
Otuz beş yıl önce bütün Türk 
yurtlarından masallar derlemeye baş-
ladığımda bulduğum Mezopotamya 
masallarını da dosyaladım. Kendi 
dinlediklerimi derledim. Son dört yıl-
da her Türk topluluğu için 24 kitaplık 
“Kardeş Masallar Dizisi”ni yayımla-
dım. Kendi kültürüne, kimliğine, ki-
şiliğine yönelmek isteyen her görüşten 
insanın, okulların, üniversitelerin dik-
katini çekti bu kitaplar. Ayrıca önemli 
üç ödül verildi bu çalışmaya. Tam da 
o sırada Mardin Valisi Hasan Duru-
er: “Mezopotamya masallarınız da 
yok mu? Burada çok ihtiyaç var,” dedi. 
Böylece bu masalları da bitirerek 32 ki-
taplık hayatımın projesini tamamlamış 
oldum.

Kitapların üzerinde adınız “ye-
niden yazan” olarak geçiyor. Ayrıca 
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Nesin Yayınları yakın zaman önce 
altı kitaplık bir Mezopotamya Ma-
salları serisi yayımladı. Anadolu ve 
Mezopotamya’nın çok kültürlülüğü-
nün tüm haşmetiyle yansıdığı kitap-
larda Kürt, Zaza, Süryani, Arap ma-
sallarının yanı sıra Türk, Arap, Kürt, 
Azeri ortak masalları ve bir adet de 
Sümer masalı var. Masalları derleyip 
yeniden yazan Yücel Feyzioğlu, “Kar-
deş Masallar” adını verdiği başka bir 
seride de Türk dünyasından masalları 
derlemiş, bu çalışmalarıyla ödüller al-
mış bir isim. 

Artuklu Beyliği’nin başmühendisi 
Cezeri’nin çocukluğunu konu edinen 
öykülerden, Selahaddin Eyyubi’ye 
atfedilen masallara, Kürtlerin hak-
sızlıklara karşı direnci simgelerle an-
latan Mirza Memed masallarından, 
ortak kültür ürünü Lokman Hekim ve 

Bunlar kardeş 
masallar…

Çırağı’na pek çok anlatının yer aldığı 
kitaplar zengin bir külliyat ortaya ko-
yuyor. 

Nesin Yayınları’ndan altı kitaplık 
Mezopotamya Masalları serisi ya-
yımladınız. Bize biraz bu masalların 
kaynaklarından bahseder misiniz? 

Üç kaynaktan yararlandım. Bi-
rincisi; masalcılardan, ozanlardan, 
âşıklardan, bahşilerden, şeşenlerden, 
dengbejlerden, mellelerden, şamanlar-
dan, ariflerden. İkincisi; halklardan bi-
rebir derlenmiş dosyalanmış arşivlen-
miş ya da yayımlanmış çalışmalardan. 
Üçüncüsü de; Moskova ve Mainz gibi 
gelişmiş Türkoloji merkezlerinden...

Kitapların ortaya çıkma süreci 
nasıl oldu? 

Yücel Feyzioğlu’nun derleyip yeniden yazdığı altı 
kitaplık Mezopotamya Masalları serisi, Anadolu’nun çok 
kültürlülüğünü yansıtıyor.  Kürt, Zaza, Süryani, Türk, 
Arap, Azeri masalları bu kitaplarda bir araya geliyor. 



bin Şakir’in, ilk hastahaneleri kuran 
Horasanlı Dr. El Razi’nin, Biruni’nin, 
matematiğin babası Harizmi’nin, 
İstanbul rasathanesinin kurucusu 
Tagiyeddin’in resimleri yok, ama hiç 
birinin yok. Benim çocukluğumda da 
sadece Batılı bilginlerin icatları bize 

okutulurdu. “Demek ki bizim 
yok,” diye düşünürdüm, oysa 
dünyada ilk robotu bulan, ilk 
şifreli kilidi bulan, mekanik 
makine çizimleri yapan Leo-
nardo da Vinci’ye çalışma ala-
nı açan odur. Cezeri’dir.

Adapa adlı kitapta da Har-
ranlı Sabit bin Kurra’nın ha-
yatını anlattım. O da Halife el 
Memun’un çeviri grubunun 
başındadır. Hint, Fars, Yunan 
antik dönem eserlerini 9. yüz-
yılda Arapçaya çevirmiş, 200’e 
yakın kitap yazmış bir dahidir. 
Süryani kökenlidir. Avrupa’da 
Rönesans’a giden yolu, onun 
çevirttiği ve çevirdiği, yazdığı 
bu kitaplar açmıştır. 

Peki, masallarda kültür-
lere/halklara göre karakteris-
tik özellikler var mı? Mesela 
Kürt/Türk masallarında ya 

da Süryani masallarında şu tür özel-
likler var diyebilir misiniz?

Masallar anonim olmakla ve birbi-
rini etkilemekle, birbirine benzemekle 
birlikte birbirinden ayrılan kesin çiz-
gileri de içerirler. Birbirine çok yakın 
olan halkların masallarında bile ken-
dine has çizgiler bulmak mümkündür. 
Örnek: Türk masallarında şamaniz-
min, maniizmin, çok tanrılı inancın, 
daha sonra da müslümanlığın izlerini 
görürken, Kürt masallarında müslü-
manlığın izleri çok daha belirgindir. 
Ee, masal kahramanları da belli halk-
ların karakterini yansıtırlar. Bir Ke-
loğlan tipi, Kürtlerin Mirza Memed’i, 
Türkmenlerin Yartı Kulak’ı, Kazak-
ların Aldar Köse’si, Azerbaycan’ın 
Cırttan’ı, Kafkasyanın Çilbik’i, Ga-
gavuzların Dimitraş’ı, Fransızların 
Parmak Çocuk’u farklı karakterleri,  
o halkın çizgilerini yansıtırlar... Zaten 
bu farklılıklar zenginliği oluşturur.  

masalları “çağdaş psikolojinin ge-
rekleri” doğrultusunda yeniden yaz-
dığınızı belirtmişsiniz. Bununla tam 
olarak neyi kastettiniz? 

“Yeniden yazan” ibaresi birebir 
derleyip yayımlamak değil, ama o kök-
lü kültürü yeniden kurgulamak, ça-
ğımızda anlatmak demek-
tir. Çağlar boyunca bütün 
masalcılar bunu yapmıştır. 
Herkes kendi bilgi ve biriki-
mine dayanarak anlatmıştır. 
Bir üslup yaratanlar kalıcı 
olmuştur. “Çağdaş psiko-
lojinin gereklerini dikkate 
almış olmak ne anlama ge-
lir?” Kapsamlı bir konu ama 
birkaç örnekle açabiliriz: 
Geleneksel masal çoğu kez 
sorunu çözmek için masal 
kahramanına kaba kuvvet 
kullandırır, kan döktürür, 
kahraman olarak sılaya 
döndürür. Geçmişte gerek-
liydi, ama bu çağın yazarı 
bunu yapamaz. O kahrama-
nı alır ama kaba kuvvetin 
yerine aklı koyar, diyaloğu, 
uzlaşıyı koyar, okurun zi-
hinsel gelişmesine katkıda 
bulunur.

Kaçınılmaz olduğu za-
man kuvvet devreye girebilir, bu bazı 
eğitimcilerin sandığı gibi zararlı da 
değil. Yine bir örnek: Geleneksel ma-
sal kahramanı bir eylem sonucunda 
küpler dolusu altına ulaşır, çağdaş 
yazar ise onun yerine bilgiye, deneye, 
tecrübeye ulaştığını gösterir. Gelenek-
sel masalda kadının yeri fecidir. Öyle 
masal var ki, ergenlik çağındaki kız 
bir gence gönül verdiği için babası ya 
da kardeşi tarafından doğranıp etleri-
nin köpeğe atılmasını kutsar, alkışlar. 
Yansımalarını da toplumda her gün 
görüyoruz zaten. Anayı, kadını yerli 
yerine oturtan pek az halk masalı var. 
Bu noktada yazar bu vahşiliği tersine 
çevirerek çağdaş psikolojinin gereği-
ni yerine getirir, kadını gerçek yerine 
oturtur... Bir arkeolog gibi çalışarak 
tarihte bu tip örnekleri bulup çıkarır 
ve anlatır.

Her Şey Oyunla Başladı adlı ki-
tabınızda İsmail Ebuliz El Cezeri’yle 

tanışıyoruz. Birbirine bağlantılı kısa 
öykülerle bu Mezopotamyalı bilim 
insanının çocukluğu anlatılıyor. Ku-
yudan su çekmek için köyünde bir 
mekanizma kuran, termosu çocuk-
luğunda keşfeden Ebuliz’in bilimsel 
merakı ve keşif duygusu akıcı bir 

kurgu içinde verilmiş. Kitabın sonu-
na eklediğiniz kısa bölümde, Artuk-
lu Beyliği’nin başmühendisi olduğu-
nu öğrendiğimiz bu bilim insanının 
yaptığı ilginç tasarım ve çizimleri 
görme şansı da buluyoruz. 800 yıl 
önce yaşamış Cezeri’nin öyküsü gü-
nümüz çocukları için sizce ne ifade 
ediyor, onlara ne anlatıyor?

Cezeri bir sürecin zirvesidir. Bir-
kaç yıl önce İstanbul’da bir özel okul 
duvarını kaplayan bir tablo gördüm. 
Bilim insanlarının resimleriyle süs-
lü. Roger Bacon’dan Leonardo Da 
Vinci’ye, Kopernik’ten Einstein’a ka-
dar. İnsanlığın kaderini etkilemiş 
birçok büyük insan. Hepsi Batılı. 
Aralarında Doğu’dan bir tanecik bile 
yok... Bu bilginlerin yolunu açan, 
bunlara büyük bir hazine bırakan 
Cizreli Cezeri’nin, Harranlı Sabit bin 
Kurra’nın, Horasan’dan gelip Bağdat’ta 
ilk rasathaneyi kuran Astronom Musa 
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Selahaddin Eyyubi ile Akıllı Kız 
Yücel Feyzioğlu 

Resimleyen: Sahar Bardaie 
Nesin Yayınevi, 120 sayfa

Adapa
Yücel Feyzioğlu 

Resimleyen: Nesrin Sağlam 
Nesin Yayınevi, 104 sayfa

Mirza Memed ile Ejderha
Yücel Feyzioğlu 

Resimleyen: Saeed Ensafi 
Nesin Yayınevi, 152 sayfa

Her Şey Oyunla Başladı
Yücel Feyzioğlu 

Resimleyen: Sahar Bardaie 
Nesin Yayınevi, 112 sayfa

Yoksa tek renkliliğin sıkıcılığında bo-
ğulur insan. 

Bu külliyatı genel olarak Grimm 
ya da Andersen gibi Batı masal kül-
liyatıyla karşılaştırsanız, neler söyle-
mek istersiniz?

Bu masallar Orta Asya’da sevilen 
“Şirince Şeşen”den, Avrupa içlerinde-
ki Makedonya masalı “Yarım Horoz 
Kardeş”e ve Mezopotamyadaki “Mirza 
Memed”e kadar geniş bir yelpazeyi 
kapsamaktadır. İki binin üzerinde 
masal derledim, derlenmiş olanları 
topladım. En tanınmışları seçtim, tas-
nif ettim, toplam 600’den fazla masal 
üstünde çalıştım. Bütün dünya çocuk-
larına sunulmuş olan Grimm Kardeş 
masallarının 268, Andersen’in ise 156 
masalı olduğunu düşünürsek bu bü-
yük bir sayıdır. Yanlış anlaşılmasın, 
buradan bir övünç payı çıkarmıyorum. 
Coğrafyanın ne kadar büyük ve an-
latılan masalların ne kadar kapsamlı  

olduğunu vurgulamak için söylüyo-
rum. Sümer masalı Adapa M.Ö. 1750 
yıllarında Hammurabi Yasaları ile 
ilk kez yazıya geçmiş. Yaklaşık 
dört bin yıl yaşında. Böylece 
Adapa’nın dört bin yıl sonra 
ikinci baskısını yapmış ol-
duk. Bu yanıyla da Batı ma-
sallarına göre binlerce yıl daha 
eski ve köklüdür. Fark şu: Batı üç yüz 
yıldan beri bu masalların üstünde ye-
niden çalışıp dünyaya yayıyor, Doğu 
ise daha yeni ortaya çıkarıyor. 

Kökleri çok eskilere dayanan bu 
masalları günümüz çocuklarına ak-
tarırken beklentiniz neydi? Bu ma-
sallar günümüzün yüksek teknolo-
jiyle kuşatılmış çocuklarına ne söy-
leyebilir, onlar için nasıl bir anlam 
taşıyabilir? 

Çok güzel bir atasözümüz var: Ot 
kökünün üstünde biter. Kökü yoksa ot 
bitmez. Masallar, yarattığı engin hayal 
dünyasıyla çocukları zaten o yüksek 
teknolojiye taşıma işlevini üstlenir. 
Binbir Gece Masalları arasında bir ma-

sal var: “Sihirli At”. Belki öteki ma-
sallar kadar ünlü olmamıştır ancak 

çok ilginç bir masaldır. 
Özetleyeyim: Fars Padişahı-

na üç bilge kişi gelir. Birinin 
elinde altından yapılmış bir 
tavus kuşu vardır. İkincinin 
elinde pirinçten bir boynuz, 
üçüncünün elinde ise maun 
ağacından yapılma bir at. Bu 
hediyelerle padişahı mem-

nun edip üçü de Padişahın 
güzel kızını isteyecektir. “Söy-

leyin bakalım,” der Padişah, 
“bu hediyelerin ne gibi mahareti 

var?” Bilge kişiler sırayla anlatır: 
Tavus kuşu zamanı bildirmektedir. 

3

Saatin kaç olduğunu sorduğu-
nuzda, kuş o kadar kanatlarını 
çırparak size bilgi verecektir. 
Boynuz ise kentin giriş kapısı-
na asılacak, dışarıdan bir ajan ya 
da düşman gelirse öterek nöbetçileri 
uyaracaktır. Sihirli atın yelelerinin iki 
yanında horoz başına benzeyen iki 
düğme vardır. Ata binip sağ yandaki 
düğmeyi bükünce at havalanacak, sol 
yandaki düğmeyi bükünce de yere 
inecektir.

Günümüzde bu masal çok ilginç 
gibi görünmeyebilir. Ancak Binbir 
Gece Masalları’nın bin iki yüz yıl önce 
yazıya geçtiğini düşünürsek, insanoğ-
lunun hayal gücünün sınırsız olduğu-
nu anlamış oluruz, iş daha da ilginçle-
şir... Yüzlerce yıl önce hayal edilen bu 
aygıtlar, çalar saat, siren, uçak olarak 
günlük yaşamımıza yüzlerce yıl sonra 
girmiş...

Zarife BİLİZ
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Dene, yanıl, öğren 
dünyası

değillerse sınıfta iyi vakit geçirdikle-
rini düşünerek hayıflanıyor. Derken, 
Zeytin’in annesinin ofisine, okuldan 
bir uçurtma gelip konuyor. “Bu kuş 
beni almaya geldi! Okula dönmem ge-
rek,” diyor Zeytin ve sorun çözülmüşe 
benziyor. Antier, “Çocuğun okula ne-
den gitmek istemediğini araştırmakla 
başlayın işe,” önerisinde bulunuyor. 
İkinci adımda, yetişkinlerin dünyası-
nın çocuklarınkine kıyasla ne kadar sı-
kıcı olabileceğini göstermeyi öneriyor. 
Yapılmaması gerekenler başlığı altında 
ise gözümüzden kaçabilecek açmazla-
ra işaret ediyor. 

Rehber kitaplar, ebeveynlere kı-
lavuzlar, bir şeylerin ABC’si… Açık-
çası, bunlar mayınlı alanlar; çocuk, 
anne–baba ve her birimizi çevreleyen 
dünya… Tam da serinin mottosunda 
olduğu gibi: “Dene, yanıl ve öğren!” bu 
çoluk çocuklu yaşamı. Deniyoruz. 

sorunun çözü-
münde etkili 
oluyor. Edwige 
Antier, “Bazen 
bir fantasmayı 
kovalamak için 
başka bir tane-
sini yaratmak 
işe yarayabilir. 
Hikâyede Cin-
göz, elinde bir 
silahla ‘karanlığı 
kovalamaca’ 
oynuyor ve aslında bunun gerçek bir 
silah olmadığının farkında. Bu uyanık 
düş, karanlık korkusunun da kendi ha-
yal gücünün bir ürünü olduğunu anla-
masına yardımcı oluyor,” diyor. Antier, 
ebeveynlere “akılcı yorumların” işe 
yaramayacağı bilgisini verme gayre-
tinde. Yani ışıkları yakıp köşe bucak 
evi kontrol ettirip, “Hani, canavar 
yokmuş di mi?” demenin bir anlamı 
olmadığını söylüyor, çünkü Antier’ye 
göre çocuk da en az sizin kadar bili-
yor gerçekte canavar falan olmadığını. 
Ama niyeyse ben tam da bu noktada, 
“Işıkları yakıp, o korktuğu görüntünün 
aslında bir canavara ait olmadığını, 
raftaki kutu oyunun tuhaf bir açıyla 
duvara düşen gölgesi olduğunu göste-
rin,” gibisinden cümleler de hatırlıyo-
rum bir yerlerden.

Öte yandan, Zeytin de okula git-
mek istemiyor. Okulun hiçbir işe ya-
ramadığını düşünen Zeytin, ağlayarak 
annesinin eteklerine sarıldığında an-
nesi çaresiz kalıyor ve Zeytin’i işyeri-
ne götürüyor. Günün bir bölümünde 
annesiyle ofiste olan Zeytin, ofis saat-
leri içinde annesiyle pek iletişim kura-
mıyor çünkü anne kâh telefonda kâh 
toplantı odasında… Üstelik annesinin 
müdürü olan adam da çok anlayışlı 
görünmüyor. Bir sürü yasak var; ona 
dokunma, buraya girme… Yetmezmiş 
gibi, ofis tam da Zeytin’in okulunun 
bahçesine bakıyor. Zeytin, arkadaşları-
nı bahçede oynarken görüyor; bahçede 

“Dene, Yanıl, Öğren!” mottosuyla 
yayımlanan bir seri ver elimde. Seri-
nin önemli bir özelliği, kitabın sonun-
da anne babalara yönelik hazırlanmış, 
konuyla ilgili bir kılavuz bölümünün 
bulunması. Fransa’nın ünlü çocuk 
doktorlarından Edwige Antier’nin ha-
zırladığı kılavuz sayfalar, yaşamakta 
olduğumuz şeyin aslında ne olduğunu 
ve onu hayatımızdan nasıl çıkarabile-
ceğimizi/nasıl ehlileştirebileceğimizi 
gösterir nitelikte. Antier, bunun için 
zaman zaman bazı ipuçları veriyor, za-
man zaman da sık karşılaşılan durum-
larla ilgili bir değerlendirme yaparak, 
alarma geçmeye gerek olup olmadığını 
anlamamızı sağlıyor. Mesela çocuğu-
nuz kâbus görüyorsa peşin peşin en-
dişelenmeden önce kâbus nedir, hangi 
yaş aralığında ne sıklıkta görülür, ne-
den görülür gibi soruların yanıtlarını 
okuyorsunuz; arkasından da kendi du-
rumunuzu gözden geçirip bir değer-
lendirme yapıyorsunuz. 

KARANLIK KORKUSU
Serinin iki karakteriyle tanıştım: 

Cingöz ve Zeytin. Kitabın adında da 
belirtildiği gibi, Cingöz Karanlıktan 
Korkuyor. Hava kararıp da uyku vak-
ti geldiğinde canı sıkılmaya başlıyor; 
odasına gidene kadar karanlıkla öyle 
çok sahnede karşılaşması gerekiyor 
ki! Koridorun ışığını yakması lazım; 
aksi gibi Cingöz’ün odası koridorun 
en ucunda! Nihayet koridor aydınlan-
dığında ve aşıldığında Cingöz’ün oda-
sına kaçan karanlıkla yüzleşmesi, onu 
da geçtiğinde bu kez yatağın altına 
saklanan karanlıkla uğraşması gereki-
yor. Tüm bunlarla bitse, iyi. Gece çişe 
kalkması var daha! Sürpriz değil, gece 
Cingöz’le birlikte tüm ev kalkıyor çişe! 

Cingöz karanlık korkusunu, Bilgili 
amcasının verdiği bir silah yardımıyla 
aşıyor. Bir gözlük, bir tür tabanca ve 
sihirli sözcüklerden oluşan bu silah 

Fransa’nın ünlü çocuk doktorlarından Edwige Antier’nin katkısıyla hazırlanan “Dene, Yanıl, Öğren!” 
serisi, çocukların sorunlarıyla başa çıkmada ebeveynlere bilimsel açıklama ve öneriler getirirken, 
anlattığı öyküyle de minik okurlarına fark ettirmeden rehberlik ediyor.

Sema ASLAN 

Zeytin Okula Gitmek İstemiyor
Cingöz Karanlıktan Korkuyor 

Christian Lamblin
 Resimleyen: Régis Faller, Charlotte Roederer 

Çeviren: Yağmur Ceylan Uslu 
Tudem Yayınları, 24 sayfa
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Serres’in 2009 yılında yazdığı bu kitap, ülkesi Fransa’da olduğu gibi dünyanın pek çok ülkesinde sevildi. 
Türkiyeli yetişkin okur için okuması zor, Türkiyeli çocukların okuyup benimseyip sorular sorması 
bakımındansa nefis olacak.

Başlığı “öylesine” yazmadım. 
Serres’in Çocuk Olmaya Hakkım 
Var’ını okurken hep şu fikir döndü 
kafamda çünkü: Bu dünya aslında, 
çocuklardan, hayvanlardan, engelli-
lerden, yaşlılardan hiç hoşlanmıyor. 
Tekerine çomak sokacak engele ta-
hammül edemiyor. Tek derdi maddi 
anlamda ilerlemek, kopup gitmek… 
Yardıma, bakıma, ilgiye muhtaç olanı 
ardında bırakarak… Değer verdiği, 
daha doğrusu değer verdiğini sandığı 
tek şey “insan”, “tam insan”, “gerçek 
insan”, “faydalı insan”. Ama o da laf! 
O yüzden tüm “çomaklar” adına sor-
mak istedim: Biz insan değil miyiz? 
Yakılmış kediler, yaralanmış köpekler, 
kesilen ağaçlar adına filan da hatta… 
Kafası atmış bir kitle adına yani.

ÇOCUĞUM, HAKLARIM VAR!
Çocuk Olmaya Hakkım Var benim 

tüm tepemin tasının atmışlığının aksi-
ne aslında çok soğukkanlıca soruyor: 
Temiz su içmeye, oyun oynamaya, ar-
kadaş edinmeye hakkım yok mu? Bü-
yüklerimin beni koruması hakkım de-
ğil mi? Siyah ya da beyaz, iriyarı ya da 
ufak tefek, zengin ya da yoksul, burada 
ya da başka yerde doğmuş olsam da 
aynı şekilde saygı görmeye hakkım yok 
mu? Ülkem, 192 ülkeyle birlikte Ulus-
lararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 

Elif  TÜRKÖLMEZ

imzaladığına göre, bütün bunlara hak-
kım var. Aslında dünyaya getirdiğimiz 
bir çocuğun karnının doyacağına, 
şiddete maruz kalmayacağına ya da 
çalıştırılmayacağına dair söz vermek 
de abesle iştigal… Çocuk tüm bunla-
rı, zaten sadece doğarak hak ediyor. 
Ama istatistikler acı gerçeği yüzümüze 
vuruyor. Türkiye’de çocukların yüzde 
46’sı yetişkinler tarafından şiddet gö-
rüyor. Dünyada on milyondan fazla 
çocuk işçi var. Afrika’da doğan her beş 
çocuktan ikisi bir yaşını tamamlaya-
madan açlıktan ölüyor. Aslında geçe-
lim bu istatistikleri. Hepsi bir kulağı-
mızdan girip ötekinden çıkıyor. İnsan 
zamanla rakamlara karşı duyarsızlaşı-
yor. Bakılması gereken yerler evleri-
mizin içi, sokaklar, okullar… Gerçek 
hayat yani. Tam yanı başımız.

Serres’in 2009 yılında yazdığı bu 
kitap, ülkesi Fransa’da olduğu gibi 
dünyanın pek çok ülkesinde sevildi. 
Türkiyeli yetişkin okur için okuması 
zor, Türkiyeli çocukların okuyup be-
nimseyip sorular sorması bakımın-
dansa nefis olacak.

Dünya üzerinde sayıları milyonları 
bulan aç, savaş, şiddet, taciz, tecavüz 
mağduru çocukları bulup karınlarını 
doyurmak, yüzlerini yıkamak, ellerine 
boya, kitap vermek, ayaklarına pabuç 
giydirmek gerekiyor, kabul. Ama bunu 

sadece yardım toplayarak, iyi niyetli 
kampanyalar düzenleyerek çözmek 
mümkün değil. Kaynakların büyük 
bölümü çocuklara, kadınlara ayrılma-
dıkça da zor. 

Serres uzun yıllardır devam ettiği 
çocuk kitapları yazarlığının yanına bir 
de çocuk kitapları yayıncılığı kimliğini 
ekleyerek, çorbaya kendince bir çim-
dik tuz atmış mesela. Fronty de öyle. 
Nefis illüstrasyonlar yapmış bu kitap 
için. “Şiddet”i anlattığı köpekli sayfa 
mesela… 

Dünya, dünya çocuklarının hep-
sinin Çocuk Olmaya Hakkım Var’ı 
okuyabildiği gün güzel bir yer olabilir. 
Kitapta dediği gibi belki 20 yıl sonra, 
ama olacak…

Çocukların da 
hakları var!..

Çocuk Olmaya Hakkım Var 
Alain Serres 

Resimleyen: Aurélia Fronty 
Çeviren: Füsun Önen Pinard 
Yapı Kredi Yayınları, 44 sayfa
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Sara Şahinkanat ile Ayşe İnal Alican’ın birlikte hazırladığı Annemin Çantası, anne sevgisiyle ve 
çocukların hayal gücüyle bir çantanın nasıl sihirli hâle gelebileceğini anlatıyor. Handan Durgut ile 
Gözde Bitir ise minik okurlara bir bulmaca hazırlamış: Bilin bakalım en güzel yer neresi?

Banu M. AKSOY
Sürprizlerle dolu 
kitaplar

Mary Poppins’i bilir misiniz? Hani 
şu Doğu rüzgârıyla Banks Ailesi’nin 
evine gelen, huysuz, sivri dilli ve gi-
zemli dadı... Tüm huysuzluğuna rağ-
men Banks çocukları onun tuhaf ca-
zibesinden bir türlü kurtulamazlar. 
Mary’nin elinin altında bulunan garip 
nesneler de bu cazibeli hayatın tadı 
tuzudur. Mary Poppins’in olmazsa ol-
mazlarından biri de çantasıdır. 

Dadı eve gelir gelmez, çocukların 
odasına çıkar ve yerleşmeye başlar. 
Halıdan yapılma, içi boş çantasını bir 
açar pir açar. Çantadan neler neler çı-
kar!  Kolalı bir önlük, sabun, diş fırçası, 
saç tokaları, parfüm şişesi, katlanabilir 
iskemle, boğaz pastili, içindeki sıvının 
içen kişiye göre değiştiği bir şurup şi-
şesi, çeşit çeşit gecelik, bir çift bot, bir 
domino seti, iki bone, kartpostal albü-
mü... İnanmayacaksınız ama çantadan  

 

katlanabilir bir kamp yatağı, battaniye 
ve yorgan bile çıkar.

İnsanın bu çantaya sahip olası ge-
liyor. Aslında sihirli bir çantaya sahip 
olmak için Mary Poppins olmaya ge-
rek yok. Anne olmanız ve bir çanta 
edinmeniz yeterli! Yazar Sara Şahinka-
nat, annelerin çantalarından yola çıka-
rak sihir pırıltılarıyla süslü sevimli bir 
kitaba imza atmış: Annemin Çantası.

Öykünün kahramanı, güneşli bir 
günde kardeşi ve annesiyle birlikte 
gezmeye çıkar. Parktaki oyunları kar-
deşin giysilerinin kirlenmesi, ablanın 
dizinin berelenmesiyle son bulur. Ama 
anne hazırlıklıdır. Kocaman kırmızı 
çantasından yedek giysiler, merhem ve 
yara bandı çıkarıverir. Dinlenmek için 
gölgeye çekildiklerinde çantadan bu 
kez güzel bir kitap çıkar. Acıkan karın-
lar çantadan çıkan yiyecek ve içecek-
lerle doyurulur.  Çocukların yanına 
sokulan kedicik için süt bile vardır. 

Deniz havası almak için bindik-
leri motorda, martılarla ba-

lıklar çantadan çıkan 
bayat ekmekten 

nasiplenir. 

İşte 
tam o 
sırada mo-
tor bozulur ve 
suyun ortasında kalakalır. Çantadan 
ne mi çıkar? Hiçbir şey. Bu sefer anne 
çantayı evirip çevirir ve harika bir yel-
kene dönüştürür. Çantanın böyle her 
derde deva olduğuna bakmayın. Şa-
hinkanat, işin sırrının çantada değil de 
annede olduğunu söylüyor ve konuyu 
bağlıyor: “Bugün bir hayale kapıldım. 
Nedense çantamızı süper sandım. So-
nunda gerçeği anladım. Aslında süper 
olan çanta değil... her şeyi akıl eden be-
nim biricik annem.” Sara Şahinkanat’ın 
küçük yaş grubundan çocukları 
zorlamayacak yalın dili, Ayşe İnan 

Alican’ın rengarenk illüstrasyonla-
rıyla tamamlanmış. Ortaya oku-

ması ve bakması keyifli bir kitap 
çıkmış. 

EN GÜZEL YER
İçi sürprizlerle dolu bir 

çantadan daha güzeli olsa 
olsa içi süprizlerle dolu güzel 
bir yerdir. Handan Durgut’un 

yazdığı ve Gözde Bitir’in re-
simlediği En Güzel Bir Yer’in 

kahramanı Can işte o güzel ye-
rin izini sürüyor.

Can, arkadaşı Doğan’ın evine 
gittiğinde kapıda bir not bulur: “Çok 
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Annemin Çantası 
Sara Şahinkanat 

Resimleyen: Ayşe İnan Alican 
Yapı Kredi Yayınları, 32 sayfa

En Güzel Bir Yer 
Handan Durgut 

Resimleyen: Gözde Bitir 
Can Çocuk Yayınları, 32 sayfa

güzel bir yerdeyim. Sen de gel!” Can açık kapıdan içeri gir-
diğinde evin kedisinden başka kimseyi bulamaz. Doğan’ı ve 
çok güzel yeri aramaya başlar. Sırayla “güzel yer” olabilecek 
her yeri tek tek dolaşır. Birbirinden güzel film DVD’lerinin 
olduğu televizyonun önü mü? Doğan’ın rengârenk oyun-
caklarla dolu odası mı? Su dolu küvette harika oyunların 
oynandığı banyo mu? Kurabiye kavanozu ve süt şişesinin 
durduğu mutfak mı? Bahçedeki, maketlerle dolu atölye mi? 
O da ne? Bahçedeki ağaca iliştirilmiş kâğıtta Can için bir 
mesaj daha vardır: “Ağaca tırman, yanıma gel. Çok güzel yer, 
bizi bekliyor.” Can ağaca tırmandığında Doğan’ı ummadığı 
bir yerde ve onlarca  “çok güzel yer” ile birlikte bulur. 

Can Doğan’ı buldu; sizin de kafanıza takıldı ama değil 
mi? Çok güzel yer neresi mi? Gözde Bitir’in resimlerin ara-
sına yerleştirdiği, kapağında “En Güzel Bir Yer” yazılı bir 
kitap bize göz kırpıyor. Bir ipucu da benden: Kitap okuyor-
sanız eğer, her gün zaten “en güzel yer”e gidiyorsunuz.
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üstüne bir fabrika kuruyor. Mağara-
dan çıktığında fabrikanın içinde bu-
luveriyorsun kendini. İnsanmışsın gibi 
makinelerin arasında çalışmaya zorlu-
yorlar seni. İstediğin kadar ayı olduğu-
nu söyle, bunu kimse kabul etmediği 
gibi, bir de tüylerinle dalga geçip tıraş 
olman lazım diye seni küçümsüyor-
lar. Ne benim hiç sevmediğim ve seni 
asla götürmeyeceğim, hayvanların 
kafeslere mahkûm edildiği hayvanat 
bahçelerindeki ayılar, ne de yine hiç 
sevmediğim ve seni asla götürmeyece-
ğim, hayvanların dövülerek eğitildiği 
sirklerdeki ayılar senin bir ayı olduğu-
nu kabul ediyor Memo!

Bunu herhalde bir ayıya yapsa yap-
sa bir insan yapar. İnsan taklidi yapan 
ayılara ayı diyen insan!

Olsun. İyi ki okuduk Memo.
Senden ricam, −yapmazsın ya− 

olur da bir gün birilerine kızarsan, 
onlar senin ağaçlarını kesti diye bile 
kızarsan, onlara ayı, eşek, köpek deme 
lütfen.

Ayı ayı olduğunda iyidir oğlum, 
insan insan olduğunda. Sen Memo ol-
duğunda, ben Eraslan...

Bücürüğüm Memo!
Bana bu kitabı önerdiğin için çok 

teşekkür ederim. İyi ki annenle sen 
benden önce okudunuz ve bana da 
önerdiniz. Ayı Olmayan Ayı sadece 
sana değil, bana da çok şey söylüyor. 
İyi ki yıllar önce Frank Tashlin bu kita-
bı yazmış. İyi ki Hayykitap yayımlaya-
rak senin de okumanı sağlamış. 

Okumanı derken dalga geçmiyo-
rum. Gerçekten söylüyorum. Evet, 
okuma yazma bilmeyecek kadar kü-
çüksün, evet bir yaşını devireli henüz 
günler oldu. Ama Frank Tashlin o ka-
dar güzel resimlemiş ki sen bile okuya-
bildin bu kitabı. Bir de biliyor musun, 
belki de yazar kitabı 1946’da yazıp re-
simlediği için, ben kendi çocukluğu-
ma döndüm. Benim çocukluğumun 
sade çizgileri, karalamaları, taramaları 
ile yapılan basit ama ifade dolu çizgi-
ler... Bir de yazar çizgi filmden, kari-
katürden geldiği için bazı sayfalar bant 
karikatür gibi olmuş.

Hele kitabın fabrika ile ilgili bö-
lümlerini bir çizişi var ki! Çok komik, 

çok eğlenceli. Hem çizgi film gibi, 
hem minyatür gibi 

(minyatür şey demek, 
hani bizim evde tele-

vizyonun üstünde 
bir tabak var ya, 
içinde Osmanlı 

şenliklerinin oldu-
ğu resim, minyatür 

o demek işte). Bir de 
Frank Tashlin 

1946’da, sen doğ-
madan 66 yıl önce 

Ayılık ve insanlık 
üzerine…
Frank Tashlin 1946’da yazıp resimlemiş Ayı Olmayan Ayı’yı. Yaşadığı yerin, yani ormanın yok edilip 
fabrikaya dönüştürülmesi üzerine bir ayının ayı olarak kalma mücadelesini anlatmış. Minik Memo ile 
babası Eraslan Sağlam yarım asır sonra bu kitabı bakın nasıl okumuş!

Eraslan SAĞLAM

bu sahneyi böyle resimlemiş, ormanı 
dümdüz edip fabrika kurmayı böyle 
anlatmış ama o bunu yazdıktan 22 yıl 
sonra, Paris diye bir şehirde özgürlük 
isteyen abi ablaların –bak burası çok 
hoşuna gidecek, “çiçek çocuk” diyor-
lardı onlara– ormanları fabrikasız, 
çiçekli, tavşanlı, şarkılı, danslı, özgür 
gençlerin mekânları olarak resmet-
mişlerdi. Alice gibi yani, harikalar di-
yarı gibi. O zaman Farnk Tashlin’den 
haberleri var mıydı, bilemem. Yoksa 
bile, iyi bir rastlantı!

SEN AYI DEĞİLSİN!
Bak şu da çok komik: Hani usta-

başı, ayıya, “Sen ayı değilsin. İyi bir 
tıraşa ihtiyacı olan, kürk palto giymiş 
budala adamın tekisin,” deyip, genel 
müdüre, oradan üçüncü başkan yar-
dımcısına, ikinci başkan yardımcısına, 
birinci başkan yardımcısına ve sonun-
da başkana götürüyor ya, işte oradaki 
resimler çok komik! Genel müdürün 
odasında bir telefon, bir sekreter ve 
bir çöp kabı var. Müdürler yükseldik-
çe telefon, çöp kabı ve sekreter sayıları 
da artıyor. En son başkanın odasında 
hepsinden dörder tane oluyor. 

Sirk sahnesi de çok güzel. Sirkin 
bir yerinde Şişman Asuman var. 300 
kilo. Bir başka yerinde Yılan Oynatıcı 
Ali var. Bu güzel buluş, ya İngilizce’den 
çeviren Şiirsel Taş’a ait ya da editör 
Gökçe Ateş Aytuğ’a. Ya da adını bilme-
diğimiz bir isimsiz kahramana... Kim 
yaptıysa eline sağlık, lezzetli olmuş.

Kitabı okurken insan biraz kızıyor 
fabrika kurmak için ormanı dümdüz 
eden insanlara. Ya da herhangi bir ge-
rekçeyle ormanı dümdüz yapanlara. 
Hatta üç beş ağacı bile küçümseyen-
lere...

KİM AYI, KİM İNSAN?..
Sen de bir ayı olabilirdin Memo! Dü-

şünsene. Birileri bir gün sen uykuday-
ken senin çadırının, evinin, mağaranın  

Ayı Olmayan Ayı 
Frank Tashlin

Çeviren: Şiirsel Taş 
Hayykitap, 64 sayfa
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Çin mitolojisinden 
hikâyeler

mitolojilerde, kültürlerde üzerine çok 
şey söylenegelmiş olan yaratılış konu-
sunu işliyor. Tanrı Pengu’nun yer ile 
göğü yırtıp dünyayı yaratması; öldük-
ten sonra da bedeninin güneşe, yıldız-
lara ve aya dönüşmesi; dağ, nehir, göl 
ve okyanusları, ağaç, ot ve çiçekleri 
oluşturması; ruhunun ise hayvanlara, 
kuşlara, balıklara ve böceklere geçme-
sinden sonra Nüva’nın can sıkıntısın-
dan, daha da doğrusu yalnızlıktan insa-
nı yaratmasını konu ediyor. Bu tanrıça 
yalnızca onu yaratmakla kalmıyor, ona 
cinsiyet verip dünya var oldukça üreyip 
çoğalarak ırkının devamlılığını da sağ-
lıyor. Evlilik için kurallar koyan da o. 
Üstelik “Çöpçatan Tanrıça” olarak anıl-
mak hoşuna gidiyor. Çok mutlu olmalı 
Nüva, çünkü Çin’de hemen her ailede 
ismi çocuklara veriliyor. 

Kitapların sonlarında, okurların 
meraklarını besleyebilecekleri başka 
kaynaklara kolay ulaşabilmeleri için 
efsanelerde geçen kahramanların Pin-
yin Sistemi’ne göre Latin harfleriyle 
yazılmış isimlerinin Türkçe okunuşla-
rı verilmiş. Böylece iki yoldan birden 
araştırma yapılabilir. 

doğuşunu görmek için denize açılıyor 
ve denizde ölüyor. Nü Va’nın, dünyaya 

kuş olarak tekrar 
geldikten sonra, 

onu öldür-
düğü için 
denizden 

intikam 
alma 

çabasına 
tanık 

oluyoruz 
öykü bo-

yunca.
Efsane belki 

birkaç sayfa, ancak 
düşündürttükleriyle 
zihinde yaprak yap-

rak çevrilip çoğalıyor. 
Kimilerinin inanmadığı 

ama burada kesinlikle inanılan “Reen-
karnasyon” efsanenin dönüm nokta-
sını oluşturuyor. İntikam” hakkındaki 
hikâye, “Bu kadar da olmalı mı?” gibi 
olumsuz düşünme gereğine neden 
olurken, “kararlılık”, “birlik”, “diren-
mek” hakkında ise olumlu ve kararlı 
düşünceler üretmemize yol açıyor. Ka-
radan aldığı küçük taşları ve dal parça-
larını minicik gagasıy-
la yorulmaksızın taşı-
yıp denize atan Cing-
vey kuşunun romantik 
tarafımıza dokunması 
ise insanı hiç şaşırt-
mıyor. Koca Su Tanrısı 
Gongon’un hayranlı-
ğını kazanmış, denizi 
doldurmak için onun 
desteğini almış bir kuş 
o. Ancak onun gibi 
biri bu hayranlık ve 
desteği umursar mı 
tartışılır.

Dizinin ikinci ki-
tabı Nüva İnsanı Nasıl 
Yarattı. Kitap, adı üs-
tünde, tüm dinlerde,  

Çin kültürü, günümüzün Batı, di-
ğer deyişle egemen kültür dünyasının 
“özellikle başını çevirerek” yeni yeni 
bakmaya başladığı, üstelik çok renkli 
ve zengin bir kültür. Kaynak Yayınları, 
bu kültürün böyle zenginleşmesine ve 
gelişmesine kaynaklık eden efsaneleri 
derlediği kitaplarla bir çocuk edebiyatı 
dizisi yayımlamaya başladı: “Resimli 
Ünlü Çin Efsaneleri Dizisi”. Yayınevi, 
China Intercontinental Press tarafın-
dan hazırlanan diziyi İngilizceden çe-
virerek okura sunmakta. En başta şu 
hemen söylenebilir: Kitaplar yetişkin 
okurun da ilgisini çekebilir. Görseller 
ise adeta bir fantastik animasyon fil-
minin içine çekiyor insanı. 

Dizinin son yayımlanan kitapla-
rından Denizi Dolduran Cingvey, on 
milyonlarca yıl sürse de denizi dol-
durmaya kararlı Cingvey kuşunun 
hikâyesini konu ediyor. Kahramanı-
mız Nü Va bir kral kızı, ne var ki kral 
halkına hizmet ederken yoğunluktan 
özel yaşamını ihmal ettiğinden Nü Va 
da ilgisizlikten, yalnızlıktan ve oyun 
oynayacak kimsesi olmadığından 
yollara düşüyor, çok sevdiği güneşin  

Kaynak Çocuk Yayınları, kadim Çin kültürüne ait efsaneleri güzel resimler eşliğinde anlatan bir dizi 
yayımlamaya başladı: “Resimli Ünlü Çin Efsaneleri Dizisi”. Denizi Dolduran Cingvey ile insanın 
yaradılışını konu alan Nüva İnsanı Nasıl Yarattı serinin son kitaplarından.

Nurduran DUMAN

Nüva İnsanı Nasıl Yarattı
Kolektif

Resimleyen: Xu KaiKaynak
Çeviren: Zeynep Özge Iğdır 

Kaynak Çocuk Yayınları, 32 sayfa

Denizi Dolduran Cingvey
Kolektif 

Resimleyen: Liu Xiangvei
Çeviren: Zeynep Özge Iğdır

Kaynak Çocuk Yayınları, 32 sayfa
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Ana babanı nasıl 
eğitirsin?

yaptıktan sonra istedikleri sonuca ula-
şıyorlar aslında. Anne ve Stuart ayrılı-
yor. Peki, Katya ve çetesinin unuttuk-
ları küçük bir şey olabilir mi? Stuart’ın 
da duyguları olan bir insan olduğu 
mesela. Ya da annelerinin gerçekten 
Stuart’tan hoşlanıp ona bağlandığı.

Sonunda her şeyin bir şekilde 
yoluna girdiği söylenebilir. Ama tek 
boynuzlu pembe atlar yok Katya’nın 
dünyasında. O sadece bir genç kız. Ve 
diğer gençlerin hayatını kolaylaştırı-
yor kullanma kılavuzuyla. Ne de olsa 
ebeveynler çocukların her türlü ruhsal 
durumunu çeşitli profesörlerin yazdı-
ğı kitapları okuyup anlıyorsa (en azın-
dan öyle sanıyorlar), çocukların da 
ebeveynleri kullanmayı öğrenmeleri 
gerekir. Size bir ipucu vereyim: “Ebe-
veyniniz bozulup arıza çıkarabilecek, 
karmaşık ve narin bir cihazdır. Lütfen 
onu kullanırken dikkatli olun.”

tuttuğu bu kitaba ebeveyn kullanma 
kılavuzunu da eklemiş. Onların mod-
ları (laubali mod, uyku modu), hâlleri 
ve yapılması gerekenlere değinerek bir 
kaynak kitap hazırlamış.

STUART’I NE YAPMALI?..
Her ne kadar Katya kendini konu-

nun uzmanı olarak tanıtsa da, kitaba 
biraz dalınca durumun böyle olma-
dığı anında anlaşılıyor. Üç yıl önce 
bir hastalıktan ölen babasının bı-
raktığı duygularla başa çıkmayı 
yeni öğrenmişler ailecek. Tabii 
Katya’nın yaşı da hiç kolay-
laştırmıyor hayatı. Tam bir 
ergen olan 15 yaşındaki ab-
lası Mandy’yle mi uğraşsın, 
yoksa arkadaş grubundaki 

erkekleri mi düşünsün? Ama 
asıl felaket, geri dönüşümle 

kafayı bozmuş sarı kravatlı Stu-
art gelince başlıyor. Annesiyle çıkan 
Stuart hayatlarına girince, Katya’nın 
kitabındaki numaralar işe yaramama-
ya başlıyor. Yetersiz kalıyorlar da de-
nebilir. Katya, ebeveynlerin çok fazla 
modu olduğunu görüyor, hatta bir-
kaç yeni mod bile keşfediyor. Ama bu 
kadar da basit değil. Ailedeki kimse, 
koca burunlu Stuart’ı yeni baba olarak 
görmek istemiyor. Bir de annesinin 
yeni hâlleri devreye girince, çocukla-
rın Stuart’a hiç tahammülü kalmıyor. 
Stuart gitmeli, eski “kullanım kılavu-
zuna uygun” anne geri gelmeli. Kim 
evde öpüşen yetişkinler görmek ister 
ki? Annenin haddini bilmesi gerekiyor 
artık. Tabii, internetten bulduğu tuhaf 
adamlarla buluşmalara gitmeyi hobi 
edinmiş Julie teyze de çocukların bu 
fikrine katılınca işler ciddiye biniyor. 
Hep birlikte bir plan yapıp Stuart’ın 
en sevmediği şeyleri aynı güne sığdı-
rıyorlar. En basitinden, saman nezle-
sini azdırmak için çimleri kesip onu 
bahçeye çıkartıyorlar.  Adama yapabil-
dikleri her türlü psikolojik işkenceyi 

“Çocuk Psikolojisi”, “Çocuk Yetiş-
tirme”, ”Ergenlikle Baş Etmek” gibi ki-
taplar, her ebeveynin raflarına girmiş-
tir hayatının bir evresinde. Ya çocuğu 
bütün gün odasında oturduğu için, 
ya her gün arkadaşlarıyla buluşup ai-
lesine zaman ayırmadığı için, belki 

de otobüste geğirip misafirlerin 

yanında aile sırlarını bağırarak açık-
ladığı için... Peki, bu çocukların anne 
babalarını (her ne kadar “anne baba” 
deyimi tek başına çocuk yetiştiren ki-
şileri ya da iki anne/iki babadan olu-
şan aileleri kapsamasa da, alışkanlık 
olmuş) nasıl gördüğü hiç merak edildi 
mi? Acaba onlar ebeveynlerle ne yap-
maları gerektiğini biliyorlar mı? Ebe-
veynler nasıl eğitilir; bir çocukla veya 
atarlı bir ergenle yaşamaya nasıl alış-
tırılır? İşte, Tudem Yayınları’nın yeni 
kitabı Ebeveynler Nasıl Eğitilir? bu ko-
nuyu ele alıyor. 

Ebeveynleri kullanma kılavuzu-
nun ilk ve en önemli maddesi, “Yetiş-
kinler çok sayıda karmaşık kullanım 
modu ve işlev içerir.” İşte bu madde ile 
başlıyor kitap. On üç yaşında, “en sıkı-
cı kasaba” seçilmiş Zelanda’da annesi, 
ergen ablası ve küçük erkek kardeşiy-
le yaşayan keşfedilmemiş dahi Katya, 
ebeveynleri kullanmamızda bize reh-
berlik yapıyor. Bütün akrabaları da 
Zelanda’da yaşadığı için hiçbir özel ha-
yatı olmayan Katya, günlük şeklinde 

Ebeveynlere yönelik çocuk yetiştirme kitaplarının bini bir para. Ama acaba çocuklar ebeveynlerle 
ne yapmaları gerektiğini biliyorlar mı? Ana babalar nasıl eğitilir; bir çocukla veya atarlı bir ergenle 
yaşamaya nasıl alıştırılır? Gördüğünüz kitap işte bu hassas konuyu ele alıyor.

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Ebeveynler Nasıl Eğitilir?
Jenny Smith 

Çeviren: Kerem Işık 
Tudem Yayınları, 296 sayfa
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Çocuklar yemek 
hazııırrr!

deriz. Baksanıza, ölçüsüz kötülük 
orada duruyor: Canavar (Uağh, çok 
korkunç), Büyük Üvey Kardeş (ruh 
hastası), Küçük Kız Kardeş (yelloz), 
Yaşlı Cadı (Hansel’i yemek istiyor 
hâlâ), Beter Üvey Anne (zehiri sen iç 
bir kere), Kötü Kalpli Kraliçe (inşal-
lah aynan kırılır!), Hain Kurt (karnına 
taş dolsun!) ve Bayan Kötülük Meleği 
(bırr, evlerden ırak). Ekibimiz böyle. 
Ve Bayan İyilik Meleği, öğrencilerine 
iyilik, okuma yazma, toplama çıkarma 
öğretirken, bilin bakalım Bayan Kötü-
lük Meleği korkunç talebelerine azar-
laya azarlaya ne öğretiyor: Zencefilli 
çörekten ev yapmayı, büyü yapmayı, 
kılık değiştirmeyi, hainlik etmeyi, ço-
cukları kandırmayı ve elbette bizim 
ana sınıfındaki mini minileri güzelce 
mideye indirmek için “güveçte çocuk 
pişirmenin püf noktaları”nı! Sakin olu-
nuz, bu herkesin birlikte olduğu masal 
da, masal olduğu için elbette, masal 
gibi bitiyor! Bizim iyiler iyi oldukları 
kadar zekiler de çünkü. Tam kazan-
lar kaynatılır, içine baharat niyetine 
iğrençlikler atılırken, iyiler de onları 
durdurmanın bir yolunu bulamaya-
caklar mı sanıyorsunuz? Ha ha, en az 
kitap kadar komiksiniz! 

dahi filmi çekilen Felaket Henry’nin 
yazarı. Yani yazarımız biraz hınzır, o 
yüzden Güveçte Külkedisi Pişirmenin 
Püf Noktaları da böyle bir hınzırlıktan 
çıkmış. Yazar, kendi internet sitesinde 
şöyle diyor: “Oğlum okulda oyun oy-
namayı hep severdi ama şu yoklama 
meselesinden hiç hoşlanmazdı.  Ne ya-
zık ki sınıfında 30 çocuk vardı, dolayı-
sıyla sırasıyla tüm isimler okunuyor ve 
hep aynı cevap alınıyordu: ‘Buradayım 
efendim’. Bir gün artık ben dayanama-
dım ve mesela ‘Emily?’ diye seslenmek 
yerine ‘Üç Küçük Domuzcuk’ diye ba-
ğırdım. Josh’tan hemen karşılık geldi: 
‘Hönk, hönk, hönk!’ Ve o an aklıma 
hemen bu kitabın fikri düştü. Bütün 
masalların kahramanları bir okulda 
bir araya gelse, ne olur? Yani Sindirella, 
Kırmızı Başlıkla Kız gibi iyi karakterler 
anaokulu öğrencileridir ve öğretmenle-
ri de Bayan İyilik Meleği’dir. Yaşlı Cadı 
ve Kötü Kalpli Kızkardeşler ise daha 
üst sınıfa giderler ve Bayan Kötülük 
Meleği’nden çocukları pişirmenin, el-
mayla zehirlemenin inceliklerini öğre-
nirler.” Fikir hiç fena olmayınca, kitap 
da hiç fena olmuyor elbette. 

DUYAN GELMİŞ!
Öncelikle bir bakıyorsunuz, ço-

cukluğunuzun bütün kahramanla-
rı orada. İyi olduğumuz için “İyiler 
Sınıfı”yla başlayalım: Altın Saçlı Kız 
(ayy canım), Kırmızı Başlıklı Kız (ba-
şına bir şey gelmesin n’olur!), Üç Kü-
çük Domuzcuk (hönk, hönk hönk ve 
hönk hönk hönk!), Bayan İyilik Meleği 
(her eve lazım), Pamuk Prenses (Yedi 
Cüceler’i evde bırakmış), Hansel ve 
Gretel (tabii ki ceplerinde yine taşlar 
var), Jack (fasulye tanesiii), Külkedisi 
(gene üstü başı kül içinde) ve Uyuyan 
Güzel (sınıfta bile uyuyor). Bildiğimiz 
masallardaki gibiler, karakterleri de-
ğişmemiş ama bu sefer hep beraberler 
ve birlikten güç doğar, değil mi? Kime 
karşı derseniz, elbette “Kötüler Sınıfı”  

Çocukluğun en güzel ve en sinir 
edici sesidir herhalde: “Çocuklar hadi 
eve gelin, yemek hazır!” Tam da oyu-
nun orta yerindesindir ama tam da 
karnın açlıktan kazınıyordur. Karar 
veremezsin, yemek mi oyun mu? Çık-
tığın ağacın tepesinden inersen, ebeye 
yakalanıp sobeleneceksindir bir de. 
Ama ne annenin “Hadi eve gel,” çağ-
rısı biter, ne de midenin guruldaması. 
Ha, dut ağacındaysan ve yazın başıy-
sa, karnını doyurabilirsin ama ya dut 
ağacı değil de erik ağacıysa! Aha, çok 
yedin mi kesin karın ağrısı. Tabii bir 
de anne azarı! “Ben sana aç karnına 
o kadar erik yeme demedim mi! Ağrır 
tabii!” 

İyi çocuk olup annen hadi dedi-
ğinde eve gidersen, ohhh mis! Güzel 
yemekler seni bekler. Tamam, arada 
bamya ya da pırasa da olur ama inanın, 
“Güveçte Külkedisi”nden daha iyidir! 
Ama elbette Güveçte Külkedisi’ni se-
venler de olabilir aramızda. İtiraf ede-
yim, ben bile biraz sevdim. Yok yok, 
pek tabii ki yemedim, okudum. Frans-
cesca Simon’ın Güveçte Külkedisi Pişir-
menin Püf Noktaları’nı diyorum yani. 
Yoksa öyle kedi ya da kül yiyecek tipte 
bir insan değilim. Ama beğendim mi, 
evet beğendim. 

Francesca Simon’ı aslında tanırsı-
nız, hani şu acayip çok satan ve kah-
kahalarla okuduğunuz, hatta dizisi ve 

Korkunç mu korkunç Felaket Henry’nin yazarından korkunç bir okul hikâyesi. Bu okulda herkes var. 
Peri masallarının sevilen iyi karakterleri İyilik Meleği’nden iyilik yapmayı, okuma yazmayı ve toplama 
çıkarmayı öğrenirken, kötüler Kötülük Meleği’nden ne mi öğreniyor? Bilmek bile istemezsiniz!.. 

Nazan ÖZCAN

Güveçte Külkedisi Pişirmenin 
Püf Noktaları 

Francesca Simon 
Resimleyen: Tony Ross 
Çeviren: Defne Orhun 

İletişim Yayınları, 96 sayfa
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Veda mektubunu yazıp yola düşen 
Tomek için yolculuk fikri çok heyecan 
verici olsa da sandığı kadar kolay de-
ğildir, özellikle de ilk gece tek başına 
olduğunu fark ettiğinde hayli korkar. 
Ama masal bu ya, Tomek’i korkusun-
dan kurtaracak biri mutlaka karşısına 
çıkacaktır: Tomek’in yoluna çıkan ilk 
kişi Marie’dir. Ve Marie’nin eşeği... 
Marie ona insan aklının alamayacağı 
şeyler anlatır, üstelik Marie’nin çok 
acı dolu bir hayat hikâyesi vardır. Bir 
yandan konuşurlar, bir yandan yola 
devam ederler. Geldikleri yer, insanın 
varlığını duyduğunda çok şaşıracağı 
bir yerdir: “Unutuşun Ormanı”. 

İnsan bu ormana girdiğinde, onu 
tanımış, bilmiş olan herkesin zihnin-
den uçup gidecektir. Ormanda kaldığı 
süre boyunca, onu hatırlayan, bilen 
kimse olmayacaktır dünyada. Başlan-
gıçta bu ormanda yürümenin çok iyi 
bir fikir olduğunu düşünen Tomek, 
bu ormanda karşısına çıkan ayıların 
onu öldürmesinden çok korkar. Bu 
ormanda ölürse aslında hiç yaşama-
mış olacaktır, çünkü insan kimsenin 
hafızasında yaşamıyorsa, zaten hiç ya-
şamamıştır.

Yolculuğunun nedeni/yardımcısı ve 
elbette masalın güzel kızı Hannah 
gelip ondan bir şey ister. İstediği şey, 
yüzyıllardır masallarda aranan ölüm-
süzlük suyudur. 

Hızır efsanelerinden başlayıp nere-
deyse tüm destan ve efsanelerin ortak 
motifi haline gelen abıhayat/bengisu, 
burada Qjar Nehri’nin suyu olarak 
karşımıza çıkar. Üstelik bu nehir bir 
dağın ardındadır. Ölümsüzlük suyunu 
arayan Hannah, Tomek’e suyu arama-
ya gittiğini söyleyerek yoluna devam 
eder. Tomek için her şeyin değiştiği 
andır bu karşılaşma anı ve o da yüzyıl-
lardır abıhayatın, bengisuyun peşine 
düşenler gibi uzun, yorucu ve macera 
dolu bir yolculuğa çıkacaktır. 

Bu karşılaşma, Tomek’in karar 
vermesi, yola çıkması ve gerçekte bu 
yolculuktan, çok sevdiği bir başkası 
için ölümsüzlük suyunu getirmek is-
temesi de tanıdık ve heyecan verici-
dir. Tomek, hem dükkânına gelen kızı 
hem de ölümsüzlük suyunu bulmakta 
kararlıdır, çünkü o suyu, yıllarca ona 
bakan, onu büyüten büyükbabası 
Icham’a götürecektir. 

Böylece ana hatlarını bildiğimiz 
ama yazarın yalın ifadeleri ve çarpıcı 
benzetmeleriyle heyecanla okuduğu-
muz masalın içinde yol almaya başlarız. 

Masal okumayı ya da dinlemeyi 
neden sevdiğimizi düşünür müsünüz? 
Elbette pek çoğunuz bu soruya yanıt 
aramıştır. Hangi yaşta olursak olalım, 
bize okuduğumuz/dinlediğimiz ma-
salların tadını veren kitapları aradı-
ğımız da bir gerçek. Masallar üzerine 
düşünmeye başlayınca, insanlık tari-
hinin pek de parça parça olmadığını, 
insan zihninin dünyanın neresinde ve 
hangi zamanında olursa olsun benzer 
biçimde çalıştığını, benzer hayaller 
kurduğunu fark ediyoruz. 

Jean Claude Mourlevat, yazdıkla-
rıyla bizi yeni ama bildiğimiz/tanıdı-
ğımız bir masala davet ediyor. “Tersi-
ne Akan Nehir” dizisinin, bu nedenle 
sadece çocuklar için olduğunu söyle-
mek haksızlık olur, çünkü bu kitaplar 
masallarla büyümüş ve hâlâ kendi ma-
salını arayanlar için son derece keyifli 
okumalara kapı aralıyor. 

KÖYÜN BAKKALI TOMEK
Söz konusu diziyi bu denli ilginç 

kılan bence, pek çok masal motifini 
kullanarak yeni bir anlatı kurması. İş 
bulmak için, bir zorluğu aşmak için, 
bir haber almak ya da sevdiğine ulaş-
mak için yolculuğa çıkmak masalların 
en önemli başlangıç motifidir. Böyle-
ce kahramanımızın macerası da baş-
layacaktır. Küçük, sevimli, herkesin 
birbirini tanıdığı bir köyün bakkalı 
olan Tomek, hayatından çok memnun 
gibi görünse de onun en büyük düşü 
yolculuğa çıkmaktır ve bunu şimdiye 
dek kimseye söyleyememiştir. Tomek 
uzak diyarların merakına düşmüş bir 
kahraman olarak karşımıza çıkarken, 
onu bu yolculuğa çıkması gerektiğine 
inandıracak genç kız da dükkânın ka-
pısından içeri girecektir.

Tomek’in dükkânı bir masal diya-
rıdır. Dükkânında aklınıza gelecek (ve 
elbette gelemeyecek) her şey vardır. 
Çünkü Tomek herkesin ihtiyacını kar-
şılamak isteyen, yardımsever bir gençtir.  

Bilinmeyenin peşinde
Jean Claude Mourlevat, “Tersine Akan Nehir” dizisinde bizi yeni ama bildiğimiz/tanıdığımız bir masala 
davet ediyor. Bu kitaplar masallarla büyümüş ve hâlâ kendi masalını arayanlar için de son derece keyifli 
okumalara kapı aralıyor. 

Sevengül SÖNMEZ

http://www.idefix.com/kitap/jean-claude-mourlevat/urun_liste.asp?kid=122050
http://www.idefix.com/kitap/jean-claude-mourlevat/urun_liste.asp?kid=122050
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Yolculuğun daha başında o kadar 
çok şey öğrenmiştir ki Tomek... Em-
niyetli, küçük ve rahat dünyasından 
çıkmış, korku, endişe, heyecan, üzüntü 
gibi pek çok duygunun içine düşmüş, 
dahası canını korumak için çaba sarf 
etmesi gerekmiştir. Tomek’in yolculu-
ğunun aşamaları insanın ruhunda ve 
zihninde dolaşmaya benziyor. Daha 
doğrusu, bu yolculuk insanın kendini 
değiştirmek için izleyeceği yolu göste-
rir gibi. Önce niyet etmek, sonra unut/
ul/mak, ardından uyanmak ve yola de-
vam etmek... 

“Unutuşun Ormanı”nından sonra 
derin bir uykuya dalar Tomek. Bu da 
tüm destanlarda karşımıza çıkan, kah-
ramanın uyuması, uyurken iyileşmesi 
motifidir. 

Ancak Tomek’in uyanması için 
onun başında birinin kitap okuması 
ve onu uyandıracak sözcüğü yüksek 
sesle söylemesi gerekmektedir. Üstelik 
bu sözcüğün ne olduğunu bilmeden. 
Elbette Tomek’in başında kimin kitap 
okuduğunu tahmin etmek zor değil. 

Masal geleneğinin neredeyse tüm 
öğelerini barındıran (Kaf dağı, abıhayat, 

Hannah 
Jean Claude Mourlevat 

Resimleyen: Gözde Bitir S. 
Çeviren: Ömrüm Erdaş 

Can Çocuk Yayınları, 148 sayfa

Tomek 
Jean Claude Mourlevat

Resimleyen: Gözde Bitir S. 
Çeviren: Ömrüm Erdaş 

Can Çocuk Yayınları, 148 sayfa

uykuya dalma...) “Tersine Akan Ne-
hir” dizisini modern bir masal olarak 
değerlendirmenin dışında söylemem 
gereken en önemli şey ise iki kitabın 
birbirine bağlanmasında yazarın son 
derece ustalıklı buluşunun, kitabı bu-
günün çocukları için bir tür bilmeceye 
dönüştürmesi. “Tersine Akan Nehir”in 
ikinci kitabında bu kez Hannah’ın 

hikâyesini okuyoruz. Onun Tomek’in 
dükkânına gelmeden önceki yaşamını. 
Her iki kitabı birbirine bağlayan ilginç 
düğümü ise –elbette söylemeyeceğim– 
çözdüğünüzde çok şaşıracaksınız.

Kadim bir geleneğin unsurlarıyla 
modern zamanın anlatı olanaklarını 
birleştiren bu kitapları seveceksiniz...

Keyif li sanat kitapları

Yapı Kredi Yayınları çocuklara 
sanatı tanıtan ve sevdiren yayınlara 
aralıksız devam ediyor. Türkiye Gün-
cel Sanatı çocuklara “çağdaş işleri” 
gösteren ilk Türkçe çocuk kitabı olma 
özelliğini de taşıyor. Derleme epey ge-
niş tutulmuş, bir nevi Türkiye modern
sanat antolo-
jisi. Sadece 
çocukların 
değil, anne 
babaların 
ve atölye yü-
rütücülerin de 
ilgisini çekecek 
içerikte. Canan 
Tolon’dan İpek 
Tok’a, Komet’ten 
Volkan Aslan’a, 

diyenler… Şimdi güncel sanatı çocuk-
lara aktarma amacıyla yayımlanmış 
Türkiye Güncel Sanatı adlı kitaba ve 
içinde yer alan eserlere baktığımda, 
Bedri Rahmi Eyüboğlu’na bir kez daha 
hak veriyorum. Öyle ki, bu kitaba giren 
sanatçılar, su birikintisinde yüzmüş-
ler, meydanda aşure yapıp dağıtmış-
lar, dünya ülkelerinin haritalarını üst 
üste çizmişler, parkta uyuyup rüyala-
rını kaydetmişler, kâğıtları buruşturup 
heykel yapmışlar, bir çatalı çerçeveletip  
duvara asmışlar, balon heykel yapıp 
gökyüzüne salmışlar, uçakları öpüş-
türmüşler, kent boşluklarını çimle 
kaplamışlar, taşlara ağaçkakan figü-
rü çizmişler… Ve bunları yaparken 
kâğıdı kalemi değil “fikirlerini” bir 
malzeme gibi kullanmışlar. 

Büyük üstat Bedri Rahmi Eyüboğ-
lu, “Sanatı tarif etmek zorunda olsam, 
oyundur derim,” ifadesiyle pek çok 
şeye dikkat çeker. Aforizmasında oyu-
nu mu yoksa sanatı mı yüceltmektedir, 
kararsız kalır insan. Bu biraz da “ifa-
deyi” nerede kullanacağınıza bağlı. 

Tutup da çocuklarla tartıştığınız-
da, perspektif oyundan açılır, sanat 
üretenlerle ise sanattan... Bir proje 
için, “Sanat bir oyun mudur?” diye 
sorduğum pek çokçocuk, “Evet,” diye 
yanıtladı. Sanat bir oyundu çünkü; 
yaparken eğlenirdiniz, zevk alırdınız, 
öğrenirdiniz, takım ruhunu kavrar-
dınız, yaratıcı olurdunuz. Karşı çı-
kanlar da vardı elbet, sanat oyun de-
ğildir çünkü para kazandırabilir, eleş-
tiri yapar, çoğu sanatçı tek başınadır  

Yapı Kredi Yayınları’ndan “Sanat bir oyundur,” diyen iki kitap daha: Halil Altındere ile Süreyyya Evren’in 
hazırladığı Türkiye Güncel Sanatı ve Dilek Maktal Canko’nun kaleme aldığı, büyük Rönesans ressamı 
Pieter Bruegel’i anlatan biyografik çalışma, Pieter Bruegel’in Gizemli Dünyası...

Simla SUNAY

http://www.idefix.com/kitap/jean-claude-mourlevat/urun_liste.asp?kid=122050
http://www.idefix.com/kitap/jean-claude-mourlevat/urun_liste.asp?kid=122050
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Çocuklar İçin 
Türkiye Güncel Sanatı 

Halil Altındere, 
Süreyyya Evren 

Yapı Kredi Yayınları, 124 sayfa

Pieter Bruegel’in 
Gizemli Dünyası 

Dilek Maktal Canko 
Resimleyen: Eray Özbek 

Yapı Kredi Yayınları, 72 sayfa

Sarkis’ten, Hüseyin Çağlayan’a, Nur 
Koçak’tan Esra Ersen’e kadar yeni ve 
usta sanatçıları bir araya getiren kitap 
arka sayfalarda sanatçı biyografilerine 
de yer vermiş. Sanat kavramlarına dair 
sözlükteyse çocuklar bienal, yerleştir-
me, ilişkisel estetik gibi kavramların 
anlamlarını bulabilecek. 

Şüphesiz, güncel sanat içinden 
büyük bir titizlikle seçilmiş eserler. 
Çocukların hayat tecrübeleri ve has-
sasiyetleri ince düşünülmüş. Eserle-
rin fotoğraflarını incelerken çocuklar 
ne düşünür diye sorduğumuzda eser 
bambaşka anlamlara da açılıyor. Bi-
zim siyasi okumalarımızı eserlerin 
üzerinden attığımızda nasıl da sade 
ve öz kalıveriyorlar. Çocukların sanat 
eserlerini okumadaki yaratıcılıkları ve 
naiflikleri bu eserleri daha da derin-
leştiriyor. 

Eserleri anlatan sayfalardaki me-
tinler, çocuklar için yazıldığını ele ve-
ren, samimi, neşeli, şakacı bir üslupla 
yazılmış. Çocuklar için yazıldığını ele 
veren dedim, çünkü bu çaba satırlarda 
yoğun hissediliyor. Bu çabaya gerek 
var mıydı, bu sanat eserleri çocukların 
ilgisini yeterince çekmiyor mu? Ço-
cuklarla konuşurken başka bir dil kul-
lanmamıza gerek var mı? Daha doğal 
olamaz mıyız, gibi soruları beraberin-
de getirse de arkadaş canlısı paragraf-
lar oldukları aşikâr. Dolayısıyla bu ça-
banın tümünü alkışlamak kalıyor biz 
çocuklarla sanat yapmayı severlere…

Kitabı derleyen küratör, sanatçı Ha-
lil Altındere ve mimar, yazar Süreyyya 
Evren (adındaki 3. “y” ile ilgili güzel 
bir anı var özgeçmişte), Galata’daki  

Salt Araştırma Merkezi’nden destek 
aldıklarını belirtmişler kitabın arka-
sındaki teşekkür metninde. Meraklı 
okurlara kitabı bitirdikten sonrası için 
bir işaret olmalı bu. 

BRUEGEL’İN ÇOCUKLARI
YKY’den “Sanat bir oyundur” di-

yen bir başka yayın da büyük Röne-
sans ressamı Pieter Bruegel’i anlatan 
biyografik bir çalışma. Sanat tarihçi-
si, araştırma görevlisi Dilek Maktal 
Canko’nun kaleme aldığı kitap, Pieter 
Bruegel’in Gizemli Dünyası, ressamın 
köy yaşamını, gündelik hayatı, dü-
ğünleri, doğa-insan ilişkilerini, çocuk 

oyunlarını konu edinen resimlerine 
yakın plan bakmış. Ressamın çocuk 
figürleri içeren eserleri tek tek ince-
lenmiş ve çözümlenmiş. Resimlerdeki 
sahneler büyütülerek, konuşma balon-
ları eklenerek canlı hâle getirilmiş. 

Çocuklara, sanatı olduğu kadar 
sanatçıları anlatan çocuk kitapları da 
pek az. Türkiye’den sanatçıları anlatan 
kitap neredeyse yok. Bu nedenle Dilek 
Maktal Canko’dan Pieter Bruegel’i din-
lemek bu ülkenin çocukları için büyük 
bir şans. Yazarın, çocuk oyunları ile sa-
natı birleştiren ve zamanın tanığı olan 
Bruegel’i seçmesi tesadüf olmamalı. 
Bruegel çocukların beden hareketleri-
ni çok iyi keşfetmiş bir sanatçı. Viyana 
Sanat Tarihi Müzesi’nde bulunan pek 
çok eserinde, neredeyse edebiyatta 
“romanın” yaptığını resimde yaparak, 
insanları eylemleri, hareketleri, yüz-
lerinden yansıyan duygularıyla aktar-
mayı başarmış. Bruegel’in resimlerin-
deki ayrıntılar çocukların çok ilgisini 
çekecektir.

Dilek Maktal Canko’yu eleştirece-
ğimiz tek nokta, yazarken “çocuklar 
için yazdığını” unutmaması ve ağaca 
çıkmayın düşersiniz, uzuneşek oynar-
ken şunlara dikkat edin gibi didaktik 
uyarıları olabilir ancak. Bu da çocuklar 
için ilk kez üretenlerin başına sıkça ge-
lecek bir yanılgı. Türkiye Güncel Sanatı 
adlı kitapta da olduğu gibi, çocuklara 
yazdığının bilincinde olan metinler 
sakınca taşımasalar da biraz haksızlık 
edebiliyorlar. Çocuklar bizlerin tahay-
yül ettiğinden çok daha iyi sezerler 
çünkü. 
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Genç Yazarlar Kulübü 
Serdar Dağtekin 

Resimleyenler: Zafer Temoçin, 
İlknur Koldaş 

Altın Kitaplar, 120 sayfa

Çocuk (da) yazar

Yazma fobiniz mi var, buradan 
buyurun!
Serdar Dağtekin’in hazırladığı, Genç Yazarlar Kulübü adlı kitap, yazma fobisi olanlar kadar işe nereden 
başlayacağını bilemeyen ya da kendini geliştirmek isteyen “yazı severlere” de hitap ediyor. Bu kitap 
eğlenceli, kullanışlı, merakı cezbeden uygulamalarla dolu.

Heeey, yazar olmak isteyenler, 
sizlere iyi bir haberim var! Düzeltiyo-
rum, yazmayı sevip nasıl yazılacağını 
öğrenmek isteyenler, bu güzel haber 
sizin için. Her ne kadar kitabın adı 
Genç Yazarlar Kulübü olsa da, bence 
biraz yanlış olmuş. Çünkü başı sonu 
olan, düzgün bir yazı yazabilmek için 
ille de yazar olmaya gerek yok. 
(Kitapta daha çok öykü yaz-
maktan bahsediliyor ama bu 
bilgileri her zaman kullanabi-
lirsiniz.) 

Bu tarzda çok fazla kitap 
var mı bilmiyorum, ama bu 
güzel bir örnek diyebilirim. 
Bu arada baştan uyarayım, ben 
kitabı ilk elime aldığımda ger-
çekten gençler için sanmıştım, 
on beş ya da on üç yaş içindir 
diye düşünmüştüm ama de-
ğil. Daha çok dokuz-on yaş 
civarındaki arkadaşlara hitap 
ediyor diyebiliriz. Kitabı ilk aç-
tığında, adını yazıp fotoğrafını 
yapıştırman için bir yer karşına çıkı-
yor. Sonra kullanılacak araçlar (kalem 
başta olmak üzere) geliyor, bundan 
sonra ise küçük bir giriş yazısı var. Me-
rak etmeyin, puntosu büyük, çabucak 
okuyup geçersiniz (ya da okumayın, 
her okurun hakkıdır kitabın istediği 
kısımlarını okuyup kalanını atlamak). 

“İpuçları” bu giriş yazısını takip 
ediyor. Kendinize İnanın, Yazmayı Bı-
rakmayın gibi alt başlıkların yanı sıra 
insanın aklına gelmeyecek değişik baş-
ka öneriler de var. “Öyküye İlk Adım” 
bundan hemen sonra geliyor. Ve yazar 
bize ilk egzersizi veriyor: “Kendi Ka-
pağını Tasarla”. Resmi de sevenler iş 
başına. Çok yeteneğiniz yoksa da çöp 
adam çizin ya da desen yapın. Sonraki 

birkaç sayfa yine öyküye başlamakla 
ilgili. İpuçlarıyla ve ünlü yazarlardan 
örneklerle dolu sayfaları geçince, so-
nunda bizim dolduracağımız kısım-
lara geliyoruz. Kitabın devamı da hep 
böyle gidiyor. Ama yazılar gitgide 
azalıyor. Temasını kurgula, kahraman 
oluştur, yerini ve zamanını belirle, 

biraz da heyecan kat derken ilk öykü-
nüzü yazmış oluyorsunuz. Çizgi ro-
man yapmak için alıştırmalar bile var. 
Verdiği resimlere diyalog yazmak gibi 
basit görünen bir iş ama bu daha baş-
langıç ne de olsa. 

En sonunda, sevdiğiniz öykünün 
devamını yazın, sonunu yazın, boş 
bırakılan cümleleri tamamlayın gibi 
tamamen öykü odaklı aktiviteleri de 
bitirince, “Yaratıcı Yazmanın Sınırsız 
Dünyası” bölümüne geliyoruz. “Öykü, 
öykü nereye kadar?” diyenlere mutlu 
son. Bu bölümde de reklam hazırla-
yıp mağara betimliyor, sadece ayakları 
verilen karakterlerin devamını çizip 
onlara öykü yazıyor, “gibi” oyunu oy-
nuyorsunuz. Ve artık bir hafta boyunca 

günlük tutmaya hazırsınız. Sanırım 
günlük; duyguları, olayları ve sizin 
kendi yaklaşımınızı içerdiği için en 
sona konmuş. İyi de olmuş, rahatlayıp 
kendini ifade etme fırsatı veriyor ne de 
olsa.

Kitabı zevk için okurken, üstüne 
okulda da size yardımcı olduğunu fark 

edeceksiniz. Sonuçta Türkçe 
derslerinde hep bu tarz yazı-
lar yazmanız bekleniyor. Başı, 
sonu ve temel öğeleri olan ya-
zılar yazarken yardımcı olacak 
bir sürü bilgi var bu kitapta. 
Eh, böylece anne babaları da 
mutlu ederek yazıyı bitirelim. 
Yaratıcılığınızı planlı bir şekil-
de ortaya koymanızı sağlayacak 
bu kitabı, genel olarak yazıyla 
ilgilenip nereden başlayacağını 
bilmeyenlere ve Türkçe dersin-
de kompozisyon yazmakla başı 
dertte olan herkese öneriyoruz. 
Umarım işe yarar, hepinize ya-
ratıcılık dolu günler.

Ezel Dağlar ERGÜDEN
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Ömür törpüleme 
mühendisleri

rum. Bütünlüklü ve zedelenmemiş bir  
çocukluk geçirmek ileri yaşlarda ha-
yatın parçalanmışlıkları karşısında ki-
şiyi güçlü kılıyor, onları eleştirmesini 
kolaylaştırıyor. Kısacası kişi geçmişine 
baktığında olumlu referans noktaları 
arıyor bu parçalanmışlıklarla mücade-
le etmek için. “İşte bizim yazdığımız bu 
küçük hikâyeler kişiye güven verecek re-
ferans noktalarından biri olacak,” diye 
düşünüyorum.

Bu yüzden sevgi, neşe, eleştiri aynı 
düzeyde yer alıyor hikâyelerimde. 
Tabii ki çocuk hikâyelerinin sağladığı 
büyük olanak “eşitlenme”... İnsanlar 
büyüdükçe nesneler, insanlar, can-
lılar arasındaki eşitlenme duygusu 
bozuluyor. Hepsi bir hiyerarşi içinde 
birbirlerinden kopup ayrışıyor. Ço-
cuklar için yazmayı sevmemin temel 
nedenlerinden biri hayvan, insan ve 
nesnenin eşit olduğu anları öyküleşti-
rebilmek. Tabii bu sıralamaya insanlar 
arasındaki eşitlik duygu-
sunun öyküleştirilebi-
lir olmasını da ekleye-
bilirim. Büyüklerin hiç 
önemsemediği insanlar, 
hayvanlar, bitkiler ve 
nesneler benim 
öykülerimin 
kahramanlarıdır. 
Çünkü çocukların 
kahramanları da on-
lardır. Hayvanlar insanla-
şır, insanlar hayvanlaşır ya 
da nesneleşebilir, nesneler 
özneleşir, özneler nes-
neleşebilir ya da herkes 
olduğu yerde kalır. Ço-
cuk öyküsünün sınır-
sız olanakları içinde 
bu oyunu oynamak 
mümkün.

Kitapta Facebook, 
Twitter gibi sosyal 
paylaşım sitelerine, 

gerçekten duyulmasını sağlamak en 
önemli meziyet… Bize işin sırrından 
biraz bahseder misiniz?

Çocuklar için kitap yazmak yetiş-
kinler için kitap yazmaktan çok farklı 
değil. Okurla ortak bir dil kurma ça-
bası diyebiliriz kısacası. Çocuk kitabı, 
okul öncesi resimli kitaplar yapmaya 
başlamak, bazı şeyleri anlamamı ko-
laylaştırdı. Çünkü biliyorsunuz, o tür 
kitaplar büyüklerle çocuklar arasında 
köprü kurmak amacıyla yazılır. Çocuk 
okuma yazma bilmediği için kitabı bü-
yükle birlikte okur. Bu yüzden bence 
bu tür kitaplarda yetişkine de hitap 
eden bir şeylerin bulunması gerekir. 
Anne babanın çocuğuna yüzlerce kere 
okutacağı bu kitaptan sıkılmaması için 
en azından gerekir bu. Tabii ki, tecrü-
be kazanmış bireyin deneyimsizliği 
hatırlamaya ne kadar ihtiyacı olduğu-
nu anlatmak bile gereksiz. Daha ile-
ri yaş grubuna hitap eden kitaplarda 
da aynı anlayışı sürdürmeye çalıştım. 
Hem büyüklerin hem de çocukların 
okumaktan zevk alacağı öyküler yaz-
maya gayret ettim.

Romanda her yaş ve kuşaktan 
kahraman bir arada, kimse öteki-
ni itip kakmıyor, birbiriyle çelişen 
bakış açıları, fikirler rahatça dillen-
diriliyor ve son söz kendiliğinden 
kurgunun içinde beliriyor. Bu sayede  
yazarın sesinin metin içinde bağır-
masını engellemişsiniz. Kurgunun 
bu yönünden biraz bahseder misiniz?

Öykülerimde pozitif olmaya ça-
lışıyorum. Çocuklara hayatın nega-
tif yanlarını aşırı derece vurgulayan 
hikâyeler yazmak istemiyorum. Ama 
bu, olumsuzlukların öykülerin içine 
girmeyeceği anlamına gelmiyor. Tam 
tersi, günümüzün bütün olumsuzluk-
larının hikâyenin konusu içinde yer 
alabileceği bir kurgu oluşturuyorum 
ama bu hikâyenin olumlu havasını 
bozmuyor. Çocuğun bütünlük duy-
gusuna ihtiyacı olduğunu düşünüyo-

“Büyüklerin hiç önemsemediği in-
sanlar, hayvanlar, bitkiler ve nesneler 
benim öykülerimin kahramanlarıdır,” 
diyen Behiç Ak, son kitabı Yaşasın Ç 
Harfi Kardeşliği’nde günümüz mo-
dern toplumuna yalın bir kurgu için-
de çok yönlü bir eleştiri getiriyor. Adı 
Ali Hoşgörü’yken soyadına yanlışlıkla 
eklenen bir Ç harfi sonucunda sanal 
âlemde popülerlik kazanan kahra-
manımız, bir yandan gerçek ile sanal 
olanın ilişkisini irdeliyor, diğer yandan 
ise mesleği aletlerin, eşyaların ömrünü 
kısaltmak olan “ömür törpüleme mü-
hendisi” amcasıyla, çamaşır makine-
sinin yetmişinci yaş gününü kutlayan 
dedesi arasında yolunu bulmaya ça-
lışıyor. Söz konusu Behiç Ak olunca 
zaman zaman gülümsemek, zaman 
zaman da kahkahalar atmak kaçınıl-
maz oluyor.

Son çıkan kitabınız Yaşasın Ç 
Harfi Kardeşliği’nde teknolojinin ge-
lişimi ve kullanım biçimi sonucunda 
tüketimin, iletişimin, dolayısıyla 
dünyanın ve hayatlarımızın aldığı 
hâli konu edinmişsiniz. Hepimiz için 
yakıcı olan bu soruna gençlerin veç-
hesinden, hem de hiç büyüklenme-
den, onların seviyesinden bakmış-
sınız. Gençler ve çocuklar için yazı-
yorsanız, diğer bakışlar karşısında 
onlara da eşit yer tanımak, seslerinin 

Usta mizahçı Behiç Ak, son kitabı Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği’nde, hızlı ve çok tüketmenin neredeyse 
bir erdem olarak görüldüğü, sanal âlemdeki kimliklerin gerçek hayattaki varlıklarımızın önüne geçtiği 
günümüz teknolojik toplumuna mizahi bir eleştiri getiriyor.

Zarife BİLİZ
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iletişimin sanal haline yönelik bir 
eleştiri de olmakla birlikte sanki o 
konuda çok da sert değilsiniz?.. 

Aslında amacım sadece bir şeyle-
ri eleştirmek ve olumlamak değil. Bir 
problematiği söz konusu edebilmek.  
Bazı eleştiriler, eleştirdiği konuyu pay-
laşmadan, sorunsallaştırılmadan eleş-
tirmeye kalktığından başarısız olmaya 
mahkûm. Herhangi bir konunun çok 
yönlü, çok katmanlı eleştirilmeye ih-
tiyacı var. Bu da çok farklı yönlerden 
analiz edilmeye ihtiyacı var demek. 
Ben bir sorunsalı çocuklar ve büyük-
lerle hikâyeler oluşturarak paylaşmak 
arzusundayım. Onlara bir şeyler öğ-
retmek değil amacım. Zaten okur ne 
yapılması gerektiğini benden çok daha 
iyi biliyor. Benim amacım onlara bir 
şey öğretmek değil, hatta onların da 
bana bir şey öğretebileceği ortamlar 
oluşturmak diyebilirim.

Ama tüketim çılgınlığı karşısın-
da ödünsüz olduğunuzu anlıyoruz. 
Sizce kitaplarla çocukların bu güçlü 
akışa karşı durmalarını sağlamak 
mümkün mü? Siz Yaşasın Ç Harfi 
Kardeşliği’ni yazarken beklentiniz 
neydi?

Günümüzün sorunsalları bü-
yükler için yazan bir çok edebi-
yatçı tarafından paylaşılmıyor 
ne yazık ki. Sanatçı günümü-
zün meselelerine yaklaştıkça sanattan 
uzaklaşacakmış gibi  bir korku içinde 
adeta. Günümüzü eleştirmek yerine 
ondan istifade eden bir insan karak-
terinin öne çıkmasıyla da açıklayabili-
riz bunu.  Tüketim çılgınlığı dünyayı 
yoksullaştırıyor. Yoksullarla zenginler 
arasındaki uçurumu arttırıyor. Daha 
fazla tükettikçe, birileri daha fazla 
yoksullaşıyor  sanki. Tüketim çılgın-
lığının durdurulabileceğini biliyorum.  
İnsanların tüketmeye değil, yaşam 
felsefesine ihtiyacı var. Bazen bakış 
açınızı değiştirmek gözlük modelinizi 
değiştirmekten çok daha fazla yardım-
cı olur insana. 

 
Kitabı okurken bir kelime dik-

katimi çekti: “savurganlık”. Bizim 
çocukluğumuzda ne kadar önemli, 
günlük yaşamda ne kadar sık kulla-
nılan bir sözcüktü. Dikkat ettim de 
artık bu sözcüğü neredeyse hiç kul-
lanmıyoruz… 

Savurganlık, kendini çok iyi anla-
tan bir kelime... Bir şeyi kısa bir şekil-
de kullanıp atmayı anlatıyor. Aslında 

sadece nesnelerle ilgili değil, insan-
larla da ilgili bir kavram bu. İnsanları 
da kullanıp atan bir dünyada yaşıyo-
ruz. Öyle değil mi? Hatta hayvanları 
da. İşi bitince kasaba yollanan atlar... 
Ya da bir yaz sezonu boyunca sevilip, 
kış gelince sokağa bırakılan kediler... 
Örnekleri çoğaltabiliriz. Bir nesneyi 
“Kullan at” prensibiyle tüketiyorsan,  
canlılara da öyle davranmaya hazır-
sın demektir. Geri dönüşüm kavramı 
tüketmeyi meşrulaştırmaya çalışsa da, 

inandırıcılığını çoktan kaybetmiş bir 
kavram. Nasıl olsa tekrar sanayiye geri 
dönüyor, deyip savurup atamayız. Bu 
malları geriye döndürmeye çalışırken 
girdiğimiz aşırı enerji kullanımını 
unutmayalım. Aşırı enerji kullanımı 
kalıcı izler bırakıyor ne yazık ki. Nük-
leer santrallerin doğaya bıraktığı rad-
yasyonu unutmayalım.

Çocukluğumuz hep tutumlulukla 
geçti. Ondan hiç kurtulamadım. Nes-
nelerin hikâyesini korumayı da bu tu-
tumluluğa borçluyum. Çabucak atılan 
bir oyuncak, bir hikâye oluşturmadan 
çöplüğü boylar. Oysa bir oyuncağın 
oluşturduğu hikâye, oyuncağın ken-
disinden çok daha önemlidir. Kullan-
maktan yıpranmış bir oyuncak bebek, 
ömür boyu unutulmayacak izler bıra-
kır. Bizi dünyaya ait kılar. Aşırı tüket-
mek bizi hikâyesizleştirerek dünyaya 
ait kılmaktan uzaklaştırıyor sanki.

Birbiriyle çelişen iki zıt bakış 
açısını kitaba mizahın da verdiği 

Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği 
Behiç Ak 

Günışığı Kitaplığı, 104 sayfa

avantajla rahatça yerleştirmişsiniz. 
Biri çamaşır makinesinin 70. yaşını 
kutlayan dede, diğeri ekonomi can-
lı kalabilsin, böylece insanlar da aç 
kalmasın diye her şeyin dayanıksız 
olması, çabucak bozulması gerek-
tiğini söyleyen amca. İktisatçılara, 
yöneticilere kulak verirsek onlar tam 
da amca gibi konuşuyorlar. Hiçbir 
şeyi çöpe atmayalım, kaynaklarımı-
zı koruyalım, başka dünya yok diyen 
bizlerin ne kadar şansı var?

Bu iki anlayış hep bir arada var 
olacak. Hayat böyle bir şey. Ama bu-
gün biri diğerini yok etmiş durum-
da. Tasarruf etmek, kaynakları idareli 
kullanmak, sürdürülebilir olmak ne-
redeyse ayıp. Hatta cezalandırılıyor. 

Bütün aletler, makineler, eşyalar 
çok daha uzun yıllar kullanılabi-
leceği halde, çok kısa sürede tü-

ketilmesi için üretiliyor. Üretilen 
nesnelerin ömürlerinin belli sürede 
sonlandırılması artık bir uzmanlık, bir 
mühendislik dalı... Bu “ekonomi”nin 
“mühendisliğe” attığı bir kazık!  Ömür 
sonlandırma mühendisleri kullandığı-
mız nesnelerin ömürlerini kısaltmak 
için harıl harıl çalışıyorlar. Oysa yüz 
yıl hiç bozulmayan ampul yapmak 
mümkün (zaten yapıldı) ama üretilen 
bir ampulün ömrünün en fazla üç ay 
olması isteniyor. Ben bu tür konuların 
çocuk hikâyelerine rahatça girebilece-
ğini düşünüyorum. Bu sırları teşhir et-
mek veya paylaşmak gerekli. Hem bu 
kadar basit fikirleri çocuklardan giz-
lemeye hakkımız yok, öyle değil mi? 
Ama ne yazık ki büyükler bile bunla-
rın farkında değil. Ben dünyanın de-
ğişeceğini düşünüyorum. Bu konuları 
yazmaktan ve paylaşmaktan çekinme-
yelim yeter ki.
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Hoşipilli ile resimlerin 
içinde…

Ben bu kitaplardan en çok ressam 
Velazquez’in kitabını sevdim. Tevfik 
Taş ayrıntıları incelikle gösteriyor: 
Prensesin anne babasını, ressamı. Me-
ğer kabarık etekli elbise giymiş küçük 
kızın (yani Prenses Treza’nın) arka-
sında bir ayna varmış. Kralla kraliçe 
kızlarını seyrederlerken aynaya yan-
sımışlar. Bir başka aynada da ressam 
yansıyor. Bu arada tabloda bir ressam 
daha var bence. Bir elinde paleti, bir 
elinde fırçasıyla prensesin dibindeki 
kızın yanından seyircilere bakıyor.

MONA LİSA NE GİZLİYOR?
Bu tablonun ışığını biraz kısmış 

ressam; dikkat etmezseniz, cücenin 
yanındaki köpeği dürtükleyen küçük 
kızı, salonun dibindeki görevli ka-
dınları göremezsiniz. Ama görmeni-
zi istediği kişilere aydınlık serpmiş, 
prensese, prensesin iki yanındaki ne-
dimelere, cüce kadının mutsuz yüzüne 
ve kendisinin yansıdığı aynaya. Kralla 
kraliçeyi ancak dikkatli bir seyirci gö-
rebilir.

Konuşan Ayçiçekleri’nde, tabloya 
yapılacak yolculuğun yol göstericili-
ğini çiçekler yapıyor. Aslında Paris-
li olduklarını, Londra’ya sonradan 
geldiklerini fısıldıyorlar hemen. Van 

rehberler de veriyor. Bu rehberlerden 
biri Tevfik Taş.

Tevfik Taş, resim, fotoğ-
raf, afiş gibi görsellerin dün-
ya kültür mirasının parçası 
olduğu inancıyla yıllardır 
çalışmalar yapan bir yazar. 

Yapısı gereği “pahalı ve ulaş-
ması zor sanatlar” olan görsel sa-

natlara (resim, afiş, fotoğraf) kazancı 
az emekçilerin de ulaşması, onlardan 
tat alabilmesini sağlamak için yazılar 
yazıp konferanslar veriyor. Bu sefer 
de çocuklar için kolları sıvamış. Sahar 
Bardaie ve Saeed Ensafi ile on iki ki-
taplık bir dizi hazırlamışlar, serinin adı 
“Resmin Başyapıtlarına Yolculuk”.

Seriye resimleriyle can veren Sahar 
Bardaie, 1977 Tahran doğumlu. Tah-
ran İslami Azad Üniversitesi Sanat ve 
Mimarlık Fakültesi resim bölümün-
den mezun. Aynı fakültede yüksek li-
sans da yapmış. ABD, Rusya, Almanya 
sergi açtığı ülkelerden bir kaçı. Aldığı 
ödüllerin en önemlileri: Bologna Ço-
cuk Kitapları (2006 ve 2009), 44. ve 45. 
Belgrad Altın Kalem (2007 ve 2009), 
14. Uluslararası İllüstrasyon Yarışma-
sı, Venedik, İtalya (2008), Bratislava 
22. İllüstrasyon Bienali (2009).

Kitapların tasarımını üstlenen Sa-
eed Ensafi, Uroumia’da, 1974’de doğ-
muş. Bardaie ile aynı fakülteyi bitir-
miş. Ayrıca Belgesel ve Deneysel Film 
Merkezi’nde okumuş. Eserlerinde bü-
yülü bir dünya yansıtıyor.

ÜÇ RESSAM, ÜÇ BAŞYAPIT
Resim sanatının başyapıtlarına yol-

culuk kitaplarından şimdiye kadar üçü 
yayımlandı. Leonardo Da Vinci’nin 
Gizemli Mona Lisa’sı, Velazquez’in 
Tablodaki Prenses’i, Van Gogh’un Ko-
nuşan Ayçiçekleri. Ressamlarla ilgili 
bilgiler öyküden ayrı olarak, arka ka-
pağın içinde verilmiş. Bu da okuru söz 
konusu kısmı okuyup okumamakta 
özgür bırakıyor.

Bir 
tabloya bakar-

ken, “Bu resmi kim 
yapmış, neler anlatmak 

istemiş,” diye hiç dü-
şündünüz mü? Tabloda 

diyelim bir vazo var, içinde 
de çiçekler. Ancak bu 

çiçekler fotoğraf-
lardaki çiçek-

lerden çok farklı 
görünüyor. 

Renkleri sarı mı mavi mi, bazı yap-
raklar bakarken değişiyor sanki. Göz-
lerinizi bir türlü alamıyorsunuz. Tam 
o sıra arı büyüklüğünde bir atlı gelse, 
sizi alıp önce tablonun olduğu ülkeye, 
sonra da tablonun içine götürse. Tab-
lodaki çiçekler size öykülerini anlatsa.
Masal gibi. Ama bir yanıyla da gerçek...

Peki, arı büyüklüğündeki o atlı 
kim? O da Güney Amerikalı bir Kızıl-
derili, yani Aztek. Üstelik sanat tanrısı. 
Adı Hoşipilli. Sanatla ilgili olduğu için 
resimle ilgili açıklamaları da o yapıyor. 
Siz de göz açıp kapayana kadar Vin-
cent Van Gogh’un Ayçiçekleri tablosu-
nun gizlerini öğreniyorsunuz.

REHBERİMİZ HOŞİPİLLİ
Bir resmi ayrıntılarını fark ederek 

seyretmek gerçek bir yolculuktur. Res-
min yapıldığı çağı, ressamının özellik-
lerini öğrenirsiniz. Resmin olağanüs-
tü sayılan özelliklerini de. Size resmi 
anlatan bir tür rehberdir. Bu yüzden 
sanat yolculuklarında size rehberlik 
edecek kişiler önemlidir. Evrensel Ya-
yınları, hazırladığı bir seri kitapla ço-
cukları böyle bir yolculuğa çağırıyor. 
Yollarını yitirmesin diye yanlarına 

Evrensel Yayınları’nın hazırladığı “Resmin Başyapıtlarına Yolculuk” serisinde, küçük okurlar Aztek 
Sanat Tanrısı Hoşipilli’nin rehberliğinde ünlü tabloların içinde yolculuğa çıkıyor, bir sanat eserine 
bakmanın farklı yollarını öğreniyor.

Sennur SEZER

Tablodaki Prenses 
Tevfik Taş 

Resimleyen: Sahar Bardaie 
Evrensel Yayınları, 20 sayfa



Gizemli Mona Lisa 
Tevfik Taş 

Resimleyen: Sahar Bardaie 
Evrensel Yayınları, 20 sayfa

Konuşan Ayçiçekleri 
Tevfik Taş 

Resimleyen: Sahar Bardaie 
Evrensel Yayınları, 20 sayfa

Gogh’un yaptığı bu tablodaki yarı solgun çiçekler, ressa-
mın onları bir kaldırımın kenarında görünce ne dediğini 
bile söylüyorlar: “İşte resmi yapılacak çiçekler. Dallarından 
koparılmışlar ama canlılar. Renkleri insanın aklına binlerce 
renk getiriyor. Renkler, renkler, renkler aklıma hücum ediyor.” 
Van Gogh onları görüp resimlerini yapmasa ölüp gidecekler-
miş. Şimdi boyayla değil de ışıkla yapılmış gibi parıldıyorlar. 

 Gizemli Mona Lisa’ya gelince, Paris’te Louvre Müzesin-
deki bu tablo çok ünlü. Leonardo da Vinci’nin yaptığı Mona 
Lisa’nın pek çok kopyası, hatta karikatürü yapıldı. Reklam-
larda bile kullanıldı. Bu resimdeki kadının gülüşünde, bir 
şey gizliyor gibi bir hava var... Bu gülüşün ne anlattığı ile 
ilgili epey yorum da yapıldı. Bu yorumlardan biri Mona 
Lisa’nın bir bebek beklediği.  

Kitabın kahramanı Dora, Mona Lisa’nın “bakışlarının 
içini kedisinin gözlerine” benzetiyor: “Benim kedimin gözle-
rinde o kadar düşünce oluyor ki şaşırıyorum. Oyun, somurt-
kanlık, şımarıklık, bekleyiş, mutluluk, kızgınlık hepsi aynı 
anda oluyor sanki.” Dora’nın bu yorumu, “bir bakışın aynı 
anda pek çok düşünce taşıması,” bence çok yeni bir yorum. 
Kitaptaki resimlere baktığınızda Dora’nın haklı olduğunu 
anlıyorsunuz. Bir insanın yüzüne bu kadar değişik duyguyu 
sığdırmanın ne kadar zor olduğunu, Leonardo Da Vinci’nin 
ne kadar usta olduğunu da düşünebilirsiniz. Kadının arka-
sındaki manzaranın neresi olduğunu da kimse bilmiyor. 

Bence kitapları bir kere yalnız okuyun, bir kere de sev-
diğiniz bir arkadaşınızla ya da evden biriyle. Resimlerin ta-
dına varmak için iki kişi olmak gerekiyor çoğunlukla.
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Kapiland’ın iç yüzü 

karşısında direnmesinin  göster-
gelerini taşıması bakımından da 
okunası bir kitap. Göz boyayıcı 
ve hazırlanmış, sınırları dışına 
çıkılmayacak bir gezi tasarımıyla 
sarmalanan gençlerden beklenen 
tek şey: Kendi ülkelerine dön-
düklerinde bu ışıltılı ülkenin ne 
denli barışçıl, demokrasi taşıyı-
cısı, insanların hayallerine önem 

veren ve gerçekleştirmeleri için onlara 
iş imkânı tanıyan bir ülke olduğunu 
anlatmaları. İki sevgili, Marji ve Meh-
tap ülkeye döndüklerinde Kapiland ve 
onu yönetenler için bir sürpriz hazır-
lamış olabilirler mi acaba?

Kitabı büyük bir süratle okuyaca-
ğına inandığım okurların dikkatinden 
kaçmayacak birkaç eşleşmeyi daha 
belirtmek isterim: Diğer başkana kı-
yasla daha sıcakkanlı ve daha az savaş 
isteyen Kapiland başkanı Truman’ı, 
günümüzün popüler siyahi başkanına 
benzetsek mi? Persia’da demokrasi yok, 
oraya demokrasi götürmeye gideceğiz 
diyerek başka halkların yaşadığı top-
raklara fütursuzca giren Kapiland’ın ye-
rine hangi ülkeyi koysak? Bu sorular eş-
liğinde genç okur düşünecek, tarihe ve 
günümüze dair sorularını çoğaltacaktır, 
diye umuyorum. O zaman aykırı yaşa-
mak güzelliğimizin, aklımızın himaye-
sinde bir yaşamak olacak, çoğalacağız.

için kullananların ülkesidir ve aykırı 
olanların derhal yok edilmesi için te-
reddütsüz imha kararları alabilenlerin 
ülkesi! Kapiland sözcüğü tesadüfen 
oluşturulmuş değil. Gösterinin mer-
kezi olan Disneyland’ın dünyasına bir 
göndermesi olduğunu düşündüğüm 
bu sözcük kapital/izm çağrışımının 
çok ötesinde bir şeffaflıkla duruyor.  

Kapiland’ın varlığını sürdürebil-
mesinin önkoşulu, KGK (Küresel Gü-
ven Kurumu)’nın amaçlarında açıkça 
belirtilir: “Dünyadaki tüm halkların 
Kapiland’a karşı sevgi duymasını sağ-
lamak”! Bu sevgi! talebi o kadar şid-
detlidir ki sözgelimi, Hiroşama’daki 
atalarının yanarak yok olduğu top-
raklardan gelen Japonlar, gülümseye-
rek bu büyük ülkenin ışıltılı başkenti 
Marshall’ın fotoğraflarını çekmekte-
dir. Kapiland’ı yönetenler tarafından, 
dünyanın sevgi talep edilen tüm halk-
ları ağır gözlem altında tutulmaktadır 
diğer yandan. Başkan Buo ve yardım-
cısı Sagar arasındaki örtük iktidar mü-
cadelesinde kendini hissettiren entri-
ka çizelgesi, ülkenin bir dünya devleti 
ideali içerisindeki oluşuna dair de 
mikro bir örnektir. 

Miyase Sertbarut’un ince dokun-
muş kurgusunda dışarıda kalan bir şey 
bulmak neredeyse imkânsız. Çalışıl-
mış ve bir petek gibi doldurulmuş bir 
eser Kapiland’ın Karanlık Yüzü. Aykırı 
yaşamak üzerine bir güzelleme aynı 
zamanda. Akıl ilkeleri ışığında düşüne-
bilen −bir yandan birey olma mücade-
lesi içindeki− genç insanların, kendi-
lerine yaldızlı bir dünya vaat edenler 

Kapiland, Tudem okurları 
için tanıdık bir yer olmalı. Onun 
temsil ettiği “kötülükler” de bi-
zim için tanıdık. Kapiland’ın 
Kobayları’nda GDO’lu ürünlerin 
bizler ve gezegenimiz adına nasıl 
bir yok oluşu işaret ettiğini konu 
alan Miyase Sertbarut, okurlar 
tarafından sevgiyle karşılanınca; 
dünyanın jandarmalığına soyu-
nan Kapiland’ın kendini hangi koşul-
larda var edebildiğini tüm açıklığıyla 
ortaya koyduğu bir roman daha kale-
me almış. Üstelik hemen hemen her-
kesin bu kurgunun dayandığı gizli/açık 
göndermelerin adresini biliyor ya da 
sezinliyor olmasının önünü kesmeden, 
rahatsız etmeden okuru, “Evet, tam da 
tahmin ettiğin, tanık olduğun, hatta tam 
da ortasında yaşadığın gibi!” diyerek 
gündelik yaşamımızın bir eleştirisini 
de beraberinde önümüze koyarak. 

İlk kitapta (anti-row şurubunu 
engelleyerek) egemenlerin oyunları-
nı bozan Aydınlıkevler Lisesi öğren-
cileri Marjinal (Hayri) ve Mehtap, 
Kapiland’ın Karanlık Yüzü’nde de ki-
tabın asıl özneleri olarak karşımıza 
çıkar. Orwel’in “big brother”ına atıfla 
söylersek, kapalı kapıların ardındaki 
güçlerin, her dakikalarını takibe alarak 
gözlediği, ıslah edilmek üzere seçilmiş 
bu “aykırı” liselileri, “sözde sınav” dü-
zeneğinin sonucunda “kazanılmış bir 
zafer” mizanseni ile Kapiland’a getirt-
mesiyle gelişen olaylara bizler de katı-
lırız. Bu büyük devletin kumpaslarını 
maddelemek okur için kolay olacaktır. 
Nitekim sürekli değişen eşyalara sahip 
olmak adına bankalara borçlanan ve 
hayatını kredi borçlarını ödemek üze-
rine kurarak birer gönüllü köleye dö-
nüşen insanların ülkesidir Kapiland. 
Evsizleri gettolarda tutan, o sınırın 
dışına her çıkışında onlara görüntü 
kirliliği yaratan bir mahlûk muame-
lesi yapanların ülkesidir, bilim insan-
larını itibarsızlaştırıp kendi deneyleri 

Kapiland’ın Kobayları’nda GDO’lu ürünlerin insanlık adına nasıl bir yok oluşu işaret ettiğini anlatan 
Miyase Sertbarut, Kapiland’ın Karanlık Yüzü’nde daha da derinlere iniyor. Fırsatlar ülkesi Kapiland’ı 
ziyaret eden Marjinal ve Mehtap’ı bakalım gerçeğin hangi yüzü bekliyor?

Betül DÜNDER

Kapiland’ın Karanlık Yüzü 
Miyase Sertbarut 

Tudem Yayınları, 160 sayfa
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Domingo Yayınları, genç okurları klasik eserlerle buluşturma amacı taşıyan ve resimleriyle göz 
dolduran “Hepsi Sana Miras” dizisinden bu sefer Cyrano de Bergerac’ı yayımladı. Unutulmaz eserin 
yazarı Edmond Rostand yerine öyküyü Stefano Benni anlatıyor. 

Cyrano de Bergerac, kimileri kötü 
olan film uyarlamalarına, eserin hak-
kını veremeyen çevirilere rağmen 
bugün de dimdik ayaktaysa, bunu ön-
celikle karakterine borçlu. Domingo 
Yayınları’nın dilimize kazandırdığı, 
klasik eserlerin modern yazarlar tara-
fından yeniden kaleme alındığı “Hepsi 
Sana Miras” dizisi için kalem oynatan 
Stefano Benni, onun hikâyesini anlatır-
ken, işe yazarından başlamış: “Bir yüz-
yıldan daha uzun bir zaman önce, otuz 
yaşlarında genç bir adam olan Edmond 
Rostand, Paris tiyatrolarından birinde, 
bir kahramanın serüvenlerini sahneye 
koydu. Kendisinden yaklaşık iki yüzyıl 
önce gerçekten yaşamış bu kahramanın 
adı Savinien de Cyrano idi.” 

Bizim okuduğumuz çeviride kah-
ramanımız kendini, haddini bilmez 
Vicomte de Valvert’e böyle tanıtır: 
“Bendeniz de Savinien Cyrano de Ber-
gerac!” Oyunun yazıldığı bu tarih-
ten yüzyıllar önce, 17. yüzyılda tıp-
kı Rostand’ın anlattığı gibi gururlu, 
özü-sözü doğru, kimseye methiyeler 
düzmeyen, dalkavukluk yapmayan 
biri olarak yaşamıştı. “Eksik olsun, is-
temem,” derdi, “İstemem, eksik olsun.” 
Siz bunu “Hayır, teşekkür ederim,” diye 
okuyacaksınız ama orijinali da böyle 
zaten: “No, merci.”

BAŞKA TATLAR
Biz onu Sabri Esat Siyavuşgil sa-

yesinde tanıdık. Cyrano de Bergerac’ı 
7+7 hece vezniyle kusursuz şekilde 
çevirmiş, kahramanın ruhuna nüfuz 
etmemizi sağlamıştı. Burnu kıpkır-
mızı, kılıcını çekip dikildiğinde onu 
komik bulmazdık. İki kuruş parasını 
etrafa dağıtmasına cömertlik gözüyle 
baktık (bir şey değişmedi), “Scapin’in 
Dolapları”nı Molière’e kaptırmasına 
şaşırmadık. Cyrano, o zamandan beri 
benim en sevdiğim edebiyat kahrama-
nı, rol modelimdir.

Domingo’nun bu dizisinin ise 
bambaşka bir amacı var: Çocuklara 

Sevin OKYAY

(belki büyüklere de) klasikleri tanıt-
mak, sevdirmek. Stefano Benni’nin 
Cyrano de Bergerac’ı bu yönde, daha 
önce okuduğum Gılgamış gibi, başarılı 
bir örnek. Gerçi hain De Guiche’e bi-
raz iltimas geçtiğini ya da onu ciddiye 
almadığını düşünüyorum ama gerçek-
ten de Rostand’ın oyununu çocuklarla 
gençlerin anlayacağı, benimseyeceği 

bir şekilde yazmayı başarmış. Arada 
öğütler verse de didaktik bir havası 
yok. Hatta öğütlerinin akılda bile ka-
labileceğini düşünüyorum, araya sıkış-
tırmayı başardığı için. Benni bize ki-
tapta onu, kendisini heyecanlandıran 
her şeye iştah duyan bir “şair-pastacı” 
olarak tanıtmış. Belki de şair-pastacı 
Ragueneau’nun ruhunu emanet almış-
tır. 

Aslında bu eleştiriyi genç birinin 
yazması daha doğru olurmuş belki. 
Çünkü dedim ya, biz onu Sabri Esat Si-
yavuşgil çevirisiyle tanıdık. Büyüyün-
ce de Fransızca bilmeyenlerimiz o çe-
viride kaldı. Ben İngilizcesini okudum 
ama çok iyi bir çeviri olduğu söylendi-
ği halde, pek yavan buldum. Hep o çe-
viriyi ararız, anarız, o sözleri bekleriz. 
Alıntılamaktan kendimizi alamayız. 

Özellikle de, kitabı Cyrano’nun, “le-
kesiz, buruşuksuz” gururunu yanında 
götürmesiyle bitirmek isterdik. Ancak 
hemen belirteyim. Farklı amaçlı bu ki-
tapta Can Yücesan Gendey’in çevirisi, 
okuma zevkine katkıda bulunuyor.

Bambaşka bir devirde, bambaşka 
bir kültürün içinde olsak da, bildi-
ğimiz türden insanlarla birlikteyiz. 
Örneğin, yazarının nazik tarifiyle, 
“Pek çok yakışıklı ve atılgan genç gibi, 
kur yapma konusunda çekingen” olan 
Christian; kendini beğenmiş, gücünü 
kötüye kullanan De Guiche; yoksul şa-
irlere yardım için çırpınan koca yürek-
li ve göbekli Ragueneau; Cyrano’nun 
onun gibi cesur olmayan nazik dostu 
Le Bret; zekâya, romantizme ve sanata 
tutkun güzel Roxanne... 

Sonra savaş meydanında aç acı-
na dövüşüp bitap düşseler de hoş bir 
kadın görünce esas duruşa geçen şö-
valyeler.  Hadi, gene Siyavuşgil’e baş-
vuralım: “Bunlar Gaskonya beyleri / 
Başlarında Castel-Jaloux / Atıcı, atak, 
serseri / Bunlar Gaskonya beyleri!”

Bir Gaskonya beyi olmak için canı-
mı verirdim, bugün bile düşünebilirim.

Eksik olsun, istemem...

Cyrano de Bergerac 
Anlatan: Stefano Benni 

Resimleyen: Miguel Tanco 
Çeviren: Eren Yücesan Cendey 
Domingo Yayınları, 104 sayfa
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Büyük insanların 
büyük hikâyeleri

sanatkârlarından birisine çıraklık et-
mesine rağmen kısa sürede parlak 
dehasını nasıl ortaya koyduğu anlaşılı-
yor. Bu arada Leonardo’nun resim ya-
parak başlayan bilim ve sanat yaşantısı  
anlatılırken, bu mecralara sağladığı 
katkılar anımsanıyor. Eh, Leonardo 
demek Rönesans demek, Michelange-
lo demek, Vatikan demek. Hâl böyle 
olunca, Leonardo’nun Paleti neredeyse 
bir sanat tarihi kitabına dönüşüyor. 

Leonardo’yu, uğruna savaştığı da-
valardaki hakkı ancak dört yüzyıl son-
ra teslim edilen, astronominin “yıldı-
zı” Galileo takip ediyor. Galileo’nun 
keşfettiği ve doğruluğundan emin 
olduğu bilgiler, onu döneminin gü-
venilir bilgi kaynağı(!) Katolik kilise-
si ile karşı karşıya getiriyor ve kitap 
Galileo’nun keşfettiği bilgileri aktar-
manın yanı sıra engizisyon mahkeme-
lerinde verdiği bilim mücadelesine de 
yakından göz atıyor.

olan Digby, arkadaşı Bay Rummage’i 
her ziyaretinde tezgâhından mutlaka 
koleksiyonuna ekleyebileceği bir eşya 
satın alıyor. Digby’nin bu rutin ziya-
retlerinde yanında bulunan ve onun 
aldığı eşyalara şüpheyle yaklaşan bir 
de ablası, Hester var. O da tüm şüp-
helerine rağmen bu eşyalar karşısın-
da en az Digby kadar heyecanlanıyor. 
İşin keyifli yanı da Hester ve Digby 
ikilisinin keşfettiği her yeni obje, mut-
laka önemli birisinden bugünlere ka-
dar gelmiş bir eşya oluyor. O eşyanın 
ve daha doğrusu sahibinin öyküsünü 
anlatmak ise Bay Rummage’e düşüyor. 
Biz de onun keyifli anlatısı içinde bir-
çok bilgiye vakıf oluyoruz. 

Kitapların seri içinde belirlenmiş 
bir sıraları olmasa da, onları kronolo-
jik olarak ele almak daha sağlıklı ola-
cak. Bu mantıkla, evvela Leonardo’dan 
bahsetmek gerekiyor. Digby’nin, yüz-
yılın dehası kabul edilen Leonardo 
da Vinci’nin en sevdiği paletlerinden 
birini bulmasıyla tarihte çıkacağımız 
gezinti Leonardo’nun doğumuyla, yani 
1400’lü yıllarla başlıyor. Detaylarda 
çok boğulmadan büyük ustanın henüz 
çırak olduğu tarihlere bakıldığında, 

Leonardo’nun o yılla-
rın en başarılı 

Sizi “siz” yapan, sizden ayrı düşü-
nülemeyecek bir eşyanız var mı? Bu 
soruyu etrafınızdakilere sorduğumuz-
da alacağınız bir yanıt mutlaka vardır. 
Bu nesne-kişi özdeşimi insan hayatına 
işlemiş, keyifli bir ayrıntı. Dikkat edin, 
tarihte yer etmiş tüm önemli karakter-
lerin bile böyle kendileriyle özdeşleş-
miş ya da onları “o kişi” yapmış eşya-
ları var. “Büyük İnsanların Hikâyeleri” 
serisi kapsamında çıkan bu dört kitap, 
o “özdeş” eşyaları sayesinde “büyük 
insanlar”ın tarihlerinde kısa birer 
yolculuğa çıkartıyor bizi. 1001 Çiçek 
Kitaplar’dan çıkan “Büyük İnsanların 
Hikâyeleri” serisi, peruğundan yola çı-
karak Mozart’ı, gözlüğünden başlaya-
rak Gandi’yi, teleskopunu anımsatarak 
Galileo’yu ve paletine kulak vererek 
Leonardo’yu anlatıyor. Bu hikâyeleri 
dinlememize de karakterleri değiş-
meyen, minik hikâyeler kurarak vesile 
oluyor. 

Dört kitabın da hikâyesi aynı bitpa-
zarında, muazzam antika eşyalarla dolu 
Bay Rummage’in tezgâhında başlıyor. 
Her cumartesi kurulan bu pazarın, 
özellikle de Bay Rummage’in tezgâhının 
sadık bir müşterisi var: Digby. Yedi 
yaşında bir antika koleksiyoncusu  

1001 Çiçek Kitaplar’dan çıkan “Büyük İnsanların Hikâyeleri” serisi; yaşamları ve dehaları ile bu dünyada 
iz bırakmış dört büyük insanın hayatına ilgi çekici bir pencereden yaklaşıyor. Peruğundan yola çıkarak 
Mozart’ı, gözlüğüyle Gandi’yi, teleskopuyla Galileo’yu ve paletine kulak vererek Leonardo’yu anlatıyor.

Ecem Nida DİNÇTÜRK
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Mozart’ın Peruğu 
Gerry Bailey, Karen Foster 

 Çeviren: Ömür Özyurt 
1001 Çiçek Kitaplar, 40 sayfa

GANDİ’NİN MÜCADELESİ
Galileo’nun savaşından sonra tak-

vimler 1700’lerin ortasını, pusula ise 
Doğu Avrupa’yı gösteriyor. Evet, sı-
radaki “büyük insan” Mozart! Müzis-
yenlik, küçük Mozart’ın neredeyse aile 
mesleği olsa da o dinleyenleri hayran 
bırakan yeteneği ve akıllara durgunluk 
veren hafızası ile kısa sürede dehasını 
ortaya koyuyor. Hâl böyle olunca, daha 
çocuk yaşta çıktığı turneler ve yazdığı 
senfoniler ile müzik dünyasında ken-
dine sağlam bir yer ediniyor. Fakat 
kitabın tarafsız bakışı, parlak dönem-
lerine ışık tuttuğu kadar, Mozart’ın 
karşılaştığı rakipleri, memnuniyetsiz-
likleri ve Viyana’nın lüks yaşantısına 
ayak uydurmaya çalışırken geçen zorlu 
hayatını da tüm açıklığıyla anlatıyor. 

Son olarak ise dünyanın dört bir 
yanında barış ve özgürlüğün simgesi 
haline gelen, Hindistan’ın büyük lideri 
Gandi çıkıyor karşımıza. Hindistan’ın 
güç yaşam koşulları içinde dünyaya 
gelen ve eğitim için yurtdışına çıka-
na kadar bu koşullar içinde yaşayan 
Gandi’nin yolculuklarla dolu hikâyesi 
bir noktadan sonra politik konularla 
kesişmeye başlıyor. Gandi’nin, karşı-
sındaki savaşçı güçlere rağmen takın-
dığı, barışçıl tavrı, istikrarı ve halkının 
özgürlüğü için verdiği mücadele kafa 
karıştırıcı ifadelerden kaçınılarak ak-
tarılıyor. 

Yani aslında sadece yaptıkları işler 
ile tanıdığımız bu “büyük insanlar”ın 
hayatlarına ışık tutan seri, aynı zamanda 
onların yaşadıkları dönem, ülke, kar-
şılaştıkları evrensel zorluklar, dünyaya 

bıraktıkları değerler, rekabet ettikleri 
diğer büyük isimler gibi birçok önem-
li detaya da yer veriyor. Böylece hem 
genç okurun eninde sonunda öğren-
mesi gereken tüm bilgiler için ufak 
bir girizgâh yapılmış oluyor, hem de 
neden-sonuç ilişkisi kurması kolaylaş-
tırılıyor. Yoksa örneğin Mozart kadar 
ünlü bir bestekârın neden hayatı bo-
yunca büyük borçlarla cebelleştiğini ve 
hep daha fazla para kazanabilmek için 
kendini hasta edecek kadar çok çalıştı-
ğını anlamak çok kolay olmayabilirdi.

EĞLEN, ÖĞREN, BİLGİLEN...
Serinin bu kadar ciddi konulara 

değinmesine rağmen ilkokul seviye-
sindeki çocuklara hitap ettiği düşü-
nülünce ise üslup en kritik noktalar-
dan biri haline geliyor. Fakat yazarlar 
Gerry Bailey ve Karen Foster kitapların  

sırtına kazıdıkları “Eğlen, öğren, bilgi-
len diye…” mottosunun hakkını veri-
yorlar. Didaktik bir anlatımdan uzak, 
hedefe odaklı ve vermek istedikleri bil-
giyi en anlaşılır şekilde aktaran ifadeler 
kullanıyorlar. Bu yüzden kitaplar için 
sağlıklı bir şekilde özetlenmiş biyog-
rafiler demek yanlış olmaz. Hester ve 
Digby’nin, hikâyeyi Bay Rumage’den 
dinlerken sordukları sorular ve ver-
dikleri tepkiler ise kitabın anlatımını 
bir çocuğun anlayabileceği düzeyde 
tutmak adına mantıklı kurgulanmış. 

Öte yandan öykülere konu seçilen 
karakterler, o kadar farklı mecralarda 
dehalarını kanıtlamış kişiler ki, kitabın 
muhatap aldığı yaş grubunun yetenek-
lerini ve beğenilerini henüz keşfetmek-
te olan bireylerden oluştuğu göz önüne 
alınınca, onlara meslek seçimleri için 
de iyi bir temel olabileceği görülüyor.

Ezcümle, “Büyük İnsanların 
Hikâyeleri” riskli bir işe kalkışmış ol-
masına rağmen, başarılı bir şekilde bu 
işin altından kalkıyor ve müstakbel 
yeni “büyük insanlar”a hem bilgi hem 
ilham kaynağı oluyor. 

Gandi’nin Gözlüğü
Anita Ganeri 

Çeviren: Ömür Özyurt 
1001 Çiçek Kitaplar, 40 sayfa

Galileo’nun Teleskobu 
Gerry Bailey, Karen Foster 

Çeviren: Ömür Özyurt 
1001 Çiçek Kitaplar, 40 sayfa

Leonardo’nun Paleti 
 Gerry Bailey, Karen Foster 

Çeviren: Ömür Özyurt 
1001 Çiçek Kitaplar, 40 sayfa
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Hitler oyuncağımı çalabilir 
ama çocukluğumu asla!

olmak için iki kardeşin nasıl azimle 
çalıştıklarını, yazı yazmak ve piyano 
çalmak dışında bir şey bilmeyen bir 
anne babanın parasızlıkla nasıl baş 
edebildiğini okuyoruz. Ve tam uyum 
sağlamaya başlamışken, ekonomik 
zorluklar nedeniyle bir kez daha dille-
rini bilmedikleri başka bir ülkeye yer-
leşme kararlarına şahit oluyoruz. 

Kitabı okurken kendimi bu kitabı 
okuyacak çocukların yerine koymaya 
çalıştım, ne olsa eski bir hikâye. Ama 
Judith Kerr’in bu eski hikâyesi gerçek 
aynı zamanda. Bu nedenle tatlı tatlı 
yazılmış bir çocukluk hatırasından çok 
daha öteye geçip, “öteki” olma halinin 
zorluğunu yansıtan çarpıcı bir roman 
olabilmiş. Tarihin karanlık sayfaların-
dan birini, çocuksu bir yaklaşımla ay-
dınlatabilmiş. Anne babalarının öngö-
rülü yaklaşımı, zorluklara rağmen bir 
arada kalmaya çalışmalarının etkisiyle 
iki akıllı ve güçlü çocuğun, Hitler’in 
neden kendilerine bu kadar düşman 
olduğunu anlayamasalar da çocuk-
luklarını ellerinden almasına izin 
vermeyişini, mülteci de olsalar yaşam 
haklarını sonuna kadar savunmaları-
nı anlatan Hitler Oyuncağımı Çaldı’yı 
eminim sizler de seveceksiniz.

Babanın öngörülü biri olup Naziler 
daha iktidara gelmeden ülkeyi terk 
etme karar alması, Kerr ailesinin yaşa-
mını kökünden değiştirmekle birlikte 
hayatta kalmalarını da sağlıyor.

YABANCI BİR ÜLKEDE...
Hitler seçimi kazanmadan hemen 

önce gizlice Almanya’yı terkediyor 
ve yeni bir yaşam kuruyorlar kendi-
lerine. Nazi Partisi’nin zulmünden 

kaçıp Avrupa’ya, Amerika’ya –ve hat-
ta Türkiye’ye sığınan– yüzlerce Al-
man Yahudi ailesinden yalnızca biri 
Kerr’ler. Dolayısıyla biz romanda 
Hitler’in zulmüne değil, mülteci ol-
manın zorluklarına tanık oluyoruz. 
9 yaşında bir kız çocuğunun gözün-
den, ülkesinde dışlanmış, istenmeyen 
olmanın hikâyesini okuyoruz. Önce 
Almanca konuşulduğu için İsviçre’ye 
giden aile, babanın yazdıklarını bas-
tırabilmesi ve para kazanabilmesi için 
kısa süre sonra yolunu Paris’e çeviri-
yor. Dillerini bilmedikleri bu ülkenin 
okullarına uyum sağlamak ve başarılı 

Dünyada bir gün savaşlar biter mi? 
İnsanın arsız hırsı, sonsuz güç, başarı 
ve zengin olma isteği var oldukça bit-
meyeceğini hepimiz biliyoruz sanırım. 
Yirmi birinci yüzyılda hâlâ yeterince 
“insanlaşamadığımız” ortada! Sınırla-
rın, kültür farklılıklarının bir önemi 
olmadığına ikna olamadık hâlâ; daha 
da fenası, dünyanın sadece biz in-
sanlara ait bir yaşam alanı olduğuna 
inanıyoruz. Ne yazık ki geçmişte ya-
şanmış birçok savaşın, katliamın, akıl 
almaz çıkarlar nedeniyle yaşandığını, 
hâkim güçlerin yalanlarının herkesi 
çemberine aldığını defalarca okuma-
mıza, işitmemize, görmemize ve hatta 
bire bir yaşamamıza karşın ders alma-
maya and içmiş gibiyiz.

ANILARDAN ROMANA
Ama çoğumuz gibi ben de değişime 

inanıyorum ya da inanmak istiyorum. 
Sonsuz acılar barındıran uygarlıklar 
tarihinin biraz yön değiştirmesinin, 
tarihten ders çıkartmanın zamanının 
çoktan geldiğini düşünüyorum. (Ah 
biz hayalperestler!) Geçmişin karanlık 
her sayfasını biraz daha aydınlatmak, 
unutmamak ve yaşananlardan ders 
çıkartabilmek için kaleme alınmış her 
kitabı da bu nedenle çok değerli bulu-
yorum; hele de gerçekleri çarpıtma-
dan, tüm açıklığıyla aktarırken duygu 
sömürüsü yapmayanlarını...

Judith Kerr’in Hitler Oyuncağımı 
Çaldı adlı kitabı böyle bir örnek. Ya-
yım yılı 1971. Resimli çocuk kitapla-
rıyla tanınan ve sevilen bir yazar olan 
Judith Kerr’in çocukları, annelerinin 
çocukken ülkesinden neden ve nasıl 
kaçtığını merak etmişler, o da çocuk-
ları için bu romanı kaleme almış. Ya-
zarın babası Alfred Kerr Almanya’nın 
tanınmış yazarlarından. Dindar ol-
masa da Yahudi bir aileden geliyor ve 
Hitler’in faşist ideolojisini eleştiren 
yazıları nedeniyle Nazi Partisi tarafın-
dan, daha en baştan hedef gösteriliyor. 

Judith Kerr’in kendi çocukluğuna dayanarak kaleme aldığı Hitler Oyuncağımı Çaldı, Nazi zulmünü 
öngörüp Almanya’dan kaçan bir Yahudi ailenin o savaş ortamında, yabancı bir ülkede yaşadıklarını 
anlatıyor. 9 yaşında bir çocuğun gözünden yabancılık, savaş ve “öteki” olmak…

Raife POLAT

Hitler Oyuncağımı Çaldı 
Judith Kerr 

Çeviren: Berfu Durukan 
Tudem Yayınları, 264 sayfa
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Uzayın Kralı; Kapı Komşumuz 
Korsanlar adlı kitabından tanıdığımız 
Jonny Duddle’ın Redhouse Kidz’den 
çıkan ikinci kitabı. Öyküsü Kapı Kom-
şumuz Korsanlar kadar doyurucu ol-
masa da, Uzayın Kralı anıtsal resimle-
riyle eğlenceli bir macera vaat ediyor. 
Dijital çizim ortamının olanaklarını 
en eğlenceli biçimde kullanan Duddle, 
çizgi roman gibi tasarlanmış sayfalar-
la, uzaylı tiplemeleriyle, robot ve uzay-
gemisi modelleriyle galaksinin olası 
nimetlerini ayağımıza getiriyor. 

Öykünün kahramanı Rex, Duddle 
tarafından 2004 yılında yaratılmış ve 
uzun süre eskiz defterinde beklemiş. 
Rex, ancak 2009 yılında Uzayın Kralı 
kitabında yerini bulmuş. Duddle’ın 
yaptığı ilk resimli kitap bu olduğu hal-
de, yayınlanma önceliğini Kapı Kom-
şumuz Korsanlar kapmış. 

Öykünün en ilginç yanı, şeytani 
planlar yapan ve uygulayan, arkadaş-
larını manipüle etmeyi iyi bilen,  hırslı, 
güç düşkünü Rex’in annesi sayesinde, 
yaptığı tüm haylazlıklardan yakasını 
sıyırması bence. Bunca olumsuzluğu 
bir seferde bünyesinde toplamayı ba-
şaran bir kahraman, üzerine düşünül-
meyi ve sıkı bir tartışmayı hak ediyor.

Güç sizinle olsun! İyi okumalar!

Rex, savaş robotlarından bin tane ya-
parak evrenin her köşesini fethedece-
ğini açıklar. Elbette Bayan Beyin buna 
göz yumacak değildir. Rex’e yüz kere, 
“Okul, Uzayın Kralı olmaktan daha 
önemlidir,” yazma cezası verir ve anne 
babasını okula çağırır. Bunların Rex’i 
durduracağına kim inanır? Rex, bir 
astrokurabiye, iki şişe gazoz ve cid-
di miktarda yalan ile ikna ettiği “çok 
zeki” arkadaşı Blip’in de yardımıyla sa-
vaş robotlarını üretmeye başlar. Adeta 
minik bir Napoléon edasıyla galaksiyi 
fethe girişen Rex, kendini Uzayın Kralı 
ilan eder. Galaksi İttifakı elbette bu işe 
çok kızar. Galaksi İttifakı’nın başında-
ki İmparator Bob’un kızı Kuki’nin Rex 
tarafından kaçırılmış olması da üstüne 
tuz biber eker.

Rex’in en büyük korkusu, giriş-
tiği tüm bu fetih ve prenses kaçırma 
işlerini anne babasının duymasıdır. 
Durumu onlara çaktırmamak için 
çiftlikteki rutin işlerini de bir yandan 
sürdüren Rex, Galaksi İttifakı tara-
fından etrafının sarıldığını fark eder. 
Elindeki möög kakalarını yavaşça yere 
bırakarak hemen eve kaçar, olan biteni 
anne babasına anlatır. Annesi Galaksi 
İttifakı’nın karşısına çıkar, elini beline 
koyar ve durumu kurtarır. Fetih biter, 
prenses evine gider. Olsun, Rex’in baş-
ka büyük planları vardır. 

Rex, galaksinin Gama Bölgesi’nde 
ailesine ait “möög” çiftliğinde yaşayan, 
altı, bilemediniz yedi yaşında bir oğ-
landır. Fazla enerjik olduğunu düşün-
dükleri için anne babası Rex’e sürekli 
bir iş verir. Eğer bir möög çiftliğinde 
yaşıyorsanız, möög kakası toplamak 
da işlerinizden biridir. Möögler, kafa-
larında nefes almalarına ve saman ye-
melerine yarayan birer fanus bulunan 
uzay inekleridir. Her neyse, konumuz 
bu değil. Çiftlik yaşamından pek de 
memnun olmayan Rex, gücün karan-
lık tarafına yatkındır ve uzayın kralı 
olmayı planlamaktadır.

BAYAN BEYİN
Minik Galaksi İlköğretim Okulu’na 

devam eden kahramanımız, öğretme-
ni Bayan Beyin’in verdiği robot yapma 
ödevini fazla ciddiye alır. Ertesi gün 
çocuklar uzaygemisi yıkama robotu 
ya da ekmek kızartma robotu gibi naif 

tasarımlarını sınıfa getirirler. 
Rex’in savaş robotu da her 

birini özenle parçalar. 
Böylece ilk dene-

mesini yapan 

Bir Napoléon doğuyor!
Redhouse Kidz eğlenceli Jonny Duddle kitaplarına bir yenisini daha ekliyor! Kapı Komşumuz Korsanlar 
kitabıyla gönüllerimizi fetheden Duddle, Uzayın Kralı’nda bu sefer beter mi beter bir kahramanla 
karşımıza çıkıyor. “Möög” çiftliğinde canı çok sıkılan Rex’le tanışın.

Yıldıray KARAKİYA

Uzayın Kralı
Jonny Duddle 

Çeviren: Turgay Bayındır 
Redhouse Kidz Yayınları, 40 sayfa
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Çekirdek aile giderek 
eksilince…

ablası Josiane, diğeriyse doktor Joffrey 
ki her iki karakter de toplumun homo-
fobik yüzünü simgeliyor bir anlamda. 
Bu arada, kitabın ismine özellikle de-
ğinmeden geçemeyeceğim. Yazar ro-
mana, Bart’ın sık sık kullandığı nidayı 
isim olarak vermeyi uygun görmüş 
(özgün adı Oh, boy!). Metinde bu nida 
“Ay, inanmıyorum!” olarak Türkçeleşti-
rilmiş ama başlığa taşınmamış. Buraya 
kadar her şey iyi hoş da Türkçe bas-
kısının adını anlamlandırmakta güç-
lük çekiyorum doğrusu. Yıldızı Dişi, 
bende doğrudan “Yükseleni Koç” gibi 
tuhaf bir çağrışım yapıyor ve Bart’la il-
gili bir gönderme kokuyor ama tanım 
itibariyle bu göndermenin uygunsuz 
ve nahoş olduğunu, kitabın ruhuna 
hiç mi hiç değmediğini düşünüyo-
rum açıkçası. Ve de kurmacada teknik 
terminoloji geçiyorsa gülünç duruma 
düşmemek için bir bilene danışmak 
gerektiğini... 

Murail’in romanı, yazarın diğer ki-
taplarını da okuma isteği uyandıracak 
ölçüde farklı ve dikkat çekici; üstelik 
vesayet yargıcının stres altındayken 
ha bire ağzına attığı çikolata gibi bir 
tat bırakıyor geride ve şu cümle ak-
lıma takılı kalıveriyor: “Bir tablet çi-
kolatanın başı sonu bellidir, oysa aile 
hikâyelerinin!...”

hissettiren mizahi bir üslupla anlatı-
yor kitabında. Bir yandan da ilintili 
bir dizi konuyu sorguluyor: aile denen 
gerçeklik (nedir, ne değildir, neye ve 
kime göre nasıl tanımlanır), bu ger-
çeklik dağıldığında çocukların akıbeti 
(velayet, vesayet, aile konseyi, koru-
yucu aile vs.), eşcinsellik ve toplumun 
eşcinsellerin çocuk yetiştirmesine ba-
kışı.

Üstün yetenekli Siméon, kardeş-
lerin dağılmaması için bir çözüm bu-
lur: aynı babadan olma farklı anadan 
doğma, o güne kadar hiç tanışmamış 
olsalar bile bir yerlerde yaşıyor olma 
ihtimali bulunan üvey kardeşleri. Yani 
evli, çocuksuz, otuzlarındaki göz he-
kimi ablaları Josiane ve gey, çocuksuz, 
dağınık bir hayat yaşayan yirmilerin-
deki abileri Barthélemy (ya da kısaca 
Bart).

Böyle baktığımızda kitapta aile 
denen yapının varlığı ve bütünlüğü öz 
ya da üvey olsun, kıyısından köşesin-
den de olsa kan bağına dayanıyormuş 
gibi görünüyor, hatta bu kan bağından 
kaynaklanan genetik benzerliğe ve bu-
nun yarattığı ayrımcılığa dair ifadeler 
defalarca karşımıza çıkıyor: “Genetik 
çekilişte herkes şanslı olmaz. Göz mavi, 
aşkın rengi: Venise ile Barthélemy’ydi. 
Göz kahverengi, domuz burnu rengi: 
Morgane ile Siméon’du.” Gelgelelim, 
Bart ile kardeşleri arasında kurulan 
ilişkinin belki de sadece başlangıç-ta-
nışıklık noktasını bu kan bağı oluştu-
ruyor. Gerçek anlamda bir kardeşlik 
bağının oluşması için hayatının belki 
de en zor sınavını vererek uzun ve yıp-
ratıcı tedavi süreci boyunca Siméon’un 
yanında olması gerekiyor. 

Bart şeytan tüyü olan bir karakter. 
Eninde sonunda çocukların, vesayet 

yargıcının, hastane personelinin, 
doktor Mauvoisin’in ve oku-

run gönlünü fethediyor. 
Yıldızının barışmadığı 

iki kişi var: Biri üvey 

“Morlevent ailesi Paris’in Mercoeur 
Sokağı’ndaki 12 numaralı binada iki 
yıldır barınıyordu. İlk sene; üç çocuk ve 
iki yetişkin. İkinci sene; üç çocuk ve bir 
yetişkin. O sabah ise sadece üç çocuk: 
Siméon, Morgane ve Venise; on dört, 
sekiz ve beş yaşlarında...” Morlevent ai-
lesinin kısa özgeçmişi bundan ibaret. 
Evi terk edip giden, akıbetini bilme-
dikleri bir baba; depresyonun dibine 
vurup canına kıyan bir ana. Beş kişilik 
çekirdek aile eksi baba eksi anne eşit-
tir: “Ya Morlevent’lar, ya ölüm!”

Morlevent kardeşlerin ayrılmazlı-
ğına adanmış bu slogan Atos-Portos-
Aramis’in “Hepimiz birimiz, birimiz 
hepimiz için”ini anımsatıyor. Lakin 
hayat slogan falan dinlemiyor. Çocuk-
ların sorumluluğunu üstlenecek, uzak 
yakın bilinen hiçbir akrabaları yok 
ama onlar için endişelenen bir sosyal 
hizmet uzmanı, bir de vesayet yargı-
cı var. Çocuklar yurda mı gidecek? 
Yoksa koruyucu aileye mi verilecek? 
Üçünü bir arada mı istersiniz, yok-
sa seçmece mi? Zekâsı fazla gelişkin 
Siméon, kendini abisinin diğer yarısı 
olarak tanımlayan ezik Morgane, bir 
de sizi severse kalpler, sevmezse şey-
tanlar çizip elinize tutuşturan melek 
yüzlü küçük Venise var elimizde. 

ANNE BABA ÖLÜYOR
Onca felaket yetmezmiş gibi senar-

yoya bir de ölümcül hastalık tablosu 
eklenince, “kadersiz üç öksüz yetimin 
insanı gözyaşlarına boğan öyküsü” kı-
vamında bir roman okuma tehlikesiy-
le karşı karşıya kalmak işten bile değil. 
Ama öyle olmuyor işte! Zira Fransız 
yazar Marie-Aude Murail, feleğin sil-
lesini yemiş üç kardeşin hayat içindeki 
savruluşunu dozunda bir 
hüzün ve her an kendini 

Marie-Aude Murail, Yıldızı Dişi’nde feleğin sillesini yemiş üç kardeşin hayat içindeki savruluşunu 
dozunda bir hüzün ve her an kendini hissettiren mizahi bir üslupla anlatıyor. Bir yandan da aile nedir 
ne değildir sorusunu eksen alarak, ilintili pek çok konuyu sorguluyor.

Şiirsel TAŞ

Yıldızı Dişi 
Marie-Aude Murail 

Çeviren: Sibil Çekmen 
Tudem Yayınları, 224 sayfa
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Sorularla yürüyen 
beş kitap 

çabiliyorum. Bir şey olduğunda hemen 
duygusala bağlıyorum”. Nedir “duygu-
sala bağlamak?” Ben söyleyeyim: yeni 
bir “argo” söyleyiş. Mutluluk Nedir ki-
tabının girişinde de şu cümleye takı-
lıyoruz: “Ne zaman boş zamanım olsa 
kendimi kitaplarıma veriyorum”.Üst 
üste binen “zaman”lar ifadenin akışı-
nı bozuyor. Kitapta, bütün kitaplarda 
olduğu gibi renklendirilmiş bölümler 
içinden bize seslenen cümleler var; ol-
dukça didaktik, yer gösterici ve sanki 
“çıkan kısmın özeti” biçimde görev-
lendirilmiş. Bu bölümlere yüklenen 
görev zaten anlatıların içinde “dayat-
madan” veriliyor. Bu bölümlerdeki 
çıkarsamaların sertliği çoğu zaman 
rahatsız ediyor, fakat sevgiye dair söy-
lenen sözler yine de bizi okşamaya ye-
tiyor. “Sevgisiz insan pusulasız gemiye 
benzer,” diyor yazar, peki pusula nedir? 
Pusula bizi mutluluğa taşır mı? 

ortaya koyuyor. İnsanı insan yapan 
(var eden) niteliklere didaktik bir an-
layışla değiniyor. İnsanın sadece canlı 
bir varlık olmadığı, akıl sahibi bir var-
lık olduğu ve bu akıl sayesinde düşü-
nüp tasarlayabildiği, hayattan alınmış 
küçük hikâyeler etrafında anlatılıyor. 
Kişiliğin oluşmasında anne babanın, 
çevrenin ve arkadaşların etkisine dik-
kat çekiliyor. Ve geçmişte yaşananların 
bir hafıza sayesinde hatırlanabildiğine, 
bu özelliğin sadece insana özgü oldu-
ğuna dikkat çekiliyor: “Anılarımız, geç-
miş ile şimdiyi birbirine bağlıyor. Hafı-
zamız sayesinde anılarımızı hatırlaya-
biliyoruz. Ve böylelikle, bir sürü şeyin 
değişmesine rağmen, aynı kişi olarak 
kalabiliyoruz.”

MANTIK NEDİR?
 Serinin ikinci kitabı Doğru ve Yan-

lış Nedir, neye “doğru”, niye “doğru” 
dediğimiz etrafında bizi düşünmeye 
yönlendiriyor: Nasıl doğru düşünü-
rüz, bir şeyi doğru yapan nedir, gibi 
soruların peşinde felsefe dedektifimiz 
Defne ile doğrular ve yanlışlar üzeri-
ne bir serüvene çıkıyoruz. Bilgi sahibi 
olduğumuz şeyler hakkında doğru dü-
şündüğümüzün altı çiziliyor. Kurdu-
ğumuz hayaller her zaman doğru ol-
mayabilir, hayallerimizin mantığımız 
tarafından desteklenip doğrulaması 
gerekir. Doğru düşünmenin ilkelerini 
koyan mantık’ın önemi vurgulanıyor. 
Kitapta yer alan paradoks örnekleri ki-
tabın en ilgi çekici bölümü: “Ben: Ce-
mil Amca, oraya yazı yazmak yasaktır! 
Cemil Amca: Evet, ben de onu yazıyo-
rum zaten. ‘Buraya yazı yazmak yasak-
tır!’, Ben: İyi ama yine yazıyorsun.”

Serinin üçüncü kitabı, insanlığın 
en eski sorularından birine cevap arı-
yor Sevgi Nedir? Bu sefer dedektifimiz 
Onur’un peşine takılıyoruz, fakat kul-
landığı bazı sözcükler dile sevgiyle yak-
laşmadığını düşündürtüyor bize: “Olay 
şu ki, sevgi konusunda bazen aşırıya ka-

İnsanoğlu yola sorularla çıkınca 
bulduğu her yeni cevap zamanla yeni 
bir soruya dönüşmekte gecikmiyor. 
Sözlü edebiyat ürünleri, insanın ken-
dine ve çevresine sorduğu sorular etra-
fında şekillenmiştir. Bu sorulardan en 
çok nasibini alan ve soruları kendine 
varlık nedeni kılan felsefenin tarihi de, 
temelleri ne zaman atıldığı belli olma-
yan ve dil denen mucizenin tarihine 
kadar uzanır. Her şeyin bir felsefesi var 
artık. Başta insan olmak üzere her yer, 
her şey sorularla yüklü. Bazen kilit, 
bazen anahtar olan sorular, insanların 
içinde, dünyanın karşısında boyumu-
zun ölçüsünü almamıza, sınırlarımızı 
fark etmemize yardımcı oluyor.

BEN KİMİM?
 Mandolin Yayınları, “Felsefe De-

dektifleri Serisi”nden −cep boyutun-
da− sorularla yüklü beş kitap yayımla-
dı. Beş kitabın her birinde, ardına düş-
tüğümüz bir felsefe dedektifimiz (Can, 
Pelin, Defne, Onur, Emre) var. Bu 
öznelerin etrafında gündelik hayattan 
alınan farklı durum ve olayların için-
den geçerek, kitapta mesele edinilen 
kavramlarla değişik açılardan buluş-
muş oluyoruz. Kitapları oluşturan me-
tinler çeşitli bölümlerle desteklenmiş, 
fakat kitapların boyutlarını zorlayan 

bir yazı hacmi 
karşılıyor bizleri. Re-

simler (karikatürler 
demek daha doğru 

sanırım) kitap 
içinde kendine 

ferah bir yer 
bulamadığı için 

öne çıkmıyor. Kur-
tul Gülenç’in yazıp 

Serdar Karataş’ın 
resimlediği kitap-

ların ilki Ben Kimim 
adını taşıyor. Kitap, in-
sanı diğer varlıklardan 

ayıran özellikleri 

Mandolin Yayınları, “Felsefe Dedektifi Serisi” adı altında, sorularla yüklü beş kitap yayımladı. Bu tip 
felsefe kitaplarına çeviri yayınlar arasında sık rastlamakla birlikte, bu sefer Kurtul Gülenç’in hazırladığı 
bir seriyle karşı karşıyayız. Şeref Bilsel kitapları felsefi ve edebi yönden değerlendirdi.

Şeref BİLSEL



Doğru ve Yanlış Nedir? 
Kurtul Gülenç 

Mandolin Yayınları, 32 sayfa

Dördüncü kitabımı-
zın adı Mutluluk Ne-
dir? Bu sefer dedekti-
fimiz Emre’nin pe-
şinden mutluluğun 
anahtarını sorular 
eşliğinde aramaya 
koyuluyoruz. 
Bizi mutlu 
eden şeyler 
her zaman 
aynı kalmaya-
bilir, çünkü insan ve buna 
bağlı olarak da yaşadığı çevre değişiyor. Mutluluğun tarifi 
de içinde bulunduğumuz duruma göre değişmektedir. Sos-
yal bir varlık olan insan, başka insanlara ihtiyaç duymadan 
mutlu olabilir mi? Hele mutsuzluğun ne olduğunu bilme-
yen insan mutluluğun ne olduğunu anlayabilir mi? İşte bu 
düşünceler etrafında yol alan, kavramları zıddıyla düşünen 
bir kitap: “Mutluluk çevremizdeki herkesi mutsuz ederek, 
sadece kendimizi düşünerek elde edilemez.” Çok doğru.

Beşinci kitap, şimdiye kadar sıraladığımız, kitaplara ad 
olan kavramlarla derin bir ilişki içinde. Özgürlük Nedir? 
İnsanlık tarihi kadar eski bir kavram. Dinler, öğretiler, sa-
vaşlar, tüzükler, yasalar, düşünce tarihi… Hep bu kavramla 
−özgürlük− bazen iç içe, bazen karşı karşıya, çoğu zaman 
da çatışarak şekillenmiştir. İnsan neden özgür olmak ister? 
Mutlulukta olduğu gibi özgürlükte de başkalarına ihtiyaç 
duyar mıyız? Kitabımızın öznesi Pelin’in abisiyle ilişkileri-
ni anlattığı bölümde de −yukarıda işaret ettiğimiz anlatım 
biçimine dair kimi sıkıntılar−, bizi metnin mesele edindiği 
odağın dışına çıkartan ifadeler var. Bu ifadelerde doğal ol-
mak uğruna sentetikleşmiş bir üslûp karşılıyor bizleri: “Me-
ğerse saçlarını yapıyormuş, jöleler falan… Ay bir de kendisi-
ni süper yakışıklı bir şey sanmıyor mu, çok gülüyorum. Ona 
bakacak kız şanssız değil de nedir?” Metnin bu bölümünde 
abiyle sıcak bir “didişmenin” ötesinde, abiyi küçümseme, 
alaya alma hâli hâkim. Yazara da hak vermek lazım, eee.. 
bunca büyük soruları üst üste koyup bu sorulara anlaşılır 
cevaplar bulmak da beraberinde ister istemez bir telaşı ge-
tiriyor. Bunun sonucunda da kitapların edebi yönü felsefi 
cephesinin gerisinde kalıyor. 

Sevgi Nedir? 
Kurtul Gülenç 

Mandolin Yayınları, 32 sayfa
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Polinezyalıların atalarının zannedildi-
ği gibi batıdan –Asya kıtasından– de-
ğil, doğudan –Güney Amerika’dan– 
geldikleri yönündedir. Bunu destek-
leyecek kimi kaynaklara ulaşmıştır 
ulaşmasına ama kimseyi eski çağlarda 
yaşamış insanların koca okyanusu aşa-
rak o topraklara varmış olduğuna ikna 
edemez. Sonuç vermeyen bütün giri-
şimlerinin ardından geriye tek bir se-
çenek kalır; kendi iddiasını bizzat ken-
disi deneyimleyerek kanıtlayacaktır... 

Türkçede yakın bir zaman önce 
Nemesis Kitap tarafından yayımlanan 
Kon-Tiki kitabında Thor Heyerdahl, 
1947’de gerçekleştirdiği işte bu macera 
dolu yolculuğu anlatıyor. Beş arkadaşı 
ve bir papağanla birlikte, tıpkı o eski 
çağın insanları gibi ağaçtan yaptıkları 
bir sal üstünde Pasifik Okyanusu’nda 
geçirdikleri 101 günü. Hatırlayanlar 
olacaktır, antropolog Heyerdahl’a kâşif 
unvanını da kazandıran bu ilham veri-
ci hikâyeyle, geçen yıl gösterime giren 
aynı adlı filmde de karşılaşmıştık...

Thor Heyerdahl da –Kolomb, Macellan 
kadar bilinmese de– bu “çılgın”lardan 
biri hiç kuşkusuz.

Norveçli antropolog Thor Heyerdahl’ 
ın “macera”sı, bir Güney Denizi ada-
sında, ateşin başında oturan yaşlı bir 
yerlinin atalarıyla ilgili destan ve öykü-
ler anlatmasıyla başlıyor. O zamanlar 
Heyerdahl, karısı Liv’le birlikte bir yıl-
dır Yeni Zelanda’nın kuzeydoğusunda, 
Büyük Okyanus’ta (Pasifik Okyanusu) 
yer alan Polinezya adalarından birinde 
yaşıyor. Fatuhiva isimli bu adada hay-
van türlerini, tanrı tasvirlerini ve yer-
yüzünden silinmiş kültürlerin izlerini 
araştırıyorlar. Soyu tükenmiş bir kabi-
lenin son üyesi olan o yaşlı yerli, ata-
larına ait öyküler anlatırken Tiki’den, 
Kon-Tiki’den bahsediyor: “Tiki hem 
tanrıydı, hem şefti. Şimdi yaşadığımız 
bu adalara atalarımızı Tiki getirdi. On-
dan önce uzaklarda, denizin arkasında 
büyük bir toprakta yaşıyorduk.” Yerlinin 
bu sözleri Heyerdahl’ı o gece uyutmaz 
ve aklına gelen fikri karısıyla paylaşır: 
“Liv, ormandaki taş Tiki heykellerinin, 
Güney Amerika’nın eski kültürlerinden 
geriye kalan dev taşlara çarpıcı ölçüde 
benzediklerini fark ettin mi?”

O zamana kadar bilim insanları 
arasında Polinezyalıların kökenlerinin 
Malezya, Hindistan, Çin, Japonya, Ara-
bistan, Mısır, Kafkaslar, Atlantis, hatta 
Almanya ve Norveç’e dayandığına dair 
teoriler üretilmiştir; haritaya bakınca 
da net bir biçimde görüleceği gibi, ne 
de olsa Polinezya adaları Asya kıtasına 
daha yakındır, en azından doğusunda 
yer alan Güney Amerika’yla arasın-
da olduğu gibi kocaman bir okyanus 
yoktur. Oysa ki Thor Heyerdahl’ın id-

diası tam da budur; o akşam yaşlı 
yerlinin de ima ettiği gibi,  

Kristof Kolomb, Avrupa kıtasın-
dan başladığı yolculukla Atlantik 
Okyanusu’nu aşarak Kuzey Amerika’ya 
adım atmıştı. (Gerçi, ulaştığı toprakla-
rı Hint Adaları sanıp keşfettiği yerin 
yeni bir kıta olduğunu anlayamadan 
hayata veda etti.) Kristof Kolomb’un 
çağdaşı bir başka kâşif, Portekizli Fer-
dinand Macellan ise dünyanın çevre-
sini dolaşan ilk insan olarak tarihe ge-
çiyordu. Yine aynı dönemde, yani XV. 
yüzyıl sonu ile XVI. yüzyıl başlarında 
Avrupa’nın en başarılı kâşiflerinden 
biri olarak kabul edilen bir Portekizli 
daha vardı; Avrupa’dan çıkıp doğru-
dan Hindistan’a giden ilk kişi, Vasco 
da Gama. 

Konuyla ne kadar ilgili olduğu-
muz çok da önemli değil aslında; yu-
karıdaki isimleri, en azından coğraf-
ya derslerinden hatırlamayan yoktur 
sanırım; o meşhur Keşifler Çağı’nın 
“kahraman”larını... Elbette insanoğlu-
nun keşif duygusuyla hareket ettiği za-
manları yalnızca bu dönemle sınırla-
mak imkânsız ya da yalnızca yukarıda 
saydığımız isimler değildi dünyanın 
dörtte üçünü kaplayan geniş sularla 

mücadele et-
meye karar 
verip inan-
dıklarının 

peşine 
korkusuzca 

düşenler... 
Günümüze 

daha yakın ta-
rihlere geldiği-

mizde karşı-
laştığımız 

Okyanusta 101 gün
Norveçli antropolog Thor Heyerdahl, Polinezyalıların atalarının zannedildiği gibi Asya kıtasından  
değil Güney Amerika’dan geldiğini kanıtlamak için 1947 yılında deneysel bir keşif yolculuğuna çıkıyor. 
Kon-Tiki işte bu heyecan verici yolculuğun öyküsü…

Ceyhan USANMAZ

Kon-Tiki 
Thor Heyerdahl 

Çeviren: Deniz Canefe
Nemesis Kitap, 279 sayfa

Çoğul Kütüphane
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