
Karanlık bastıktan 
sonra okumayın!

Wardstone Günlükleri 
serisi hem bir hayalet 
hikâyesi hem de bir 
büyüme serüveni... 
Hortlakların hüküm 
sürdüğü bir coğrafyada, 
onlarla savaşan 
Hayalet’in yanına çırak 
olarak verilen Tom’u 
zorlu bir hayat bekliyor. 
Bu cefanın sefası ise 
varlığının anlamına 
ulaşmak…
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Annesi örgü örüyor, o da halının 
üzerinde oturuyordu. Sonra birden 
hava soğudu ve gölgeye benzer bir şey 
kilerden çıkıp onu karanlığa doğru 
götürdü. Daha ürkütücüsü, kardeşleri 
de aynı rüyayı görüyordu. İngiltere’nin 
hortlak hikâyeleriyle meşhur Lancas-
hire kentinde geçen çocukluğunda 
hep bu rüyayı –belki de kâbus deme-
liyim– görmüş Joseph Delaney. Kendi 
hikâyesini yazmanın vakti geldiğinde, 
Wardstone günlüklerinin sahibi Tho-
mas Ward’a hayat verip sözü ona bı-
rakmış...

13 yaşındaki Tom, yedinci oğulun 
yedinci oğlu ve özel yeteneklere sa-

hip. Başkalarının görmediği şeyleri 
görebiliyor: Ruhlar, hortlaklar, cadı-
lar… Bu yüzden Hayalet’e çırak verildi. 
Hayalet, yıllarca insanları tehlikeler-
den korudu. Ama artık yaşlanıyor ve 
yerine geçecek kişiyi bulmak zorunda. 
Tom’un işi zor: Ruh çıkarmayı, cadıla-
rı kontrol altında tutmayı ve hortlak-
ları yakalamayı öğrenmesi gerek! Bir 
de, bu mesleğin bedeli olan yalnızlığı 
kabullenmeli, çünkü insanlar karan-
lık varlıklarla haşır neşir olabilenlerin 
kötü şans getireceğini düşünüyorlar. 

Wardstone Günlükleri serisinin 
ilk kitabı Hayaletin Çırağı’nda Tom, 

ustası tarafından çeşitli sınav-
lardan geçirilirken her 

şey yolunda gidiyor. Ta 
ki, kasabada kendisi-
ne yardım eden sivri 

burunlu ayakkabılı 
Alice’le tanışana

kadar. Alice küçük bir cadı ve Haya-
let tarafından bir kuyuya hapsedilmiş 
olan teyzesi Malkin Ana’yı kurtarmak 
için Tom’u oyuna getiriyor. Ve macera 
başlıyor. Tom yaptığı hatayı tek başı-
na düzeltmek zorunda kalıyor ve yine 
Alice’ten yardım istiyor. 

Serinin ikinci kitabı Hayaletin 
Laneti’nde, Hayalet ve çırağı yarım 
kalmış bir işi tamamlamak üzere 
Priestown’a gidiyor. Katedraldeki ye-
raltı mezarlarında yatan ve Hayalet’in 
o güne kadar yenemediği yaratığı alt 
etmenin vakti belki de gelmiştir! 

Tom ve ustası onları izleyen lanet-
ten kurtulabilecek mi? Bu sorununun 
yanıtı elbette kitapta… Ama sonuç ne 
olursa olsun, usta ile çırağının serüveni 
hem ürkütücü bir atmosfer de hem de 
bir korku coğrafyasında kurulan örnek 
bir sevgi bağı sunuyor okuyucuya…
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Wardstone Günlükleri serisinin 
ilk iki kitabı ülkemizde de yayınlan-
dı. Seriyi birkaç cümleyle özetleme-
nizi istesem neler söylersiniz? 

Bu serinin ana temasını, önceden 
belirlenmişliğe karşı özgür irade oluş-
turuyor. Bazı cadılar geleceği görebile-
ceklerini düşünüyorlar. Ama Hayalalet 
geleceği görmüyor. Hayalet, yaptığı se-
çimlerle olayların akışını değiştirebile-
ceğine inanıyor. 

Bu seri için bir ön çalışma yaptı-
nız mı?

Hayaletin Çırağı için çok az araştır-
ma yaptım. Neredeyse tamamı kafam-
da oluşmuş bir hikâyeydi. Hayaletin 
Laneti için yeraltı mezarlarının olduğu 
bir bölgeyi ziyaret ettim. Kanallar ve 
su değirmenlerinin tarihiyle ilgili bi-
raz bilgi topladım. Tarih yazmıyorum, 
hatta gerekirse bölgenin coğrafyasını 
değiştiriyorum. Bana göre, kurgu çok 
daha önemli. Dolayısıyla gerektiğinde 
eklemeler yapıyorum ve bir şeyler uy-
duruyorum. 

Sanki bir rüyanın içine giriyor-
muş gibi hissediyor insan kitapları-
nızı okurken. Rüyalar ne kadar yer 
tutuyor hikâyelerinizde?

Çok önemli bir yere sahipler. Ha-
yaletin Çırağı’nda Hayalet, Tom’u pe-
rili evde tek başına bırakıyor. Bu ço-
cukluğumda sık gördüğüm bir kâbus 
aslında. Bu tip fikirler film izlerken de 
gelir aklıma. Ya da bazen duş yapar-
ken, yolda yürürken aklıma bir şeyler 
gelir. Aklıma gelenleri unutmamak 
için sürekli notlar alırım. Ama başka 
şeyler de var. Yerel coğrafya bilgim, 
sonra halk hikâyelerine olan ilgim... 
Bir de hayal gücüm tabii... 

Hikâyelerinizin ilham kaynağı 
nedir?

Yüzüklerin Efendisi’nin yazarı Tol-
kien ve Dune serisinin yazarı Frank 
Herbert. Fantastik ve bilimkurguyu
her zaman çok sevdim. Bir de Lan-
cashire’ın halk hikâyeleri var. Hayale-
tin Çırağı’nın ilk müsveddesini bir halk 
hikâyesinden yola çıkarak yazdım.
Halk hikâyeleri, kitaplarımın altyapı-
sını oluşturuyor ve kitabın atmosferini 
yaratmamda bana yardımcı oluyorlar. 

Siz de Hayalet’in çırağı olmayı is-
ter miydiniz?

Asla! Karanlıktan çok korkarım. 
Uykudan uyandığımda önümü görmek 
isterim. Hayaletin Çırağı’nda Tom’un 
perili evde geçirdiği ilk geceden sağ çı-
kabileceğimi hiç sanmıyorum. 

Wardstone Günlükleri, sihirden 
çok sağduyu, cesaret ve deneyimin 
öneminin altını çiziyor ve özgür 
iradenin üzerinde duruyor. Bu tarz 
kitaplarda izlenen genel tutumun 
aksine, kitapta kendini dayatan bir 
kehanet yok... 

Hayalet benim kaderle ve önceden 
belirlenmişlikle ilgili düşüncelerimi 
dile getiriyor. Önceden belirlenmemiş 
bir kaderin mümkün olduğuna ve se-
çimlerimizi yapma özürlüğüne sahip 
olduğumuza inanmıyorum. 

Hikâyelerinizde belirgin bir Ku-
zey havası hissediliyor. Bunun bazı 
okuyucuları yabancılaştıracağını dü-
şünmüyor musunuz?

Hikâye, İngiltere’nin kuzeyinde 
Lancashire’da geçiyor ve bu başlangıç-
tan itibaren benim seçimimdi. Hi-
kâyemin okurları yabancılaştıracağı 
konusunda hiç kaygılanmadım, so-
nuçta yarattığım bir hayal dünyası. Bu 
tarz kitapları okuyanların bunu sevdi-
ğini düşünüyorum. 

Alice her an kötülük yapabilecek 
gibi tekinsiz biri. Ne zaman ne yapa-
cağı belli değil. Onun nasıl davrana-
cağını siz önceden tahmin edebili-

yor musunuz?
İlk başka detaylı kurgu-

lar oluşturmam. Olayları 
bir anda değiştirebilirim. 

İnsanlara serinin nasıl 

biteceğini bilmediğimi söylediğimde 
bana inanmıyorlar, ama gerçek bu! 
Alice’i seviyorum ve onu kurtarabil-
meyi umuyorum. Ama bilinmez. Her 
an her şey olabilir!

Siz de yedinci çocuğun yedinci 
çocuğu musunuz yoksa?

Hayır, ben ilk çocuğum ama yedi 
tane torunum var. 

Yazmaya yetişkin kitapları yaza-
rak başlamışsınız. Sizi çocuk roman-
ları yazmaya yönlendiren neydi?

Bu editörümün fikriydi. Yeni Tolki-
en olmak istiyordum. Ama çabalarım 
hiçbir yere ulaşmadı. Editörüm, ço-
cuklar için yazmayı denememi öner-
di. Şimdi çocuklar için yazmayı tercih 
ediyorum. Çünkü çok heyecanlılar.

Hayaletin Çırağı filme çekiliyor 
bildiğim kadarıyla…

2009 yılında çekimlere başlanacak. 
Kevin Lima senaryoyu yazıyor. Tom ve 
Alice için ünlü olmayan genç oyuncu-
lar seçilecek. Hayalet’i ise önemli bir 
yıldız canlandıracak. Kim olacağını 
bilmiyorum. Benim gönlümden Sean 
Bean ve Gary Oldman geçiyor. Açık-
çası ben de çok heyecanlıyım!

Derleyen: G. Mine OLGUN
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Ortak Okumalar
Seksen yazardan seksen genç öykü
Edebiyatımızda gençlik üzerine yazılanlar, gençlik yıllarını konu edinen öyküler ya  da gençlik 
romanı olarak tanımlanabilecek romanlar çok değil. Genç Olmak adlı antoloji bu eksikliği kapatıyor.

Yazarlık serüveninin başlangıç 
günlerinde kendi çocukluğunu yaz-
mak hem daha kolaydır, hem de en iyi 
tanıdığını yazmak ilk yapıtların düze-
yini kendiliğinden yükseltir. Oysa baş-
kalarının çocukluğunu yazmaya gelin-
ce sıra, iş çatallaşmaya başlar. Hayat 
ile edebiyat arasındaki ilişki sonraki 
yıllar içinde de böyle sürer. En iyi tanı-
dığımız hayatlar yazılanların niteliğini 
pekiştirirken, başkalarının hayatını 
yazmak için onları da kendimiz kadar 
tanıma zorunluluğu, yazarlığı zorlu bir 
uğraşa dönüştürür. 

Belki bu yüzden, bizim edebiyatı-
mızda gençlik üstüne yazılanlar, genç-
lik yıllarını konu eden öyküler ya da 
‘gençlik romanı’ olarak tanımlanabile-
cek romanlar çok değildir. Gelgelelim, 
bu eksiklik duygusunu tersine çeviren 
bir antoloji var şimdi önümüzde. Nur-
sel Duruel’in hazırladığı Genç Olmak 
adlı antoloji, iki kitapta 80 yazardan 80 
öyküyü bir araya getirmiş. İlk kitapta 
Hüseyin Rahmi Gürpınar ile başlayıp 
ikinci kitapta en genç kuşak öykücü-
lerinden Ahmet Büke ile tamamlanan 
antoloji, öykücülüğümüzün yüz yıllık 
serüveninde gençlik konusunun nasıl 
ele alındığını baştan sona açığa çıka-
rak, büyük bir işlev üstlenmiş.

Antolojilerin olumlu işlevlerinden, 
yararlarından her zaman söz ederim. 
Kendi konusunu, belli bir düzeyin üs-
tündeki ürünlerle önümüze getirmesi, 
neredeyse eğitsel bir işlev yükler anto-
lojilere. Yazmaya başlayan pek çok yeni 
yazarın bu arada öykücülüğümüzün 
çok önemli adlarını henüz okuma fır-
satı bulamadığını görüyorum; demek 
ki onlar için ilk ve en doğru adımlar-
dan biri, güvenilir antolojileri başu-
cunda tutmaktır. Üstelik hazırlayanın 
kendine özgü beğenisinin, dolayısıyla 
eleştirel bakışının ürünü olmaları, an-
tolojilerin niteliğini yükseltir. Yeter ki 
yazınsal kaygıların önüne öteki amaç-
lar geçmesin.

Genç Olmak da Nursel Duruel’in 
çalışması. Genç kuşağı yakından izle-
yen, öykücülüğümüzü en iyi tanıyan 
yazarlardandır Nursel Duruel. Dolayı-
sıyla onun özgün seçimlerinin toplamı 
olan Genç Olmak, daha baştan güveni-
lir bir seçenektir.

Bizde öznellik çoğu kez olumsuz 
bir duruş gibi anlaşılageldi; oysaki 
bir edebiyatın en önemli kazanımları 
öznelliğin düzeyi yükseldikçe birikir. 
Böylece nitelikli seçimlerin ürünlerini 
bir arada okuma fırsatı bulmak, öykü-
cülüğümüzün büyük birikimi için an-
lamlı okuma olanakları sağlar.

Genç Olmak, herhangi bir kitaplık 
seçimle yetinmeyip, öykücülüğümü-
zün en eski kuşaklarından en yeni ya-
zarlarına uzanan çok geniş bir döne-
mini baştan sona kuşatmayı amaçla-
mış. Böylece kendiliğinden, bir çağdaş 
Türk öykücülüğü antolojisi de çıkmış 
ortaya. Belki gençlik konulu, ama iyi 
yazarlar hangi konuda yazarsa yazsın, 
her zaman kendi öykü dünyalarını, bi-
çimsel özelliklerini, dil ve üslup anla-
yışlarını en yüksek düzeyde yansıtma-
ya çalışırlar. 

Bu arada Genç Olmak gibi konu-
lu antolojiler, uzun dönemler içinde 
nasıl bir kültürel değişim yaşandığını 
görmemizi de sağlar. Yüzyılın başın-
da genç insan nasıl bir kimlikle gün-
lük hayata katılıyor, ona başkalarınca 
nasıl yaklaşılıyor, bunu görmek ilgi 
çekici elbette. Sözgelimi Halit Ziya 
Uşaklıgil’in Civelek Ziver’i, bugün ko-
layca rastlayamayacağımız bir gençlik 
tipidir, ama yaşam kültürünün nasıl 
değiştiği de en iyi onlara bakarak an-
laşılmaz mı? Böylece edebiyat, gizli ve 
elbette çok nitelikli bir öznel tarih de 
koyar ortaya.  

Genç Olmak’ın okurları öncelikle 
gençler olacak elbette. Nereden nereye 
gelindiğini asıl görmesi gerekenler de 
onlardır, çocuklardan ve yetişkinler-
den önce...

Semih GÜMÜŞ

Genç Olmak / 80 Yazardan 80 Öykü
Hazırlayan Nursel Duruel
YKY Yayınları / 392 sayfa
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bazı yazarlar
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Çocuk-
la insan 

dışı türler 
–özellikle 

de onların 
yavruları–

arasında 
sözel olma-

yan, erişkinler 
tarafından ze-

delenmediğinde 
süreklilik kazanan 

doğal bir bağ vardır. Bu doğal 
bağın sıcaklığını çocuk edebiyatına 
başarıyla taşıyan bir dizinin ilk iki ki-
tabı Türkçeye çevrilerek yayımlandı: 
Karanlıktan Korkan Baykuş ve Evine 
Dönmek İsteyen Kedi. Jill Tomlinson’ın 
yazıp Paul Howard’ın resimlediği bu 
iki kitapta çocukluk çağının temel so-
runlarından olan ‘karanlık korkusu’ ve 
‘kaybolma/evden uzaklaşma endişesi’ 
ele alınıyor. Ancak karanlıkla yüz-
leşmek ve kaybolduktan sonra evin 
yolunu bulmak, yavru kahramanla-
rın yaşadıkları deneyimlerle kendi 
çözümlerini ürettikleri birer serüvene 
dönüşünce, korku ve endişe kaynağı 
olmaktan giderek uzaklaşıyor. 

BİRAZ ZAMAN, BİRAZ ANLAYIŞ
Evine Dönmek İsteyen Kedi, aslında 

evinden ırak düşen kediler için anlatı-
lan, şu ünlü geri dönüş öykülerinden 
biri. Öykünün kahramanı yavru tekir 
kedi Suzi, Fransa’daki küçük bir sahil 
kasabasında yaşarken, günün birinde 
kocaman bir sepetin içine girip uyuya-
kalır. Ancak bu sepet az sonra havala-
nacak olan bir balona bağlıdır ve 
Suzi kendini İngiltere’de bir 
sahil kasabasında 
buluverir. Eve 
dönmek için 
plan yapar, 
dener, başa-
ramaz, baş-

ka çıkış yolu arar ve yine dener. Üstelik 
önünde aşması gereken uçsuz bucak-
sız deniz vardır. Sörf tahtası, su kayağı, 
Manş’ı geçmeye çalışan yüzücü, de-
nizaltı... Suzi önüne çıkan her fırsatı 
değerlendirir ve aklındaki düşünceyi, 
yüreğindeki duyguyu, eve dönmek is-
tediğini ifade eden iki sözcükle dile
getirir her seferinde: 
Chez-moi! (şe mua).

Karanlıktan Kor-
kan Baykuş’un 
kahramanı olan 
peçeli baykuş 
yavrusu Şlop’un 
derdi ise gece av 
uçuşuna çıkmasına 
engel olan karanlık 
korkusudur. Şlop 
geceleri ana babası-
nın getirdiği envai 
çeşit yiyecekle mi-
desini doldurup 
uyur, gündüzleri 
ise geceye hazır-
lanmak için uyuyup din-
lenmesi gereken ana babasını rahat 
bırakmaz. Yeni doğmuş bebeği olan 
bir insan ailesinde, gecesi gündüzü-
ne karışan ana babayı düşünün. Gece 
boyu emzir, altını değiştir, uyut ve 
gündüz de aynı döngüyü tekrarla dur; 
arada da fırsat buldukça uyu(kla). Bir 
peçeli baykuş ailesinin biyolojik saati 
insanınkinden farklı çalışsa da, yuva-
da Şlop gibi bir yavrunun olması her 
türlü biyolojik saati altüst eder. Anne-
sinin itelemesiyle kısa uçuşlarla yuva-
dan ayrılan ama karanlık basmadan 
geri dönen Şlop, tanıştığı 

insanlarla karanlık hak-
kında sohbet eder. 

Şlop’u korkutan ka-
ranlık, havai fişek-

leri izleyen bir çocuk 
için heyecan verici, 
kırışıklıklarını unut-
mak ama anılarını 
hatırlamak isteyen 
yaşlı bir kadın için 
şefkatli, bir başkası 
için eğlenceli, ge-

rekli, büyüleyici ya da harika olabilir. 
Şlop, geceye farklı bakan bu gözlerle 
tanıştıkça, karanlığa dair algısı –sabit 
kalıyormuş gibi gözükse de– içten içe 
değişir; sonunda Şlop geceyi kendine 
göre tanımlayabilir hale geldiğinde, 
gerçek bir gece kuşuna dönüşür. 

Öykü, karanlık korkusunu birden-
bire, mucizevi biçimde ortadan kal-

kan bir sorun olarak değil, zaman 
içinde sönümlenen doğal 
bir süreç olarak anlatıyor. 

Biraz zaman, biraz anlayış, 
biraz deneyim... Ve sonun-

da koca göbekli, çarpık 
bacaklı, bet sesli Şlop 
dosdoğru karanlığın 
içine kanat açar. Suzi 

ve Şlop ile tanışan-
ları, dizinin ya-

yımlanacak diğer 
kitaplarındaki 

yavru kahra-
manlar bekliyor. 

Yavrulardan her birinin 
söyleyecek sözü, anlatacak 

öyküsü, bir yığın derdi tasası, buna 
karşılık ortak bir dili var. Gökçe Ateş 
Aytuğ’un Türkçeye bütün naifliği ve 
tatlı esprileriyle çevirmeyi başardığı 
ortak bir dil: Yavru dili. 

Şiirsel TAŞ

Evine dönmeye çalışan kedi Suzi ve karanlık korkusu yüzünden geceleri uçamayan 
peçeli baykuş Şlop... İki ‘yavru’nun başrolde olduğu Evine Dönmek İsteyen Kedi 
ile Karanlıktan Korkan Baykuş, 7-10 yaş grubundaki okuyucuları bekliyor. 

Korkusuz ‘yavru’lar

Karanlıktan Korkan Baykuş
Evine Dönmek İsteyen Kedi

Jill Tomlinson
Resimleyen: Paul Howard

Çev: Gökçe Ateş Aytuğ
Hayy Kitap
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Ayla Çınaroğlu en genç 
yazarımız çünkü yenilik-
lerden vazgeçmiyor. Kitap 
kapağı tasarlarken, resim çi-
zerken, metin kurarken, dil 
oluştururken deneysellikten 
çekinmiyor, eskiye takılı kal-
mıyor. Üstelik de bunu hayal 
gücünü içi boş bir balon gibi 
şişirip bilimkurgular, fan-
tastik eserler yazarak değil 
‘gerçeği’ metnin merkezine 
alarak yapıyor. Öykü, duru 
ve sade iken, anlatım ve dil 
okuru sımsıkı sarıyor ve ki-
tap bittiğinde asla aynı insan 
olamıyorsunuz. 

İçi dışı mavi bir kitap Denize Doğ-
ru.  Çınaroğlu’nun suluboya dokunuş-
larıyla huzur dolu özel bir tasarımı var. 
Metin, uzun ve sıkıcı satırlardan değil, 
berrak ve akıcı dizelerden oluşmuş. 
Şiirsel olma kaygısı duymadan, ses 
uyumlu, özgür kelimeler birbiriyle el 
ele, doğallıkla dizilmiş.  Sayfalardaki 
boşluklar okuru daha çok çalıştırmak 
için… Tıpkı şiirde olduğu gibi; bir ke-
lime duyulmak için beklenilirken akıl-
da nasıl bir yer açar ya da bir kelime 
bir anlama dönüştüğünde ardında na-
sıl hareler bırakırsa, aynen öyle.

 Çınaroğlu aynı zamanda bir be-
timleme ustası. Bir deniz topunun, 
yürüyemeyen Esma’nın avuçlarına 
varışının öyküsü öyküsünü okurken 
neredeyse deniz topunun renkli dilim-

lerden oluşan kaygan yüzeyine doku-
nuyorsunuz, onunla beraber yol alıyor 
ve bir canlı gibi konuştuğu satırlarda 
onun gözünden bakıyorsunuz. Deniz 
topunu bir eczanenin vitrininde dur-
duğu zamanlarda, gidip gelip incele-
yen çocukların heyecanlarını, arzula-
rını hissedebiliyorsunuz. 

DENİZ TOPU
Bir gün köprüden geçerken buldu-

ğu deniz topunu kızı Esma’ya götüren 
babanın tek isteği kızını mutlu etmek-
tir. Gidip alamadıktan sonra topu at-
manın ne anlamı var? Yatağında topla 
ilk oynadığında annesi ve babası kaçan 
deniz topunu Esma’ya getirirler ama 
bu ne kadar böyle gider! Hayatı tele-
vizyon izler gibi izlemek, başkalarına 
bağımlı yaşamak, özgür olamamak… 
Esma usulca deniz topunun hava tıpa-
sını açar…

Esma’nın bir daha yürümesi müm-
kün değil. Peki, sadece ayaklarımızla 
mı yürürüz? 

Esma da sevinmez mi? Sevinir elbet! 
/ Koşup atlamak istemez mi babasının 
boynuna? / İster, ister ama, Esma ko-
şamaz ki. / Esma yürüyemez, duramaz 
ayakta, / Uzun yıllardır Esma’nın ayak-
ları hasta… / Çakılı gibi yatar durur, 
çakılı gibi oturur, / Günler, geceler boyu 
yatakta.

Ayla Çınaroğlu, yürüme engelli (ya-
tağına çakılı!)  bir karakterin hayatına 
yaklaşırken neden bir deniz topunu 

seçmiş olabilir? Deniz topla-
rı kolay patlar, hafiftir, narin-
dir. Hiç kuşku yok ki deniz 
topu çok başarılı bir imgedir 
böyle bir öykü için… Çoğu-
muzun rüzgârda kumların 
üstünden zıplayarak sıkça 
denize kaçan bir deniz topu 
olmuştur. Ardından nasıl-
da kovalarız. Bir de dalgalar 
alıp götürür deniz topunu, 
yani aslında rüzgârın oyun-
cağıdır o. 

Şimdi işte, daha da mut-
luydu deniz topu / Bıraktı 
kendini yükseldi havalara / 
Seslendi çocuklara ve rüzgâra: 

/ “Haydi, daha yükseklere, daha yük-
seklere… / Es rüzgâr, daha uzaklara, 
daha uzaklara…”

Bu öyküde Esma bir rüzgârdır 
aslında. O kadar hafiftir kucaklasak. 
Rüzgârın da ayakları yoktur! 

Ablasının okul müdürü Esma’nın 
hayatını değiştirecektir sonra. Teker-
lekli bir sandalye, bir yaz okulu, arka-
daşlar, dalgaların sesi Esma’yı ayakla-
rıyla değilse de ‘mutlulukla’ yürütecek-
tir. 

Bir yerlere ‘çakılmış’ ne çok rüzgâr 
var. Ah bir üflesek dudaklarımızla, el-
lerimizle itsek…

 

En genç yazarımız Ayla Çınaroğlu’ndan, çocuk yazınımızın ayıbını örten, açığını kapatan bir 
eser: Denize Doğru. Hani sokaklarda pek göremediğimiz kadar, satırlarda da okuyamadığımız 
‘engellenmiş’ hayatlara değinen… 

Rüzgârın ayakları yoktur!

Denize Doğru
Ayla Çınaroğlu

Uçanbalık Yayınları / 49 sayfa

Simla SUNAY

Ay
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Bu öyle sizin bildiğiniz şehirlerden 
değil. Bir kere büyülü. Ayrıca şehirdeki 
herkes sihirli güçlere sahip. Kahrama-
nımız Tamly hariç. Üstelik o da bunun 
nedenini bizim kadar merak ediyor. 
Yaşadığı şehri kurtarmak için giriştiği 
macerada hem bu bu sorunun cevabı-
nı buluyor, hem de cesaretin ve arka-
daşlığın özel güçlerden daha önemli 
olduğunu kanıtlıyor...

KÖTÜLER BU KEZ DAHA GÜÇLÜ
Fantastik kitapların en güzel ta-

rafı, sizi hiç gidemeyeceğiniz ülkele-
re götürmesi, hiç tanışamayacağınız 
insanlarla tanıştırması. Ian Irvine’nin 
Büyücünün Kulesi isimli iki romanı da 
(Diken Kalesi ve Devin Mağarası) bunu 
yapıyor. Bu heyecanlı serinin ilk kitabı 
Diken Kalesi’nde hikâye herkesin özel 
güçlere sahip olduğu Meadowhythe’a 
yapılan büyü saldırısıyla başlıyor. Şeh-
ri kurtarmak için kentin ileri gelenleri 
biraraya geliyor. Saldırıların Dumanlı 
Bataklıklar’daki Diken Kalesi’nden gel-
diği, saldırıyı Lord Harshax’ın yaptığı 
anlaşılıyor. Şehrin üzerindeki laneti 
kaldırmanın yolu ise Diken Kalesi’ne 
gidip Büyüler Kitabı’nı çalmak. 

Herkesin özel güçlere sahip olduğu 
bu şehirde bunu yapacak birini bul-
mak dünyanın en basit şeyi diye dü-
şünüyorsanız yanıldınız. Çünkü Lord 
Harshax, kaleye girmeye çalışan biri-
nin yapmak isteyeceği en küçük büyü-
nün bile kokusunu alacağı için, içeriye 
girecek kişinin sihirle hiç ilgisinin ol-
maması gerekiyor. 

Tarife uyan tek kişi ise sihirli süpür-
geler yapan amcasıyla yaşayan Tamly. 
Tamly şehirde sihir gücü olmayan tek 
kişi. Pek cesur biri sayılmaz, ama tüm 
şehri yüzüstü bırakmak da olmaz! 
Tamly kararını veriyor ve tek başına 
Diken Kalesi’ne doğru yola koyulu-
yor. Ancak bir süre sonra, zannettiği 
gibi yalnız olmadığını anlıyor. Şehrin 
büyücüsünün kızı Kym de onun peşi-
ne düşüyor. Tamly ne kadar sakinse, 
Kmy o kadar çılgın. Tamly ne kadar 
korkaksa, Kmy o kadar cesur. Üstelik 
Kmy’nin sihir gücü de var. Birbirinin 
zıttı bu iki yakın arkadaş ekip olmaya 

karar vererek Diken Kalesi’ne doğru 
ilerliyor. 

Tamyl ve Kmy’nin yola çıkmasıy-
la nefes kesici bir macera da başlıyor. 
Çünkü kaleye giden uzun ve tehlikeli 
yolda kahramanlarımızın karşısına 

vahşi yaratıklar, ölümcül yürekdelen 
dikenler, tılsımlı Böğürtlen Duvarı çı-
kıyor… Tam da bu noktada, ‘yiğidi öl-
dür hakkını yeme’ demek lazım. Zira 
kahramanlarımız giriştikleri büyük 
mücadeleden zor da olsa alınlarının 
akıyla çıkıyorlar. Peki, zorluklar bitiyor 
mu? Hayır, aksine esas zorluk bundan 
sonra başlıyor. Diken Kalesi’ne ulaşan 
ikili, bir plan yaparak Büyüler Kitabı’nı 
almanın yolunu aramaya başlıyor. Pla-
na göre Kym, Lord Harshax’a bilerek 
yakalanacak ve onu oyalayacak. Bu 
sırada Tamly de Büyüler Kitabı’nı çal-
maya çalışacak. İşler tam tamına bizim 
ufaklıkların tahmin ettiği gibi yürü-
mese de kitabın en heyecanlı bölümü 
hakkında ipucu vermeyeceğim.  

Tamly’nin macerası Diken Kale-
si ile sınırlı değil. Kötülük öyle kolay 
peşlerini bırakmıyor çünkü. Macera, 
ikinci kitap Devin Mağarası ile devam 
ediyor. En beklenmedik anda uyanan 
kötülük, Meadowhythe’ı bir kez daha 

tehlikeye sokuyor. Üstelik kötüler bu 
kez daha da güçlüler. Tamly ve Kmy 
şehirleri için bir kez daha mücadeleye 
girişiyorlar. Ancak bu kez yanlarında 
biri daha var; demircinin oğlu Mel. 
Üçlü, devler, insan eti yiyen kuşlar ve 
güçlü büyücülere karşı savaşıyor De-
vin Mağarası’nda. 

Diken Kalesi ile Devin Mağara-
sı’nda iki farklı dünya karşınıza çıkıyor. 
Nefes kesen maceralarla dolu ikinci 
kitap da ilki kadar güzel. Irvine’nin bu 
iki kitabı birazcık cesaret ve kararlılık-
la bir büyücünün bile başaramadığını 
sıradan birinin başarabileceğini an-
lattığı için de önem taşıyor. Bu arada 
Tamly’nin cesareti karşılıksız kalmı-
yor. Tamly şehrin ileri gelenlerinden, 
şehirde neden bir tek kendisinin sihir 
gücü olmadığını öğrenmek istiyor. 

İki kitap da farklı bir dünyaya 
yolculuk yapmak, değişik insanlar ve 
yaratıklarla tanışmak isteyenlere şid-
detle tavsiye edilir. Bu arada, yazarın 
mükemmel betimlemelerine D. M. 
Cornish’in başarılı çizimleri de ekle-
nince kitaplarda yaratılan dünyanın 
insanın gözünün önünde adeta can-
landığını da eklemeden geçemeyece-
ğim. 

Umay SALMANDiken Kalesi’ne yolculuk
Herkesin sihirli güçlere sahip olduğu bir şehirde, şehri, üzerine çöken lanetten kurtarabilecek 
tek bir kişi vardır: Cesareti dışında hiçbir özel gücü olmayan Tamly...

Büyücünün Kulesi
Diken Kalesi - Devin Mağarası

Ian Irvine
Resimleyen: D. M. Cornish 

Çev: Şiirsel Taş
Genç Turkuaz



İşte genç okuyucuların birlikte 
maceradan maceraya atılacağı yeni 
bir dost! Üstelik, gençlere anlatacak 
çok şeyi var. Çünkü sıradan bir zama-
ne çocuğu olan Tansel Tozan’ın ha-
yatında tuhaf mı tuhaf şeyler oluyor. 
Bir akşam, evinin kapısı çalınıyor ve 
Tansel’le ailesi bambaşka bir varlıkla 
tanışıyorlar. Kim mi bu adam? Orası 
biraz karışık… 

Görüp konuştukları, ama kesin-
likle dokunamadıkları, şimşek hızıyla 
hareket eden, bir anda ortadan kaybo-
labilen, üstelik Tansel’in babasına çok 
benzeyen biri bu. Neden sonra anlıyo-
ruz ki yalnızca beyin dalgalarıyla var 
edilebilen bu adam, Tansel’in sadece 
bir görüntüden ibaret olan  amcası…  

Tansel bu heyecanlı karşılaşmanın 
şokunu atlatamadan, kentte bazı ço-
cukların kaçırıldığını öğreniyor. Üste-

lik çocuklardan biri Tansel’in en 
yakın arkadaşının kardeşi. 

Tansel ve ‘hızlı amcası’ 
-elbette doğaüstü güçle-
rini kullanarak- bu olayı 

çözmek üzere kolları 
sıvıyorlar… 

Tansel Tozan, bu maceradan alnı-
nın akıyla çıkmayı başarabilecek mi? 
Amcasının gizli güçleri işe yarayacak 
mı? Bu çocuklar neden kaçırılıyor? 
Gençlerin, bütün bu soruların yanıtla-
rını Tansel’le birlikte bulmaktan keyif 
alacaklarına şüphe yok. 

Mehmet Atilla, Tansel Tozan 
Serüvenleri’yle, edebiyat ve sinemada 
sıkça karşılaştığımız bilimkurgu türü-
nü genç okurlarla buluşturuyor. Onla-
rı, bilim, teknoloji ve hayatımıza kat-
tıkları üzerine birlikte akıl yürütmeye 
davet ediyor. Bunun için de edebiyatın 
o büyülü anahtarını kullanıyor. Üstelik 
gündeliğin sınırlarını hiç terk etme-
den. Yazarla, yazma serüveni, Uçan 
Dalgalar ve Tansel Tozan’ın geleceği 
üzerine konuştuk. 

Çocuk ve gençlik edebiyatında 
ürünler veren biri olarak, yazı yol-
culuğunuzdan bahseder misiniz bi-
raz… Çocuklar için yazmaya nasıl 
karar verdiniz? 

 Üniversitenin son sınıfını okudu-
ğum 1979 yılı, UNESCO tarafından 
Dünya Çocuk Yılı ilan edilmişti. Cum-
huriyet gazetesi de o yılki Yunus Nadi 
Ödülü’nü çocuk romanı dalında vere-
ceğini duyurmuştu. Hemen bir defter 
aldım ve geceli gündüzlü çalışarak bir 
çocuk romanı yazdım. Yarışmada de-
rece alamadım ama çok önemli bir şey 
öğrendim: Yalnızca kurgu oluşturmak 
değildir edebiyat, yaratıcılığın ve öz-
günlüğün tadı başka. Son yıllarda şii-
rin yanı sıra çocuk edebiyatı, öykü ve 
roman üstüne çalışıyorum. Şimdi so-
runuzun özüne dönelim; henüz yirmi 
yaşındayken neden bir çocuk romanı 
yazdığımı, hangi gücün beni yönlen-

dirdiğini inanın bilmiyorum. Bir kö-
pürme, bir taşma belki...

Hikâyelerinizi kurgularken ya da 
kahramanlarınızı yaratırken uygula-
dığınız özel bir formülünüz var mı? 

Bir romanı ya da öyküyü kurgular-
ken tek bir yörüngede dolaşıp durmayı 
sevmiyorum. Gördüklerim, okuduk-
larım, aklıma nerden geldiğini bilme-
diklerim, hatta rüyalarıma girenler 
bile ilk kıvılcımı oluşturabilir. Son-
rası o kıvılcımın üstüne yürümektir. 
Özenli bir dil, sağlam bir kurgu, akıcı 
bir anlatım ve elbette evrenin kendine 
özgü şaşırtmacaları... Bunları cebimde 
gezdirmeyi seviyorum. Yürüdükçe işin 
içine algılar, akıl yürütmeler, belleğin 
yardımları ve imgeler giriyor ve kendi-
liğinden ortaya çıkan ‘formül’ kitabın 
kimyasını ele veriyor. Yoksa işleyen 
formüllerden yana değilim.

Tansel Tozan Serüvenleri’nin ilk 
kitabı Uçan Dalgalar... Kitapta hem 
karakterlerle tanışıyoruz hem de on-
larla birlikte bir gizemi çözmeye ça-
lışıyoruz. Bu kitap sizin için ne ifade 
ediyor? 

Bu kitap benim için yeni bir yolcu-
luğun başlangıcı. Çocukları bilimkur-
gu ile gündelik yaşamın  içinde buluş-
turmak istiyorum. Bilimkurgunun gö-
rece soğukluğundan ve içinde yaşadı-
ğımız gerçekliğin aşınmışlığından ola-
bildiğince uzaklaşmış yeni bir düzlem 
yaratmaya çalışıyorum. Bence Uçan 
Dalgalar’da farklı olan şey, bilimsel bir 
görüntüyle gerçek bireylerin işbirliği-
dir. İlk bakışta olmaz gibi algılanan bir 
durum; ama sayfalar ilerledikçe inanı-
lırlık katsayısının arttığını sanıyorum. 

Uçan Dalgalar aslında, mekanik-
leşen günümüz dünyasına direnen 
aile, dostluk, dayanışma gibi kav-
ramları hatırlatıyor... 

Kitabımda bu kavramlara yer ver-
meye özen gösterdim. Gerçi, başlan-
gıçta dozunu ayarlayamıyorsunuz. Siz 
yazdıkça onlar gelip yerlerine oturu-
yorlar. 

G. Mine OLGUNBir şeyler olacak ama ne?
Şair kimliğinin yanı sıra çocuk ve gençlik edebiyatı için verdiği eserlerle de tanıdığımız Mehmet 
Atilla’nın yarattığı Tansel Tozan Serüvenleri’nin ilk kitabı Uçan Dalgalar raflarda yerini aldı. Yazar bu 
seriyle genç okuru, zeki, meraklı ve cesur Tansel Tozan’la tanıştırarak sıradışı bir maceraya dahil ediyor. 
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Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, 2009 Mayıs’ında, Salihli’de bir 
çocuk kütüphanesi açtı. Çocukları, öğretmenler ve anne 
babaları buluşturmayı amaçlayan merkezin kütüphanesin-
deki kitapları Tudem Yayınları temin etti. 

Kitap, dergi, DVD ve VCD’lerin yanı sıra amfi biçimin-
de düzenlenmiş bir drama köşesi, bir okuma alanı, film iz-

leme ve bilgisayar kullanma bölmeleri ile yaratıcılık ve zekâ 
geliştiren oyunların da yer aldığı bu çocuk kütüphanesinde 
çocukların zamanlarını en verimli biçimde kullanmaları 
amaçlanıyor. 

Günde ortalama yüz-yüz elli çocuğun ziyaret ettiği kü-
tüphanede üç binden fazla kitap bulunuyor.

Günde ortalama yüz-yüz elli çocuğun ziyaret ettiği Yamanlar Eğitim Merkezi’nin artık üç bin 
kitaplık bir kütüphanesi var. 

Tudem, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’yla el ele...

Uluslararası bir örgütün, kendi 
kötü planlarını gerçekleştirmek için 
insanların beyin dalgalarına me-
sajlar gönderdikleri ortaya çıkıyor 
kitapta. Günümüzde kitle iletişim 
araçlarının da son hızla gelişmesiy-
le, hepimiz bir şeylerin etkisi altında 
kalmıyor muyuz? 

Aslında ben olayların belli mer-
kezler tarafından tıkır tıkır işletildiği-
ne inanmam. Hele sosyal bilimlerde 
hiçbir şey planlandığı gibi gitmez. 
Teknolojik aygıtların gelişmesi suç-
ları karmaşık hale getiriyor olabilir, 
ama aynı zamanda suçluların yaka-
lanmasına da kolaylık sağladığı için, 
o eski dengeyi korumamıza yardım-
cı oluyor. Beyin dalgaları bilimsel bir 
gerçek. Biri gelir, bu dalgalarla harika 
işler yapar; öteki gelir, her şeyi bozar 
gider. Biz de oturur, bunların romanı-
nı yazarız işte. 

Kitaptaki diğer kahramanlar da 
–anne, baba, Işın– en az Tansel kadar 
güçlü karakterler olarak karşımıza 

çıkıyorlar. Kitap sadece başkahra-
manın çevresinde dönmüyor…

Ana karakterler dışındaki bireyle-
rin de akılda kalıcı olmasını önemse-
rim. Çünkü yardımlaşma, dayanışma, 
paylaşım olmadığı sürece amaca ulaş-
mak neredeyse hayaldir. Öte yandan 
oldukça zor ve tehlikeli süreçleri aş-
mada yalnızca çocuk kahramanların 
bulunması, metnin inandırıcılığını 
önemli oranda azaltır. Bu yüzden bu 
dizide, en az çocuk kahramanlar kadar 
yetişkin kahramanlar da kendilerine 
yer bulacak. 

Tansel Tozan’ın serüvenlerinin 
devamı hakkında ipucu isteyeceğim 
sizden…

Dizinin ikinci kitabı hazır, yakın-
da yayımlanacak. Üçüncüsü üzerinde 
çalışıyorum. Kuşkusuz ana karakterler 
değişmeyecek, yalnızca yeni serüven-
ler ve bu serüvenlere uygun yardımcı 
karakterler çıkacak ortaya. İkinci kita-
bın adı Tuhaf Yaratıklar Çiftliği.  Can-
lılararası gen aktarımının kötüye kul-

lanılması sorunu işleniyor bu kitapta. 
Üçüncü kitapta ise hayvanların, özel-
likle de köpeklerin duygu dünyasına 
girmeye çalışacağım.

 
  
  
  
  
  
  
 

Uçan Dalgalar
Mehmet Atilla 

Resimleyen: Sedat Girgin
 Tudem Yayınları / 136 sayfa 
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Biyografi kitapları erişkin okur-
ların tekelinde değildir, olmamalıdır. 
Oysa bu konuda yerleşmiş bir yanlış 
anlama, aşılması gereken bir önyargı 
var: Çocukların biyografi okuru kitle-
sinin dışında kaldığı düşüncesi. Belki 
bir durum saptaması olarak gerçeklik 
payı var bu görüşte. Kitapçıda raflara 
göz gezdirdiğinizde kolayca fark ede-
bileceğiniz gibi, çocuklara yönelik ya-
yınlar içinde biyografilerin oranı son 
derece düşük. Dahası, biyografi olarak 
çocuğa sunulan kitaplarda üç aşağı beş 
yukarı aynı simalarla karşılaşıyoruz. 
Yaşam öyküsü yazılmaya değer insan 
sayısı bu kadar sınırlı mı gerçekten? 

Çocuk kitapları kapsamında, ‘kur-
maca’ yapıtlar ile karşılaştırıldığında, 
biyografilerin ‘kuruca’ kaldığını dü-
şünenler olabilir. Ancak, gerçek bir 
yaşam öyküsünü anlatırken, farklı yaş 
gruplarının gözünde o biyografiyi çeki-
ci ve okunmaya değer kılan ayrıntıları 
yakalamayı başardığınızda, çocukların 
okuduğu yayın yelpazesini bu türü de 
kapsayacak şekilde genişletmek pekâlâ 
mümkün.  

AZ BİLİNEN İSİMLERİN FARKI
Türkiye İş Bankası Kültür Yayın-

ları tarafından yayımlanan biyografi 
dizisinde yer alan on iki kitap, genel 
anlamda kullandığı dil ve dokunduğu 
ayrıntılarla 8+ yaş grubunun ilgiyle 
okuyabileceği nitelikte. Unutulmaz 
Başarı Öyküleri – Tarihi Yazanlar adı 
altında yayımlanan dizide farklı alan-
lardan (tarih, bilim, edebiyat vb.), pek 
çok çocuğun en azından ismen bildiği 
kişiliklere yer verilmiş büyük ölçüde. 
Tarihi kişilikler olarak Büyük İsken-
der, Kleopatra, Gandi; bilim dün-
yasından Galileo ve Edison; sanat 
dünyasından Shakespeare gibi. 

Buna karşılık dizinin bazı ki-
taplarında, çocukların olasılıkla 
daha az tanıdıkları isimleri de gö-
rebiliyoruz: Amelia Earhart, Henry 
Ford, Kızıl Erik. Çocuk kitabı oku-

ru olan büyük küçük pek çok kişinin 
keyifle okuduğu Roald Dahl’ın yaşam 
öyküsüyle karşılaşmak ise çok sevin-
dirici. Dizi, daha az bilinen bu isim-
lerle farklılaşıyor aslında.  

MENLO PARKI SİHİRBAZI
Amelia Earhart ile tanışmak ister 

misiniz? Çitlerden atlamaya bayılan, 
ahırda fare avlayan, evinin arka bahçe-
sinde lunaparktaki gibi bir eğlence tre-
ni inşa eden ve ilk denemesinde kaza 
geçiren haşarı bir çocuk. Birinci Dünya 
Savaşı’nda yaralanan ve savaşın izleri-
ni yaşam boyu üzerinde taşıyacak olan 
genç insanları görünce, üniversite eği-
timini yarıda bırakıp hastanede çalış-
maya başlayan, sonraki yıllarda uçma-
ya gönül veren delişmen bir genç kız. 
Daha sonrasında Atlas Okyanusu’nu 
geçen ilk kadın pilot. Ekvator boyunca 
dünyanın çevresini uçakla dolaşmak 
için yola çıkan, Büyük Okyanus’un 
üzerinde uçarken kaybolan ve bir daha 
da kendisinden haber alınamayan, ya-
şamının her döneminde maceraya ku-
cak açmış bir kadın.

Bilin bakalım bu kim? “Bir keresin-
de bir arkadaşına çok miktarda Seidlitz 
tozu içirdi. Bu, suya katıldığında balon-
cuklu bir karışım meydana getiren bir 
ilaçtı. (...) bunu arkadaşına içirdiğin-
de, arkadaşının içinde de baloncuklar 
oluşturarak onun balon gibi havada 
uçmasını sağlayıp sağlamayacağını 

görmek istiyordu.” Biraz daha ipucu: 
Gazete sattığı trende yaptığı kimyasal 
deneyler sırasında bir patlamaya yol 
açar; rayların üzerinden oğlunu kur-
tardığı için kendisine, “Dile benden ne 
dilersen,” diyen istasyon müdürüne, 
“Telgraf makinesini kullanmayı öğren-
mek istiyorum,” yanıtını verir. 

Menlo Park’ta kurduğu atölye-
ye ‘Buluşlar Fabrikası’ adını veren ve 
insanların da ‘Menlo Parkı Sihirbazı’ 
olarak adlandırdığı bu bilim insanı, 
atölyesinde çalışanlardan beklentisini 
şöyle özetler: “On günde bir küçük, altı 
ayda bir önemli bir icat.” Aradığınız 
isim Thomas Edison. Çocukluğundan 
itibaren giderek ilerleyen bir işitme so-
runu olan mucit, Graham Bell’in icadı 
olan telefonu geliştirmek için yaptığı 
çalışmalarda, sesin gelip gelmediğini 
dişleriyle kontrol eder, telefona iliştir-

diği mıknatısı ısırarak ses dalgaları-
nın çenesinden iç kulağa ulaşmasını 
sağlarmış. ‘Ampulün mucidi’ şablo-
nunun dışına çıkan bu ayrıntılar, 
çocuklara Edison’un kim olduğunu 
daha iyi anlatmaz mı sizce de? 

Roald Dahl, eserlerinin pek çoğu 
dilimize çevrilmiş olan, çocuklar ka-
dar değilse bile erişkinler tarafından 
da tanınan sıradışı bir yazar. Yine de 

Biyografilerin, çocuk okurlara yönelik kurmaca yapıtlara kıyasla ‘kuruca’ kaldığını düşünenleri 
yanıltacak bir dizi Unutulmaz Başarı Öyküleri – Tarihi Yazanlar… Dizinin dili ve yakaladığı 
ayrıntılar bir yana, ele aldığı isimler de sıradışı ve ilgi çekici.

Biyografiler erişkinlerin
tekelinde değil(miş)!

Kendi çocukluğunun serüvenlerini paylaştığı kitaplarıyla çocuklara edebiyatı sevdiren şair Kemal 
Özer, geçirdiği kalp krizi sonucu 1 Temmuz 2009’da hayata veda etti. 

Kemal Özer’i kaybettik...

Thomas Edison

Amelia Earhart

Şiirsel TAŞ
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Kendi belleğinde çıktığı şiirsel yol-
culukları çocuklarla paylaşan, küçük 
okuyucuların Dünya Onlarla Daha 
Renkli, Trenler Ne Güzeldir, En İyi Ar-
kadaşım, Şiirlerle Andersen Masalları, 
Şiirlerle Ezop Masalları, Şiirlerle Nas-
rettin Hoca adlı kitaplarından tanıdığı 
Kemal Özer’i 1 Temmuz 2009 günü 
kaybettik. 

1935 İstanbul doğumlu şair, İstan-
bul Erkek Lisesi’nin ardından, İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı bölümünden me-
zun oldu. Öğrencilik yıllarında arka-
daşlarıyla “a’’ dergisini çıkaran Özer, 
Cumhuriyet gazetesinde, Karacan 
Yayınları’nda çalıştı. 1965-1970 yılları 
arasında kitapçılık ve yayıncılık yaptı. 
Aynı dönemde şiir ve sinema kitapla-
rının yanı sıra Şiir Sanatı adlı dergiyi 
yayımladı. 

1972 yılında, arkadaşlarıyla ye-
niden yayınladıkları “Yeni a’’ dergi-
sinin kurucu ve yazarları arasında 
yer aldı. Varlık dergisinin yönet-
menliğini üstlendi. Türkiye Yazarlar 
Sendikası’nın ikinci başkanlık görevini 
yürüten Kemal Özer, kurduğu Yordam 
Yayınevi’nde kitaplarını yayımlamayı 
1989’dan beri sürdürüyordu. 

Çeşitli türlerde yayımlanmış 
yetmiş iki kitabı bulunan Kemal 
Özer, insanlığın ortak kültürü-
ne mal olmuş Ezop Masalları’nı, 
masalın babası olarak nitelenen 
Andersen’in masallarını, yüzlerce yıl-
dır dilden dile dolaşan Nasrettin Hoca 
fıkralarını çocuklar için şiir formunda 

tekrar kaleme almıştı. Dünya Onlarla 
Daha Renkli adlı kitabında bitkilerle 
insanları öyküleyerek, dünyanın tek 
sahiplerinin insanlar olmadığının altı-
nı çizmişti. Trenler Ne Güzeldir’de (ba-
bası devlet demiryollarında tren sürü-
cüsüydü) eski trenlere duyduğu özlemi 
romanlaştırmıştı. En İyi Arkadaşım’da 
çocukluğunun büyülü dünyasının ka-
pılarını aralamıştı. 

Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü de 
olmak üzere çok sayıda ödüle layık 
görülen Kemal Özer’in çocuklar için 
kaleme aldığı yapıtlarına ayrıntılı bir 
bakışı Eylül sayımızda bulacaksınız.

Kendi çocukluğunun serüvenlerini paylaştığı kitaplarıyla çocuklara edebiyatı sevdiren şair Kemal 
Özer, geçirdiği kalp krizi sonucu 1 Temmuz 2009’da hayata veda etti. 

Kemal Özer’i kaybettik...

 K
em

al
 Ö

ze
r

yanlış anlaşılmasın, Roald Dahl külli-
yatına karşı hayranlık besleyen erişkin 
okurlar da var. Charlie’nin Çikolata 
Fabrikası’na esin kaynağı olan çiko-
lataların Dahl’ın gerçek yaşamındaki 
öyküsünü bu kitapta bulabilirsiniz. On 
sekiz yaşına gelince eğitim hayatını 
noktalayıp Afrika’ya çalışmaya giden, 
İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz 
Hava Kuvvetleri’ne katılan ve uçağı 
düşünce ağır yaralanan Dahl, ilk öy-
küsünü savaş pilotluğu üzerine yazar. 

UYKUDAN ÖNCE
James ve Dev Şeftali ile Charlie’nin 

Çikolata Fabrikası ise çocuklarına uy-
kudan önce anlattığı öykülerdir. Ço-
cuklarından birinin geçirdiği bir kaza 
sonrasında, Dahl’ın yaratıcılığı hiç 
deneyiminin olmadığı bir alanda da 
kendini gösterir ve oğlunun beyninde 
biriken sıvıyı boşaltmak için, dönemin 
önde gelen çocuk beyin cerrahı Ken-
neth Till ile birlikte özel bir alet gelişti-

rir. Bu aletle oğlunun ve daha sonraları 
aynı sorunu yaşayan pek çok çocuğun 
hayatını kurtaran Dahl, küçük kızının 
ölümüyle bir anlamda inzivaya çekilir 
ve yıllar geçtikçe huysuz bir ihtiyara 
dönüşür; ama bu arada pek çok öykü 
yazar. Başlangıçta, başvurduğu yayı-
nevleri tarafından çocuklar için uygun 
olmadığı gerekçesiyle geri çevrilen, 
şimdiyse severek okuduğumuz öykü-
leridir bunlar. 

Unutulmaz Başarı Öyküleri
Haydn Middleton

Pilotluk Tarihinde Bir Öncü 
Amelia Earhart

Resimleyen: Andrew Langley
Çalışkan Mucit / Thomas Edison
Resimleyen: Haydn Middleton

Şampiyon Hikâyeci / Roald Dahl
Resimleyen: Andrea Shavick
İş Bankası Kültür Yayınları
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Aklınızdan ne geçiyor sahi?
Çocuk ve gençlik edebiyatının sevilen yazarlarından Christine Nöstlinger’den, bir çocuğun aklından 
geçenleri, kurduğu hayalleri, mizahla karışık anlatan bir kitap: Aklında Düşünceler Geçen Çocuk…

Irmak ZİLELİ

Hayal kurmayan çocuğa çocuk 
demem! Kurmak ne kelime, çocuk 
dediğin hayalperest olmalı. İşte ha-
yalperestliğin kitabını yazmış bir 
çocuk var karşımızda...

Aklından Düşünceler Geçen Ço-
cuk Roselinde’den söz ediyorum. 
Büyükbabasının düşünce okuma ye-
tisine karşı kurnazca çözümler üre-
ten biri o. Saç yumağının içinde bir 
kuş yuvası taşıdığına inanıyor. Çün-
kü isminin anlamı pembe ıhlamur 
ağacı. Kuşları evin kedisinden koru-
mak için amansız bir mücadeleye gi-
rişiyor. Fakat iş matematik çalışmaya 
gelince vaziyet karışık, kuş yuvasını 
düşürmeden nasıl eğilecek masanın 
üzerine? Matematik probleminden 
bile zor... Roselinde zeki kız, bir yo-
lunu buluyor. Cambazlık  yapmışlığı 
bile var onun. Üstelik altında karnı 
aç aslanların beklediği bir ipin üze-
rinde! Öyle hareketler sergiliyor ki 
izleyenlerin dudağı uçukluyor. Onu 
yüzyılın ip cambazı ilan ediyorlar. 

KIZLAR DA KALECİ OLABİLİR
Yalnız aklında tutması gereken 

her şeyi unutuyor Roselinde. Mesela 
akşam okul dönüşü gazete almasını 
tembihlemişlerdi, uçtu gitti kafasın-
dan. Ama unutması gereken şeyleri 
hep hatırlıyor nedense. Unut bunu, 
unut bunu dese de çıkmıyor aklından. 
Ama Roselinde’nin en muhteşem özel-
liği, erkekler âlemine kızların da kaleci 
olabileceğini kanıtlamış olması bence. 

Açıkçası sevdim ben bu Rose-
linde’yi. Biraz da şaşırdım. Sanıyordum 
ki, trafik kazasında ölürsem arkamdan 
kimler gözyaşı döker diye hayal kuran 
tek çocuk benim! Yanılmışım. Ma-
tematik derslerinden kurtulmak için 
hayal perdesini aralayan da tek ben 
değilmişim. Olmayacak davranışlarda 
bulunursam ne olur acaba diye düşü-
nen başkaları da varmış meğer! Öğret-
mene hiçbir şey söylemeden sınıfı terk 
etmek gibi! 

Neden kızların bebekle, erkeklerin 
arabayla oynaması gerektiğini bir tür-
lü anlayamazdım. Roselinde de aynı 

şeyi soruyor, sormakla kalmıyor, oğ-
lanların adım atmaya korktuğu kuytu 
yerleri cesaretle keşfediyor! Erkeklerle 
ağaca tırmanma yarışı yapıyorum diye 
böbürlenmelerim boşa çıktı iyi mi! 

Fakat beni en heyecanlandı-
ran, hatta içimdeki yağları eriten, 
Roselinde’nin büyükler hakkındaki şu 
sözü oldu: “Bazen büyükler insanı dü-
şünmekten alıkoyuyorlar. Sanki düşün-
meye karşılar!” 

Doğru söze ne denir! 
Annelerimiz değil mi yemeğimizi 

bitirmek yerine çatalımızla oynadığı-
mızda, “Mıncıklamayı bırak da ye ar-
tık!” diyen? Bilmezler ki o an yemekler 
hakkında ne çetin düşüncelere daldı-
ğımızı! 

Ne zaman ders dinlemek yerine 
düşüncelere dalsak, kulağımızdan tu-
tup bizi hayata döndüren öğretmenle-
rimiz değil midir? Akıllarına gelmez 
ki tahtada yazılı formüllerden hayali 
resimler çizdiğimiz! 

Peki bakkal amcaya ne demeli? Çi-
kolata reyonunda fazla oyalandığımız-
da paylar bizi, “Acele edin bakıyım, 
turşusunu mu kuracaksınız mübarek!” 
Turşusu kurulur mu cânım çikolata-

nın. Olsa olsa Hansel ve Gratel’in evi-
nin benzeri yapılabilir. Ki zaten biz de 
onun tasarımına girişmişizdir o sıra-
da. Ah bu büyükler! Bize laf edecek-
lerine, ‘düşünceden’ bizar kafalarına 
birazcık ‘hayal’ sığdırmayı deneseler 
hiç fena olmaz.

BÜYÜKLER ÂLEMİ
Ben neler söylüyorum yahu? 

Bir an koca kadın olduğumu unut-
tum, küçük Irmak’ın ve arkadaşı 
Roselinde’nin peşine takılıp hayal 
âleminde gezintiye çıktım. Sırf şu 
kitap yüzünden. Neydi adı? Hah, ha-
tırladım: Aklından Düşünceler Geçen 
Çocuk. 

Şimdi önümde ‘büyükler âlemi’ 
duruyor, uçsuz bucaksız mı desem, 
sığ ve dar mı? Yapılacak işler listesi 
uzayıp gidiyor, masamdan göz kırpı-
yor. Camdan dışarı bakıyorum, gök-
delenler sıra sıra. Küçücük pencerele-
rin ardında benim gibi binlercesi var. 

Hınzır bir gülüş yerleşiyor yüzüme, 
pelerinimi atıyorum sırtıma, gökde-
lenler arası seyahatim öylece başlıyor... 
Küçük pencerelerin her birinden içeri 
hayalperestliğin kitabını bırakıveriyo-
rum... Hiç akıl kârı değil ya neyse...

Aklından Düşünceler Geçen Çocuk 
Christine Nöstlinger

Resimleyen: Erhard Detl
Çev: Necdet Neydim 

Günışığı Kitaplığı / 88 sayfa
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Zeynep ALPASLANSineKitap

Bilimkurgunun aksine, fantazinin, 
kendini inandırıcı kılmak için bilim-
sel açıklamalara ihtiyacı yoktur. Onun 
gücü, ‘gerçekmiş gibi’ yapmasında de-
ğil, imkansız olanı olağan kılabilme-
sindedir. Aristoteles, ‘iyi’ sanatı tam da 
böyle tanımlar. Sıradışı olan, burada 
kendine son derece sıradan bir yer edi-
nir. Asıl garip olan ise gerçeğin ta ken-
disidir. Yaşam ve ölüm gibi. Çocukluk, 
ergenlik, cinsellik ve bilgelik gibi…

ÇEVİK ATMACA’NIN İZİNDE
Ülkemizde politik bilimkurgula-

rıyla da tanınan ve sık sık Tolkien’le 
kıyaslanan Ursula K. LeGuin’in fan-
tastik serisi Yerdeniz, büyücülük oku-
luna giden bir çocuğun olgunlaşıp bir 
başbüyücüye dönüşmesini, doğumla 
başlayan, ölümle sonlanan(?) büyük 
yolculuğu üzerinden anlatır. Yerdeniz, 
fantazinin sadece çocuklar için olma-
dığını iyi bilen yetişkinlere ve hevesli 
Harry Potter kuşağına, Yerdeniz’deki 
Roke Adası’nda, sonunda başbüyücü 
Ged’e dönüşecek olan Çevik Atmaca 
ismindeki çocuğun izinde, kadınlar, 
erkekler, büyüler ve ejderhalarla ilgili, 
bambaşka bir deneyim vaat ediyor. 

Hiç varolmamış bu dünyanın, 
‘gerçekçi’ olduğu iddia edilen yapıtlar-
dan daha inandırıcı olması, Ursula K. 
LeGuin’in insan ruhunun derinlikle-
rine inmekteki cesaretinden kaynak-
lanıyor. İnsanın karanlık tarafı, hep 

en dibe itilmeye çalışılan ama varlığı 
her daim hissedilen ‘gölge’si, Yerdeniz 
adalarının üzerinde özgürce dolaşıyor. 
Yüzleşme kaçınılmaz. Savaş da öyle. 
Ged’le bu kadar özdeşleşebilmemi-
zin sebebi de bu. Yerdeniz’i okurken, 
‘gölge’mizi daha fazla görmezden ge-
lemeyeceğimizin farkına varıyoruz. 
Şanslı olanlarımız onunla barışıyor. 
Birçoğumuz ise Yerdeniz serisini dö-
nüp dolaşıp tekrar tekrar okuyarak, 
onu alt edebilmek için bir şans daha 
yakalamayı umuyor. Yerdeniz’in fan-
tastik dünyasının büyücüleri ve ejder-
haları aslında tam da, ‘şimdide ve ‘bu-
rada’ olan bizleri, insanları anlatıyor. 
Ursula K. LeGuin, yaşama ve ölüme 
dair tüm ‘gerçekleri’ Yerdeniz’e ayna-
lamadan, pat diye yüzümüze vursaydı, 
onu hangimiz dinlerdik ki?

GÖLGEYLE YÜZLEŞMEK
Ged’in izinden giden bir çocuk, 

nihayet büyüdü ve gölgesiyle yüzleş-
meye karar verdi: Dünya üzerindeki 
en tapılası Japonlardan biri olan Ha-
yao Miyazaki’nin oğlu Goro Miyazaki, 
hayatı boyunca animasyonla ilgili her 
şeyden köşe bucak kaçtıktan sonra, 
babasıyla kıyaslanma korkusunu alt 
edip 2006 yılında, çok sevdiği Yerde-
niz Öyküleri’ni sinemaya uyarlamaya 
karar verdi. Filmde Ged, Prens Arren 
ile birlik olarak, yerle bir olmak üzere 
olan Yerdeniz’i kurtarmaya çalışıyor. 

Yerdeniz’in gösterime gireceğini 
duyan birçok kişi, Miyazaki ismiyle 
heyecanlanmış, ama yönetmen olarak 
Hayao’nun yerine Goro’nun ismini 
görünce filme önyargıyla yaklaşmıştı. 
Ortalama bir animasyon filminin çok 
çok üzerinde olan ve her karesinde de-
rin bir sevgi, cesaret ve bağlılık sezilen 
Gedo Senki, kendine has tarzıyla ve 
renkli, büyülü dünyasıyla, Japon ani-
masyon sanatının Yerdeniz evrenine 
çok uyduğunu kanıtlıyor. Yine de Ur-

sula K. LeGuin’in hayal gücünün ya-
nında biraz sönük ve yetersiz kalıyor. 
Babasının izinden yürümeye karar 
verirse Goro Miyazaki’nin ileride çok 
başarılı işlerle karşımıza çıkacağına 
şüphe yok. Tabii, Gedo Senki, Hayao 
Miyazaki’nin elinde nasıl bir şahesere 
dönüşürdü, bunu asla bilemeyeceğiz. 
Anlaşılan ‘gölge’yle bir kere yüzleş-
mek, onu alt etmek için yeterli değil. 
Ama sadık Yerdeniz okuyucuları bunu 
zaten çok iyi biliyorlar.

SineKitap’ta bu ay, sadık fantazi okuyucularının belki çoktan keşfettiği bir animasyon var: Goro 
Miyazaki’den Yerdeniz Öyküleri. Miyazaki’nin usta yazar Ursula K. LeGuin’in gölgesinde kalıp 
kalmadığına siz karar verin. 

Kadınlar, erkekler ve ejderhalar

Yerdeniz Büyücüsü 
Ursula K. Le Guin

Resimleyen: Deniz Bilgin
Çev: Çiğdem Erkal İpek

Metis Kitap
188 sayfa
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Zarife BİLİZ

Eskiden vampir hikâyeleri yazan 
İrlandalı yazar Derek Landy’nin De-
dektif Kurukafa serisinin Türkçedeki 
son kitabı Suratsızlar kitapçıların raf-
larında yerini aldı. Hem de adı insana 
sulu bir şeftaliyi çağrıştıran Haziran 
ayı başında. Yeni kitaba geçmeden 
önce kahramanlarımızı şöyle bir tanıt-
makta fayda var.

Dedektif Kurukafa zeki ve hazır-
cevap bir dedektif, güçlü bir büyücü, 
pis entrikalar ustası, gayet korkulası 
biridir. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu 
pis entrikalara ve kendisinden korkul-
masına sebep olan özelliklere ancak 
büyük ve iyi davalar için başvurur. Ro-
manımızın geçtiği dünyaya hâkim ko-
numdaki Tapınak’ın eski bir üyesidir, 
zira Tapınak’ın başı Yüce Büyücü’yü 
hainlikle suçladıktan sonra serinin bu 
üçüncü kitabında kendisi Tapınak’ın 
baş dedektiflik görevinden atılmıştır. 
Küçük bir ayrıntıyı da unutmamak 
lazım: Kendisi ölüdür. Yardımcısı ve 
asistanı Valkyrie ya da normal dün-
yadaki adıyla Stephanie Edgley bu ki-
tapta artık -ısrarla belirttiği gibi, on üç 
değil (herhalde insan ömrünün ancak 
bu döneminde bir yıllık bir fark bu ka-
dar önem taşır) on dört yaşında bir 

kızdır ve aslında hiçbir konuda ahım 
şahım bir yeteneği olmayan, gayet sı-
radan biridir. Tek farklılığı, asıl haya-
tını ailesinin haberinin bile olmadığı 
diğer dünyada, Dedektif Kurukafa’nın 
yardımcısı sıfatıyla, sürekli şiddet ve 
ölümle burun buruna geçirmesidir. 
Ailesi, neredeyse hiç ortalıkta görün-
mediği bir hayatta onu elbette merak 
edeceğinden, onları zekice bir hileyle 
atlatmaktadır: İyi evlat, iyi öğrenci tü-
ründe, iyi sıfatıyla başlayan gayet can 
sıkıcı pek çok sıfat tamlamasını, sür-
düğü ikili hayatta aynadaki yansıması 
yerine getirmekte, geri döndüğünde 
olanları onun hafızasına aktarmakta-
dır. Asıl hayatını yaşadığı dünyada ise 
iyi bir büyücü, iyi bir dövüşçü, gayet 
cesur ve ‘cüretkâr’ biri olmayı öğren-
mektedir. Eh, ne de olsa bunlar insana 
fazlasıyla lazım olan özellikler! 

GÖLGEDE OKUYUN
Aynadaki yansımamızın gerçek 

hayatta bizim rolümüzü oynayıp bizim 
de gidip kafamıza göre takılacak olma-
mız önce gözüme pek müthiş ve yara-
tıcı bir fikir gibi göründüyse de, sonra 
olaya kimin tarafından baktığıma göre 
durumun farklılık göstereceğini fark 
edip anında çark ettim ve fantastik ki-
taplardaki dünyanın fantastik olarak 
kalmasının hayırlı olduğuna karar ver-
dim. Evren şeylere biçim verirken iyi ki 
bize sormuyor, diye düşündüm, yoksa 
biz tamahkâr insanlar bulunduğumuz 
yaş ve konuma göre bile birbirine ta-
ban tabana zıt ne kararlar bildirirdik 
kim bilir cânım evrensel düzene!

Dedektif Kurukafa serisinin bu ya-
zıya konu olan kitabı Suratsızlar’a ge-
lince, bu kitapta kahramanlarımız bü-
yücülerin bir türü olan Işınlayıcılar’ın 
birbiri ardına öldürülmesiyle başlayan 
cinayetleri aydınlatmanın peşindeler. 
Bu yüzden Tapınak içindeki bir hai-
nin peşine düşecek, resmen kaçak ve 
sürgün olma lanetinden kurtulmak ve 
aynı zamanda dünyayı da kurtarmak 

için bir komployu ortaya çıkarmak 
zorunda kalacaklar. Kimin dost, ki-
min hain olduğunun belli olmadığı bu 
olaylar dizisi içinde Yüzü Olmayanlar’ı 
bu dünyaya çağırmakta kimin çıkarı-
nın olduğunu keşfetmek, onların geçe-
ceği Boyut Kapısı’nın nerede olduğunu 
ve o kapıyı açacak Eskilerin Asası’nın 
yeni sahibinin kim olduğunu bulmak 
zorunda kalacaklar. Keşfetmeleri gere-
ken o kadar çok şey olacak ki, siz de 
Deniz Cadısı’yla, bedenleri çürümüş 
cesetlerin konuşan hayaletleriyle, ye-
rin üstündeki evin tıpkısını yerin al-
tına yapmış orada –yaşayan diyeme-
yeceğim çünkü kendisi ölü– duran, 
Gerçeğin Efendisi, Büyücü Anatham 
Mire’la falan tanışacaksınız. 

Aksiyon filmlerinin yazınsal kar-
şılığı olarak değerlendirilebilecek olan 
bu kitapta tabii ki bol bol şiddet, kan, 
ölüm, nefret ve tehlike var. Yaz sıcakla-
rında, ama illa ki gölgede okuyun; ara-
da bir gidip denize atlayın, hiç yoksa 
yüzünüzü yıkayın; bir de yansımanızı 
aynadan çıkarmak için çok fazla vakit 
harcamayın, daha faydalı işlerle iştigal 
edin.

Dedektif Kurukafa / Suratsızlar
Derek Landy

Çev: Barbaros Bostan
Artemis Yayınları / 384 sayfa

İrlandalı senaryo yazarı Derek Landy’den gençler (ve kendini genç hissedenler) için jilet kıvamında 
bir kahraman Dedektif Kurukafa... Gizemleri çözme konusunda sıradışı bir yeteneğe sahip olan bu 
büyücü dedektif, Türkçedeki maceralarını üçledi!

Özür dilerim, öldürülmeyi 
beklemek huyum değildir!
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9 Haziran sabahı erkenden Şişli 
Haldun Dormen Sahnesi’ndeydik. Gü-
zel bir amaç için toplanmıştık; Türkan 
Saylan’ın anısına oradaydık, onun ya-
rının umudu öğrencileri için, günün 
birinde yüz bin kişiyi bulmasını amaç-
ladığı kız öğrenciler için, gelecekleri-
ne katkıda bulunmak için… Tümüyle 
bağışlanan kitaplardan oluşan stantla-
rı kurduk ilk iş olarak, çevre düzenle-
mesini yaptık. Kimsecikler gelmeden, 
tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Hani 
mutlu anlar yaşayacağınızı bildiğiniz 
günden önceki gece tatlı tatlı heye-
canlanırsınız, uyku tutmaz ya gözü-
nüzü, biz de o denli heyecanlıydık…

HEYECANLI KALABALIK
Tiyatronun girişinden alt kata 

inen merdivenler birden hareketlen-
meye başladı. Çocuk edebiyatının en 
önemli yazarları, çizerleri, yayınevi 
temsilcileri teker teker geliyordu; söz 
verdikleri gibi, tam saatinde. Ardın-
dan minik öğrenci arkadaşlarımız, 
anne-babaları, öğretmenleriyle, söz-
cüğün tam anlamıyla akın akın gel-
diler. Bu kadar çok kitabı birarada 
görmenin heyecanıyla alışverişe baş-
ladılar, sevdikleri yazarlarla, çizerlerle 
tanışma, onlarla konuşma, imza alma 
fırsatı da cabası! Bir görecektiniz, öyle 
mutluydular ki!

Katılım beklediğimizin çok üs-
tündeydi; o kata sığamayacağımızı 

anladık. Ümit Kireççi ve Rıdvan Şo-
ray, çevrelerini sarmış hayran kitle-
sini peşlerinde sürükleyerek üst kata 
çıktılar, çizgi roman atölyelerine ora-
da devam ettiler. Çiğdem Gündeş de 
‘Sessiz Kitap’ oyununu yukarı taşıdı. 
(Tıpkı sessiz sinema gibi oynanıyor bu 
oyun; ama kitap adı anlatmaya çalışı-
yorsunuz.)

Alt katta Işık Soytürk, minik hay-
ranlarına mitolojik öyküler anlatıyor-
du; sonunda ortaya çıkan maskeleri 
birbirlerine gösteriyor, yüzlerine takı-
yor, neşe dolu kahkahalar atıyorlardı. 
Bir diğer köşede Seza Kutlar Aksoy, şi-
rin okurlarını çevresine toplamış, on-
larla birlikte kısa öyküler yazıyordu.

Henüz tiyatro salonunda olanlar-
dan söz etmedim; şölen orada da tüm 
hızıyla devam ediyordu. Bu özel gü-
nün fikir annesi, koordinatörü Sevim 
Ak minik bir konuşma yapmış, Barış 
İçin Müzik Grubu neşe dolu müzikle-
riyle tüm davetlileri coşturmuş, Betül 
Sayın elinde şirin kuklası Köstebek 
Kuki ile herkesi kahkahalara boğmuş-
tu bile.

Zeynep Cemali ve Tarık Pabuççu-
oğlu’nun okuduğu güzel öyküleri, 
Aytül Akal’ın masalları izledi. Öğlen 
12.00’de verilen yarım saatlik arada 
bile hem alt hem üst kat fuaye alanları 
cıvıl cıvıldı.

Davetliler yeniden salonda top-
landılar ve bu şenliğe katkıları olan 

ÇYDD Şişli şubesi çocuk korosunun 
güzel şarkılarına alkışlarla eşlik ettiler. 
Onları tiyatro oyuncuları Gökçer Genç 
ve Alper Kul izledi; güzel sesleriyle, 
müzik eşliğinde öyküler okudular. Ye-
şim Armutak rengârenk oyuncak ko-
leksiyonunu, Bilgin Adalı görüntüler 
eşliğinde Çatalhöyük ve buluşları, Sü-
leyman Bulut büyük Atatürk’ü anlattı. 
Pedagog-yazar Özlem Mumcuoğlu öğ-
retmenler ve velilerle, çocuk ve kitap 
ilişkisi üzerine yaptığı araştırmaların 
sonuçlarını paylaştı.

Bugünün en güzel anı, şenlik so-
nunda kitap satışından elde edilen 
tüm gelirin ÇYDD Eğitim Fonu’na 
bağışlandığı andı. Çabalar boşa çık-
mamıştı, verilen sözler tutulmuştu. 
Bu işe yüreğini koyan herkes (Can Ço-
cuk Yayınları, Günışığı Kitaplığı, bize 
hem tiyatro salonunu sağlayan hem de 
çevre okullardan yüzlerce öğrenciyi on 
adet servis aracıyla taşıyan Şişli Bele-
diyesi, kendi arşivlerindeki kitapları 
sorgusuzca bağışlayan onlarca yazar, 
çizer) mutluydu. Bir sonraki şenlik 
için planlar yapılmaya bile başlamış-
tı… Uzun sözün kısası, yorgunluğu-
muza değmişti! 

Hande ANAPA

Türk çocuk edebiyatının emek verenleri, Türkan Saylan anısına ÇYDD’ne yardım için 9 Haziran 
Çocuk Şenliği’nde buluştular. Bir yayıncı dostumuz da bu etkinliği İyi Kitap için kaleme aldı.

Güzel bir buluşma




