ho-
ward’ın naif ve etkileyici müthiş ka-
rakalem resimlerle donattığı serinin 
önceki kitapları da birer hayvan ma-
cerası: Evine Dönmek İstemeyen Kedi, 
Karanlıktan Korkan Baykuş, Hayatı 
Keşfetmek İsteyen Penguen, Karıncanın 
Ne Olduğunu Bilmeyen Karıncayiyen 
ve Büyümek İsteyen Goril. Hepsi hem 

iyi vakit geçirmek hem hayvanları 
ve doğayı tanımak hem de cesaret, 

birey olma, kendine güvenme, 
sevgi, dayanışma gibi kavramlar 

üzerinde düşünmek için gü-
zel birer öykü. Pes Etmeyen 

Tavuk’un kapağına, “Yavru 
Hayvanlar” serisinin 33 

bin adet sattığı bilgisi 
eklenmiş. Ne diyelim, 

tatlılıkla anlatılmış 
bu eğlenceli mace-

ranın da serinin 
diğer kitapları-

nın da okuru 
bol olsun. 

gidemeyeceğinin farkındadır; bir araç 
bulup gizlice içine atlayacaktır. Fakat 
ilk gün bula bula bir çöp kamyonu, 
ikinci gün bir itfaiye arabası, üçüncü 
gün asfalt döken bir silindir, dördün-
cü günse çılgın bir 
motosiklet bulur ve 
oraya bir türlü ula-
şamaz. Özetle, bizim 
kararlı tavuğumuz Hil-
da her yeni gün yeni bir 
maceraya uyanır da bir 
türlü yol alıp civcivlere ka-
vuşamaz. Bu da yetmezmiş 
gibi bir de çiftlikteki diğer 
tavuklara alay konusu olmaz 
mı!.. Fakat bu durum arzusunu 
daha da kamçılar ve Hilda enine 
boyuna düşünüp harika bir fikir 
bulur: Yoldan geçen arabalara otos-
top çekecektir! 

Otostop sayesinde kavuştuğu civ-
civlerle geçen harika günün ardından 
Hilda kendisine ait bir ailenin hasreti-
ni çekmeye başlar. Evet, civciv isteğiy-
le yanıp tutuşmaktadır artık. Gurk ol-
muştur, kuluçkaya yatacaktır. Ama bu 
sefer de çiftlik sahibinin gadrine uğrar. 
Ee, ne de olsa çiftliğin en iyi yumurtla-
yan tavuklarından biridir o. Kuluçka-
ya yatacağı süredeki yumurta kaybını 
göze alamaz çiftlikçi. Hilda kuluçkaya 
yatar, o kaldırır. Hilda kaçar, o kovalar. 
Bakalım Hilda pes etmeyip sonunda 
civcivlerine kavuşabilecek mi?

BU HAYVANLAR SEVİLİYOR
Pes Etmeyen Tavuk, İngiliz yazar 

Jill Tomlinson’ın pek çok dile çevrilen 
“Yavru Hayvanlar” serisinin altıncı ki-
tabı. Tomlinson geçirdiği bir hastalık 
sonucu kitaplarını fiziksel zorluklar 
içinde, ailesinin yardımıyla yazmış; 
hatta kendisini okuyup yazamayan 

nadir bir yazar olarak tanımlıyor-
muş. Genç yaşta hayata veda 

etse de kitapları elden ele, 
dilden dile dünyayı  

Hilda küçük bir çilli tavuk. Mısır 
gevreği yemeyi ve itfaiye arabalarını 
çok seviyor. Çiftliğinde sıradan bir ya-
şam sürerken teyzesinin civcivleri ol-
duğu haberini alıncaysa hayatı çılgın 
bir maceraya dönüşüyor.

Hayvanlar, çocuk hikâyelerinin 
vazgeçilmez kahramanları. Kitap say-
falarında onlar da sevinçler, hayal 
kırıklıkları, zorlu mücadeleler, çılgın 
maceralar yaşar, tıpkı insanlar gibi. 
Ah, “Tıpkı insanlar gibi,” deyip de bu 
saydıklarımın insana özgü olduğunu 
zannetmem yetişkinliğin hasarların-
dan biridir olsa olsa, affedin. Hayvan-
lar âleminden, doğadan kopuşum ne-
redeyse ergenliğe girişim kadar eski... 
Neyse, lafı uzatmayayım da tavuk 
Hilda’nın doğal yaşamla soslanmış 
gerçeküstü macerası hem benim gibi 
şehre hapsolmuşlara hem doğa özlemi 
çekenlere hem de doğayı gözlemeyi en 
iyi bilen çocuklara gelsin.

HİLDA TEYZE OLUYOR
Çiftliğinin gözde yumurtacıların-

dan Hilda bir gün teyzesinin civcivleri 
olduğu haberini alır. Öyle heyecan-
lanmıştır ki tatlı yeğenlerini mutlaka 
görmek, onlarla koşup oynamak ister. 
Ama küçük bir sorun vardır. Teyze-
si, kilometrelerce ötedeki bir başka 
çiftlikte yaşamaktadır. Yani civcivleri 
ziyaret etmek istiyorsa meşakkatli ve 
tehlikeli bir yolculuğa çıkması gereke-
cektir.

Cesur bir tavuktur o, her 
şeyi göze alarak sabahın ilk 

ışıklarıyla yola düşer. 
Teyzesinin çiftliği-

ne  yürüyerek  
 

 

Bu tavuğun  
bir bildiği var!
Çocukların hevesle beklediği “Yavru Hayvanlar” serisinin altıncı kitabı nihayet çıktı.  
Jill Tomlinson kedi, baykuş, penguen, karıncayiyen ve gorilden sonra bu sefer bir tavuğun 
öyküsünü anlatıyor. Kararlı mı kararlı, yılmaz tavuk Hilda’dan öğreneceğimiz çok şey var.

Sedef PEKİN

Pes Etmeyen Tavuk
Jill Tomlinson

Resimleyen: Paul Howard
Çeviren: Gökçe Ateş Aytuğ

Hayykitap, 112 sayfa



Italo Calvino’nun Ejderha ile Kelebekler ve Diğer Hikâyeler’i, doğanın başkahraman ve ana mekân 
olduğu üç hikâyeden oluşuyor. Kitabı resimleyen Arjantinli Fabian Negrin ise sayfalara Latin 
Amerika’nın kültürel renginin yanı sıra çizgi roman havası da katmış.

Italo Calvino’nun yeni bir kitabı-
nın yayımlandığını işittiklerinde okur-
ları sevinçten havaya uçacak. Evet, 
Calvino’nun uçabilen yetişkin okurları 
var. Tabii gene de yazarın üç nadide 
masalının bulunduğu Ejderha ile Ke-
lebekler ve Diğer Hikâyeler’in çocuklar 
için hazırlandığı, onlara da okumak, 
okutmak gerektiği unutulmamalı.

Kitap “Ejderha ile Kelebekler”, 
“Süvari ve Ay”, “Üç Uzak Ada” adlı, 
doğanın başkahraman ve ana mekân 
olduğu, birçok ortak noktaya sahip 
üç hikâyeden oluşuyor. Prensesler, 
yakışıklı ve akıllı genç kahramanlar, 
aksi genç kızlar, kötü kalpli korsan-
lar gibi bildiğimiz masal motifleri bu 
hikâyelerde de yer almakta, ancak 
Calvino farkıyla… Anlatıcı, elinize bir 
ortak doğrular listesi tutuştururken, 
zihninize de çelişkiler serpiştirebiliyor 
masal sonlarında. Ve elbette çelişki iyi-
dir. İnsan çelişerek, en başta da kendi-
siyle, daha iyi insan olabiliyor sonuçta.

Bir prenses masalı ya da akıllı genç 
kahraman öyküsü veya bir korsan 
hikâyesi de denebilecek “Ejderha ile 
Kelebekler”, aslında kendinden hoşnut 

Nurduran DUMAN

olmayan bir anti-kahraman anlatısı. 
177 yıldır mağarasında kapalı kalmış, 
kelebekleri çok seven, onlara öykü-
nen, kelebek olmaktan başka bir şey 
düşünmemesi yüzünden özgür kaldığı 
ilk gün gene mağaraya hapsedilen bir 
ejderhanın öyküsü bu. Oysa sevimli 
ejderhamız yalnızca kelebek olmak 
istiyor; geçtiği yerlerde tüm canlıların 
ondan kaçmamasını, onu sevmesini 
arzuluyor.

“Süvari ve Ay” için de bir prenses 
ile cesur genç kahraman kavuşması 
denebilir. Ancak aslında tatlı dilin Ay’ı 
bile gökteki yörüngesinden nasıl çıka-
rabileceğinin gösterildiği bir ay güzel-
lemesi. 

“Üç Uzak Ada” ise bir denizin üs-
tünde, altında, adalarında, dalgaların-
da geçen tam bir deniz macerası. Yine 
akıllı genç kahraman, güzel genç kız, 
kötü kalpli korsanlar… Bu masalda 
ayrıca denizlerin altının da, aybalıkla-
rından ayların, denizanalarından bu-
lutların dolaştığı bir göğü var. Balina 
iskeletlerinden, eski savaş gemilerin-
den şatoları, dans edilecek yosundan 

çayırları, gecenin ve dibin uçurumla-
rını aydınlatan incilerden ışıkları var. 
Kahramanın balığın karnında yaptığı 
yolculuğun Yunus Peygamber kıssası-
nı anımsatması ise “metinler-arasılık” 
üstüne düşünmek için iyi bir örnek. 
Kahramanın, sesine kapılıp gitmek 
yerine ona tatlı dille yanıt vererek yar-
dımını aldığı sirenle ilişkisi üstüne ise 
şöyle demek yeridir: Her denizcinin 
böyle siren dostu olsun. 

İlk hikâyede evet, belki, ama diğer 
iki öyküde kahramanların tatlı dili 
karşılarındakini etkilemek için kullan-
dığı sanılmasın; iyi kalpli, akıllı, karşı-
sındakine saygı duyan, nezaket sahibi 
genç adamlar onlar. Yeryüzündeki 
sayılarının artması gayet gönül rahat-
lığıyla dilenebilir. 

Kitabı resimleyen Arjantinli Fabi-
an Negrin, sayfalara Latin Amerika’nın 
kültürel renginin yanı sıra bir çizgi 
roman havası da katmış. Kahraman-
lar yakışıklı ve güzel, mekânlar tablo 
gibi, korsanlar ve diğer karakterler ise 
komik. Calvino’nun ince esprilerini 
yakalamış resimler bunlar. Deniz ve 
denize ilişkin her şey resimlerde de 
güzel. Ay ise, ay biricik, şahane. 

Ejderha ile Kelebekler ve Diğer Hikâyeler
Italo Calvino

Resimleyen: Fabian Negrin 
Çeviren: Filiz Özdem

Yapı Kredi Yayınları, 96 sayfa

Şefkatli ejderhalar, 
nazik korsanlar…
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Edebiyatta 50. yılını dolduran Necati Tosuner, eski kitaplarından çocukların okuyabileceği öyküleri 
seçerek bir derleme oluşturmuş. Bu öykülerde kambur bir dayı ile altı yaşındaki yeğen hayatın 
karelerinden geçerken, Tosuner “çocuk edebiyatı” nasıl üretilir sorusu üzerine de düşündürüyor.

Çocukların kendilerine özgü bir 
dil dünyası vardır, onlardan pek de 
beklenmeyen (nedense, belki de bu 
sayede) incelikler yakalarlar konuşur-
larken. Şaşırtma ustasıdırlar. Dili eğip 
büker, kırıp parçalar, duyup dinledik-
lerini sakince, bir oyuncakla oynar 
gibi sabırla ve ilgiyle kesip yapıştırırlar. 
Yeni bir dil yaratmaya kadar vardırır-
lar işi neredeyse. Farkında olmadan, 
son derece iddialıdırlar. Tam da ora-
ya, o yeni dile yaklaşmışken karşıla-
rındakileri ele geçirirler. Üstelik bunu 
marifetlerini göstermek amacıyla 
değil, başüstü düşmeden nasıl yürü-
yeceklerini öğrenir gibi kendiliğinden 
beceriverirler. Onları yakından izle-
yenler, her sözlerine anlama çabasıyla 
kulak verenler bu özelliklerini gayet 
iyi bilir. Ve bunu fark ettikleri andan 
itibaren onların da dili 
değişir. Hatırlamaya 

Pelin ÖZER

başlamışlardır muhtemelen. Artık 
karşılarında “çocuk” yoktur. Sahneden 
inmeye karar verir, öğreten ve aynı za-
manda can sıkan bir “büyük” olmak-
tan da, sanki karşılarındakiyle aynı 
yaştaymış gibi yapan, bir bakıma on-
ların dünyasını taklit eden bir “küçük” 
olmaktan da vazgeçerler. 

Sadece bu süreci düşünmek bile 
çocuk yazarlığının tuzakları, zorluk-
ları, incelikleri üzerine düşünmeye 
götürüyor insanı. Ne de olsa dil duy-
gularını hayal etmekte zorlandığımız 
bir okur kitlesi söz konusu. Onların 
dünyasından içeri girebilmek için her 
zaman iyi yazar olmak yetmez; o dille 
jonglör misali oynayan, ele gelmez yu-
murcakların dil dünyasına çok yakın 
bir yere çadır kurmak gerekir. 

ÇOCUKLUĞUN MUCİZE DİLİ
Necati Tosuner’in eski kitapla-

rından çocukların okuyabileceği 
nitelikteki öykülerini derleyerek 
oluşturduğu Dayım Balon Ol-

muş da bu açıdan güzel bir 
örnek; çocuksu olmadan 

çocukluğun mucize 
diline yerleşilebilece-
ğini kanıtlıyor. 

Bu sene Susmak 
Nasıl da Yoruyor İn-
sanı adlı kitabıyla 

yazarlığında 50. yaşı-
na basan Tosuner’in, 

yazarlığının ilk yılla-
rında kaleme aldığı öy-

külerden oluşan bu küçük 
kitabında (siz onun cüssesine 

bakmayın, devlere tezat nasıl da 
doludur bazen küçük şeyler) 
kambur bir dayının altı yaşında-
ki yeğeniyle sohbetleri, gezileri, 
hayata karışan, hayattan kaçan 

hâlleri, coşkuları, hüzünleri, ne-
şeleri, düş kırıklıkları, beklentileri, 

umut ve umutsuzlukları ve daha ne-
ler neler arzı endam ediyor. Yazarın, 
kitabı böylesine önemli bir dönemeçte 

yayımlamış olması ayrıca anlamlı. Bir 
bakıma, yaşlılık çocukluğa bağlanıyor, 
çember tamamlanıyor ve insanın iki 
yakası bir araya geliyor.

DOĞALLIĞINDAKİ “EDEBİYAT”
Dayım Balon Olmuş’taki sekiz öy-

künün bizzat çocuklar için yazılmamış 
olması, onları çocuk okurlar nezdinde 
de daha da değerli kılıyor olmalı. Ne 
de olsa büyükler, tam da kendileri gibi 
olduklarında sözleri ve tavırlarıyla et-
kileyebiliyorlar çocukları. Yazarlığın 
çocukluk halinde kalabilmeyi başa-
ran, bunu hedeflemeden başaran ya-
zarların açıklayamadıkları sır da bu 
olmalı. Necati Tosuner’in bu kitaptaki 
öykülerinin her hecesinde, işte o pek 
çoğumuzda kayboluvermiş çocuksu 
dil ustalığı kendiliğinden sözü ele ge-
çirmiş. Tüm hareketlerdeki, düşünce-
lerdeki özen de ona yaraşır nitelikte. 
Devinimlere eşlik eden bir dil, zarif 
bir dans… Necati Tosuner gibi bir mi-
nimal dil ustasına yaraşacak nitelikte 
tertemiz, neredeyse şeffaf bir düzlem 
yaratan hecelerden desenler çıkarmak, 
kısa filmler çekmek, hayatın gürül-
tüsünü susturan müzikler çıkartmak 
mümkün. Böylesine zengin bir yolcu-
luk davetini reddetmeyi kim aklından 
geçirebilir ki?

Dayım Balon Olmuş
Necati Tosuner

Günışığı Kitaplığı, 88 sayfa

Ustalık yazının 
çocuk halinde



Ezel Dağlar ERGÜDENÇocuk (da) yazar

Genç yazarımız okulların açılma şokuna iyi gelecek ve öğrenmeyi keyifli kılacak bir kitap tanıtıyor 
bu ay: Bil Bakalım Neden?  Larousse ekibi tarafından hazırlanan kitapta okulöncesinden yetişkinliğe 
merakımızı çeken 180 sorunun cevabı var. Renkli, eğlenceli, resimli hem de…

Tilki nasıl ses çıkarır?..

“Yunanlılar olimpiyat oyunlarını niye 
icat etti?” ve “Neden Fransa’ya Fransa 
adı verilmiştir?” gibi eğlenceli sorular. 
(Bu arada ilk sorunun cevabı, Yunan-
ların sporda performans sergileme-
yi çok seviyor olması; ikincisinin ise 
Fransa’ya ilk gelen halklardan birinin 
Franklar olması.) Bölümdeki sorular 
bitip sona geldiğinde ise etkinliklerle 
karşılaşıyoruz. Eşleştirmeler, deneyler 
ve benzerleri. Merak etmeyin, cevap-
ları da var. Ayrıca kitabın çeşitli yerle-
rine saklanmış çıkartmalar da insana 
sürpriz yapıyor. Bunları yapıştırmak 
için yerler de vermişler ama siz ister-
seniz odanızda, defterinizde ya da en 
sevdiğiniz posterin üstünde kullanabi-
lirsiniz onları.

Bölümler arasında dolaştıkça bir-
birinden farklı sorularla karşılaşıyor 
insan. “Doğa” bölümünden, “Neden 

sorulara cevap vermenizi sağlayacak 
türden. Adı: Bil Bakalım Neden?

BU SORULAR EĞLENCELİ
Kitabı elime alınca ilk baktığım 

şey, üstündeki “Larousse” yazısı oldu. 
İnsana hemen devasa ansiklopedi cilt-
lerini anımsatan bu isim, beni biraz 
hayal kırıklığına uğratmadı desem 
yalan olur. Ama sonra derhal titreyip 
kendime geldim. Önyargılarımı bir 
kenara bırakıp kitabı açtım. Veeee bir 
sürü resimle süslenmiş, rengârenk ve 
eğlenceli fontlarla yazılmış sorucuklar 
gördüm. Tekrar mutlu oldum ve oku-
maya başladım.

Bilmeyenlere anlatayım. Kitabın 
altı farklı bölümü var: tarih, doğa, vü-
cudumuz, gündelik hayat, hayvanlar 
ve evrenimiz.  Aman, tarih deyince 
hiç korkmayın. Burada tarih dediği, 

Güzel ekim ayına da gelmiş bulu-
nuyoruz arkadaşlar. Okulun başlan-
gıcını sağa sağlim atlatıp tatile doğru 
giden bir ay bu. Güzel yani, güzel. Eh, 
ay böyle dolu dolu olunca, biz de be-
yinlerimizi çalıştıracak bir kitap tanı-
talım dedik.

Hiç bir arkadaşınız size bir soru 
sorduğunda, “Doğru ya, bu neden olu-
yor acaba?” diye düşündüğünüz oldu 
mu? Ya da sizin birini “ahiret sorusu” 
da denebilecek sorularla zorladığınız? 
Eğer olduysa, neden bahsettiğimi bi-
lirsiniz. Bu sorular insanın beynini 
öyle bir zorlar ki bütün gün düşünür-
sünüz. Cevabı da düşünmekle buluna-
maz aslında ama ne yaparsın!.. Gerçi 
artık internet denen ulu kaynak hepi-
mize yardımcı oluyor bu zor durum-
larda, fakat basılı kitapların da zevki 
bir başka oluyor. Evet, kitabımız, çev-
renizden gelebilecek kafa karıştırıcı 



İyi Kitap  •  Çocuk Kitaplığı  •  Sayı 56  •  Ekim  2013

“Gündelik Hayat” bölümüne gel-
diğimizde, biraz daha felsefik diyebi-
leceğimiz soruların cevaplarını alıyo-
ruz. Oy vermek, okula gitmek, yazı ve 
yabancılarla konuşmamanın yanı sıra, 
daha basit şeylere de yer var bu bö-
lümde: kokan peynirler ve ağız yakan 
biberler başta olmak üzere. Bunları da 
geçince son bölümümüze geliyoruz. 
Sonda olduğuna bakmayın, aslında 
her şeyi kapsıyor bu bölüm. Evet, bil-
diniz: “Evrenimiz”. “Neden yıldızlar 
ölür?”den mevsimlere, uzaya giden 
hayvanlara ve “Samanyolu’na neden 
Batı kültüründe Süt Yolu denir?”e ka-
dar her “büyük” sorunun cevabını alı-
yoruz bu bölümde. 

ANSİKLOPEDİ GİBİ, AMA DEĞİL!
Buraya kadar okumaya devam 

eden ebeveynler varsa, onların akıl-
larında beliren tek sorunun (Bunun 
çocuğumun derslerine ne katkısı ola-
cak?) cevabını vereyim. Çok yardımcı 
olur. Çünkü çoğu işlediğimiz derslerle 
bağlantılı. Fen, coğrafya, tarih gibi ko-
nuların temelini kapsıyor bu sorular. 
Ama bunu tipik okul mantığıyla de-
ğil, eğlendirerek yaptığı için farkına 
varmıyor insan. Hem de ezberlenmiş 
bilgi gibi unutulmaz bunlar, akılda ka-
lır. Ne de olsa resimler, etkinlikler ve 
çıkartmalarla desteklenmişler.  Neyse, 
çocuk okuruma geri dönüyorum. Sen 
sakın bunlara ders gözüyle bakma.  

her mantar yenmez?”, “Neden ısırgan 
otları ellerimiz yakar?” ve “Deniz suyu 
neden tuzludur?” aklımda kalanlar-
dan. Tarih bölümündekilerin aksine, 
bunlar günlük hayatta da işe yaraya-
bilecek şeyler (Eski Yunanlıları ke-
sinlikle aşağılamıyorum ama artık hiç 
görmüyoruz onları ortalıkta).  Bölü-
mün sonunda ise amatör bahçıvanla-
rımızı sevindirecek bir deney var. Ne 
olduğunu şimdi açıklamayacağım ama 
tahmin edebilirsiniz (ipucu: fasulyeyle 
ilgili).

BOL TÜKÜRÜKLÜ OLAYLAR
“Vücudumuz” bölümünde, “Neden 

göbek deliğimiz vardır?” sorusunun 
cevabını bulabilirsiniz. Aynı zamanda 
hıçkırık/hapşırık ve öksürük gibi bol 
tükürüklü olayların da nedeni açık-
lanıyor. Ya da parmak emmeyi bırak-
manın yararlarına dair bizi bilgilendi-
riyor. “Hayvanlar”a geldiğimizde bizi 
ormanlar kralı aslan ve suya ihtiyacı 
olmayan develer karşılıyor. Sonra kur-
naz tilkiye ve bu adı nasıl kazandığı 
konusuna geliyoruz (Tilkiler avlarına 
tuzak kurma ve takip edildiğinde sak-
lanma gibi yeteneklere sahipmiş). Fa-
kat merak etmeyin, hep hayatımızda 
hiç görmediğimiz hayvanlardan bah-
setmiyor kitap, iğnesini batırdıktan 
sonra ölen zavallı arılar, mırlayan ve 
çimen yiyen kediler, ışığa gelen sinek-
lere de yer var elbette.

Ya da şöyle diyeyim: Bunları okulun 
bir parçası olarak düşündüğün için bu 
soruları cevabını aramamazlık yapma. 
Hayatın kendisi bunlar ne de olsa. Vü-
cudunda, üstünde yaşadığın dünyada 
neler olup bittiğini bilmek kadar doğal 
ne olabilir ki!

Sanırım kitabın neye benzediğini 
anlamışsınızdır artık. Küçüklere çok 
eğlenceli bir ansiklopedi diye tanımla-
nabilir, ama bu kitaba biraz haksızlık 
oluyor diyebiliriz. Beynimizi bol bol 
çalıştırırken bizi eğlendirebilecek, aynı 
zamanda gerçekten bilmek istediğiniz 
sorulara cevap verecek bir kaynak. 
Böyle diyerek yazıyı bitiriyorum artık. 
Merakla kalın. Bu arada size cevabı 
kitapta olmayan bir soru da ben sora-
yım: “Tilki nasıl ses çıkarır?”

11

Bil Bakalım Neden?
Larousse

Çeviren: Şilan Evirgen
Yapı Kredi Yayınları 110 sayfa



Öküzü 
boynuzlarından tut!

bilinmez, kızlar sekiz sayfanın içinde 
yazanları yapıp haza birer prenses ha-
nım olmaya çalışırken, hayat da on-
lara sürprizlerini sunmaktan imtina 
etmiyor. Bir gün, eczaneden gülsuyu 
almaya gittiklerinde, tam da kitaptaki 
bir cümleyi harfi harfine kuran esra-
rengiz bir kadınla karşılaşınca kızların 
ortak arkadaşlık hikâyeleri tadından 
yenmeyecek hâle geliyor.

Hilke Rosenboom’un Prensesin 
El Kitabı, yazarın kızlardan biri için 
yazdığı şu cümlelere cuk oturuyor: 
“Annem benim ruhsal bir klima aletine 
benzediğimi söyler durur. İnsanların 
havasını değiştiriyor, onları yatıştırabi-
liyor, keyiflerini yerine getirebiliyormu-
şum”. İşte kitap da tam böyle. Kitap-
taki prenseslik kurallarına gelince, bir 
sürü şey söylenebilir ama en önemli 
kural şu: “Öküzü boynuzlarından tut!”

durumu da pek hayra alamet değildir. 
Terasa, evden kaçmış, üç kızın olduğu 
şehre pat diye gelerek halasının yanı-
na yerleşmiş ama kaçtığını, daha doğ-
rusu neden kaçtığını, en başta kızlara 
bile söylemiyor. Ve Anni de tekerlekli 
sandalyede oturan bir kadınla ardında 
bir paket mektuptan başka hiçbir şey 
bırakmamış bir adamın kızı. Yani as-
lında bakarsanız, her biri bırakın özel 
olmayı, “vasat” bile sayılır. Amma ve-
lakin, onlar aslında birer prenses. Yani 
en azından prenses gibi davranırlarsa, 
o sıkıcı hayatlarından bir nebze kurtu-
lacaklarını hayal ediyorlar. Elbette ki 
çocukluğun ve naif kız çocukluğunun 
saf ve samimi aklıyla.

BAŞ BELASI ATKUYRUKLULAR
Bu oyunu akıllarına getiren sağ-

lam bir sebepleri de var elbette. Ama 
bir dakika, sebepten önce kızların ba-
şındaki “berbat” derdi söylemeliyiz. 
Ana babalarının “tam prenses” olarak 
yetiştirdikleri Atkuyruklular. Sınıf-
larındaki beş altı kişilik “orta sınıf ” 
prensesçikleri, hep pastel renkler giyip 
burunlarından kıl aldırmadıkları gibi, 
bizim tatlı kızları da hor görüyorlar. 
Tamam, belki bizim tatlı kurabiyeler 
hep gri renkte elbiseler giyiyorlar ama 
ruhları asla gri filan değil ki! Hatta di-
ğer birbirinin kopyası kızlardan daha 
gerçek ve daha eğlenceliler. Üstelik 
kimseyi de aşağılamıyorlar. Bu kadar 
da akıllılar. İşte o iyi kalpleri ve akılla-
rıyla, buldukları sekiz sayfalık bir ki-
tap, “Prensesçilik” oyunlarında onlara 
rehberlik ediyor.

Missy’nin babasının dükkânında 
buldukları Prensesin El Kitabı’nın se-
kiz sayfası kızlarımızın hayallerini 
genişletmesine yarıyor. “Belle von W., 
Şanghay 1942 - Bremerhaven 1946, 
Dünya çapında baskısı 1 adet” olan 
kitap, kızların kutsal kitabı oluyor ve 
kitabın tamamını bulmaya yemin edi-
yorlar. Yemini içten ettiklerinden mi 

Çok şükürler olsun, evrende ço-
cuklarını “küçük prensesler” olarak 
doğurmayan ve evrendeki herkese 
“prenses yavrusu”nun, aman da ne 
kadar “prenses” olduğunu zerre bık-
madan usanmadan, döne döne anlat-
mayan ana babalar varmış. Bu “pren-
ses olmayan prensesler” ne yazık ki 
Almanya’nın bir şehrinde yaşarmış. 
Sıradan kızlarmış hepsi. Kimse on-
ların aman da ne şeker, aman da ne 
harika, aman da ne muhteşem, aman 
de ne güzel, aman da ne zeki, aman 
da ne akıllı, aman da ne komik ol-
duklarını söylemezmiş. Onlar sadece 
Almanya’nın soğuk mu soğuk bir şeh-
rinde oturan, 10-11 yaşlarında dört 
kızmış. Anni, Missy, Elina ve Teresa. 
Üstelik aileleri de öyle aman da pek 
muhteşem, aman da pek zengin ve 
aman da pek kültürlü değilmiş. Orta 
sınıf bile değillermiş. Hatta, allah ev-
lerden uzak etsin, fakir ailelerin kız-
larıymış bu ufaklıklar. Bizim memle-
ketteki gibi, “kutsal aile” çocukları bile 
değillermiş. 

“VASAT” KIZLAR
Şöyle ki: Missy hep üzgün bir kız, 

çünkü annesi ardında hiçbir iz bırak-
madan sırra kadem basmış ve o da 
ikinci el kitaplar satan babasıyla ya-
şıyor. Ee, doğal olarak, 10 yaşındaki 
bir kız çocuğu için biraz erken olgun-
laşmak durumunda kalmış. Yani aklı 
başında ama hüzünlü bir kız çocuğu. 
Elina’nın ise korkunç büyük bir ailesi 
var. Anne baba, erkek kardeşler, hala-
lar, teyzeler, dayılar, amcalarla azıcık 
çatlak bir evde yaşıyor. Hele de o kış 
ailenin son derece büyük bir soru-
nu var. Bildiğiniz gibi bir sorun değil 
ama. Çünkü Mavi Ay ölmek üzere. 
Mavi Ay, Rusya kökenli ünlü bir gül 
cinsi ve Elina’nın amcası Yakov, bu 
gül sayesinde ailenin zengin olacağını 
umut ediyor. Eh, aile umudu bir güle 
bağladıysa, takdir edersiniz ki maddi 

Kitabımızın adı Prensesin El Kitabı. Ama hemen telaşa kapılmayın. Hiç de bildiğiniz prenseslik 
kitaplarından değil bu. Mesela vasat mı vasat dört kızı anlatıyor ve bu prensesliğin en önemli 
kuralı, öküzü boynuzlarından tutmak!

Nazan ÖZCAN

Prensesin El Kitabı 
Hilke Rosenboom

Resimleyen: Fransizka Harvey
 Çeviren: Dilek Zaptçıoğlu
İletişim Yayınları, 141 sayfa
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Çocuklar da ilk şaşkınlıklarını atınca, 
güneşe “ateştop” denilen, elektriğin ne 
olduğunu bilmeyen bir gezegende ol-
duklarını anlıyorlar. 

Aybeniz ile Kartal’ın elindeki fen 
ve teknoloji kitabı, Garget’te kutsal bir 
kitapmış gibi saygı görüyor. Çünkü 
bütün halk, güneş tutulmasının aslın-
da güneş kızdığı için olmadığını, doğal 
bir şey olduğunu; böylece hükümdar-
ları Ateşbaş’ın, güneşi sakinleştirebil-
mek adına kendilerinden boşu boşuna 
vergi aldığını anlıyor. Ne yazık ki bu 
gezegende de, tıpkı dünyadaki gibi, 
güç ve para hırsı hâkim. Zorba hü-
kümdar Ateşbaş; Aybeniz ve Kartal ile 
onlara yardım eden Avcı ve Derindü-
şün Dayı’yı yakalamak için peşlerine 
düşüyor. Bilgin ile Mühendis dünyada 
Patron’la mücadele edip çocukları geri 
getirmek için uğraşırken, Aybeniz ile 
Kartal da bu amansız hükümdarla baş 
etmek zorunda kalıyor.

Zamanda geriye gitmek, ileri git-
mek, zamanı yavaşlatmak… Toprak 
Işık, fen ve teknoloji serisinin son ki-
tabı Anne Beni Geri Getir ile zamanla 
oynayan metinler okumayı seven, za-
manda yolculuğun bir gün gerçekle-
şeceğine dair ümit taşıyan okurlara 
soluksuz bir serüven sunuyor.

de uysallaştırmanın yolunu keşfedi-
yor. Bu öyle bir zaman makinesi ki sizi 
bir odaya götürüyor ve orada saatlerce 
kalmanıza rağmen dışarı çıktığınızda 
yalnızca birkaç saniye geçtiğini gö-
rüyorsunuz. Ama tabii Bilgin’in bu 
başarısı, zamanı egemenliği altına al-
mak isteyenleri de baştan çıkarıyor. 
Bilim ve Teknik Araştırmalar Merkezi 
başkanı Filozof, büyük heyecan yara-
tan bu buluşun farklı açılımlarını test 
etmek ve bir an önce ölümsüzlüğün 
müjdesini insanlığa vermek niyetinde. 
Siyah takım elbiseli Patron’un derdi 
ise çok ama çok daha büyük bir pro-
je: insanların dünyada buldukları her 
şeyin katbekat fazlasını bulabilecekleri 
ama zamanın çok daha yavaş aktığı bir 
gezegen. 

Bilgin’in çok daha saf duygular-
la, karısı Mühendis ve kızı Aybeniz 
ile daha çok zaman geçirebilmek için 
keşfettiği bu zaman makinesinin, işin 
içine para ve güç hırsı girince, kötü 
şeylere alet edilmesi kaçınılmaz.

Mesele de Aybeniz ile hayalci ve 
oyunbaz arkadaşı Kartal, odada fen ve 
teknoloji çalışırlarken kopuyor. Patron 
ile Filozof ’un “Yavaş Evren” projesin-
de bir terslik oluyor ve model evren 
minik zaman dondurma odasını yutu-
yor; Aybeniz ile Kartal boşlukta kay-
boluyorlar. Ya da Bilgin ve Mühendis 

öyle sanıyor.

GEZEGENİN ADI GARGET
İki çocuk gözlerini, sa-

kinlerinin Garget adını 
verdikleri, Ateşbaş adın-
da, köylülerden çok fazla 
vergi toplayan acımasız 
bir hükümdarın egemen 
olduğu bir gezegen-
de açıyor. Aybeniz ile 
Kartal’ı ormanda bulan 
Avcı, onlar konuştukça 
hiçbir şey anlamıyor: 

dünya, güneş, gezegen… 

Zamanda yolculuk düşüncesi her 
faninin aklından bir kez geçmiştir, 
desek abartmış olur muyuz? Sanmı-
yorum. Mutluluktan uçtuğumuz ya da 
pişmanlıkla andığımız bir âna hepimiz 
dönmek istemişizdir. Ee, tabii bir de 
“gelecek” var; önümüzdeki yıl sınavı 
kazanabilecek miyiz, çok istediğimiz o 
bisikleti alabilecek miyiz ya da on yıl 
sonra nerede ne yapıyor olacağız? Bir-
çok romana, filme konu olan zaman-
da yolculuğu “henüz” gerçekleştiren 
yok. Ama zamanı yavaşlatan bir ma-
kine bulundu! Bu, Aybeniz’in babası 
Bilgin’in başarısı.

ZAMANI YAVAŞLATAN MAKİNE
Babam Okulun En Çalışkanı ve 

Baba Beni Anlasana kitaplarından 
aşina olduğumuz Toprak Işık’ın son 
romanı Anne Beni Geri Getir adını 
taşıyor. Bu sefer de insanlık tarihi 
boyunca üstüne bolca düşünülen za-
manda yolculuk fikrini ele almış Top-
rak Işık. Tek farkla; Aybeniz’in babası 
Bilgin zamanı geri çevirmenin değilse  

Zaman durdurma makinesi 
icat edilmiş olsaydı…
Fen ve teknoloji dersi konularını serüven dolu bir kurgu içinde ele aldığı Babam Okulun En 
Çalışkanı ve Baba Beni Anlasana kitaplarından tanıdığımız Toprak Işık, son romanı Anne Beni 
Geri Getir’de zaman, mekân, evren konularını irdeliyor, tabii ki heyecanı ihmal etmeden. 

Tuğba ERİŞ

www.tudem.com

A
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Toprak  Işık

Bilim sonunda zamanı yavaşlatmayı 

da başarıyor. Bir odaya girip saatlerce 

kalıyorsunuz. Dışarıya çıktığınızda 

ise sadece beş on saniye geçtiğini 

görüyorsunuz. Böyle bir bilimsel gelişmenin 

ardından elbette ki hayat eskisi gibi 

akmayacaktır. Zamanı egemenliği altına 

alan insanlığın bunun getirdiği olanakları 

sonuna kadar kullanacağına kuşku 

yok. Peki bu güç kullanılırken kontrol 

kaybedilirse neler olur?

Anne Beni Geri Getir zaman ve 

mekânla oynarken adalet ve eşitlik için 

verilen mücadeleyi merkezine alan bir 

maceranın içine çekiyor okurunu. Aynı 

zamanda fen ve t eknoloji konularından 

fiziksel olaylara ait bilgiler de roman 

kurgusu içinde aktarılıyor.

Anne Beni Geri Getir
Toprak Işık

Resimleyen: Doğan Gençsoy
Tudem Yayınları, 168 sayfa



Öncelikle Percy Jack-
son ve Olimposlular: Ca-
navarlar Denizi’nin, 6 ki-
taplık, hem ödüllü hem 
de sinemaya uyarlanma-
ya başlanmış bir serinin 
ikinci kitabı olduğunu 
hatırlatmamda fayda var. 
Yazar Rick Riordan’ın Yu-
nan mitolojisini güzel bir 
şekilde kullanarak kaleme 
aldığı kitaplar, sinemada 
gördüğü ilgiyle beraber 
hızlıca sinemaya uyarla-
nacak gibi görünüyor. 

Seri olması, fantastik 
anlatımının fazlaca olma-
sı (büyü ve tılsımlar değil, 
mitolojinin derinlikleri) 
ve Riordan’ın bir anlamda 
oğlu için yarattığı bilgi ve 
eğlence ağırlıklı kitaplar ol-
ması nedeniyle bu kitaplar 
sıkça Harry Potter serisine  
benzetiliyor. Biliyorsunuz, 
Harry Potter’ın yazarı J. K. Rowling de 
oğlu için yazmaya başlamıştı.

POSEİDON’UN OĞLU
Percy Jackson serisi günümüz ço-

cuklarını Yunan mitolojisinin ayrın-
tılarıyla tanıştırıyor. Kahramanımız 
Percy Jackson annesiyle yaşayıp gider-
ken, bir gün Su Tanrısı Poseidon’un 
biricik oğlu olduğunu öğreniyor, tabii 
doğal olarak kendisi de o andan iti-
baren melez, yani yarı-tanrı unvanı 
kazanıyor. Bu, serinin ilk kitabı olan 
Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek 
Hırsızı’nın konusuydu! Percy’nin yeni 
kimliğinin şaşkınlığıyla birlikte, kaçı-
rılan annesinin peşinde yaşadığı ace-
mice maceraya tanık olmuştuk. Tabii 

kitapta Zeus, Ares gibi tanrılarla ve 
onların melez çocuklarıyla da tanış-
mıştık. Ares’in kızı Clarisse babasın-
dan dolayı biraz kötü ve hırslı bir kızdı 
mesela! Zekâ Tanrıçası Athena’nın kızı 
Annabeth ise olaylara pratik çözümler 
buluyor, zekâsını ortaya döküyordu. 
Thalia, Zeus’un kızı ama talihsizlik so-
nucu hayatına bir ağaç olarak devam 
ediyor ikinci kitapta! Luke, Percy’nin 
kuzeni ve ne yazık ki o da kötü! Kı-
vırcık ise Yunan mitolojisinin olmasa 
olmazı bir satir, yani yarı-insan yarı-
keçi! O da Percy’nin en yakın arkadaş-
larından! Gençlerin kitaplara ve ilk fil-
me ilgisi serinin ikinci kitabının da si-
nemaya uyarlanması sağladı. Gelelim 
geçen ay vizyona giren, serinin ikinci 

kitabı olan Percy Jackson 
ve Olimposlular: Cana-
varlar Denizi’ne… Filmi 
kitabı okumadan izledi-
ğim için kitaptaki izleri 
daha belirgin takip ettim. 
Filmde ana hikâyeye sadık 
kalmak kaydıyla ayrıntılar 
üzerinde bir hayli zaman 
ve mekân oynaması yapıl-
mış mesela. Kitapta üvey 
kardeşi Tyson’ın varlığını 
kampa gelmeden okulda 
keşfediyor Percy ama film-
de kampa giriş yaptıktan 
sonra tanışıyor. Tyson ki-
tabın yeni karakteri ve o 
bir Tepegöz, yani tek göz-
lü! Kitapta daha korkunç, 
hatta bir canavar kıvamın-
da tasvir ediliyor ama film-
de diğer çocuklardan farkı 
tek gözlü olması!

Bu kez macera, daha 
küçük bir çocukken cana-

varlardan kaçarken öldürülen Zeus’un 
kızı Thalia’nın bir ağaca dönüşmesiyle 
başlıyor. Melez kampını da canavarlar-
dan Thalia’nın ruhu koruyor ama son 
zamanlarda bu güç azalmış ve cana-
varların kampı basması an meselesi! 
Thalia’nın ruhunu tekrar güçlendi-
recek şey ise altın post ve o da Cana-
varlar Denizi’nde. Onu almak için bir 
araba yarışı düzenleniyor kitapta ama 
filmde araba yarışının yerini tırman-
ma yarışı almış. Percy yardımlaşma 
ruhuyla birinciliği Clarisse’e kaptırıyor. 
Percy’ye göre Canavarlar Denizi’ne 
kendisi gitmeli çünkü rüyasında gör-
düğü kadarıyla can dostu Kıvırcık 
Canavarlar Adası’nda ve kendisinden 
yardım istiyor. Percy, Annabeth ve  

Banu BOZDEMİR

Ağaç kızlar, satirler, yarı-tanrılar...
Rick Riordan’ı Yunan mitolojisinden beslenerek kaleme aldığı kitaplardan tanıyoruz. Yayın 
dünyasında olduğu kadar sinema sektöründe de ilgi gören kitapların biri daha filme çekildi: Percy 
Jackson ve Olimposlular: Canavarlar Denizi. Hem okuyun hem izleyin.

SineKitap
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Percy Jackson ve Olimposlular:
Canavarlar Denizi

Rick Riordan
Çeviren: Belgin Selen Haktanır Us

Doğan Egmont Yayıncılık, 110 sayfa

Tylon bir gece vakti gizlice yola dü-
şüyorlar! Bundan sonrası genelde de-
nizlerde geçen maceralardan oluşuyor. 
Kitapların ayrıntısı her zaman filmlere 
göre fazladır biliyorsunuz, o yüzden 
film kitabın derlenmiş toplanmış bir 
anlatımını sunuyor açıkçası ve zaman 
zaman kitaptan daha ilgi çekici hâle 
gelebiliyor! 

AZAP TAKSİ YOLCULUĞU
Percy de her kahraman gibi aslında 

biraz başarısız, şaşkın, hatta dikkat ek-
sikliği, disleksi gibi sorunları var ama 
arkadaşlarının desteğiyle her zaman 
başaran çocuklardan. Tıpkı Harry 
Potter gibi. Sonuçta babasından, yani 
sudan aldığı güçle kötülerin karşısına 
dikiliyor. 

Filmde de çok güzel anlatıldığı 
için, özellikle kitaptaki “taksi” bö-
lümüne dikkat çekmek istiyorum. 
Kitabın her yanı fantastik öğelerle 
bezeli zaten ama bizim kafadarların  
Luke’tan önce Altın Post’a ulaşmak için  

Bundan iki yıl önce, Londra’da 
yağmurlu bir gündü. (Şaşırdınız değil 
mi?) Alex T. Smith, her zaman oturdu-
ğu kafede oturmuş, kahvesini höpür-
detip eskiz defterine rastgele bir şeyler 
karalıyordu. Birden durdu, “Ee ama bu 
çok güzel oldu,” diye düşündü. Çizdiği 
komik köpekten çok hoşlanmıştı. İşte 
o öğleden sonra, yayın dünyasına şap-
şal bir köpek doğdu: Claude. Türkçe 
adıyla dersek, Kocakulak…

Kocakulak, çok sakar, çok şeker, 
aşırı meraklı, bu yüzden de türlü ma-
cera yaşayan bir köpek. Kırmızı bere 
takıp, kırmızı kazak giyiyor. Çok uzun 
boylu oldukları için sayfaya sığmayan, 
bu yüzden de sadece ayaklarını göre-
bildiğimiz Bay ve Bayan Gıcırayakkabı 
ile birlikte güzel bir evde yaşıyor. Bir 
de yakın arkadaşı var: Sör Zıpırço-
rap (Gerçek bir çorap teki). Kocaku-
lak evde gayet mutlu ama dışarıdaki 

yaptıkları taksi yolculuğu ayrı bir ke-
yifli! Kitapta ise Azap Taksi yolculuğu 
okuldan kampa geçerken kullanılıyor. 
Üç tane yaşlı kadının şoförlüğünde ya-
pılan yolculuk gerçekten de yürekleri 
ağza getiriyor. Kitabın ve özellikle de 
filmin en yaratıcı bölümü olarak hafı-
zalara kazınmaya aday! 

Kitapta ve filmde asıl dikkatimi çe-
ken ve keşke daha fazla vurgu yapılsay-
mış dediğim şey Thalia’nın, yani onun 
ruhunun hayat verdiği ağaçla ilişkili. 
Kitaptan şöyle kallavi bir çevreci mesaj 
beklemiyorum ama ağaçları yaşatma 
teması daha fazla öne çıkabilirdi. Yine 
de Thalia’nın ağaç olarak vücut bulan 
ruhu, melez kampını koruyan varlığı 
da ağaçların önemine dikkat çekmek 
için yeterli! Kitabın sonunu söylemek 
ne kadar doğru bilmiyorum ama Altın 
Post hem melez kampın koruyucusu 
oluyor hem de Thalia’ya hayatını geri 
veriyor. Bu da yeni maceralar için eki-
be bir kişi daha eklendiğini gösteriyor. 

 hayatı çok merak ediyor. Ha bire yeni 
yerler görmek, yeni sokaklar keşfet-
mek, yeni insanlarla konuşmak istiyor. 
Bu yüzden de Bay ve Bayan Gıcırayak-
kabı evden çıkar çıkmaz, can dostunu 
da yanına alıp gezmeye gidiyor.

OKUL ÖNCESİNE DE UYGUN
Seri beş kitaplık. Ancak şu an üçü 

Türkçede: Kocakulak Tatilde, Koca-
kulak Şehirde ve Kocakulak Sirkte. 
Smith’in siyah, beyaz, gri, pembe ve 
kırmızı dışında renk kullanmadığı 
“Kocakulak” serisi okuma yazma bil-
meyen çocuklar için de uygun. Çünkü 
çizimler harika, hayal gücünü açığa çı-
karacak derinlik ve güzellikte. 

Kocakulak Tatilde adlı kitapta, Ko-
cakulak ve arkadaşı Zıpırçorap günü-
birlik bir tatile çıkmaya karar veriyor. 
Bavullar hazırlanıyor (İçine ne kadar 
gereksiz eşya varsa koyuluyor: bir tef, 

“Percy Jackson ve Olimposlular” 
serisi bizi mitolojik tanrılarla, onla-
rın zaafları ve güçleriyle tanıştırıyor, 
onlardan olma melez tanrılar ise ço-
cuklara güç ve denge kullanımı konu-
sunda fantastik dersler veriyor, tabii 
keyifli bir şekilde! 

ezik sandviçler, bant, masa lambası…) 
ve yola çıkılıyor. Kocakulak tüm ma-
ceralarında önce başına çeşitli dertler 
açıyor, ardından da bir şekilde kahra-
man oluyor. Tatilde kitabında yaptığı 
kahramanlık, genç bir adamı köpek-
balığından kurtarması. Hem de bere-
sinin altından (Kocakulak bere tak-
mayı çok seviyor) çıkardığı acil durum 
kemik sandviçi sayesinde (Kocakulak 
yanında her türlü acil durum için çe-
şitli malzemeler taşıyor)... Plajın cesu-
ru seçilen köpeğimiz, bu 
sayede korkusuz korsan-
ların da dikkatini çekiyor. 
Korsanlara, içi ıvır zıvır 
dolu bavulunu verip, eve 
bolca ganimetle dönüyor. O, 
günün yorgunluğunu atmak için 
mışıl mışıl uyurken, yerdeki altınları 
gören Bay ve Bayan Gıcırayakka-
bı olup bitene anlam veremiyor.  

Bir köpekle kokulu bir 
çorabın dostluğu…

Elif TÜRKÖLMEZ

Alex T. Smith’in hem resimleyip hem yazdığı “Kocakulak” serisinin üç kitabı sayesinde, şeker 
mi şeker, sakar mı sakar ve çok meraklı bir köpekçikle, peynir kokulu can dostu Sör Zıpırçorap’ı 
Tatilde, Şehirde ve Sirkte takip ediyoruz. Bu kitaplar absürt, komik ve çok sahici.



Kocakulak Sirkte
Alex T. Smith

Çeviren: Pınar Gönen
Altın Kitaplar, 96 sayfa

Kocakulak Şehirde
Alex T. Smith

Çeviren: Pınar Gönen
Altın Kitaplar, 96 sayfa

Kocakulak Tatilde
Alex T. Smith

Çeviren: Pınar Gönen
Altın Kitaplar, 96 sayfa

Serideki tüm kitapların ortak sonu bu: 
Bay ve Bayan Gıcırayakkabı sevimli 
köpeklerinin gündüz kendileri evde 
yokken neler karıştırdığını bir türlü 
anlayamıyor.

ZIPIRÇORAP HASTALANIYOR
Kocakulak Şehirde adlı ikinci ki-

tapta ise kırmızı kazaklı tombiş köpe-
ğimiz trafiğin içine dalıyor. Müze ge-
ziyor, hastaneye gidiyor. Hatta doktor-
luk bile yapıyor. Korna çalan arabalar-
dan, bağıran insanlardan korkmadan, 
ayağında patenleri tüm şehri dolaşı-
yor. Tabii ki yanında can dostu, pey-
nir kokulu Zıpırçorap ile… Aslında, 
Kocakulak’ın evden çıkma sebebi bu 
kez maceraya atılmak değil, dos-
tuna yardım etmek… Zıpır-
çorap o gün kendini 
pek de iyi hissetmi-   
yor. Bunun üze-
rine Kocakulak 

kendine ambulans süsü verip onu 
hastaneye götürüyor. Ancak yolda 
başlarına türlü macera geliyor. Ney-
se ki peynir kokulu Zıpırçorap’ın nesi 
olduğu çabucak anlaşılıyor. Meğer to-
puk kısmında küçük bir delik varmış, 
doktorlar o deliği maharetli elleriyle 
dikip Zıpırçorap’ı sağlığına kavuştu-
ruyor. Zıpırçorap “ameliyat” olurken, 
Kocakulak başına tabii ki küçük bir 
bela açmaktan geri durmuyor. Doktor 
önlüklerini denerken kendisini gerçek 
bir doktor sana hemşire yüzünden bir 
salgın hastalığı tedavi etmek zorunda 
kalıyor. Neyse ki Kocakulak’ın altın-
dan kalkamayacağı iş yok. Hastalığın 
üstünden, hastalara çay içirip, kurabi-
ye yedirerek gelmeyi başarıyor.

BAY VE BAYAN GICIRAYAKKABI
Kocakulak’ın elimizdeki son mace-

rası ise sirkte geçiyor. Kocakulak Sirkte 
adlı kitapta meraklı köpeğimiz ve can 
dostu peynir kokulu Zıpırçorap, parka 
gitmeye karar veriyor. Çünkü günler-
den cumartesi ve hava nefis… Park 
çok büyük. İçinde çiçekler, ağaçlar, 
dondurma tezgâhları, havuz, sirk ve 
daha pek çok şey var. İkisi de deliye 
dönüyor. Eğlenmek için can atıyor. 
Ancak tam o sırada, bir bebek arabası-
nın yokuş aşağı son sürat indiğini gö-
rüyorlar. Korkusuz kahramanlarımız 

hemen arabayı durdurup, çığlıklar 
içinde ağlayan anneye teslim ediyor-
lar. Bunu gören sirk müdürü kahra-
manlıklarından çok etkilenip, az son-
ra başlayacak gösteri için en önden iki 
bilet uzatıyor. Duruma çok sevinen 
Kocakulak ve Zıpırçorap koşarak sir-
ke gidiyor. Ancak ikili kahramanlık 
yapmaya burada da devam ediyor. 
Trambolinden atlarken düşen bir gös-
tericiyi kurtarınca, kahramanlarımız 
sirkte çalışma hakkı kazanıyor. Buna 
çok sevinseler de birkaç numaradan 
sonra eve dönmeleri gerektiğini an-
lıyorlar. Çünkü dışarıyı, macerayı ne 
kadar severlerse sevsinler, yeni dene-
yimlere ne kadar açık olurlarsa olsun-
lar, ikisi de Bay ve Bayan Gıcırayak-
kabıyı da evlerini ve rahat yataklarını 
da özlüyor.

Kocakulak, bitmek bilmeyen me-
rakı, yardımseverliği ve çorap dostuyla 
kurduğu güzel ilişkiyle insana ilham 
veriyor. Tüm dünyada hem okulöncesi 
hem de ilkokul öğrencilerine tavsiye 
edilen bir kitap. İllüstrasyonları ne-
fis, dili özenli. Tek bir küçük itirazım 
Türkçe baskıda yapılan bazı yazım 
yanlışlarına; -de’leri, -da’ları ayırmak 
kabul, dünyanın en önemli şeyi ol-
mayabilir ama bu kitapları çocukların 
okuduğunu ve ağacın yaşken eğildiği-
ni tekrar hatırlayalım. İyi okumalar. 
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gitti, kimimiz okulunu bıraktı, kimimiz 
babasıyla çalıştı. Ama müzik âşığı ‘tem-
bel tenekeler’ birbirini hiç unutmadı.”

Haslet Soyöz’ün son derece eğlen-
celi çizimleriyle renk kazanan Tem-
beller Orkestrası’nı okurken kalabalık 
kadrolu, bol kahkaha garantili bir Er-
tem Eğilmez filmi izler gibi oluyorsu-
nuz. Her biri birbirinden şenlikli grup 
elemanlarının, Yalvaç Abi’nin gençlik 
hâli gözümüzün önünde canlanıyor, 
keşke bir de Beatles’tan “And I Love 
Her”, Rolling Stones’tan “I Can’t Get 
No Satisfaction” çalışlarını duyma 
şansımız olsaydı demeden edemiyor-
sunuz. Ama bu güzel anıları okuma 
şansımız da hiç olmayabilirdi. O yüz-
den ne mutlu ki kanına giren müzik 
tutkusunun peşinden gitmiş ve gün 
gelmiş bizimle bunları en tatlı diliyle 
paylaşmış Yalvaç Abi. 

sınıf arkadaşları Fikret ile Cahit’in de 
etkisiyle (Bilin bakalım bu iki meşhur 
kim?) müziğe merak sarmış. Kendisi-
ne biraz da beyhude çabalarla mando-
lin öğretmeye çalışan Şevki Bey’i za-
manında usandırdığı halde, gitar çal-
mayı aklına ve kalbine öyle bir koymuş 
ki, zar zor ikinci sınıfa geçtiği zaman 
babası onu ödüllendirmek için maddi 
durumları sınırlı olduğu halde ne ya-
pıp edip ona ilk gitarını alarak destek 
olmuş. Yalvaç Abi’nin tabiriyle babası 
oğlunun “bir baltaya sap olması” için 
bu müzik aşkını maddi manevi des-
teklemeye devam etmiş. 

KAHKAHA GARANTİ
Prova yapmak için kullandıkları 

aile evlerinden çıkardıkları gürültü 
nedeniyle sırayla kovulmaları, grup 
elemanları arasındaki tatlı didişme-
ler, başörtülü teyzelere, oyun havası 
duymak isteyen amcalara ille de rock 
diye tutturmaları, ilk konserlerinde 
uğradıkları hezimet ama hiçbir şekil-
de pes etmeyip gruplarını yaşatmaya 
çalışmaları, bizi hem kahkahaya boğu-
yor hem de gençlik zamanlarına özgü, 
naif tutkuların peşinden ısrarla gidişin 
tatlı zarafeti hayranlık uyandırıyor.  
Naif tutku dedik ama Yalvaç Abi’nin 
grubunun yolu ileride çok başarılı 
bir müzisyen olan Bora Ayanoğlu’yla 
kesiştiği gibi, bir dönem sinema gös-
terimleri öncesinde Türk sinemasının 
en büyük komedyenlerinden Öztürk 
Serengil’le birlikte program bile yapı-
yorlar. Beraber “Abidik Gubidik Twist” 
gibi hit parçalar kaydediyor, onları 
izleyen seyircileri kahkahadan kırıp 
geçiriyor, artık “bir baltaya sap olup” 
ailelerine maddi destekte bile bulu-
nuyorlar.  Ama bazı güzel şeyler sona 
erer; grubun dağılmasının ve müziğe 
devam etmemelerinin nedenini en 
güzel Yalvaç Abi’nin kendisi dile geti-
riyor: “Yıllar birbirini izledi. Hepimiz 
bir köşeye dağıldık. Kimimiz yurtdışına 

Küçük okurların “Yalvaç Abi”sinin; 
sadece küçük okurların değil, bizlerin 
de gözbebeği olan Yalvaç Ural’ın bir 
zamanlar bir rock grubunda müzisyen 
olduğunu biliyor muydunuz? Hem de 
“Avrupa’nın ve Balkanlar’ın en genç, en 
ünlü orkestrası” diye takdim edilen bir 
grupta elektrogitarını konuşturmuş 
kendisi. Yalvaç Abi, nedense o zaman-
lar grupları bu şekilde anons etmenin 
çok moda olduğunu söyleyerek, iç-
lerinde bir tanesi dışında hiçbirinin 
Edirne’den öteye gitmediğini belir-
terek samimiyeti ve ince mizahıyla 
gülümsetiyor. Tembeller Orkestrası - 
Sakızağacı Çocukları adını verdiği bu 
otobiyografik kitabın tamamı, tahmin 
edeceğiniz üzere aynı samimiyet ve 
mizah duygusuyla örülü.

Yalvaç Abi, döneminin en meşhur 
okullarından birinde, zaman için-
de çok şöhret çıkaran Kabataş Erkek 
Lisesi’nde okurken, arada sırada çift 
dikiş giden, her yıl birden çok ders-
ten “ikmale” (Eskiden bütünlemelere 
böyle denirdi,) kalan tembel mi tem-
bel bir öğrenciymiş. Yeni taşındıkları 
apartmanda edindiği arkadaşı Ateş ve 

Avrupa’nın ve Balkanlar’ın 
en genç, en ünlü orkestrası!
Yalvaç Ural’ın Tembeller Orkestrası – Sakızağacı Çocukları adını verdiği otobiyografik kitabı, gençliği 
Kabataş Erkek Lisesi ve Sakızağacı civarında geçen bir grup “tembel teneke”nin bol müzikli, gayet 
samimi ve tabii ki ince bir mizahla örülü öyküsünü anlatıyor. 

Nilay KAYA

Tembeller Orkestrası
Sakızağacı Çocukları

Yalvaç Ural
Resimleyen: Haslet Soyöz

Yapı Kredi Yayınları, 120 sayfa



Yazarımız Andy Mulligan; Ox-
ford Üniversitesi mezunu bir tiyatro 
yönetmeniyken Asya’ya yaptığı yol-
culuklardan sonra “öğretmen” olma-
ya karar verir ve birçok farklı ülke-
de −dolayısıyla kültürde− “drama” 
öğretmenliği yapar. Tudem Yayınları 
tarafından yayımlanan romanı Yaşam 
Tehlikelidir’i kaleme aldıktan sonra 
bir “Haylazya” serisi olarak oku-
nabilecek ikinci kitabı Okula 
Dönüş ile selamlar okurunu.  

Yaşam Tehlikelidir’de kitabın son 
cümlesinde “Gelecek dönem inanılmaz 
olacaktı,” diyerek zaten bir devam/
seri duygusu bırakır yazar. “İnanıl-
maz” sözcüğünün içindeki “hayret” 
uyandıran sesi bir tarafa bırakalım 
ve bu ilk kitabın sonunda Müdür Dr. 
Giles Norcross-Webb’in “velilere” 
gönderdiği mektupta yer alan cüm-
lelerin, Haylazya’da öğrenci olmanın 
neye denk düştüğünü anlamak adına 
ipuçları taşıdığını söyleyelim. Şöyle 
ki: “Çocuklara da hep söylediğim gibi: 
Siz Haylazya’da bir inşaatçı ile bir ha-
yalperestin bileşimi olmalısınız. Yeni 
dönemde size vaat edebileceğim de işte 
budur: büyüme, mükemmeliyet arzusu 
ve büyük bir tutku!”

Sistem, hayalleri hep dışarıda bıra-
kır! Öncelikli olan, yaşamak adına ka-
zanmak değil, daha fazla tüketebilmek 
için daha çok kazanmaktır. Döngünün 
dışına çıkanlar aynı zamanda yeni  

Gülten Akın “Sözcükler” şiirinde 
(iki dizedir şiir), “Kimse tanımasın için 
onları / şairler kimi sözcüklerini yok 
ettiler,” der. Ben bu dizeleri ilk okudu-
ğumdan bu yana hep kimlerin hangi 
sözcükleri neden ve nasıl yok ettiğini 
merak ettim. Şairlerin yerine geçen ki-
mileri, o sözcükleri ortadan kaldırır-
ken her zaman kötü niyet taşımazlar, 
yıkıcı değil yapıcıdırlar. Biz o sözcük-
leri çoğaltmanın, dünyayı güzelleştir-
mek, daha yaşanılır bir hâle getirmek 
olduğunu biliriz. “Başka bir dünya 
mümkün,” derken, o sözcüklerden 
ilham alırız çünkü. Bunun dışında 
bir şeyi daha biliriz: Dünyanın 
her zaman kötü sözcükleri 
oldu. Ya da şöyle diyebili-
riz; kötülüğün sözcük-
leri bizi sinsice takip 
eder, kuşatır, gündelik 
kullanımlarda “şid-
detin dili”ne dönüşür. 
Kendinden başkasının 
−yeryüzünü paylaştığımız 
bütün canlıların− duygularını 
önemsemeyen, onu kendi özgünlüğü 
ile değerlendirmeyen, canını yakma-
nın yollarını arayan her kimse bu dili 
pek sever, kullanır; görürüz. Bunu 
ortadan kaldırmanın mücadelesinde 
olan bireyleri ve onların bireysel mü-
cadelesini de görür, tanık oluruz. 

İşe en başta “eğitim şart” diye baş-
lamak çok bildiktir… Ancak ne var ki 
en başta, eğitimin ne olduğunu tanım-
lamalıyız. Eğitim bir sistemdir ve dev-
letin öngördüğü şekilde biçimlenir. 
Zorunlu eğitim adı altında uygulama-
ya konulan sistem ve uzantıları, taşıdı-
ğı birçok uygulama üzerinden tartış-
maya açıktır. Öyleyse bizim eğitimin 
ne olduğunu açarken kullanacağımız 
“nasıl”ın ilkeleri de çok açıktır: De-
mokratik, bilimsel, öğrenci merkezli, 
yaratıcılığı gözeten, sanatsal, farklılık-
lara saygılı vs…

Sistem dışarı, 
hayaller içeri!..
Andy Mulligan’ın Yaşam Tehlikelidir adlı romanında Haylazya adlı okulu tanımış, “Eğitim nedir?” 
sorusuna macera içinde soluk soluğa yanıt aramıştık.  Evet, Okula Dönüş’te, Haylazya’da yeni bir 
dönem başlıyor. Bu sıradışı okulda maceralar tükenmiyor, alternatif eğitime dair fikirler de...

Betül DÜNDER

sözcükler üretenlerdir. Haylazya’nın 
bir okul olarak kurgulanışında bu üre-
tim var işte. Yaşamı üretmek ve bunun 
için “deneyimlemek”. Deneyim/tecrü-
be dediğimiz şey aslında öncesinde 
yaşanmış ve birçokları tarafından 
onaylanmış olanların, insanın kendi 
hayatında karşılaşıp aldığı kararlar-

da bir kez daha yinele- 
nip  onaylanmasıdır. Hâl 

böyle olunca, “ezber-
lenmiş” deneyimleri 
aktaran, dolayısıyla 
yeniyi deneyecek ola-

nı dışarıda bırakıp yıl-
dıran; heyecanını, coşkusunu 

yağmalayan bir sistemin karşısında 
durmaktadır Haylazya’yı yönetenler 
ve öğretmenler.

TECRÜBE NEDİR?
Kitap, okulun tek kız öğrenci-

si Millie’nin Kolombiya’dan okula 
dönerken yaptığı yolculuk ile açılır. 
Giriş, “deneyimlenmiş” olanın pay-
laşıldığı bir nasihat bölümüdür aynı 
zamanda. Ayrıcalıklı yanı, “Bu kötü-
dür, bunu yapmamanız gerekir,” olarak 
okunmamasıdır. “Eğer bunu −otos-
top− yapacaksanız, şunlara dikkat edin 
mutlaka,” uyarısı taşımaktadır. Emir 
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Haylazya’da yeni bir dönem ama sırlar hâlâ yeraltında… 
Yeni rahip hiç de göründüğü gibi biri değil ve bir kamyon 

dolusu sirk hayvanı okulun bahçesine sığındı. Yeni 
öğrenciler arasında bir futbol dehası ile acemi bir 

psikopat da var… Hamile bir panterden ve kaçak bir 
timsahtan bahsetmeye gerek bile yok. Haylazya’da  

her şey kötüden en kötüye doğru gidiyor…

kapak illüstrasyon

Serge Seidlitz

tasarım

Nick Stearn

Çatısı olmayan yatakhaneler, çılgın öğretmenler, ölümcül derecede 

tehlikeli bir yeraltı labirenti...  Haylazya’nın hayalperest müdürü, 

öğrenciler okula gelmeden önce bile bu sorunları çözmekten uzaktı.

Ve öğrenciler geldiğinde ne şamata ama! Onu kaçırmak isteyen 

fıdyecilerden saklanan, Kolombiyalı bir gangsterin o€lu Sanchez; tüm 

okullardan kovulmufl kundakçı Millie; fakir düflmüfl bir soylunun şımarık 

torunu; herkese yardımcı olmak isteyen ama daha kendi başının 

çaresine bakamayan Sam ve onun en iyi arkadaşı Ruskin. Üstelik 

denizaşırı bir ülkeden gelen ve artık uyuyacakları bir yatağa sahip 

oldukları için çok mutlu olan bir sürü yetim, 

yatakları okulun çatısız kısmında olsa bile…

BENIM OKULUM!.

“Gerçekten şaşırtıcı bir 

kitap, inanılmaz derecede  

eğlenceli.” 

“Büyük bir enerjiyle, dehşetli bir mizah  

    duygusu ve zekâyla yazılmış.”

“Rezil derecede 

tehlikeli bir gülmece.” 

                        
       Guardian

VAZGEC

MÜDÜR!
,

Bill Bailey
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Burada her şey 

olabilirdi; nitekim,

oldu da. kapak 

illü
str

asyonu

Serge Seidlitz

Andy Mulligan, Güney 

Londra’da büyüdü ve Oxford 

Üniversitesinde eğitim 

gördü. On yıl boyunca tiyatro 

yönetmenliği yaptıktan sonra, 

Asya’ya yaptığı bir yolculuk 

sonucunda, öğretmen olmaya 

karar verdi. İngiltere’de, 

Hindistan’da, Brezilya’da ve 

Filipinler’de İngilizce ve drama 

öğretmenliği yaptı.  Şimdi 

vaktinin bir kısmını Londra’da,  

bir kısmını da Manila’da 

geçiriyor.

“Yaşam Tehlikelidir, umarım, 

hem büyüklere hem çocuklara 

hayatın risk içermesi 

gerektiğini hatırlatır.”

Andy Mulligan

 “Öğrenci sayısı bir elin 

parmaklarını geçmeyen 

dehşetengiz bir okul 

hakkında eğlenceli ve ahlaken 

sorgulayıcı bir hikâye.”

The Independent
 

“Haylazya, bildi€iniz, sıradan 

okullardan değil, dolayısıyla 

bu da sıradan bir okul 

hikâyesi değil!”

Booktrust

KAPATMAYA

ÇALIŞTIKLARI OKUL

Philip Ardagh

.

www.tudem.com
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YAŞAM TEHLİKELİDİR
“Maharetle yazılmış 

şamatalı bir gülmece...” 
Irish Times, Yaşam Tehlikelidir hakkında

kitabının yazarından

“Gerçekten şaşırtıcı bir kitap… 
inanılmaz derecede eğlenceli.”

      Philip Ardagh, Yaşam Tehlikelidir 
       hakkında

            “Acımasız derecede 
            gülünç ve gülünç 
   derecede acımasız…”

                En 
Komik Kitap Ödülü 
          adaylarından

Roald Dahl

Andy Stanton, Yaşam Tehlikelidir 
                            hakkında



kipinin geçerli olmadığı bu cümleler nasihatten çok uyarma/
gözetme hâlini örnekler. Haylazya’da eğitim sürecinde geçerli 
olan şeylerden biridir bu. Öğrenciler –ki büyük bir kısmını 
“yetimler” oluşturur− “yuva puanı” toplarlar. Bu puan ço-
cukların ilgi, nezaket ve cesaret eylemleri karşılığında verilir. 

Millie’nin okula varmak için otostop çektiği araçta bu-
lunan papaz ve yardımcısı da Haylazya’ya gitmeye çalış-
maktadır. Kaza geçirirler ve benzinliğin bulunduğu yolüstü 
motelinde Millie’nin okul arkadaşlarıyla karşılaşırlar. Yine 
burada karşılaştıkları Flavio ve hayvanları sayesinde, yeni 
bir seneye başlayacak olan Haylazya’da ortam değişecektir. 
İnandıklarını tavizsiz bir şekilde hayata geçirme çabasın-
da olan yöneticiler ve öğretmenler, doğa bilimleri konu-
sundaki hassasiyetlerinin de itkisiyle, hayvanları açlıktan 
ölmek üzere olan eski sirk çalışanı Flavio’nun da okuldaki 
yerini almasıyla iyi bir açılış yaparlar. Bu ayrıcalıklı bir du-
rumdur. Çünkü okulun yer aldığı şatonun bulunduğu alan 
İngiltere’nin asil ailelerinden birine aittir. Romanın ana 
kurgusunu oluşturan heyecan yüklü olayların yaşandığı 
Haylazya, gizli tünellerin, mahzenlerin ve yapay bir gölün 
bulunduğu geniş bir arazidedir. 

ALTERNATİF EĞİTİMİN İLKELERİ
Okulda çocuklarla birlikte yaşamaya başlayan Flavio 

yılsonu gösterisini hazırlama ve çocukları yeteneklerine 
göre yetiştirme görevini üstlenirken yeni şeyler de öğren-
miş olurlar. Beden eğitimi dersinin niye tek bir formatı ol-
sun ki! İpte yürüyebilmek cesaret işi olduğu kadar bedenle-
rini tanımak ve ona hükmetmek demektir. Yaşlı ve kör bir 
aslan olan Sushamila’nın yavrusu sandığı Sam’i zarar ver-
meden yuvasına taşıması, onu yalayarak temizlemesi ve bu 
seremoninin kitap boyunca farklı zamanlarda gerçekleş-
mesiyle yazar, “vahşi” olarak düşündüğümüz hayvanların 
içgüdülerini zarar vermek için değil, sevgilerini göstermek 
için de kullanabildiklerini örneklemiş olur. Fen ve doğa 
bilimi konusunda öğrencilerini bilgilendirmeye çabalayan 
Prof. Worthington için bu hayvanlar aynı zamanda doğal 
bir laboratuarın konuklarıdır. Örneğin öğrencilerine pan-
ter sayesinde doğumu birebir göstererek anlatan profesör, 
bu tanıklıktan sonra pitonun bir yavru domuzu sindirme-
sini izleterek sindirim konusunu da işlemiş olur. Alternatif 
eğitim ilkelerinden biri olan “yaşayarak öğrenme” eksiksiz 
olarak yerine getirilir böylelikle. Ders programı da dikkate 
değerdir: Zooloji, sirk becerileri, futbol idmanları, inşaat 
faaliyetleri.

Haylazya elbette sadece bu bahsettiklerimizden ibaret 
değildir. İnanç konusunda herhangi bir dayatmaya maruz 
kalmayan yetimler, çok az parayla okulu idare etmeye çalı-
şan yöneticiler ve okulun deneyimli öğrencileri bir büyük 
ideali de sürdürmekte ve okullarının kapatılmaması için 
gizliden gizliye mücadele etmektedirler. Okula yeni gelen 
rahibin neyin peşinde olduğunun anlaşılmasından sonra 
gelişen olaylar, herkesi süratle bir maceranın içine çeker. 
Okur hiç kusur kalır mı? O da Haylazya’nın çocukları ile 
birlikte yerin altındaki dehlizlerde soluk soluğa dolaşacak 
ve birçok kişinin peşinde olduğu Aziz Caspar’in kılıcını ko-
rumak için serüvene dâhil olacaktır. Bu bilgiden sonra geri 
kalan pek tabii okura düşüyor. Haylazya’nın sıradışı müdü-
rünün söylediği gibidir meselemiz çünkü:

“Çocuklar meraklandığı zaman bundan faydalanmak 
gerektiğine inanırım.”



envanterinin bir nevi kataloğu 
olma işlevini de üstleniyor. Çünkü 
hikâyenin her bölümü, bir Şipşak 
Hayaller Dükkanı ürününün çizi-
mi ve açıklaması ile son buluyor.

KELT MİTOLOJİSİ
Şipşak Hayaller Dükkanı’nın 

serüvenine Finley’nin ardından 
dâhil olan karakterler Kelt mito-
lojisine ait öğelerle bir araya gelir-
ken, macera okur için daha keyifli 
hâle geliyor. İşler giderek karıştı-
ğında ise çözüm, her zaman her 
şeyi bilemeyeceğini kabullenmiş 
bir kahramanın cesaretiyle ortaya 
çıkıyor. 

Yazarın, kitabın sonundaki mi-
nik otobiyografisinden de anlaşıl-
dığı üzere, Şipşak Hayaller Dük-
kanı, zihni yaratıcılık sınırlarını 

zorlayan bir yazarın, hayallerini, 
büyülü masallardan vazgeçemeyen 
“koca” çocuklara bir hayal dükkânı 
üzerinden anlatma fikrinden doğ-

muş. İçindeki sesi dinlemekten vaz-
geçmemiş bu “çocuğun” tüm okurla-
rına hayallerinin peşinden gidebilme 
cesaretini aşılaması dileğiyle.

olarak girmediğini fark edi-
yor. Çünkü daha tanıştıkları ilk 
günden itibaren o kadar tuhaf olay-
lar peş peşe geliyor ve Finley bunlarla 
öylesine cesurca yüzleşiyor ki; Aiby, 
Şipşak Hayaller Dükkanı’nı açabil-
mek için Finley’nin dostluğunun ve 
cesaretinin onlara yardımcı olabilece-
ğini anlıyor. En nihayetinde Finley de 
kendini Şipşak Hayaller Dükkanı’nın 
şaşırtıcı dünyasının ortasında buluyor. 

Peki, bu gizemli dükkânda neler 
var? Tamirci Örümcek’ten seyahat 
bastonuna, kendi kendine yürüyen 
pantolondan profesyonel anı kesicisi 
Pound’a, Sinbad’ın uçan halısından 
görünmezlik pelerinine kadar, doğa-
üstü birçok yeteneğe sahip türlü eşya. 
Hepsinin ne işe yaradığını öğrenmek 
için kitabı okumanız gerek. Zaten 
kitap, Şipşak Hayaller Dükkanı’nın 
fantastik öyküsüne ev sahipliği yap-
manın yanı sıra, dükkanın ilgi çekici  

Size biraz karanlık bir ki-
taptan bahsedeceğim. İçinde 
devler, büyüler, şişe mesajları 
ve bilmeceler olan bir kitap-
tan. Öyküsünü, efsunun ana-
vatanından, İskoçya’dan alan 
ve bizi, sihirli eşyaların pe-
şinde fantastik dünyalara sü-
rükleyen bir kitaptan: Şipşak 
Hayaller Dükkanı’nından. Ya-
zarı Pierdomenico Baccalario, 
çizeri ise Iacopo Bruno.

Evvela hikâyenin baş-
kahramanını takdim etmek 
isterim: Finley Mc Phee. 
“F” ile, aynen öyle. Kendisi, 
İskoçya’nın epey kuzeyindeki 
Applecross köyünde yaşıyor. 
Biz onu, okula gitmek yerine 
nehir kenarında balık avla-
mayı tercih ettiği için sınıfta 
kaldığını öğrendiği gün ta-
nıyoruz. Zaten Finley de çok 
geçmeden kendisini köy pos-
tacısının bisikleti üzerinde, 
köyün postasını dağıtırken buluyor. 
Olanlardan sonra babası, sorumlulu-
ğun ne demek olduğunu öğrenmesi 
için ona böyle bir ders vermeyi uy-
gun görüyor. Her şey biraz da böyle  
başlıyor.

YASEMİN KOKULU AİBY
Finley’nin ilk iş gününde dağıt-

ması gereken mektupların arasından, 
üzeri altın yaldızlı bir mürekkeple 
yazılmış, Applecross’ta daha önce du-
yulmamış bir adrese, Şipşak Hayaller 
Dükkanı’na gönderilmiş ilginç bir zarf 
çıkıveriyor. Finley, zarfın kendisini gö-
türdüğü adrese vardığında ise Şipşak 
Hayaller Dükkanı’nın, aynı zamanda 
köyün fark edilmemiş yeni sakinleri 
Lilylerin evi olduğunu görüyor. Lily 
ailesinden ilk önce, içine yasemin ko-
kuları salacak güzellikteki Aiby ile ta-
nışan kahramanımız, kısa süre sonra 
Aiby’nin, hayatına sadece bir “ilk aşk” 

İskoçya’da 
bir hayalhane
Doğan Egmont’tan genç fantastik edebiyat tutkunlarına yeni bir serüven. Akla hayale gelmeyecek 
eşyaların membağı Şipşak Hayaller Dükkanı – Bir Bavul Yıldız ile başlayan maceranın devamı da 
geliyor.

Ecem Nida DİNÇTÜRK

   ISBN   978-605-09-1352-1
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Bizimkilerin çiftliðine doðru

sakin sakin giderken,

altýnda mola verdiðim

meþenin dallarýndan, aynalý

bir pelerine sarýnmýþ gibi

duran birinin yavaþça yere

doðru kaydýðýný fark etmedim. 

Bir erkekti ya da bir kadýndý

veya büyülü bir yaratýktý.

Kanca biçimli uzun bir burnu ve 

beni arkamdan merakla izleyen 

buz gibi mavi gözleri vardý.

Sanýrým Askell’lerin gizli

görevlisiydi, tabii eðer Samuel 

Askell’in kendisi deðilse.

Ancak kuþkusuz bunu

o gün bilemezdim.

Hiç ama hiçbir þey bilemezdim, 

çünkü altýn harfli zarfý

daha teslim etmemiþtim.

Ve asýl her þey

bundan sonra baþlayacaktý.

Her doksan dokuz yýlda bir,

yedi aile Þipþak Hayaller 

Dükkaný için aralarýnda çekiþir. 

Ýçlerinden korkunç Askell 

ailesi, onu elde edebilmek

için her þeyi yapmaya hazýrdýr. 

Þimdi dükkaný iþletme sýrasý

Lily ailesinde ve yaklaþan

yeni dönem yüzünden,

Applecross’ta tuhaf olaylar 

yaþanmaya baþladý.

Aiby Lily ile arkadaþý Finley, 

rakiplerinin dükkaný

ele geçirmelerini engellemek ve

yeni sihirli eþyalar üretmenin

bir yolunu bulmak zorundalar…

ki bu en son 1789 yýlýnda 

gerçekleþmiþti!

2. Baskı

Çizimler: Iacopo Bruno

Külkedisi’nin kristal ayakkabýsýný 
hatýrlýyor musunuz?

Ya Alaaddin’in lambasýný?

Dünyada birçok sihirli
eþya vardýr,
Ýskoçya’nýn
göbeðindeki

Applecross adlý
küçük bir köyde bunlarý
koruyan bir yer bulunur:

Þipþak Hayaller
Dükkaný.

Şipşak Hayaller Dükkanı
Bir Bavul Yıldız

Pierdomenico Baccalario
Resimleyen: Iacopo Bruno

Çeviren: İrem Önderol
Doğan Egmont Yayıncılık, 224 sayfa
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Büyülü gerçekçiliğin ve gizemli temaların öne çıktığı pek çok roman yayımlayan Gordon McAlpine, 
bu sefer çocuklar için yazmış: Edgar ve Allan Poe’nun Gizemli Serüvenleri. Edgar Allan Poe’nun 
yeğenleri olan bu ikizler maceralarıyla amcalarını aratmıyor. 

Son yıllarda hem ülkemizde hem 
de dünyada çocuklar için daha çok 
öykü ve roman yazılır oldu. Bu du-
ruma, ilk kitabını yayımlayan genç 
yazarlar kadar, daha önce yetişkinler 
için eser üretmiş tecrübeli yazarlar da 
dâhil. Gordon McAlpine tecrübeliler-
den... Büyülü gerçekçiliğin ve gizemli 
temaların öne çıktığı pek çok roman 
yayımlamış bugüne dek. Bu yazının 
konusu olan Edgar ve Allan Poe’nun 
Gizemli Serüvenleri ise McAlpine’in 
çocuk edebiyatına ilk adımı.

1800’lü yılların ilk yarısında yaz-
dığı öykülerle Amerikan ve dünya 
edebiyatında çığır açmış Edgar Al-
lan Poe’nun hayranı olan herkes, 
McAlpine’in kitap ismine takılacak-
tır. Ancak kitabın olay örgüsü içinde 
“yazım hatası” pek çok kez gündeme 
gelse de kitabın isminde herhangi bir 
hata yok; Edgar Poe ve Allan Poe, ro-
manın iki ana karakteri. Yazar Poe ile 
ilişkileriyse, Poe’nun Edgar ve Allan’ın 
büyük büyük büyük büyük amcaları 
olmasından kaynaklanıyor.

Gordon McAlpine onları özel bir 
tek yumurta ikizi olarak hem birbir-
lerine hem de amcalarına benzetmiş. 
İkizlerin aynılıkları o derece fazla ki 
ölmeden önce anne ve babaları bile 
onları ayırt etmeyi başaramıyormuş. 
Evet, çocuklar henüz çok küçükken bi-
lim insanları olan anne ve babaları bir 
uydunun yörüngeye fırlatılması esna-
sında kazayla rokette kalarak uzaya çı-
kıp ölmüşler. Çocuklara, amcaları Jack 
ve yengeleri Judith Poe bakıyor. Son 
derece zekiler ve öğrencisi oldukları 
Edvin “Buzz” Aldrin Ortaokulu’nda 
onlardan yaramazı yok. Zaten roman 

Onat BAHADIR

da yaptıkları yaramazlıklar yüzünden 
öğretmenleri tarafından müdürün 
odasına gönderilmeleriyle başlıyor. 
Ancak Edgar ve Allan’ın bu ilk serüve-
ninde ne başta ne de sonda hiçbir şey 
göründüğü gibi değil…

Müdür Mann, bir süre ikizleri hi-
zaya getirmeye çalıştıktan sonra vaz-
geçip son sınavda kopya çektikleri için 
okuldan atıldıklarını söylüyor. Bu ço-
cuklarda esaslı bir şaşkınlık yaratıyor, 
çünkü sınıf geçmek için kopya çekmek 
ihtiyaç duyacakları son şey. Hiçbir iti-
razları da fayda etmiyor. Fakat bu ara-
da odanın karanlık bir köşesinde kısa 
boylu bir adam peyda oluyor ve mü-
düre odayı terk etmesini söylüyor. 

Cümlelerinin arasına “mübarek” 
gibi eski ve az kullanılır bir ünlem 
sözcüğü de ekleyen bu küçük, kötü 
adamın adı Ian Archer. Uzun yıllardır 
ikizlerin peşinde olan bir başka kötü 
adamın; Profesör Marvel’in (ki gerçek 
adı bu değil, onu da sonra öğreniyo-
ruz) yardımcısı. Archer çocuklar üs-
tünde hâkimiyet kurmayı başarama-
yınca bir cımbızla Edgar ve Allan’ın 
saç tellerinden zorla örnek alıp sırra 
kadem basıyor.

SHAKESPEARE’İN SAKIZ FALLARI
Bunun ardından ikizlerin en ya-

kın dostu, Roderich Usher adlı kedi 
(Poe’nun ünlü öyküsü “Usher Evi’nin 
Çöküşü”nün ana karakterinin adı bu 
elbette) kayboluyor ve Poe ailesi aldı-
ğı bir telefonla kedilerinin Kansas’ta 
olduğunu, gelip alabileceklerini öğ-
reniyor. Bu elbette bir tuzak! Üstelik 
büyük büyük büyük büyük amcaları 
Edgar Allan Poe’nun öbür dünyadan 

gönderdiği uyarı notları da ikizlerin 
bu tuzağa düşmesini engelleyemiyor. 

Evet, romanın ana karakterlerinden 
biri de yazar “Edgar Allan Poe”. Poe, 
öte dünyada William Shakespeare’in 
yöneticiliğini yaptığı ve daha birçok 
sanatçının ikamet ettiği bir yerde sa-
kız falları yazıyor. Çocukları uyarmak 
için önce bir poster, sonra sakız falı ve 
bir broşüre notlar yazıp gönderiyor. 
Ama hepsinde de ortaya çıkan kritik 
“yazım hataları” yüzünden (öte dünya-
dan gönderilen hiçbir not yaşayanların 
dünyasına hatasız ulaşamıyor çünkü) 
ikizler Profesör’ün Kansas’taki “Hakiki 
Doroty Gale Çiftliği ve Ozitoryum” adlı 
ikametgâhına doğru tam gaz ilerliyorlar. 

Sonuç ne mi oluyor? Kitabı henüz 
okumamış olanları düşünerek elbette 
bunu dillendirmeyeceğiz. Ancak hem 
Poe ikizlerini hem de öte dünyadan 
yeğenlerine yardım etmeye çalışan 
Poe’yu zorlu saatlerin beklediğini söy-
leyebiliriz. Sam Zuppardi’nin çizimle-
riyle renklenen Edgar ve Allan Poe’nun 
Gizemli Serüvenleri, serinin ilk kitabı. 
Bundan sonra ikizleri neler bekliyor, 
onu zaman gösterecek. Ancak Poe’nun 
yeğenlerine gönderdiği ve kitabın da 
son cümlesi olan “Tehlikedesiniz!” 
notu bir fikir veriyor...

Edgar ve Allan Poe’nun Gizemli Serüvenleri
Gordon McAlpine

Resimleyen: Sam Zuppardi
Çeviren: Bilge Ceren Şekerciler

Kolektif Kitap Yayınları, 190 sayfa

Tehlikedesiniz!



çizgi roman serisinde de benzer bir 
durum söz konusu. Dört çocuk (ama 
Narnia’daki gibi kardeş değil, arkadaş), 
içlerinden birinin yeni ölmüş büyük-
babasının (“Gab Baba”) arkasında 
bıraktığı eve gittiklerinde, kitaplık-
lar dolusu kitap ve ilginç eşya, evde  
 

 

 
dolaşıp duran hayli ürpertici ve teh-
likeli bir “gölge” ve bir de projeksiyon 
makinesi buluyorlar. İlk bakışta, film 
göstermeye yarayan herhangi bir pro-
jeksiyon makinesine benziyor bu ama 
aslında bambaşka bir şey yapıyor: Işı-
ğıyla tuhaf bir âleme kapı açıyor.

Başta sadece Gab Baba’nın torunu 
Rebecca giriyor o kapıdan, yeni tanış-
tığı üç arkadaşı Noe, Theo ve Maxime’i 
merakta bırakarak bir süre ortadan 
kayboluyor. Sonra dört çocuk da öbür 
tarafa geçiyorlar ve orada biraz vahşi 
ve ilkel, epey büyüleyici, oldukça da 
tehlikeli bir paralel dünya buluyorlar. 
Sakinlerinden bazılarının Gab Baba’yı 
tanıdığı bu dünyadan kurtulmaya 

Ne keşifler yaparsak yapalım, ne 
tür büyüleyici teknolojiler bulursak 
bulalım, yaşadığımız dünya çocuk-
lara yetmiyor hiçbir zaman. Hep biz 
yetişkinlerin biçimlendirip açıkladığı 
haliyle gündelik gerçekliğin ötesinde 
başka bir gerçekliğin izini sürüyorlar. 
Hayaller kuruyorlar, ihtimaller üzeri-
ne düşünüp heyecanlanıyorlar, düş-
lerine sıkı sıkı tutunuyorlar. Çünkü 
büyümek demek yeni şeylerle 
tanışmak demek ve onla-
rın zihninde ihtimaller, 
kendi koymadıkları 
kurallarla kısıtlana- 
mıyor; henüz ras- 
yonalizmin ege- 
menliğine bo-
yun eğecek ka- 
dar hayat ta-
rafından itilip 
kakılmış, zorlan-
mış ve bastırılmış 
olmuyorlar çünkü.

TEHLİKELİ BİR GÖLGE
Çocuk edebiyatında “bir 

kapı açıp başka bir dünyaya adım 
atan çocuklar”ın öykülerinin bu ka-
dar yaygın olması belki de bundan: 
İhtimalleri, düşleri canlı tutma ihtiya-
cına hitap ediyor bu öyküler. Bu kalı-
bın muhtemelen en ünlü örneğini, C. 
S. Lewis’in Narnia serisini hatırlaya-
lım: Aslan, Cadı ve Dolap’la başlayan 
seride Pevensie kardeşler, bir dolabın 
içinden bambaşka bir âleme, büyülü 
Narnia’ya çıkıyorlar ve dünyayı sarsan 
bir savaş konusunda elden hiçbir şeyin 
gelmediği “bizim dünyamız”ın aksine, 
o öte dünyanın kaderini etkiliyor, Nar-
nia halklarına acı veren kötü kraliçeye 
karşı mücadele ediyor, birer kahraman 
oluyorlar.

Nykko’nun yazdığı, Bannister’ın 
çizdiği ve Jaffre’nin renklendirdiği Baş-
ka Gezegenin Çocukları adlı Fransız 

Öte dünyalara  
açılan kapılar
Çizgi roman severlere müjde! Desen Yayınları’nın bastığı Başka Gezegenin Çocukları, serüven dolu 
gizemli öte dünyalara ve sempatik karakterlere meraklı okurları hemen yakalayacak. Bu kitabı bir 
solukta okuyanlar, ikincisi çıkana dek meraktan uyuyamayacak.

Kutlukhan KUTLU

çalışırken, uğursuz gölgenin epey 
korkutucu benzerleri (ve onların 
efendisi olan esrarengiz biri) peşleri-
ne düşüyor. Neyse ki yanlarında taşı-
dıkları çeşitli ışık çıkaran cihazla (son 
çare olarak da ateşle) onları defalarca 
püskürtmeyi başarıyorlar. Bu arada 
o dünyanın önemli bazı karakterle-
ri de onlara yardımcı oluyor: Yaşlı 

Norgavöl onlara yol gösteriyor, Il-
vanna yol arkadaşları oluyor, 

bir başka cesur genç kadın 
olan Doleann ise ejderha 

benzeri bineğiyle zaman 
zaman Gandalf misali 
belirip çocukların ba-
şını büyük belalardan 
kurtarıyor.

Dört çocuğun 
kendilerini içinde 
bulduğu paralel 
dünya, Bannister 
ve Jaffre’nin resim-
leriyle renkli, ilgi 
çekici ve biraz da 

tedirgin edici bir yer. 
Kökleri 19. yüzyıl serü-

ven öykülerine uzanan ama 
mesela Karanlık Cevher ve Le-

mony Snickett gibi roman serilerinde 
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Başka Gezegenin Çocukları
Nykko

Resimleyen: Bannister
Çeviren: Berfu Durukan

Desen Yayınları, 144 sayfa



de izlerini görebildiğimiz bir macera hissiyle dolu; hem ço-
cukların bir an önce oradan kurtulmaya odaklanmalarına 
sebep olacak bir korkutuculuğu hem de arada bir durup 
poz vermeden edememelerini getiren bir davetkârlığı var. 

ÖLÜMCÜL TEHLİKELER
Bu tür öyküler aslında biraz da çocuklar için dünyanın 

zorluklarının, tatsızlıklarının ve acımasızlığının damıtılıp 
simgeleştirildiği, daha dikkat çekici, renkli, daha kolay sap-
tanır, anlaşılır ve yüzleşilir hâle getirildiği sembolik yolcu-
luklar değil midir? Başka Gezegenin Çocukları’nda da bir 
yakınlarının cenazesinde sıkılıp az ötedeki akranlarıyla 
oynamaya gönderilen küçük bir kız (Rebecca) ve dünyayla 
temelde onları ne kadar eğlendirebileceği üzerinden ilişki 
kuran üç oğlan çocuğu; paralel bir evrende büyük acılar ve 
korkularla yüzleşmek, ağır sorumluluklar almak ve aslında 
“yetişkin dünyasının güçlükleri”nin dev aynasında cana-
varlaştırıldığı bir hayatla başa çıkmak zorunda kalıyorlar. 
Kendi ayakları üstünde durmanın ötesinde, birbirlerine ve 
başkalarına da yardımcı oluyorlar. Döndüklerinde ölümcül 
tehlikelerden kurtuldukları için ferahlıyorlar ferahlamasına 
ama böyle ilginç ve serüven dolu bir dünyadan çıktıktan 
sonra akıllarının arkada kalmaması mümkün mü? Nitekim 
“gerçek hayat”ta besbelli evle ilgili sorunlar yaşayan, pek aile 
sevgisi tatmamışa benzeyen Maxime neredeyse baştan beri 
o büyülü dünyadan dönmek istemiyor, dönünce de ne yapıp 
edip geri gitmenin hayalini kurmaya başlıyor. 

Zaten göründüğü kadarıyla çocukların ve öte dünyanın 
hikâyesi burada bitmiyor. Desen’den çıkan kitabın kapağı 
ve finalde gölgelerin efendisinin yer aldığı son kare, daha 
bu dünyayla ilgili göreceklerimizin, okuyacaklarımızın  
sonunun gelmediğini müjdeliyor.

Sevindirici de bir şey bu, çünkü Başka Gezegenin Ço-
cukları serüven dolu gizemli öte dünyalara ve sempatik ka-
rakterlere meraklı okurları hemen yakalayacak ve sonrası-
na dair merakta bırakacak, bir solukta okunan kitaplardan.



tüm enerjimizi önemli konulara yo-
ğunlaştırdığımızda; içeri göçmüş göbe-
ğimizi, fazla kabaran saçlarımızı ya da 
geniş kalçalarımızı kafaya takmaktan 
vazgeçtiğimizde; kendimizi birilerine 
beğendirmekten ve herkesi inanılmaz 
derecede mutlu etmekten vazgeçtiği-
mizde... Güç elimizdedir artık.”

Bu güç ya da enerji ise tahmin edi-
len genelgeçer bir güç değil! Bu güç, 
özgür bırakıldığında dünyayı değişti-
rebilen, düzeltebilen ve ruha ilham ve-
rebilen bir güç! Hiç de erkek düşmanı 
değil üstelik. Yaşamı kucaklayabilen, 
sevebilen, dinleyebilen, buluşabilen, 
değişime açık bilge bir irade o.

olmanın ne demek 
olduğunu hoş bir 
üslup eşliğinde ye-
niden düşünebilirsi-
niz. Hoş üslup dedi-
ğime bakmayın. Bu 
üslubun eşliğinde 
çok sert ve gerçekçi 
tartışmalar var satır 
aralarında.  Dünya-
da genç kız olmanın 
ne demek olduğunu 
soran, yaşayan, ya-
şatan satırlar bunlar. 
Hoşa gitmekten çok 
sorgulama ekseni 
üzerinde buluşuyor 
kitap okurla. 

DUYGULARINA SAHİP ÇIK
Feminist araştırmacı Carol 

Gilligan’ın önsözde de belirttiği gibi 
önümüze serilen satırlar, genç kızları 
“sessizliğe gömen, onlardan duyguları 
yokmuş gibi davranmalarını isteyen, 
kendileri dışında herkesi memnun et-
melerini” dayatan sisteme bir meydan 
okuma aslında. Gilligan’a göre bede-
nine sahip çıkan kadınlar kadar duy-
gularına sahip çıkan genç kızların da 
bu dünyayı değiştirmeye yetecek bir 
gizilgücü var.  İşte size kitabın temel 
meselesi! Kendilerinden beklenmeyen 
tepkiler veren genç kızların mono-
loglarını içeren bu ilginç “deneysel” 
çalışma, genç kızları bu gizilgücü keş-
fetmeye ve bu sayede onlara öğütlenen 
kuralların dışına çıkmaya davet edi-
yor.  Ve diyor ki: “Fazla uzun planlar 
yaparsınız hiçbir şeyin olmayacağını ve 
her şeyin daha da beter olacağını bili-
yoruz.” Dahası, hemen her şeyin ey-
lemden geçtiğini ve en korkunç şeyin 
ölmek değil hiç denememek olduğunu 
söylüyor. Dahası, dünyayı değiştirme-
nin kadınlara özgü yalın formülünü 
de fısıldayıveriyor onlara: “Birbirimi-
ze sırt çevirmekten vazgeçtiğimizde ve 

Ülkemizde kimilerinin hop otu-
rup hop kalkmasına yol açan bir kitap 
vardı: Vajina Monologları. Dünya ça-
pında ünlenmiş bu kitabın yazarı Eve 
Ensler’den ilginç bir kitap daha var 
elimde. Genç Kızların Gizli Yaşamı da, 
tıpkı Vajina Monologları gibi ilgi çekici 
bir çalışma. Kitap, tanınmış oyun ya-
zarı Ensler’in genç kızlara yönelik bir 
yaşam manifestosu olarak bile okuna-
bilir. Kadınlara karşı şiddeti önlemek 
amacıyla kurulmuş ve geniş bir kitle 
tarafından hem maddi hem de manevi 
olarak desteklenen V-day adlı hareke-
tin de kurucusu olan Ensler, hayatları-
nın ileri evresinde mutsuzluk içersin-
deki kadınlardan ve kendi deneyimle-
rinden yola çıkarak, bir kılavuz kitap 
yazmış sanki. Bir nevi, genç kızların 
kendi gerçeklerine bakma kitabı bu! 
Onları ablukaya alan, renksiz kadınlar 
haline dönüştüren ve tutsaklaştıran gri 
gerçeklere ayna tutuyor.

21. YÜZYILDA GENÇ KIZ OLMAK
Hepimizin bir biçimde öğrenmek 

durumunda kaldığı, bizlerden sesimizi 
ve coşkumuzu çalan gerçekler bunlar. 
Bizi topluma ve toplumun zırvalıkla-
rına armağan eden gerçekler! Bizi biz 
olmaktan çıkaran “kutsal” kurallar di-
zisi… “Ben büyüdüm artık,” diyor Ens-
ler. “Nihayet hoşa gitmek ile sevmenin, 
itaat etmekle saygı duymanın arasında-
ki farkı öğrendim. Farklı olmanın, canlı 
olmanın, aşırı uçlarda yaşamanın iyi 
bir şey olduğunu öğrenmem yıllarımı 
aldı. Sizin bu kadar beklemenizi istemi-
yorum...”

Yazar, monologlar diye nitelen-
dirdiği bölümleri “bir makaleden, bir 
anıdan, bir rüyadan, bir arzudan, bir 
imgeden, bir üzüntü ya da öfke anın-
dan” esinlenerek aktardığını saklamı-
yor okurdan. Tüm bu satırlar, gerçek 
ve hayali konuşmaların bir bütünü 
olarak okunabilir. Dahası, kitapta ağır-
lıklı olarak tartışılan, 2010’da genç kız 

Genç kızlara manifesto!
Kadın hakları aktivisti, yazar Eve Ensler’den genç kızlara yönelik “deneysel” bir kitap: Genç 
Kızların Gizli Yaşamı. Kendin olabilmek, kendin kalabilmek üzerine kışkırtıcı bir manifesto. Genç 
kızları renksiz kadınlar haline getiren gri gerçeklere tutulan bir ayna.

Müge İPLİKÇİ
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Genç Kızların Gizli Yaşamı
Eve Ensler

Çeviren: Aylin Yengin
İnkılâp Kitabevi, 184 sayfa
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becerileri, Altın Tapınak’taki helva 
deneyimleri, insanlarla karşılaştıkça 
arınıp temizlendikleri önyargıları, pe-
dal pedal değişimlerinin işaret taşla-
rını oluşturuyor. İçinde meyve tabağı 
ve kamp bıçağı olan bir anıları var ki 
okumanız lazım. 

İnci ve Soner’in aktardıkları de-
neyimlerden biri de gerçek dostlarla 
ilgili. Diyorlar ki “İnsanlar meğer iki 
dil konuşuyormuş; Almanca, Hintçe, 
Rusça, Türkçe falan değil. Destekleyen 
dil. Köstekleyen dil.”

Onlar bu yolculuğu 2007 senesin-
de yapmışlar. 2008 yılında bir Avrupa 
gezisine çıkmışlar. 2009 yılında oğul-
ları Tibet Çınar doğmuş. Tibet 22 ay-
lıkken ailece tekrar yollara düşmüşler. 
Hâlâ geziyor Sarıhan ailesi. Yolculuk-
larını izlemek ve destek olmak için 
minikgezgin.com adlı sitelerini ziyaret 
edebilirsiniz. 

Pedalınıza kuvvet güzel insanlar!

notlarından damıttıkları deneyimleri 
aktaracak kadar yüce gönüllü olurlar. 
İnci ve Soner Sarıhan çifti, beş ülkeyi 
kapsayan gezilerini Pedalımda 5 Ülke 
adlı kitap aracılığıyla biz fanilerle pay-
laştılar. 

Kitap, sıradan gezi kitapları gibi 
kronolojik bir akışa, gezmekten çok 
okumayı tercih eden fanilerin ilgisini 
çekmeyecek, donanımla ilgili teknik 
ayrıntılara, sürekli tekrar eden yolcu-
luk rutinlerine boğulmamış. “5 Yanıl-
gımız”, “5 İnanç”, “5 Teknik Sorun”, “5 
Konukluk”, “5 Gözyaşı” gibi başlıklar 
açılmış ve yolculuk notlarından ilgili 
başlığın altına girebilecek bölümler 
seçilmiş. Bu güzel fikir sayesinde, İnci 
ve Soner’in yolculuğunun en vurucu, 
en çarpıcı, en korkutucu, en düşün-
dürücü, en duygulandırıcı bölümleri, 
etkisi güçlendirilerek okura sunulmuş. 
Kıyaslama yerine, açık yüreklilikle de-
neyim aktarılmış.

Yolculuk öyküleri bana, Campbell’ 
in müthiş eseri Kahramanın Sonsuz 
Yolculuğu’nu anımsatır. Bir neden-
le eşikten geçen kahraman, yolculuk 
boyunca dostu düşmandan ayırmayı 
öğrenir, birçok badireler atlatır. Kah-
raman, geriye değişmiş ve dolayısıyla 
dünyayı da değiştirmiş olarak dö-
ner. Dünyanın bütün mitolojilerinde 
böyledir bu. Pedalımda 5 Ülke, dün-
yanın bütün mitolojilerinde olduğu 
gibi, kişisel mitolojilerde de aynı ka-
lıbın çalıştığını gösterdi bana. İnci ve 
Soner’in, her ne kadar farelerle aynı 
kaptan yiyip içmeseler de, başkaları-
nın kutsallarını anlama ve kabullenme 

Bisiklet bir sanattır. Bakın, “bisik-
let adlı nesne,” ya da “bisiklet sürmek,” 
falan demiyorum. Bir nesne, bir kav-
ram, bir eylem, bir denge, bir yaşama 
biçimi olarak bisikletten, “bisiklet” 
sözcüğüyle temsil edilen o kocaman, 
temiz evrenden söz ediyorum.

Bisikletin kendisi bir portredir za-
ten; bisikletinizi seçtiğiniz an sizinle 
birlikte otoportre olur. Nereye koyar-
sanız orada enstalâsyonun şahıdır. Sa-
hil yolunda bisikletle efil efil gezinmek 
manzaraya denk gelir. Bisiklet sanatı-
nın poşadı yokuştur; ruh halinize, ba-
caklarınızdaki güce göre aynı yokuşu 
her çıkışınız farklıdır. İzlenimcidir 
yani bisiklet ama dışavurumcudur da. 
Hani Bedri Rahmi Eyuboğlu, “Ressam-
lar, geniş yüzeylerden korkmayın!” diye 
bağırır ya, hah işte, o da uzun yola 
denk gelir. Uzun yol, yani bisikletle se-
yahat, bisiklet sanatının zirvesidir.

KAHRAMANIN YOLCULUĞU
İnci ve Soner Sarıhan çifti, kendi 

ifadeleriyle, “bu hayat sahnesinde fi-
güran olmak yerine başrolde oynamayı 
ve uzun metraj bir yol filmi çekmeyi” 
tercih etmişler. Önce kısa metrajla 
başlamışlar ve Türkiye içinde birkaç 
tur yapmışlar. Ardından büyük hazır-
lık başlamış ve bisiklete atladıkları gibi 
Türkiye’den yola çıkıp İran, Pakistan 
ve Hindistan üzerinden Nepal’e kadar 
pedal basmışlar.

Bisiklet sanatının zirvesindeki 
uzun yol pedalşörleri bazen blog ya-
zarak, bazen kitap yayımlayarak, biz 
oturduğu yerde oturan fanilere gezi 

Bisiklet bir sanattır!
Bisikleti bir sanat olarak benimseyen iki gezgin, İnci ve Soner Sarıhan, bisikletle yaptıkları, beş 
ülkeyi kapsayan geziyi Pedalımda Beş Ülke adıyla kitaplaştırdılar. Bu kitap salt bir gezi kitabı 
değil, gerçek yolculukların insanı nasıl değiştirdiğinin, arındırdığının da bir kanıtı… 

Yıldıray KARAKİYA

Pedalımda 5 Ülke
İnci Sarıhan

Soner Sarıhan
Optimist Yayın Dağıtım, 184 sayfa

İyi Kitap  •  Gençlik Kitaplığı  •  Sayı 56  •  Ekim  2013 25



Ceyhan USANMAZ

Gorki’nin çocukluğu
Ünlü Rus yazar Gorki’nin otobiyografik üçlemesinin ilk kitabı olan Çocukluğum, yazarın 5 yaşından, 
yani babasını kaybettiği tarihten başlayarak, dede evinden ayrıldığı zamana kadarki yaşamını gözler 
önüne seriyor. 

Çoğul Kütüphane

Beş yaşında babasını 
kaybettiği bilinen ünlü Rus 
yazar Maksim Gorki’nin 
kaleme aldığı otobiyog-
rafik üçlemenin ilk kita-
bı olan Çocukluğum, işte 
tam da bu anla başlıyor: 
“Yarı karanlık, daracık 
odada, babam pencerenin 
önünde, yerde yatıyordu.” 
Babasıyla artık vedalaşma-
sı gerekmektedir Gorki’nin; 
bu aynı zamanda, yeni bir ya-
şamın da başlangıcıdır kaçınılmaz 
olarak. Annesi ve büyükannesiyle bir-
likte yola çıkıp dedesi, dayıları, yengesi 
ve kuzenleriyle birlikte yaşayacağı yeni 
eve taşınırlar; Nijni şehrine. Ancak ne 
genişleyen yeni ailesinden ne de o tek 
katlı yeni evinden hoşlanır Gorki, şöyle 
yazar: “Benim için yoğun, renksiz bir ya-
şam başlamış, korkunç bir hızla akıp gi-
diyordu. İyi yürekli, ama acımasız, doğ-
rucu bir meleğin anlattığı ağır bir masal 
gibi hatırlıyorum o günleri.” Evde, haya-
tın giderek daha da zorlaştığını hissetse 
de elinden bir şey gelmez; tek tesellisi, 
onunla çok sıcak bir ilişki kuran büyü-
kannesidir. Büyükannesinin anlattığı 
hikâyeler, nispeten genişleyen ailesin-
deki bireylerin farklılığı, özellikleri, ta-
nıklık ettiği olaylar; bütün bunlar aynı 
zamanda bir yazarı da müjdelemektedir 
aslında. Yaşadıkları, gördükleri ve duy-
dukları bir altyapıdır adeta... 

Gorki’nin otobiyografik üçleme-
sinin ilk kitabı olan Çocukluğum, ya-
zarın 5 yaşından, babasını kaybettiği 
tarihten başlayarak, dede evinden 
ayrıldığı zamana kadarki yaşamını 
gözler önüne seriyor. O evden ayrıl-
dığında artık tek başınadır Gorki ve 
yine tek başına “ekmeğini kazanmak” 
durumundadır. İşte üçlemenin ikinci 

kitabı da (Türkçeye daha 
çok Ekmeğimi Kazanırken 
adıyla çevrilmiştir) erken 
atılmak zorunda kaldığı 
çalışma hayatında odak-
lanır. Üçlemenin son ki-
tabı ise Benim Üniversite-
lerim adını taşır. Maksim 
Gorki’nin ismi, ağırlıklı 

olarak her ne kadar Ana 
romanıyla birlikte anılsa 

da, kaleme almış olduğu bu 
otobiyografik üçlemesi de bir 

“başyapıt” olarak nitelendirilebilir 
pekâlâ. En nihayetinde bir dünya kla-
siği olarak, “okuma serüveni”mizin bir 
anında mutlaka karşımıza çıkacaktır.

DÜNYA MİRASI KLASİKLER
“Dünya klasikleri” denince aklı-

mıza ilk gelen isimler nedense genel-
likle Rus yazarlar oluyor ve dolayısıyla 
Rus klasikleri... Karamazov Kardeşler, 
Suç ve Ceza gibi romanlarıyla Dosto-
yevski; Savaş ve Barış, Anna Karenina 
gibi romanlarıyla Tolstoy ya da Vişne 
Bahçesi ile Çehov; Babalar ve Oğullar 
ile Turgenyev gibi... Maksim Gorki de, 
Puşkin ve Gogol gibi bu isimlerden 
biri hiç kuşkusuz. Ancak bir “dün-
ya klasiği”nden bahsederken aslında 
William Shakespeare, Jane Austen, 
Charles Dickens gibi İngiliz yazarlar; 
Honoré de Balzac, Victor Hugo, Ale-
xandre Dumas gibi Fransız yazarlar; 
Jack London, Ernest Hemingway, 
Mart Twain gibi Amerikalı yazarlar ya 
da Goethe, Thomas Mann gibi Alman 
yazarlar da gelmeli akla... Hatta Dante, 
James Joyce, Kafka gibi isimleri de ek-
leyerek bu listeyi bir hayli uzatabiliriz. 
Rus klasiklerine neden daha düşkün 
olduğumuzu şimdilik bir kenara bı-
rakıp bütün bu isimleri ve eserlerini 

birer dünya mirası kabul edebiliriz. 
Dünyanın hangi topraklarından çı-
karsa çıksınlar, burada belki de asıl 
önemli nokta, bu farklı dillerdeki dün-
ya klasiklerinin Türkçe çevirilerinin 
yetkinliği... “okunaklı” çeviriler olup 
olmadıkları...

Bir kitapçıya adım attığımızda, 
herhangi bir dünya klasiğinin farklı 
yayınevlerince yayımlanmış birçok 
çevirisine rastlamamız mümkün. Fi-
yatlarına göre karar verme eğiliminde 
olsak da, bence asıl önemli kriter çe-
virmenin kim olduğu. Örneğin Ço-
cukluğum kitabının Can Yayınları ta-
rafından geçtiğimiz günlerde yapılan 
yeni baskısında çevirmen olarak Ergin 
Altay’ın ismini görüyoruz. Uzun za-
mandır Rus edebiyatından çok sayıda 
eser çevirmiş olan Altay’ın yanı sıra, 
yine Rus edebiyatı konusunda güve-
nilir isimlerden biri kabul edilen Sab-
ri Gürses yayına hazırlamış bu kitabı. 
Özellikle dünya klasikleri söz konusu 
olduğunda kitabı kimin çevirdiğine, 
yayına kimin hazırladığına, hatta dü-
zeltisini kimin yaptığına bile dikkat 
etmek gerekiyor bence...

Çocukluğum
Gorki

Çeviren: Ergin Altay
Can Yayınları, 280 sayfa
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Çok satan Ulysses Moore’un
yazarından yepyeni bir macera!

Dünyadaki tüm sihirli eşyaları koruyan Şipşak Hayaller Dükkanı ikinci kitapta 
yine tehdit altında! Çevrede gizemli olaylar yaşanmaya başladı: kaybolan insanlar, 
kırılan çitler, sahipsiz kemikler, yanmış otlar… Söylentilere göre bu garipliklerin 

nedeni,  Sihirli Ruhlar’ın peşindeki Ormanlar Adamı…



Yani önyargılarımızla bu kitaba el 
atmamız için yeterli nedenimiz var. 
Ama “tuhaf ” İyi Kitap önümüze koyu-
verdi işte!

Başlıyorum okumaya. “Tiyatro-
nun Kökenleri” bölümünde bir cümle 
dikkatimi çekiyor: “Ve insan ‘öteki’ ol-
madan yaşayamayacağından, ötekinin 
varlığıdır sihri belirleyen.”

Gözlerim faltaşı gibi açılıyor. 
“Öteki”nin tiyatronun ortaya çıkı-
şındaki etkisi üstüne tez konusu bir 
cümleyle önyargılarımı yerle yeksan 
etmeye başlıyor, benim gibi “yeni baş-
layanlar için” yazılmış bir tiyatro tarihi 
kitabı.

EZBER BOZAN KİTAPLAR
Gezi Direnişi’nin bile değiştir-

mekte güçlük çektiği örümcek kafalı 
ben, bir tiyatro tarihi kitabının Di-
onysos şenlikleriyle ya da ilkel av tö-
renleriyle başlayacağına şaşmaz inan-
cımı muhafaza ederek, “öteki” ile ilgili 
şaşırtıcı bağlamını hemen unutup ön-
yargılarımın sağlamasını yapıyorum. 
Bu kitapta tarih marih yok. “‘Eğer’ 
Estetiği”, “Aksiyon ve Kriz”, “Anlaşma 
(Konvansiyon)” bölümleri var kitabın 
başında. 

ve Cevat Çapan da nitelik farkıyla ti-
yatro tarihinin farklı yönlerinin oku-
nacağı hocalardır.

Bütün bu kıymetli akademisyen-
lerin tiyatro tarihi kitaplarının ardın-
dan Nerio Tello diye gazeteci/yazar bir 
bey çıkıp tiyatro tarihi kitabı yazıyor. 
Biyografisine baktığımızda gazeteci-
lik, politika tarihi, edebiyat ve sosyal 
psikoloji gibi alanlarda çalıştığını gö-
rüyoruz. Yani –günahı boynuna– bil-
diğimiz kadarıyla tiyatroyla bir teşrik-i 
mesaisi yok. Önyargı için birinci  
neden!

ÖTEKİ’NİN SİHRİ
Kitabın araştırmasında destek al-

dığı kişi tiyatro eserlerinde ve film-
lerde sadece yönetmen yardımcılığı 
yapan Verónica Tejeiro. Önyargı için 
ikinci neden!

Tiyatro tarihi kitabı çizgi roman 
gibi “resimli mesimli” basılmış. Bu ne 
ciddiyetsizlik ve önyargı için üçüncü 
neden!

Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir 
de adı Yeni Başlayanlar İçin Tiyatro 
Tarihi. Dikkatinizi çekerim: Yeni Baş-
layanlar İçin! Bu da önyargı için dör-
düncü neden!

İyi Kitap’ın “özgürlük ve demok-
rasi” sayısının ardından yazmak iyi 
geliyor. İnsanın bulunduğu mecraya/
medyaya güvenmesi iyi bir şey. Öyle 
bir sayıydı ki o, yazarının ürkmeden 
kalem sallayabileceğinin güvenini 
yaşattı. 

Tam da bu güvenin ardından bir 
tiyatro tarihi kitabının bu sayfalara 
konuk olma önerisi nasıl bir mecra-
da yazdığımı anımsattı bana. Kısacası 
özlemişim buraları. Hele de direnişin 
ardından kafamız açılmışken, kültür/
sanat/edebiyatın konumlandığı yeri 
tekrar okumuşken... Editörüm yazaca-
ğım kitabı önüme açtı ama böylesine 
“Bir söyle, bin ah işit!” durumuyla kar-
şılaşacağını sanırım o da tahmin etmi-
yordu. Kalbim ve aklım bilenmişken, 
sanatın içine tükürülmüşken, ucu-
beleştirilmişken, bir yayın organının 
ayrıksı kalabilme ihtimalinden kork-
madan tiyatro kitabı yazısı istemesi 
nefesimi hızlandırdı.

Tiyatro denilen hevesin okulunu 
okumuş biri olarak bu alandaki eser-
lerin en taçlısının Özdemir Nutku’nun 
iki ciltlik Dünya Tiyatrosu Tarihi  
olduğunu söyleyebilirim. Memet 
Fuat’ı da anmak gerekir. Sevda Şener 

Öteki’den Barba’ya  
tiyatro tarihi
Habitus’un yayımladığı Yeni Başlayanlar İçin Tiyatro Tarihi sıradışı bir tarih kitabı. Güzel çizimlerle 
hazırlanmış olan kitapta her yaştan okur bir şeyler bulabilir. Kendisi de tiyatro sanatçısı olan Eraslan 
Sağlam’ın dediği gibi, keşke adı “Herkes İçin Tiyatro” olsaymış!

Eraslan SAĞLAM



Yedinci sayfa-
ya usturup dükkâ-

nından satın alınmış 
ukalalığımla notumu dü-

şüyorum: “Kavramsal kısım-
larla yaklaşıldığı için kronolojik 
bir yol izlenmemiş. Dolayısıyla 
bu bir tiyatro tarihi kitabı de-
ğildir!”

Nasıl da eminim! Peki ya 
nasıl da eminim?

Aslında emin falan deği-
lim. Sadece ezberim böyle...

Çünkü hemen iki sayfa 
sonra “Antik Yunanda Tiyat-
ro” bölümüyle başlıyor krono-

loji. Merakımdan hızla sayfaları 
karıştırıyorum. Özür dilerim. 

Kronoloji var ve bu bir tiyatro 
tarihi kitabı! Sadece alışılmışın 

dışında, önce kavramları koyup yol 
haritasını verdikten sonra kronolo-

jiye geçiyor.

KAVRAMLAR EŞLİĞİNDE 
Ancak ben bu kronolojik kısma 

geçmeden önce bir vefa borcuyla “An-
laşma (Konvansiyon)” bölümünde 
birkaç satır kalmak istiyorum. Bu bö-
lüm, “Tiyatronun ‘olması’ için gereken 
tek şey anlaşmadır,” cümlesiyle başlı-
yor. Bir kaç satır altında ise “Bir anlaş-
mayı öneren oyuncu ve onu kabul eden 
seyirci, dramanın drama olarak varol-
ması için gerekli koşulları sağlar. Sah-
neye yeni bir gerçek yerleşir,” yazıyor.

Bu cümlelerin üstünde durmanın 
sebebi işte yukarıda sözünü ettiğim 
vefa. Çünkü bu sözler müteveffa Ali 
Taygun’u getiriyor aklıma. Dil merakı 
ve uzmanlığıyla tanıdığım nadir tiyat-
roculardan Ali Taygun “Biz sahneye 
çıktığımızda seyirciyle bir ‘kavil’ imza-
larız, el sıkışırız,” derdi. “Konvansiyon” 
demeyi elbette bilirdi ama “kavil” de-
meyi tercih ederdi. Ruhu şad olsun. 

Antik Yunan bölümü ilerlerken, 
sonraki bölümlerde de sürdürülen 
yöntem, yani “kavramlar eşliğinde ti-
yatro tarihini okuma” yönelimi sürü-
yor. “Üç Birlik Kuralı ve Katharsis” bö-
lümünde tragedyadan bahsederken, 
“Trajedi insanı, iki yönlü bir dönüşüm 
geçirir: Mutluluktan sefalete ve ceha-
letten bilgeliğe...” diye yazarak trajedi 

kavramına müthiş olgun bir perspek-
tifle bakılmış oluyor. 

Kitabın bir bölümün başlığı, 
“Bir Roma Buluşu Olarak Mesen”. 
“Mesen”lik kavramının yanında 
“sponsorluk” yavan kalıyor. Sözcüğün 
kökeni İmparator Augustus’un danış-
manının adından geliyor: Gaius Mae-
cenas. Yani “sanatın koruyucusu”. Bu 
destek meselesiyle ilgili önemli de bir 
tesbit var. Yazarların kendilerini öz-
gürce ifade ettikleri Antik Yunan’ın ak-
sine, Roma’daki devlet desteği içerikte 
bir yavaşlamaya neden olmuş. Öyle ki, 
imparatorluk dönemi Roma’sının dra-
ma edebiyatı ardında neredeyse hiçbir 
tanık bırakmamış.

HAMLET’TEN SARTRE’A
Yazar Elizabeth dönemi tiyat-

rosunu incelerken sözü tabii ki 
Shakespeare’e getiriyor. Ve tabii ki 
Shakespeare’in Hamlet’ine. Bir kez 
daha şaşırıyorum. Çünkü yazar bölü-
mü Sartre alıntısıyla kapatıyor: “Ba-
şarısız olduktan sonra ölmek kolay-
dır, zor olan yaşamaktır.” Nerio Tello 
bunu ileri bir entelektüel düzeyle 
Hamlet’e bağlıyor: “Ve o Hamlet, bunu 
bilir.” Bunu Mîna Urgan’a söylemek  
isterdim.

Tiyatro tarihi kitaplarının genel 
zaafiyeti (hadi iyicil bir bakış açısıyla 
kaynak yetersizliği diyelim ) kanımca 
şu: Kitap hacminin büyük bir kısmı 
Antik Yunan’dan başlayıp Elizabeth 
dönemine gelerek, Batıcıl düşünce 
tarzındaki tiyatro görüşüne ve tarihi-
ne ayrılır. İkinci Dünya Savaşı sonrası 
tiyatro bu kaynaklarda yok denecek 
kadar azdır. Sanki bu süreç Çehov’la, 
İbsen’le sona ermiş gibidir. Daha yet-
kin kitaplar içeriğine Amerikan dra-
mını da dâhil eder.

Bu kitapta şapka çıkarılacak en 
önemli unsur ise adaletli bir biçimde 
aynı hacmin Doğu ve Avrupa tiyatro-
suyla birlikte yakın dönem tiyatrosuna 
da ayrılmış olması. Bunu üstün körü 
bir şekilde yapmıyor. Stanislavski gibi 
oyunculuk kuramcılarından Brecht’e, 
oradan yoksul tiyatronun Grotows-
ki’sine geliyor kitap. Pina Bausch, 
Tadeusz Kantor, Peter Brook, Ariane 
Mnouchkine, Eugenio Barba, Augusto 

Boal... Bu isimler yet-
mezmiş gibi kitap Küba 
tiyatrosuna, Arjantin tiyat-
rosuna geliyor.

İllüstrasyonlara değinmeden 
yazıyı sonlandırmak istemem. Ti-
yatro insanlarının ve yazarların çi-
zimleri olağanüstü. Ama en takdire 
şayan kısmı ise oyunların illüst-
rasyonları. Hepsi bir tiyatrocunun 
elinden çıkmışcasına inandırıcı ve 
heyecan verici. Nasıl oluyor da bir 
çizer Medea gibi kült bir eseri bir 
sayfalık bir çizimle anlatabiliyor? 
Bravo!

Bu tarih kitabını okuyabiliyor, 
izleyebiliyorsunuz. Tam da tiyatro-
ya yakışır bir biçimsel yönelim. Bir 
çocuğun eline geçtiğinde (umarım 
geçer) onu tiyatroyla ilgili fikir sahi-
bi yapabilir. Daha ileri yaşlar için ise 
biçilmiş kaftan. Ama eğer konser-
vatuvara hazırlanıyorsanız ve hatta 
konservatuvar okuyorsanız bu kita-
bı kütüphanenize koymanızı tavsiye 
ederim. Benim gibi konservatuvar yıl-
larını geride bıraktıysanız Yeni Başla-
yanlar İçin Tiyatro Tarihi sizi tazeleye-
cektir. Seyirciyseniz kılavuzunuz ola-
bilir. Yan etkisi ise; tiyatronun uzun ve 
meşakkatli yolculuğuna baktığınızda, 
sanatı destursuz ağzına almayı kolay 
sanan erki anlamanız daha da zorla-
şacaktır. 

Keşke kitabın adı “Herkes İçin  
Tiyatro” olsaymış!

Yeni Başlayanlar İçin Tiyatro Tarihi
Nerio Tello

Resimleyen: Alejandro Ravassi
Çeviren: Deniz Eyüce
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Sahaf Dükkânı

Denizler altında...
Orijinali 1937’de yayımlanan, Türkçeye ise 1955 yılında çevrilen Denizler Altında Bir Ay, merkezindeki 
keşif hikâyesi, kahramanların maceracı ruhları, bilime verilen değer ve fantastik öğeler gibi unsurlarla 
dönemin çocuk edebiyatına dair pek çok ipucu taşıyor.  

Bir kâğıda “Denizler altında…” 
yazıp birine uzatsak ve boşluğu dol-
durmasını istesek; kolay bir soru olur 
değil mi? Kâğıdı uzattığımız kişi muh-
temelen kalemi elimizden kaptığı gibi 
o üç noktalı kısma hemen “yirmi bin 
fersah” yazacaktır. Ama cevap doğru 
değil! Elbette Jules Verne’in bu isim-
de ünlü bir romanı var ama burada 
bahsedeceğimiz kitabın ismi Denizler 
Altında Bir Ay. Yine de verilen ce-
vap tümüyle yanlış değil, çünkü hem 
romanın Verne romanlarını anım-
satan bir hikâyesi var hem de yazarı 
Tancrède Vallerey zamanında Jules 
Verne Ödülü’ne layık görülmüş... 

15 yaşındaki Odile Armstrong ile 
18 yaşındaki Jean Fourcualt’nın yol-
ları, çeşitli nedenlerle yalnız seyahat 
etmek zorunda kaldıkları bir yolcu 
gemisinde kesişir. Ancak bu tanışma, 
geminin şık restoranındaki bir akşam 
yemeğinde ya da temiz hava almak, 
denizi seyretmek üzere güverteye 
çıktıklarında değil, bindikleri 
gemi deniz dibinde görünme-
yen bir kayaya çarpıp batmaya 
başladığı zaman gerçekleşir. 
Batmakta olan geminin en yük-
sek noktasında tanışan bu iki genç 
birlikte suya atlayıp kaza bölgesinden 
yüzerek uzaklaşmayı başarırlar. Son-
rasında, bindikleri sandalın su almaya 
başlaması bir yana, saatler ilerledikçe 
ve hatta günler geçtikçe susuzlukları 
artar, hava sıcaklığı artık dayanılmaz 
bir hâl alır. Tam da ümitlerini kay-
bedecekleri an, uzaktan bir geminin 
onlara doğru geldiğini görürler. Kur-
tulmuşlardır. Gemide bulunanlardan 
biri de zamanın ünlü bilim insanların-
dan Théodore Randel’dır. Bir şekilde 
bu ünlü bilim insanının güvenini ka-
zanan Odile ile Jean, onları kurtaran 
geminin gizli bir bilimsel araştırma 
yapmak üzere yol aldığını öğrenirler. 

Üstelik tam da Odile ile Jean’ın bindiği 
yolcu gemisinin kaza yaptığı kayalık-
ları aramaktadırlar. Yolcu gemisinin 
batmasına neden olan o kayaya ulaşıp 
araştırmaya başladıklarında, kaya-
nın içindeki –denizin derinliklerine 
doğru ilerleyen– boşluğun aslında 
“başka bir dünya”nın kapısı olduğunu  
 

keşfedeceklerdir; bilinen fizik ku-
rallarının işlemediği, anlaşılması güç 
bir medeniyetin izlerini barındıran bir 
dünyadır bu.

Orijinali 1937’de yayımlanan De-
nizler Altında Bir Ay’ın merkezinde 
yer alan keşif hikâyesi, kahramanla-
rının maceracı ruhları, bilime verilen 
değer, fantastik öğeler; Jules Verne’in 
kitaplarını okumuş olanlara çok tanı-
dık gelecektir. Bir dönem Avrupa ede-
biyatında örneklerine sıkça rastlanan 
“serüven ve seyahat” kitaplarının tipik 
özelliklerini barındıran bir roman De-
nizler Altında Bir Ay. Ancak nedense 
yazarı hakkında yeterli bilgiye ulaş-
mak pek mümkün değil. Elimizdeki 

1955 tarihli Türkçe çeviride kitabın 
yazarıyla ilgili herhangi bir bilgi notu 
yer almaması bir yana, örneğin inter-
netten de ayrıntılı bilgiye ulaşılamıyor. 
1892 doğumlu Fransız yazar Tancrède 
Vallerey’nin beş romana imza attığı-
nı, 1930’da yayımlanan ilk romanıyla 
Jules Verne Ödülü’nü kazandığını öğ-

renebiliyoruz ama edinilebilen 
diğer bilgilerin hiçbiri kesin 
değil. Türkçe çeviride gör-
sellerin kime ait olduğu da 
belirtilmemiş ama internet 

araştırmasında şu isme rastladık: 
Maurice Toussaint. Türkçe çevirideki 
tek eksik ise bunlar değil...

Bir dönem çeviriler daha “rahat”, 
orijinal metne birebir sadakat göze-
tilmeksizin yapılabiliyordu. Denizler 
Altında Bir Ay’ın da böyle bir çeviri 
olduğunu söyleyebiliriz. Bazı bölüm 
başlıklarının o bölümde anlatılan-
larla ilişkisini kurmak imkânsız, 
ayrıca kahramanlarımızın gittik-
leri o “başka dünyada” karşılaştık-
ları “yaratıklar” hakkında da sanki 
daha ayrıntılı bilgiler olması gere-
kiyor diye düşünmeden edemiyo-
ruz. (Kitabın orijinalinin geçen yıl 

Fransa’da –yalnızca 50 kopyalık– özel 
bir yeni baskısı yapılmış. Türkçede 
de yeni bir baskısını yapmak isteyen 
olursa, bu kopyalardan birine –kar-
şılaştırma yapmak için– göz atması 
faydalı olabilir.) İlginç olansa, Türkçe 
çevirinin son sayfalarında, Denizler 
Altında Bir Ay’ın hikâyesiyle ilgisi ol-
mayan, “Atom Kuvvetinden Faydala-
narak Uzayda Bir Yolculuk” isimli bir 
metnin bulunması. Bu metnin Fransız 
yazar Tancrède Vallerey’nin bir başka 
romanından alıntı mı, yoksa çevirme-
nin bir katkısı mı olduğu belli değil. 
Bilen bize de söylesin! Mesela yazarın 
Türkçede Yeşil Kumlu Ada ismiyle bir 
romanı daha yayımlanmış, belki orada 
vardır bu bilgiler.

Ceyhan USANMAZ
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Kediler Hep Dört Ayak Üstüne mi Düşer?
M. Banu Aksoy

Resimleyen: Kolektif
Hayykitap,  40 sayfa

Pisi pisi, miço miço, minu minu…
Bir Dolap Kitap’ın Banu’sundan bir kedi kitabı. Moli ile Olaf adlı iki karakterin başrol oynadığı bu 
kitapta özgür ruhlu dostlarımız ve onların vahşi türdeşleri hakkında pek çok ilginç bilgi, ayrıntı 
bulacaksınız. Kolaj tekniğine dayanan resimlerle süslenmiş sıcacık bir kitap…

“Kedi dostunuzun bir adı var mı?” 
diye sordum.

“Yoo, hiç düşünmemiştik,” dedi Olaf.
“Siz süt vermeye çalışırken bana 

adını çoktan miyavladı bile,” dedim.
“Aa! Neymiş, söylesene,” dedi Moli.
“Söylerim ama siz de benimle kedi 

sohbeti yapacaksınız.
Anlaştık mı?”
“Tamam, anlaştık!” diye hevesle 

kabul ettiler.
O öğlen naneli limonatalarımızı 

içip kedi sohbeti yaparken bize “Kedi-
miyo” da eşlik etti.

İşe kedilerle ilgili ilk aklımıza ge-
lenleri listelemekle başladık:

Çoğunlukla dört ayak üstüne düş-
tüklerini söyleyebiliriz.

Kedinin esnek bir gövdesi vardır. 
Bu sayede, yüksek bir yerden düşerken 
gövdesini kolayca kontrol edebilir. Ba-
caklarını gererek vücudunu doğru ko-
numa getirir. Sırtını paraşüt gibi şişi-
rir. Bir yandan da kuyruğunu pervane 
gibi çevirerek dengesini sağlar ve dört 
ayak üstüne düşer. Belki de bu yüzden 
kedilerin dokuz canlı olduğu söylenir.

Fakat bütün bunları yapabilmesi 
için belli bir yüksekliğe ihtiyacı vardır. 
Kedi denge üstadıdır ama mesafe ye-
terli olmazsa, havada yapması gereken 
hareketleri tamamlayacak vakti bula-
mayabilir.

Tabii bazen yükseklik de tehlikeli-
dir. Yere sertçe çarpması, kedinin ya-
ralanmasına neden olabilir.

Kitap içi

Sıcak bir yaz sabahı, salonda otur-
muş bulmaca çözüyordum. Bahçeden 
tanıdık sesler gelince kulak kabarttım.
Konuşanlar Moli ile Olaf ’tı. Bu sıcakta 
ne yaptıklarını merak edip pencereye 
çıktığımda onları bir kediyle gördüm. 
Biri kediyi tutarken diğeri de kedinin 
dikkatini süt dolu bir kâseye çekmeye 
çalışıyordu.

Kediciği kaçırmamak için usulca 
seslendim:

“Pıstt! Ne yapıyorsunuz orada?”
“Şu kedi yavrusuna süt vermeye 

çalışıyoruz,” dedi Moli.
“İyi de sütü öylece verirseniz kedi-

nin bağırsakları bozulur.”
“Yaa! Ben de kediler süt sever sanı-

yordum,” dedi Olaf.
“Sever sevmesine ama sütü sulan-

dırmadan verirsen kedinin bağırsak-
larına dokunabilir. Siz en iyisi o süt 
kabını buraya getirin de içine biraz su 
katalım.”

Çocuklar süt kâsesini kaptıkları 
gibi soluğu kapımda aldılar.

Kedi de kısa bir duraksamanın ar-
dından peşlerinden geldi.
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