
bir parçası haline getirdiği için seriye 
onun adını vermek istedim. Serideki 
Rauf ’un dış görünüşünü ve karakter 
özelliklerini oluştururken de ondan 
esinlendim. Aslında serinin ortaya 
çıkışının ilginç bir hikâyesi yok. Kar-
deşimin Japonya seyahati sırasında 
ziyaret ettiği otomobil fuarında çektiği 
bir araba fotoğrafını görünce, kafam-
da Geleceğin Anahtarı’nın ilk sahnesi 
oluştu. Zaten bilimkurgu beni ço-
cukluğumdan beri çok etkileyen bir 
türdür. Dilediğimce bir gelecek oluş-
turma fikrini hep büyüleyici bulmu-
şumdur. Böylece "Rauf ve 2125’liler 
Kulübü"nü yazmaya başladım.

Bu heyecanlı ve sürükleyici bi-
limkurgu-fantastik seri gelecekte ge-
çiyor ve kahramanlarınız zamanda 
yolculuk yaparak geçmişe gidiyorlar. 
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İyi Kitap’ta bu ay…

Şubat; tatil ayı. Herkesin bol bol okumaya 
vakti olacak. Bu ay size “edebiyatta 

engellilik” temalı bir dosya hazırlayarak 
çocuk ve gençlik edebiyatında engelliliği 

görünür kılan kitapları tanıttık. Sevim Ak, 
Vasconcelos, Erol Büyükmeriç, Zeynep 
Cemali, Ayfer Gürdal Ünal, Bénédict 

Gourdon, Marie Aude Murail dosyada yer 
bulan yazarlarımızdan. Braille alfabesini 

keşfeden Louis Braille’in hayatını ise 
bilhassa okuyun. Şiirsel Taş’ın da belirttiği 

gibi, bu kitap engelliliğin başka bir  
cephesine ışık tutuyor. 

Bu ay gençler biraz torpilli: Camdan Kale 
adlı çok satan kitabın yazarı Jeanette 

Walls’dan Atlar Kadar Özgür, Nuh 
Tufanı’nı bir kızın gözünden anlatan 

Dünyanın Sonu Değil, kanserli iki gencin 
aşkını konu edinen Aynı Yıldızın Altında… 
Macera severler ise Genç Sherlock Holmes 

serisinden Kırmızı Sülük’ü kaçırmasın.
Son olarak yeni köşemizden bahsedelim. 
Aynanın İçinden adını verdiğimiz köşede 

klasikleşmiş ya da klasikleşmeye aday 
kitapları tanıtacağız. Alice’in aynasından 

bakalım neler görünecek!..  

Almıla Aydın, “Rauf ve 2125’li-
ler Kulübü”nün maceralarını serinin 
son kitabı Zaman Tutsakları ile sür-
dürüyor. Serinin ilk kitabı Geleceğin 
Anahtarı’nda 2137 yılında yaşayan 12 
yaşındaki Rauf ve arkadaşları ile tanış-
mıştık. Rauf ’un, arkadaşları Kayla, Eris 
ve Çağla ile birlikte kurduğu ve sadece 
2125 doğumluların katılabildiği kulüp, 
çocukların hayatına renk ve macera 
katmıştı. Başarılı bir bilim adamı olan 
Ortiz Kendal, nam-ı diğer Hurdacı ve 
doyumsuz, hep daha fazlasını isteyen 
Santini’nin çocukların hayatına girme-
siyle dozu artan macera Geçmişten Ge-
len Şövalye ile devam etmişti. Rauf ve 
arkadaşları Zaman Tutsakları adlı son 
kitapta yine Hurdacı’nın peşine takılı-
yor, geçmişten gelen sandığın kapağını 
aralıyor, yeni türeyen hologramların 

Zamanda tutsak 
olmak…

ve Santini’nin izini sürüyor. Rauf; sarı 
saçlı, mavi gözlü, Ala isimli kızı tekrar 
göreceği anı sabırsızlıkla bekliyor. Al-
mıla Aydın ile heyecan dozu yüksek 
bu sürükleyici seriyi konuştuk… 

Rauf ve arkadaşlarının macera-
ları Zaman Tutsakları isimli üçüncü 
kitapla devam ediyor. Serinin Gele-
ceğin Anahtarı adını taşıyan ilk ki-
tabının başında okura, Rauf adında 
bir çocuğun gerçekten var olduğunu 
söylüyorsunuz. Kimdir bu Rauf, se-
rinin oluşumunda rolü var mı?  

Rauf, çocukluk arkadaşlarımdan 
birinin –şimdi 14 yaşında olan– oğlu ve 
aynı zamanda kitaplarla ilgili sohbet-
lerini pek sevdiğim, kitaplara tutkuyla 
bağlı biri. Okumayı, kitapları böyle-
sine çok sevdiği ve hayatının önemli 

“Rauf ve 2125’liler Kulübü” serisi, üçüncü kitap Zaman 
Tutsakları ile devam ediyor. Rauf, arkadaşlarıyla birlikte yine 
Hurdacı’nın peşine takılıyor, geçmişten gelen sandığın  
kapağını aralıyor ve Santini’nin izini sürüyor.



Ama çok ilginçtir ki geçmişe-gelece-
ğe seyahat edebilen 12 yaşındaki bu 
çocuklar bilgisayar, cep telefonu gibi 
teknolojik aygıtlarla iç içe değiller; 
ormandaki bir barakada toplanıyor-
lar, kütüphanede araştırma yapıyor-
lar... Özellikle mi kahramanlarınızı 
teknolojiden uzak tuttunuz?  

Aslında bilimkurgu deyince akla 
ilk gelen robotlardan ve mekanikten 
özellikle uzak durmak istedim. Tekno-
lojinin ise ön planda olmamasına gay-
ret ettim; aksi takdirde içerik yapay-
laşıyormuş gibi geliyor bana. Rauf ve 
arkadaşlarının teknolojik aygıtlardan 
yararlandıkları da oluyor. Ancak gü-
nümüzdekilerden daha gelişmiş olsa 
da bisiklete binmeleri, üşüdüklerinde 
içine “ısı sabitleyici toz” katarak çay iç-
meleri, kitapları bir ekrandan değil de 
dokunarak okumaları, bilgisayarlarla 
örülmüş bir dünyada yaşamalarından 
daha doğal görünüyor gözüme. Hat-
ta hologramlara bile insanî özellikler 
katmaya çalıştım; vücut ısısı yayan ho-
logramlar gibi...

Ve dayanışıyor çocuklar; Santi-
ni’ye, kötülere karşı elbirliğiyle mü-
cadele ediyorlar; gerçekten sıkı dost-
lar. Dostluk hep ön planda kitapla-
rınızda, ki günümüz çocuklarından  

giderek uzaklaşan kavramlar dost-
luk, arkadaşlık, paylaşım, dayanış-
ma... Geleceğin çocuklarını nasıl gö-
rüyorsunuz?

Dostluk benim hayatımda ön plan- 
da olduğu için bütün kitaplarımda da 
öyle... Diğer yandan dediğiniz doğru; 
arkadaşlıklar, paylaşımlar gittikçe sa-
nal dünyayla sınırlı kalmaya başladı. 
Çocuklar sohbet etmek ya da oyun 
oynamak için bir yerde buluşmak ye-
rine bilgisayar aracılığıyla konuşmayı, 
oynamayı tercih ediyorlar. Aslında gü-
nümüzün şartları da çocukları buna 
itiyor. Oyun oynayacak yeşil alan bı-
rakmaz, eğitim sistemini masa başında 
ders çalışmayla sınırlarsak farklı bir 
sonuç bekleyemeyiz. Ben yine de ge-
leceğe iyimser bakmaya çalışıyorum. 
Bizden sonraki nesillerin teknolojiden, 
ona esir olmadan faydalanacak kadar 
akıllı olacaklarını düşünüyorum.

Hologramlarla karşılaşıyoruz ki-
tapta; gerçeğinden daha da gerçek ve 
güzel görüntülerle. Santini’nin gerçek 
olanla derdi nedir; Çağla’nın dediği 
gibi gerçek olanla bir alıp veremediği 
var bu adamın…

Santini son derece kibirli ve açgöz-
lü biri... Hep her şeyin daha fazlasını 
elde etmek istiyor. Gerçeğinden daha 
gerçek görüntüler buna bir örnek. Do-
yumsuzluğu, onu sınırları zorlamaya 
itiyor ve bu sırada bilimin gücünden 
faydalanıyor. Aslında Santini günü-
müzde de karşılaşabileceğimiz güç 
tutkunu insanlardan çok farklı değil.

Çocukların dikkatini her an canlı 
tutacak çok eğlenceli bir dil kullanı-
yorsunuz ve onları hiç de hafife alma-
dığınız gayet açık şekilde görülüyor. 
Kimi çocuk kitaplarındaki önemli 
sorunlardan biri de bu diyebilir mi-
yiz; onları hafife almak, çokça zeki 
olduklarını hesaba katmamak… 

Çok teşekkür ederim... Evet, kesin-
likle hafife almıyorum, hatta sürekli 
kendimi geliştirerek onlara yetişmeye 
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çalışıyorum. Çocuklara yazmanın ye-
tişkinlere yazmaktan daha kolay oldu-
ğunu düşünmek büyük bir hata. Hele 
bu hatayı yapan, çocuklardan daha ile-
ride olduğu yanılgısına düşen kişi ço-
cuklar için yazıyorsa durum daha da 
vahim. Çocuklar hem daha hızlı dü-
şünüyor hem de yetişkinlerin kalıplaş-
mış bakış açılarının dışına çıkıyorlar. 
Üstelik oldukça da zor beğeniyorlar. 
Her alanda olduğu gibi, çocuk kitapla-
rı yazarı da hitap ettiği kitleyi ciddiye 
almak zorundadır.

Zaman kavramıyla ilgili bir sor- 
gulama var aslında Zaman Tutsak-
ları’nda. Bir bilim adamı olan Hurda-
cı, “Zaman birimlerinin biz insanlar 
tarafından uydurulmuş olduğunu hiç 
düşündün mü Rauf? Zamanı ölçmeye 
ne kadar meraklı olduğumuzu?” di-
yor. Hurdacı, Rauf ’a verilen kum sa-
ati üzerinden zaman tutsaklığından 
nasıl kurtulunabileceğini anlatıyor. 
Zamanı etkileyebilmek, ona esir ol-
mamak mümkün mü sizce? 

Günlük hayatımızı kolayca planla-
yıp programlayabilmek için bir şekil-
de zamana hükmetmeye çalışıyoruz. 
Ama pek başarılı olduğumuz söyle-
nemez! Örneğin ben; bir işi yaptığım 
sırada, kendimi aynı zamanda ardın-
dan yapacağım işi düşünürken bulu-
yorum. Bu da sürekli zamanla yarış 
içinde olduğumu gösteriyor. Acelemiz 
olmadığında bile koşturuyor olmamız 
ise kimin kime hükmettiğinin göster-
gesi... Kurduğumuz bu sistem içinde  

Rauf ve 2125’liler Kulübü 
Zaman Tutsakları

Almila Aydın
Altın Kitaplar, 144 sayfa



zamanın esaretinden kurtulmamız imkânsız gibi görünü-
yor... Elbette eşit zaman dilimlerinin bazen olması gereken-
den hızlı, bazen de yavaş geçtiği hissine anlaşılır bir açıkla-
ma getirip, o hissin kaynağını yönlendirmeyi başardığımız-
da neden olmasın!

Uzunca bir zamandan beri İtalya’da, ormanın içinde 
bir evde yaşıyorsunuz. Yaşadığınız ortamın da yazdığı-
nız hikâyelere katkısından söz edebilir miyiz?  Orman 
size malzeme sunuyordur sanırım… 

Evet, on yedi senedir İtalya’da, dağda bir ormanda yaşı-
yorum. Önümden geyiklerin, sincapların zıplayarak geçti-
ği, mevsiminde evimden birkaç metre uzakta kestane top-
ladığım bir ormanda... Elbette sunuyor, şimdi düşününce 
ormanın rol almadığı kitabım neredeyse yok. Hatta yazdı-
ğım serilerden birinin adı “Orman Evindeki Sırlar”. Orma-
nın verdiği sükûnetin yanı sıra taşıdığı gizem de var sanı-
rım, bu da hayal gücümü besliyor.

Seri yazmanın handikapları, yazarı zorlayan yanla-
rı ve öte yandan sağladığı kolaylıklar üzerine konuşa-
bilir miyiz? Başlangıçta tüm serinin bir taslağı oluyor 
mu kafanızda; Rauf serisinin kaç kitaptan oluşacağını, 
hikâyenin nereye varacağını planladınız mı örneğin? 
Yoksa kahramanlar mı sizi bir yerlere sürüklüyor? 

Seri yazmanın benim için en büyük kolaylığı, seri yaz-
dığımda ana mekânları, karakterleri bir kere oluşturmamın 
yetiyor olması. Böylece sonraki kitaplarda tanıdığım karak-
terlerle ilerlemek, arkadaşlarımla yol almak gibi rahat olu-
yor. Oluşturduğum mekânlar ise bir bakıma yaşam alanıma 
dönüşüyorlar. Ancak diğer yandan “Rauf ve 2125’liler Ku-
lübü” gibi birbirine bağlı noktaları olan bir seriyse dikkatli 
olmam gerekiyor. Bir önceki kitapta açıkta bıraktığım bir 
konuyu, bir sonrakinde mantıklı bir sonuca ulaştıramaz-
sam ya da hikâyeler arasında uyuşmazlık yaratırsam, kendi 
yazdığım kitaplara hâkim olamıyorum demektir ve böyle 
bir durumun kesinlikle başıma gelmesini istemem. O yüz-
den aklımın bir yanı yazdığım her seriyle ayrı ayrı meşgul 
oluyor, onlardan kopmamaya gayret ediyorum. Tüm seri-
nin taslağı olmasa da, bir sonraki kitapla ilgili bir gidişat 
belirliyorum. Bunun ötesi kitaplardaki karakterlerin insafı-
na kalmış! Yani dediğiniz gibi, kahramanlar beni sürüklü-
yor, yönlendiriyor. Rauf ’un ya da yazdığım diğer serilerin 
kaç kitaptan oluşacağını belirlemiyorum; çocuklar okuyup 
sevdikleri ve ben yazmaktan keyif aldığım sürece o serileri 
yazmayı sürdürürüm diye düşünüyorum.

Kitabın sonunda Hurdacı, çocuklara “Geçmişten Ge-
len Şövalye projesinin parçası olur musunuz?” şeklinde 
bir soru yöneltiyor ve serinin devamının geleceğini an-
lıyoruz.  Kahramanlarınız nasıl bir maceranın peşinden 
koşacaklar bu kez?

Bir sonraki kitapta çocuklar biraz daha büyümüş ola-
caklar. Seyahat alanları genişleyecek. Zaman Tutsakları’nda 
ortaya çıkan Ala, ana karakterlerden birine dönüşecek. 
Önceki kitaplarda üstü kapalı geçtiğim kimi konular açık-
lık kazanacak. Santini’nin yanı sıra başa çıkmaları gereken 
başkaları da olacak. “Rauf ve 2125’liler Kulübü” okunduğu 
sürece yazmaya devam edeceğim.  

Elif ŞAHİN HAMİDİ
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isyan bayrağını çekip Kırmızı’yı terk 
ediyor. Her birinin bir kısmını ken-
di rengine boyadığı tekneyle gölde 
ilerlemeye çalışan üç arkadaş, önce 
Kırmızı’dan kurtulduğuna memnun 

olsa da tekne istedikleri gibi ilerle-
meyince onun yokluğunu hissedi-
yor. Kulübede tek başına kalan Kır-
mızı ise zorbalık yapacak kimseyi 
bulamayınca kendine zulmetmeye 
başlıyor ve ne kadar çekilmez biri 
olduğunu fark ediyor. Sonunda dört 
arkadaş tekrar bir araya geliyor, 
Kırmızı’nın baskın karakterini diz-
ginliyorlar. Dostluk da böyle değil 
midir zaten? Farklı huylarımızı, 
yeteneklerimizi birbirimiz yararı-
na kullanır, birbirimize zarar vere-
bilecek yanlarımızı ise törpüleriz.

Kırmızısarısiyahbeyaz’ın bitişik 
yazılmış olması bana arkadaşları 
atışmalardan ve uzaklaşmalardan 
sonra bir araya getiren güçlü bağ-

ları simgeliyormuş gibi geldi. Arka-
daşlıklar bizi toplumsal birlikteliklere 
götüren küçük kapılardır. Çocukların 
dostluklarına çok güveniyorum ben. 
Kitaplarla, şarkılarla, şiirlerle, oyun-
larla büyüyen çocuklara… Dünyayı 
çocuklar kurtaracak!

bacadan çıkan dumanın içine dalıyor 
ama ne yapsa beyazlığından kurtula-
mıyor Pudra. Gerçi yarasa arkadaşla-
rı onu beyaz olduğu için dışlamıyor 
ama en önemlisi Pudra’nın kendini 

olduğu gibi kabullenmesi değil mi? 
Arkadaşlarının yanından kaçıp gidi-
yor uzaklara, kendisi gibi beyaz renkli 
arkadaşlar edinmeye. En sonunda, onu 
seven, olduğu gibi kabul eden sevgili 
dostlarına dönmek isteyen Pudra yolu 
bulabiliyor mu acaba? Arkadaşları onu 
özlüyor mu? Bu soruların cevapları Be-
tül Sayın’ın muzip resimleriyle hayat 
verdiği sayfalarda gizli. 

Sözünü edeceğim diğer resimli ki-
tap ise dostluk ve zorbalık temalarını 
ele alan Kırmızısarısiyahbeyaz.  Sarıga-
ga Yayınları’nın dilimize kazandırdığı 
kitap Flamancadan çevrilmiş. Kırmızı, 
Sarı, Siyah ve Beyaz adlı 
dört arkadaşın arala-
rındaki ilişkiyi anlatan 
kitaba Kırmızı’nın zul-
mü damgasını vuruyor. 
Baskın karakter Kırmı-
zı, arkadaşlarının iste-
diklerini yapmalarına 
izin vermeyince Sarı, 
Siyah ve Beyaz artarda 

Dostluk üzerine hepimizin güzel 
anıları vardır. Peki, dostluğun özün-
de, bizden farklı olanla yan yana (eğer 
çocuksak alt alta üst üste de olabilir) 
yaşamanın, başka başka yetenekler ve 
ilgi alanları arasında yoğrulmanın 
olduğunu söylesem dostluğa fazla-
ca mı anlam yüklemiş olurum?

Lisede aynı okulda okuduğum 
arkadaşlarımla hâlâ görüşürüz. 
Aynı okula gittiğimiz için günün 
çoğunu birlikte geçiren çocuklar-
dık. Çocukluktan gençliğe geçer-
ken, ergenliğin sancılı süreçlerini 
beraber yaşadık. Belki büyüme 
denen bu çetrefilli dönemde yan 
yana olduğumuz için, belki de 
“öteki” kavramı siyasi gündemin 
içinde olumsuz bir anlam yüklen-
mediğinden, farklı aile yapıları ve 
kurallarla şekillenmemize rağmen 
birbirimizi hiç ötelemedik, türlü 
huylarımızı garipsemedik. Kimi-
miz çekingen, kimimiz öğretmenleri-
mizin tabiriyle “cadaloz”duk. Çalışkan, 
kopyacı, beyaz tenli, esmer, şişman 
veya inceciktik. En esmerimize “beyaz 
gelincik” lakabını o dönemde taktık. 
Hepimiz sivilceliydik. Kimse kimseye 
nereli olduğunu, hangi dinden oldu-
ğunu sormaz, bunlar bizi birbirimiz-
den uzaklaştıran sebepler olmazdı. 
Meğer böylece bir arada yaşamayı öğ-
renmişiz de, haberimiz yokmuş. 

Peki, metropolün ortasında, skan-
dallarla çalkalanan siyasi gündemde, 
öteki kavramının dilimize pelesenk 
olduğu zamanlarda tam da ihtiyaç 
duyduğumuz, tebessümle hatırladığı-
mız, çocukluktan kalma o naif dostluk 
bağını bana anımsatan ne oldu? Tabii 
ki resimli çocuk kitapları! Günışığı 
Kitaplığı’ndan çıkan, Betül Sayın’ın ya-
zıp resimlediği Rengini Arayan Pudra, 
bembeyaz bir yarasanın kapkara arka-
daşlarına benzemek için atıldığı ma-
ceralı yolculuğu anlatıyor. Siyah ola-
bilmek için kargaların tüylerini alıyor, 

Farklılıklar üzerine  
iki ayrı hikâye
Rengini Arayan Pudra, bembeyaz bir yarasanın kapkara arkadaşlarına benzemek için atıldığı maceralı 
yolculuğu anlatıyor. Kırmızısarısiyahbeyaz ise ilginç öyküsüyle arkadaşlık, zorbalık ve uzlaşmanın 
doğası üzerine düşündürüyor.

Ezgi BERK

Rengini Arayan Pudra
Betül Sayın

Günışığı Kitaplığı, 31 sayfa

Kırmızısarısiyahbeyaz
Brigitte Minne

Resimleyen: Carll Cneut
Çeviren: Türkay Yalnız

Sarıgaga Yayınları, 31 sayfa
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da gücü ne olursa olsun tüm canlılar 
kaplan kesilir.

Dino Buzzati’nin “Yumurta” adlı 
eşsiz bir öyküsü vardır; bir annenin 
çocuğu aşağılanınca neler yapabilece-
ğini anlatır. Anne küçücük gövdesiyle 
silahlara, tanklara karşı koyar ve tüm 
dünyayı dize getirir. Bu savaşın sonun-
da barış için ne istediği sorulduğunda 
çocuğunun aşağılanmasına sebep olan 
yumurtadan başka bir şey istemez. 
Bayan Pimpirik de bazı hâlleriyle bu 
öyküyü anımsattı bana. Özellikle ki-
tabın son bölümünde sevgili kedisi 
Pamuk’la sokak kedisi diye alay ettik-
lerinde yaptıkları, sevginin ve sadaka-
tin gücünü gösteriyor. 

Bayan Pimpirik’i okurken tuhaf, 
farklı ve başka olmanın güzelliğini, o 
başkalıkla renklenen çocukluğumu-
zu düşündüm. Mahallemde gizemli 
yerler, tuhaf kişiler vardı, içimde hem 
korku hem de merak duygusu uyandı-
ran. İclal Dikici’nin yarattığı, çocukla-
rın keyifle okuyacağı Bayan 
Pimpirik de böyle bir karakter işte. 
İnsanın çocukluk anılarında iz bıra-
kan, zararsız bir deli, mahallenin uçuk 
kaçık neşesi.

mahallesine ve tuhaflıklarına rastla-
mak hem güldürdü beni hem de içimi 
burktu. 

Kitapta mekân ve karakterlerle 
birbirine bağlanan kısa öyküler farklı 
anlatıcıların ağzından aktarılıyor. İlk 
anlatıcı Kedi Pamuk; ardından farklı 
kişiler üzerinden ilerleyen öyküler so-
nunda Bayan Pi’nin öğrencisi Nihat’a 
bağlanıyor. Anlatıcı değiştikçe, okur 
Bayan Pi’yi farklı açılardan tanıyor ve 
her anlatıcıyla karşımıza yeni bir Ba-
yan Pi çıkıyor. 

MAHALLENİN NEŞESİ
Yalın bir anlatıma sahip olan met-

nin kurgusunda çocukların hayal gü-
cünün uzantısı olarak şekillenen sıra-
dışı olaylar gerçekleşiyor. Sözgelimi 
Bayan Pi baca temizlerken mahallede-
ki çocukların gözünde bir cadıya dö-
nüşüyor ya da düşlerinde, korkuların-
dan ötürü onları kaçıran bir uzaylıya. 
Bütün bunlar çocukların imgeleminin 
ürünü olsa da Bayan Pi’nin olağanüstü 
özellikleri yok değil. Bu özellikler, biri 
ona ya da sevdiklerine zarar verme-
ye kalktığında ortaya çıkıyor. Gerçek 
hayatta da böyle değil midir? Sevdik-
lerine zarar verdiğimizde cüssesi ya 

Bir mahallede, bir semtte, hatta 
bazen bir şehirde “başka” olan birine 
nasıl bakarız? O başkalık, normal ol-
duğumuza inandığımız bir yaşamın 
içinde bize hayli ayrıksı ve yabancı, 
hatta kimi zaman da biraz ürkütücü 
gelir. Hangimiz çocukken “Oraya git-
me!” “Onunla konuşma!” lafını duy-
madık ki?

Bayan Pimpirik ya da kısaca Bayan 
Pi, mahalledeki o farklı, tuhaf, gizem-
li insanlardan biri işte. Bir de kedisi 
var: Pamuk. İclal Dikici’nin, yarattı-
ğı karakterle aynı ismi taşıyan kitabı 
Bayan Pimpirik’te, Bayan Pi’yi önce 
Pamuk’un gözünden tanımaya başlı-
yoruz. Kedice ayrıntılarla bezenmiş bu 
anlatımla gözümüzde canlanan Bayan 
Pi, kabul etmek gerekir ki, gerçekten bi-
raz tuhaf. Ama hepimiz öyle ya da böy-
le biraz Bayan Pi değil miyiz aslında?

Aşırı titizliği, piyanosu, ilginç kıya-
fetleri, neşeli ve tuhaf halleriyle mahal-
leli için “sevimli bir deli”, “zararsız bir 
kadıncağız” olan Bayan Pi, çocukların 
gözünde büyük bir gizem. Bediş, Ha-
san, Ceren ve Savaş’tan oluşan “dörtlü 
çete”, özellikle de dedektifliğe merak 
duyan Hasan’ın etkisiyle Bayan Pi’yi iz-
lemeye başlar. Dürbünüyle Bayan Pi’yi 
izlerken onun bir cadı olduğuna ve di-
ğer cadılarla iletişime geçtiğine inanan 
Hasan, bunu arkadaşlarına da ispatla-
maya çalışır. Derken mahallede türeyen 
ve sadece yiyecek çalan hırsız dikkatleri 
üzerine çeker ama Hasan bu meselenin 
de Bayan Pi ile bir ilgisi olduğunu dü-
şünmektedir. 

İclal K. Dikici 2012 Tudem 
Edebiyat Ödülleri Öykü Yaşamdır 
Yarışması’nda birinciliği kazanan Ba-
yan Pimpirik adlı eserinde, çoğumuz 
için çok gerilerde kalan mahalle haya-
tını ve o hayatın parçası olan meraklı 
çocukları, mahalleliyi, esnafı ve de 
mahallenin tuhaf teyzesini anlatıyor. 
Bir yetişkin olarak Bayan Pimpirik’in 
öykülerini okurken, çocukluğumun 

İclal K. Dikici 2012 Tudem Edebiyat Ödülleri Öykü Yaşamdır Yarışması’nda birinciliği kazanan Bayan 
Pimpirik adlı eserinde, çoğumuz için çok gerilerde kalan mahalle hayatını ve de mahallenin tuhaf 
teyzesini anlatıyor.

Sevengül SÖNMEZ
Hepimiz biraz 
Pimpirik değil miyiz?
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Bayan Pimpirik
İclal K. Dikici

Resimleyen: Gökçe Akgül
Tudem Yayınları, 112 sayfa
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boyunca evlerinde gördüğü tek çılgın 
sahne, annesiyle babasını bir gün mut-
fakta tango yaparken yakalaması.) 
Derken Viktorya’nın odasından her 
gün birer birer kitapları kaybolmaya 
başlıyor. Hatta evdeki iki metrelik 
devasa duvar saati bile bir gün sırra 
kadem basıyor. Hayalleri adeta ger-
çek yaşamın içine sızmış gibi, Vik-
torya kontrol edemediği bu istiladan  
huzursuz oluyor.

BÜYÜK HAYAL USTASI
Evet, Viktorya’nın hayatında ger-

çekten de bir şeyler oluyor; ne olduğunu 
ise kitabın sonuna doğru anlayacak-
sınız. Ama olmaz, ben söyleyemem. 
Çünkü aynen benim gibi siz de şöyle 
yapmalısınız: Kitabı bir kez okuyup bu 
sırrı öğrenmeli, sonra bu sırrı bilerek 
kitabı baştan bir kez daha okumalısınız. 
Hayatın içine sızan büyüye edebiyat 
denir; ikinci okumada işte bunu çok 
iyi anlayacak ve “çocukluğunu, büyük 
bir çaba harcayarak, havadan daha 
hafif bir balon gibi tutan” bu büyük 
hayal ustasına –ya da “yazara” deyin is-
terseniz– şapka çıkartacaksınız. 

arkadaşları var; onlar duvar ve kitap 
sayfalarından geçip akşamları küçük 
giysi dolabından dışarı çıkıyorlar. 
Birinin adı Foster, sirkten kaçan uzun 
tüylü bir fil. Rusya’yı baştan başa 
dolaşan İspanyol küçük dansçı kız 
Juana var bir de.

Viktorya’nın nasıl biri olduğuna 
dair fikir sahibi oldunuz sanırım. Fran-
sa’nın küçük bir kasabasında, Chaise-
sur-le-Pont’ta, Batı’nın bu en sakin 
şehrinde oturuyor gibi görünse de o 
aslında Vahşi Batı’da Kızılderililerin ve 
Kovboyların arasında, tehlikeyle bu-
run buruna yaşıyor. Herkes “Viktorya 
hayal kuruyor,” diyor. O anne babasının 
Pigmeler tarafından rehin alınıp kur-
tarılmalarının imkânsız olmasını is-
tiyor; kazıklar üstünde bir eve, kürk 
bir şapkaya, yabani atlara sahip ol-
mak, Sibirya’da ya da uzayda bir görev 
üstlenmek istiyor. Ne var ki her akşam 
onu yıkanmaya zorlayan anne babasına 
Pigmeler ellerini bile sürmüş değiller. 
Atları, köpekleri, kürk bir şapkası yok 
ve gözleri açık hayal kurarken manda 
sürüleri sadece odasının tavasından 
geçiyor. Eh tabii, “Herkes Viktorya ha-
yal kuruyor,” diyor. Oysa Viktorya ger-
çek yaşam ile hayal dünyasını birbirin-
den daima ayırıyor. Gerçekliği bu ka-
dar yavan bulmasının sebebi de bu 
ayrımın farkında olması zaten. Bunu 
bizzat kendisi söylüyor. 

Bir akşam kendisinden bir yaş 
küçük “Küçük Jo”nun karanlık bir so-
kakta onu gizlice takip edip sonra da 
kulağına “Üç Şayen’i sen mi aldın?” diye 
fısıldamasıyla başlıyor her şey. Babasını 
külüstür arabalarının içinde Kovboy 

kıyafetiyle, önünde de bir tüfekle 
görüyor. Üstelik paltosunun 
etekleri çamur içinde. (Oysa 

babası Manupadec Kaz 
Ciğeri Ezmesi ve Kon-

servesi fabrikasında 
ürün şefi olarak çalışıyor 

ve Viktorya’nın yaşamı 

Edebiyat ne işe yarar? Bu soruya 
pek çok farklı yanıt verilebilir el-
bette. Ama özellikle çocuk edebiyatı 
söz konusu olduğunda, oyuncu ve 
hayalci insan varlığını rasyonel in-
sana dönüştüren süreçte onu hayata, 
hayatın sert gerçeklerine hazırlamaya 
yarar, diye yanıt verebiliriz pekâlâ. 
Ama bu demek değildir ki kitaplar 
rasyonalitenin sert gerçeklerini birer 
birer sayıp dökerek alıştırır genç insanı 
hayata. Tam tersine, günlük hayatın 
içine hayali ince ince zerk ederek 
yaparlar bu işi.  Hayal gücünü onun 
içine karıştırarak, çocukların büyülü 
gerçeğini tekrar kurarak; dünyaya, 
zamana, âna büyülü bir pencereden 
bakılabileceğini  anımsatarak, büyüm-
eye insanı yavaş yavaş alıştırırlar…

ÜÇ ŞAYEN NEREDE?
Timothée de Fombelle bu konuda 

bilhassa başarılı bir yazar. Dahası bu 
konuya kafa yorduğu açık. Çünkü Vik-
torya Hayal Kuruyor adlı kitabı tam 
da bu meseleyi konu ediniyor, kur-
gusuyla bize bu gerçeği hatırlatıyor; 
hatırlatmak ne kelime, bizzat yaşatıyor. 
Kitabın kahramanı Viktorya yalnız bir 
kız çocuğu. “Yalnız” derken, “anne 
babaların, çocuklarının ayaklarında 
çoraplarla kayda değer bir şey yap-
madan bir odada saatlerce birlikte 
oturup müzik dinledikleri kişileri 
tanımlamak için kullandıkları anlam-
da bir ‘arkadaş’ı” yok onun. Elbette 
arkadaşları var, ama onlar samuray 
kılıcı katana taşıyıp, pudralı perukalar 
takan ya da savaş boyalarıyla Amazon 
ormanlarında gezen kişiler. Elbette 

Hayaller, kitaplar  
ve büyüme sancısı…
Kitaplar hayal gücünü günlük hayatın içine zerk ederek; dünyaya, zamana büyülü bir pencereden 
bakılabileceğini anımsatarak, insanı büyümeye yavaş yavaş alıştırırlar. Timothée de Fombelle Viktorya 
Hayal Kuruyor ile bunu bir kez daha ispatlıyor.

Zarife BİLİZ

Viktorya Hayal Kuruyor
Timothée de Fombelle

Resimleyen: François Place
Çeviren: Şilan Evirgen

Yapı Kredi Yayınları, 80 sayfa
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biraz “soyut” kalmış bu yaklaşım. Se-
rap Deliorman kör bir insanın bakışla-
rını gayet iyi resmetmiş, yine de hedef 
kitlenin Arda’nın herhangi bir çocuk-
tan farkını anlaması çok güç. Tüm bu 
olağanlaştıma çabası meselenin üstü-
nü örtmüş ve anlaşılması zor bir hâle 
getirmiş neredeyse.

ALGININ ÇEŞİTLİLİĞİ
Bu kaygılarla kitabı 9 yaşındaki 

oğluma okuttum. İlk önce Arda’nın 
okuduğu kitaplar bir soru işareti ya-
rattı kafasında, ancak kitabın sonunda 
Arda’nın, “Anneciğim ben görürüm!” 
sözüne dek tam olarak anlayamadı 
meseleyi. “Çocuk kör mü?” diye sordu, 
yüzünde, “Niye bunu en baştan söyle-
miyor ki!” ifadesiyle... 

Doğum Günü Armağanı belli ki 
üzerinde epey düşünülerek, emek ve-
rilerek yazılmış, resmedilmiş iyi niyet-
li bir kitap. Yazar da çizer de en başta 
anlatmaya çalıştığım gibi, bu meselenin 
yaşamımızın doğal bir parçası olma-
sı gerekliliğinden, “Ağaç yaşken eğilir,” 
diyerek yola çıkmışlar. Ama o ağacın 
sakat ağaçlarla karşılaşma olasılığı 
bu kadar düşükken, o sakat ağaçların 
davranışlarına, yaşamlarına bu kadar 
uzakken, sezgileri ne kadar güçlü olur-
sa olsun bu anlatım sanki biraz “soyut” 
kalmış. 

Bu konuda daha fazla konuşmak, tar-
tışmak, yazmak... 

Oysa ülkemizde bu konu üzeri-
ne –hadi çocuklar için diye sınırla-
yayım– yazılmış kitaplar bile bir elin 
parmaklarını geçmiyor. O nedenle 
Erol Büyükmeriç’in yazdığı, Serap 
Deliorman’ın resimlediği kitabı çok 
önemli buluyorum. Okumaya yeni 
başlayan çocuklar için kaleme alınmış 
Doğum Günü Armağanı adlı kitap, 
gözleri görmeyen Arda’nın annesiyle 
birlikte doğum gününe hazırlandı-
ğı kısa bir zaman dilimini ele alıyor. 
Anne oğluna aldığı hediyeyi onun eri-
şemeyeceği bir yere kaldırarak pastayı 
almak için evden çıkıyor. Arda, kedisi 
Sarman ile birlikte annesini beklerken 
kendini kitap okuyarak oyalamaya ça-
lışıyor, ancak aklı hediyesinde olduğu 
için kendi çapında minik bir maceraya 
atılmaya karar veriyor. 

"ENGEL" NASIL ANLATILMALI?
Erol Büyükmeriç sıradan bir anne 

oğul ilişkisi kurgulamış hikâyesinde. 
Arda’nın kör olmasının onu bizden 
çok da farklı kılmadığını, bunun ola-
ğan bir durum olduğunu anlatmaya 
çalışmış. Yazarın bu olağanlaştırma 
gayretinden dolayı hiçbir şekilde 
Arda’nın kör olduğu belirtilmemiş. 
Körlerin dokunma ve ses duyularının 
gelişkinliğine vurgu yaparak Arda’nın 
durumunu aktarmaya çalışmış. En 
büyük ipucu Arda’nın Braille alfa-

besi (körler alfabesi) ile yazılmış 
kitaplar okuması. Ancak 

kitabın hedef kitlesi 
düşünülecek 

olursa 

Önce sakattı, sonra özürlü oldu, 
şimdi de engelli. Tanımlaması ne olur-
sa olsun yaşamımızın içinde sağlıklı 
bir şekilde konumlandıramadığımız, 
yaşamın kendisi kadar doğal canlılar, 
insanlar. Varlar, yaşamımızdalar, ama 
yok saymayı, görmezden gelmeyi ter-
cih ediyoruz. Onlarla temas kurmaya 
çekiniyoruz. Çünkü bunu nasıl yapa-
cağımızı bilmiyoruz, korkuyoruz. Bu 
konudaki tanımsal değişimi bile sorun-
lu görüyorum. En dolaysız, doğru ta-
nımın sakat olduğunu düşünüyorum. 
Peki, neden sakat demek bu kadar zor? 
Onları incitmemek için mi acaba? Ben-
ce meseleyi inceltme ihtiyacımızdan bu 
değişim. İnceltip normalleştirmeye ça-
lışma gayretinden. Ancak, normalleş-
me kabullenmekle başlar ve biz tanım-
lamayı kendimizce incelterek meseleyi 
kabullenmiş olmuyoruz ne yazık ki! 

Size tanıtmak için okuduğum ki-
tap, geçenlerde bir dergide rast geldi-
ğim, sakat biriyle yapılmış söyleşinin 
üstüne gelince süratle aklıma takı-
lanları döktüm ortaya. Çünkü aslında 

yapmamız gerekenin bu oldu-
ğunu düşünüyorum. 

Engelliliği anlatmak…
Okumaya yeni başlayan çocuklar için kaleme alınmış Doğum Günü Armağanı adlı kitap, gözleri 
görmeyen Arda’nın annesiyle birlikte doğum gününe hazırlandığı kısa bir zaman dilimini ele alıyor.

Raife POLAT

Doğum Günü Armağanı
Erol Büyükmeriç

Resimleyen: Serap Deliorman
Kaynak Yayınları, 32 sayfa

dosya
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Öykünün tadı…

Mesaj” öykülerini sanırım bu yüzden 
çok sevdim. “Şişedeki Mesaj” tıpkı bir 
film karesi gibi başlıyor. Pazar günü 
başka planları olduğu halde anne ba-
basının çekiştirmesiyle pikniğe gitmek 
zorunda kalan iki kardeş, her zamanki 
gibi sıkıntıdan patlayacaklarını düşü-
nürken hiç hesapta olmayan bir şeyle 
karşılaşırlar. Derenin dibinde onla-
rı bekleyen bir şişe, şişenin içinde de 
bir mesaj vardır. Çocukları alır bir te-
laş ama mesajın peşine düşmeden de  
edemezler. 

Yangın Tüpüyle Uçan Çocuk, beni 
güldüren, şaşırtan, düşündüren bir 
kitap oldu. Son öykünün kahramanla-
rından Semiha Teyze yedi kedisinden 
hangisini çok sevdiği sorusunu, “Hep-
sini severim,” diye yanıtlıyor. Keşke ben 
de onun gibi olabilsem ama huyum 
kurusun, kedilerin arasından, öykü-
lerin arasından hep bir “en sevdiğim” 
çıkar. Zamanla değişir bu “en sevdik-
lerim” ama illaki bir tane olur. Mesela 
bu kitapta en sevdiğim öykü “Şişedeki 
Mesaj”dı. Yok yok, “Antika Oyuncak”tı 
galiba. Ya da “Cips Paketinden Çıkan 
Cadı” mıydı acaba? Aa, “Korkuluk” 
vardı bir de, değil mi? 

Samet internette rastladığı bir videoyu 
bir haftadır tekrar tekrar izleyip yan-
gın tüpüyle uçmanın hayalini kurar-
ken kısmet ayağına gelir. Okullarında 
bir deprem ve yangın tatbikatı yapı-
lacaktır. Ama ne tatbikat! Aksilikler 
birbirini kovalarken Samet de acayip 
fikrini gerçekleştirmek için harekete 
geçer.

Bir başka sıradışı fikir barındıran 
“Arka Bahçedeki Göktaşı” öyküsün-
deyse, aylardır bahçesinde göktaşı ara-
yan Sinan’la tanışıyoruz. Onunki de en 
az Samet’inki kadar saçma bir hayal-
miş demeyin, olur mu olur. Sinan’ın 
çilek fidelerinin arasında gördüğü gri 
taş bir göktaşıdır belki ama Sinan’dan 
başka hiç kimse öyle olabileceğine ih-
timal vermez. Kim bilir, belki de o kim-
seler hayatlarında ilk ve son kez kar-
şılaşacakları bir fırsatı kaçırıyorlardır.  
Olur mu olur.

ŞAŞIRTICI SONLAR
Miyase Sertbarut, Samet ve Sinan 

gibi tutkulu, bazen gözü pek bazen 
oyuncu çocukları anlatırken pek çok 
farklı temayı da konu ediniyor. Zor-
balık, dürüstlük, hata yapmak ve adalet 
bunlardan birkaçı. Örneğin “O Çocuk” 
öyküsünde sınıflarına gelen zorba bir 
çocuktan dert yanan bir kıza kulak ve-
riyoruz. Anlattığı hikâyeyle öfkeleni-
yor, dertleniyor, üzülüyor, ne yapılabilir 
diye kara kara düşünüyor insan. Der-
ken öyküdeki zekice bir manevranın 
ardından zorbalığı bir kenara bırakıp 
adaleti sorgulamaya başlıyor.

“Kırmızı Karanfil” öyküsü ise 
komşusuna bir oyun oynamak iste-
yen Esin’in gözünden anlatılıyor. Esin 
“haince” bir plan yapıp uyguluyor 
ama hangisi daha “hainceydi” diye 
düşündüren öyle bir sonla karşılaşı-
yor ki neye uğradığını şaşırıyor. Son 
demişken, Sertbarut’un kimi öyküle-
rinde beklenmedik bir sonla ters kö-
şeye yatacağınızı da şimdiden söyle-
yeyim. “Antika Oyuncak” ve “Şişedeki  

Öykü üzerine hazırlanmış pek 
çok dosya ve makalede öykünün ro-
mana göre daha az tercih edildiğini 
okumuşumdur. Ve aslında romandan 
çok şiire yakın olduğunu. Öykü ki-
taplarında fazlalığa yer yoktur, yazar 
öykülerini konuyu fazla dağıtmadan 
anlatır. Okursa kitaptaki hikâyelerle 
uzak âlemlere gidip gelir. Ben biraz da 
bu yüzden severim öykü kitabı okuma-
yı. Çocukken de severdim. Hem, kita-
bı maceranın devamını merak ederek 
kapatmaktansa, güzel bir hikâyeyi bir 
oturuşta başından sonuna okumak hiç 
fena fikir değildi. Bazı öyküler eğlendi-
rir, bazıları ilginç, acayip, sıradışı şeyler 
düşündürürdü. Miyase Sertbarut’un 
Yangın Tüpüyle Uçan Çocuk adlı öykü 
kitabının da bende benzer bir etkisi 
oldu.

Kapaktaki sıradışı resimden başla-
yalım. Yangın tüpünün üzerinde zevk-
ten dört köşe bir çocuk, havalanmış, 
hakikaten de yangın tüpüyle uçuyor. 
Kitaba adını veren ilk öyküden bir 
çizim bu. Sayfaları çevirince çocuğun, 
yani Samet’in yangın tüpüyle gerçekten 
uçup uçmadığı gizemini çözüyoruz. 

Daha çok romanlarıyla tanıdığımız Miyase Sertbarut’tan bir öykü kitabı: Yangın Tüpüyle Uçan Çocuk. 
Sertbarut öykülerinde tutkulu, bazen gözü pek bazen oyuncu çocukları anlatırken zorbalık, dürüstlük, 
hata yapmak ve adalet gibi pek çok temayı da konu ediniyor.

Sedef PEKİN

Yangın Tüpüyle Uçan Çocuk
Miyase Sertbarut
Tudem Yayınları 

96 sayfa
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“Kumkurtları” nerede yaşar?

hayat. Tatlı bir hayal. Kum-
kurdu, aramak ve öğren-
mek. Kendisinin de dediği 
gibi öykünün ta kendisi. 
Hikâyelerin, uydurmacala-
rın, masalların kaynağı. Bi-
raz da büyümek, maalesef.

Åsa Lind, bilge kurdun 
ve meraklı kızın hayata 
dair sohbetlerini ne ders 
veren bir dille yazmış ne 
de zorlama bir çocuksu-
lukla. Bir zamanlar çocuk olduğunu 
unutmadan, çocukça yazmış; merak 
eden, yetinmeyen, eşeleyen, hayalci ve 
sınırsız bir dille. Yetişkinlere, nedenle-
rini açıklamadıkları kurallar koymala-
rının çocukların canını nasıl sıktığını, 
sorumlulukların hayatlarını nasıl ke-
yifsiz hâle getirdiğini fısıldamış. Pan-
tolon ceplerinde biriktirilenlerin çöp 
değil, sahibine ait çok kıymetli eşyalar  
olduğunu, örneğin. 

Dünyanın en tuhaf hayvanı olarak 
gördüğü insanı bir de Kumkurdu’nun 
dilinden dinlemek, çocukların yetiş-
kinlere ve dünyaya bakışını anlamaya 
yardımcı olabilir.  

aldığında sağlanan adaleti, rüyaları, 
hayvanları, gerçeği ve ölümü, anla-
yacağınız her şeyi biliyor Kumkurdu. 
Zackarina’ya özgü bir dil olan Zacka-
rinacayı bile. İşte bu yüzden işler ters 
gitmeye, sorular aklını kurcalamaya ve 
yetişkinlerin dünyası canını sıkmaya 
başladığı anda soluğu sahilde alıyor 
küçük kız. Birbirlerini bulmaktan çok 
mutlu olan bu iki dost, tepe üstü dura-
rak ülkelerine isim seçiyor, futbol maçı 
yapıyor, denizin üzerinde uçuyor bir-
likte. Kumkurdu, otomobilin arızasını 
anında çözebilecek ve bebek melekle-
re bakıcılık yapılabilecek kadar bece-
rekli; burnuna konan kelebeği rahat-
sız etmemek için kıpırdamayacak ve 
Zackarina’ya çay daveti için mektuplar  
gönderecek kadar ince. 

BİLGE BİR DOST
Her şeyi bilse de Zackarina’nın so-

rularına cevap vermiyor, gideceği yolu 
işaret etmiyor Kumkurdu. Hikâyeler 
anlatıp, oyunlar oynuyor dostuyla. 
Çünkü o, bildiği her şeyi kumdan ka-
leler yaparken, sonbahar yapraklarını 
eşelerken ya da yüzerken paylaşacak 
kadar bilge. Zackarina’nın anneanne-
sinin anneannesini, hatta dinozorları 

tanıyacak kadar uzun zamandır 
yaşıyor ve ölümle, karıncalar-

la, yıldızlarla yoldaş. Yetiş-
kinlerin çocuk oldukları 

zamanları nasıl hızla 
unuttuklarını da bi-
liyor, bitmek bilme-
yen koşuşturmaları 
arasında yitirdikleri 
şeyin ne olduğunu 
da. Kumkurdu, can 
sıkıntısıyla kumları 

eşeleyen kız çocuğu-
nun bulduğu eğlen-

celi yol arkadaşı. Bütün 
soruların cevabını sakla-

yan bir bilge. Kumkurdu, 

Zackarina küçük ve yalnız bir kız. 
Sahilde bir evde, onun isteklerinden 
çok daha önemli işlerle meşgul olan 
anne babasıyla yaşıyor. Annesi sürekli 
işe yetişmek zorunda, evde olan baba-
sının ise acil ve önemli işleri hiç tüken-
miyor. Çevresinde vakit geçirebileceği 
yaşıtı kimse yok ama doğayla arkadaş-
lık etmede maharetli. Zackarina tüm 
yaşıtları gibi her şeyi merak ediyor, ye-
tişkinlerin hayatı ve kuralları ona çok 
sıkıcı geliyor. 

Derken günün birinde, eğlenceli 
şeylerle vakit geçirmek yerine sıkıcı iş-
lerle uğraşan babasından uzaklaşmak 
için gittiği sahilde Kumkurdu’yla tanı-
şıyor. Güzelliği ve bilgeliğiyle kimse-
nin yarışamayacağı bu ilginç hayvanla 
kısa sürede dost oluyorlar. Dünyada-
ki bütün soruların cevapları, bedeni 
altın gibi parlayan Kumkurdu’nda. 
Çünkü o, süper akıllı yapan ayışığıyla 
ve güneşle besleniyor. Aslında sandı-
ğımızdan çok daha fazla şeye yeten 
zamanı, her an her yerde olan sonsuz 
evreni, hayal kurmak için ideal bir 
yer olan karanlığı, ödülü kaybedenler 

Åsa Lind’in unutulmaz kahramanı Kumkurdu daha şimdiden çocuk klasikleri arasındaki yerini aldı. 
Kuzey’den gelen bu harika üçleme, yalnız bir kız çocuğu ile sahilde rastladığı ilginç mi ilginç bir 
“kumkurdu” arasındaki dostluğu ve daha pek çok şeyi anlatıyor…

Işıl KIZILIRMAK

Kumkurdu 
Åsa Lind

Resimleyen: Kristina Digman
Çeviren: Ali Arda

Kanat Yayınları, 104 sayfa

Aynanın İçinden
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Eyvah, insana dönüştüm!

çözüm. 
Bakalım 
onların bul-
duğu çözümü 
tahmin edebilecek 
misiniz? Arkadaşlık 
teması üstünden iler-
leyen hikâye, hepimizin 
kafasındaki düşünce ka-
lıplarını kırıp alternatifleri-
ni eğlendirerek sunuyor. 
Kan sevmeyen vampirler, vampirleri 
ısıran insanlar derken ufkumuz geniş-
liyor. Sıcacık resimler kitabı daha da 
ilgi çekici kılıyor. Üstelik tipik vam-
pir hikâyeleri gibi sadece aksiyondan 
ibaret değil. Gerçi hikâyenin sonun-
da hâlâ bir şeyi bilmiyoruz: Monti ilk 
defa ne zaman kan içecek? Umalım da 
sağlığı bozulmasın bu yüzden. 

birinde, hayalet kılığına girmiş, ken-
di kendine eğlenen bir kız görüyor. 
Birden eski bir tabut fabrikası olan 
yuvasına kendi yaşında bir kızın ka-
tılması fikri hoşuna gidiyor. Birlikte 
oynayabilecekleri oyunları düşünü-
yor. Monti bunları düşünedursun, kız 
Monti’yi görüp içeri çekiyor. Kimsin, 
nesin derken Monti dökülüveriyor: 
“Ben bir vampirim.” Kız önce inanmı-
yor tabii ama Monti’yi ayna karşısında 
görünce (daha doğrusu göremeyince) 
jeton düşüyor. Gerçi kız, yani Luzi, 
pek de bildiğimiz kızlara benzemiyor. 
Monti’nin vampir olduğuna o kadar 
seviniyor ki kendisini ısırmasına bile 
izin veriyor. Gece yarısına kadar bek-
liyorlar ve sonunda büyük an geliyor. 
Ama Monti hâlâ zorlanıyor. Luzi hem 
çok sıcak hem de sabun kokuyor. Ama 
bu kadar çok beklemek Luzi’ye göre 
değil. Sonunda sinirlenip Monti’ye bu 
işin nasıl yapılacağını göstermek için 
onu ısırıveriyor. 

İKİ KAFADAR
Sinir içinde eve uçan Monti, he-

men kendini tabutuna atıyor. Kalk-
tığında ise hiç alışık olmadığı bir 
ışık var etrafta. Güneş ışığı! Üstelik 
Monti’ye zarar vermiyor. Monti ne ya-
pacağını bilemez hâlde çareyi Luzi’nin 
evine gitmekte buluyor. Zar zor eve 
ulaştığında Luzi’nin ona bıraktığı 
özür notuyla karşılaşıyor ve onu bek-
lemeye başlıyor. Luzi sonunda gelip 
Monti’ye hastalığının ne olduğunu 
açıklıyor. Monti bir insana dönüşmüş. 
İnsanların vampire dönüşmesi gibi, 
dolunayda ısırılan Monti de bir insan 
oluvermiş. İkisi de dehşet içinde ve 
hoşnutsuzlar. Luzi tanıştığı ilk ve tek 
vampirin insana dönüşmesinden dert 
yanarken, Monti de insan olmakla na-
sıl başa çıkacağını düşünüyor. 

Eh, bu kadar anlattığımız yeter. 
Artık siz düşünün iki kafadar için bir 

“Sen hiç gördün mü? Üç kulaklı bir 
adam...” diye gidiyor şarkı. Benim şar-
kım ise “Sen hiç gördün mü kan sevme-
yen bir vampir?” diye başlayıp aynalar-
la, güneşle ve milleti ısıran bir insanla 
devam ediyor. Evet, tahmin edebilece-
ğiniz gibi bu ay bir vampir hikâyemiz 
var. Hazır yarıyıl tatiline de girmişken, 
bu vampir hayatınıza biraz heyecan 
katacak….

Adı Monti. Eski bir tabut fabrika-
sında anne babası, marka kıyafetlere 
düşkün havalı ağabeyi ve yaşlı vampir-
ler olan büyük ebeveynleriyle yaşıyor. 
Henüz genç bir vampir ama ilk defa 
kan içmesinin zamanı geldi. Hâlbuki 
Monti kandan pek hoşlanmıyor. Kır-
mızı renkli içecekleri seviyor aslında, 
domates suyu gibi örneğin, vişne ya 
da böğürtlen de olur. Ama kanla başı 
hoş değil. Peki, Monti’ye fikrini soran 
var mı? Elbette ki yok. Monti, dolun-
ay zamanı gidip birini ısıracak. Ne 
yapsın, o da çaresiz dişlerini törpüle-
yip çıkıyor yola. Dolanırken, evlerden 

Bildiğimiz hikâye malum: Vampir kız ya da oğlan bir insanı ısırıp onu da vampire dönüştürür. Peki, ya 
hiç tersini duydunuz mu? Kan sevmeyen vampirler, vampirleri ısıran insanlar… Vampir Monti kalıpları 
tersine çeviriyor, güldürüyor, şaşırtıyor, düşündürüyor. 

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Vampir Monti
Grit Poppe

Çeviren: Tuna Alemdar
1001 Çiçek Kitaplar, 112 sayfa

Çocuk (da) yazar
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dünya olduğunu hissedebilen tek kişi. 
Yaşadığı aşk acısının ardından Edu’ya 
daha da sarılan Anna, evdekilerin bir 
ucube olarak gördüğü bu oğlana kendi 
çocuğu gibi sahip çıkıyor. 

Edu, kendi talihsiz hayatını anlat-
ması için ısrarcı olan Bayanbaykuş’a 
gücünün yettiği, dilinin döndüğü ka-
dar anlatmaya çabalar hikâyesini. Di-
ğer iki kardeşine sevgilerini cömertçe 
sunan anne babasının onu saklama 
çabalarından, varlığından nasıl rahat-
sızlık duyduklarından bahseder. Bunu 
sarsıcı cümlelerle anlattırır yazar: “Üç 
kardeşiz ben ortancayım. (…) Baba-
mın onlara derin bir hayranlığı vardır. 
Serginho’yu hep aslanım diye çağırır, 
Marcelo’yu da canım oğlum diye” “Ya 
seni?” “Beni hiçbir zaman hiçbir şey 
diye çağırmadı!” Kitabın burasında bi-
raz soluklanmak gerekecek. Vasconce-
los dramatik yapının iyice yükseldiği 
bir finalle kitabı noktalarken, bize sağ-
lıklı-hastalıklı, normal-anormal, sıra-
dan-sıradışı gibi ikilikleri yoklamak 
kalıyor. Düşleri uçsuz bucaksız bu 
değişik çocuğun ve teyzesi Anna’nın 
canyoldaşlığına tanıklık ederken bel-
ki ne kadar düş yoksulu olduğumuzu 
da hissedebiliriz. Bu kitabı okuduktan 
sonra, “Sen anla işte canım,” diyen-
lere Edip Cansever’in “Çağrılmayan 
Yakup”unu okuturuz belki.

DÜNYANIN SESLERİNE UZAK
Sevim Ak’ın Horoz Adam ve Korsan 

adlı kitabının kahramanı Yağmur’un 
anası ise Edu’nun annesinin içimize 
saldığı kederden kısa sürede çıkma-
mızı sağlıyor. O bildik Anadolu kadı-
nıdır. Olabildiğince gerçektir, hatta Ak 
kitabın başında bu çocuğun da gerçek-
liğinden haberdar eder bizi. Yağmur 
dünyanın seslerine uzak bir oğlandır. 
Duysak inanacağımız bir farkında-
lık süreci yaşar ailesi… Ret ile kabul, 

sonra bir iç ses olarak hep taşımıştım. 
Bu sayfalar bunu yazmama da olanak 
vermiş oldu. “Şeyy, öyle işte,” “Sen anla 
işte canım, öyle işte değişik!” “Değişik!”

Şeker Portakalı, Güneşi Uyandı-
ralım gibi kült eserlerden tanıdığı-
mız J. Mauro de Vasconcelos, işte o 
“değişik”lerden biri olan Eduardo’nun 
hikâyesini anlatıyor Kristal Yelkenli 
adlı kitabında. Ya da şöyle söyleme-
liyiz; onun kendini anlatmasına izin 
veren bir kurguyla yazıyor kitabını. 
Böylelikle o “değişik” çocuk; hayatı-
nızın içinde, karşınızda, uzansanız 
tutacağınız bir yerde duruyor. Zaten 
yazarın dikkatimizi yoğunlaştırmak 
istediği nokta tam da bu. Bu “değişik 
çocuklara” birer lanetli gibi davran-
mayacak insanlardan oluşan bir toplu-
mun hayalini kuruyor çünkü o. Belki 
de o yüzden Edu’nun yattığı yatak-
tan bir düşün içinde gezinişini böyle 
sağlam bir kurguyla anlatabiliyor. Bu 
kurgunun içine farklı mizaçlara sahip 
hayvanları yerleştirirken, insan olarak 
sadece Anna teyzeye yer veriyor. Çün-
kü Anna teyze,  Edu’ya inanan, onun 
demirlerle sargılanmış incecik bacak-
larının ağrısını kalbinde duyan, ince-
cik boynunun taşımakta zorlandığı 

kocaman kafasının için-
de ne muazzam bir 

İnsan biraz da düşlerden yapılmış 
bir varlıktır. Ne kadar hayal, o kadar 
özgürlük yani. Elbette özgürleşmek, 
birer nesneye bağlanmayı gerektire-
cek dilekler tutmayanlar için. Yoksa 
eşyalar bizi kuşatmak için yeterince 
kalabalıklar. Düşler biraz da onlardan 
kurtulmak için zaten! Çünkü aslında 
onlara düşlediğimizden değil, düşün-
düğümüzden daha az ihtiyacımız var. 
Hele herkes için olduğunu sandığımız, 
olmazsa olmaz bildiğimiz onca eşya-
nın bazıları için hiçbir anlam taşıma-
dığını öğrendikçe. Dünyanın hepimiz 
için aynı hızla dönmediğini keşfettiği-
mizde yani. Ne zaman mı? O farkın-
dalığın ortaya çıktığı ilk anda: Sıradışı 
olanla, anormal duranla, bizim dışı-
mızdakiyle, öteki’yle gerçekten karşı-
laştığımızda. Bir gün bir arkadaşımın 
yeğeninden bahsederken terlediğini, sı-
kıldığını, sözcük arandığını fark edince, 
“Neler oluyor, nesi var yeğeninin,” di- 
ye sormuş ve aldığım cevabı o günden  

Yelkenliler, korsanlar  
ve horoz adamlar…
Şeker Portakalı, Güneşi Uyandıralım gibi kült eserleriyle tanıdığımız Vasconcelos ile Türkçe çocuk 
edebiyatının gür sesi Sevim Ak’tan “ötekilerin” dünyasına dair iki farklı anlatı. Bedensel olarak taşınan 
farklılıkların nasıl başka dünyalar yarattığını anlamak için…

Betül DÜNDER

dosya



Kristal Yelkenli 
Jose Mauro de Vasconcelos 
Resimleyen: Kutlay Sındırgı 

Çeviren: Şehsuvar Adil
Can Çocuk Yayınları, 117 sayfa

Horoz Adam ve Korsan
Sevim Ak

Can Çocuk Yayınları 
134 sayfa

dua ile lanet arasında! “Evdekiler geç anladılar duymazlı-
ğımı.(…) Konu komşudan, ‘duymuyor bu oğlan’ diyen çık-
mış çıkmasına. Babam inanmamış. ‘Hayali geniş oğlumun. 
Kaptırdı mı kendini, dünyayla ilişiği kesilir.’ demiş, geçiştir-
miş.” Kısmen hakkı vardır babanın; o topraklardan büyük 
kent İstanbul’a göçen ailenin kapıcılık yaptığı apartmanda 
“saklanmak” zorunda kalan Yağmur’un düşleri, o kapıların 
ardını başka bir dünyaya çevirir çünkü. Küçük yaşlardan 
beri seslerin dışarıda kaldığı o derin boşlukta nice hayali 
misafiri olur, kendinin “benzerini” bulabilmek için oyunlar 
icat edip durur. Diğerlerinden “değişik” olduğunu anlama-
sıyla, kendi serüvenini de oluşturur.

Yazar, bu topluma ait olan –hâlbuki evrenseldir bu il-
let– önyargıları, bununla birlikte “eksik, kusurlu” bulduğu-
muzu hayatın dışına/suça davet eden mekanizmayı basit 
bir sokak telaşında sunar bize. Okurun burada suç ve ses 
ilişkisini kurcalaması onu yeni sorulara yöneltecektir şüp-
hesiz. Diğer yandan kusurlu olan aynı zamanda “uğursuz” 
olandır. O cezalandırılmıştır. Yüzyıllardır değişmez olan bu 
lanetlenmiş, cezalandırılmış varlık, gözün gördüğü, kula-
ğın duyduğu “çokluğun” dışında kalanlardır oysaki. Herke-
sin duymadığı yerde duyandan daha âlâ engelli var mıdır? 

Kitaba adını veren “Horoz Adam”ın kim olduğunu öğ-
renmek, her şeyden önce dünyanın hepimiz için aynı baş 
döndürücü hızla dönmediğini unutmadan dengede dura-
bilmek için, müziğin, sanatın hepimizin kurtuluşu olduğu-
nu bir kez daha hatırlamak için okumalı bu kitabı. Ama 
en çok, kendi içimizdeki engelleri kaldırmak ve “değişik” 
olanlarla birlikte dünyayı değiştirmek için… Önce dalı 
sonra ağacı görenlerle, önce ağacı sonra dalı görenler ara-
sındaki mesafe bizi pek de ilgilendirmiyor bu durumda. Biz 
ormanı görenlere sesleniyoruz. “Bir orman gibi kardeşçesine,” 
diyenlere…
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ve hatta ses teknisyeni olarak çalışa-
bildiğini anlattığı romanı Horoz Adam 
ve Korsan’dan söz açar. Dilin zehrin-
den bir başka tümceyi panzehir ya-
parak kurtulan, yeni taşındığı kentte 
sık sık köydeki Tumtu Kadın’ı  düşü-
nen Yağmur’u anlatır: “Tumtu Kadın, 
‘Çocuk değil peri bu.’ demiş benim için. 
Periyim ben, periler kusursuzdur. Pe-
riler kusurlulara yardım ederler. Ben 
kusurlu değilim. Sesle işim yok yalnız-
ca. Duyanların dünyasında bal gibi  
yaşıyorum işte.”

Yazar dil bağlamında, engelliyle ilk 
kez karşılaşılan sahnelerde kullanılan 
tanımlama sözcüklerini de dikkatimi-
ze sunar. Bizi, Kemalettin Tuğcu’nun 
1977 yılında yayımlanan Küskün Ço-
cuklar romanındaki yürüme engelli 
Cemal karakterinin, babasının kuca-
ğında odaya geldiği ve Cemal’le ilk 
karşılaştığımız sahneye götürür: “Bu 
çocuğun iki ayağında çoraplar vardı 
ve ayakları içinde kemik yokmuş gibi  
sallanıyordu.” 

Bugün çocuk edebiyatı zaman 
içinde, engellinin “kusurlu” olarak al-
gılanmasından büyük ölçüde uzaklaş-
tı. Türk Çocuk Edebiyatında Engellilik 
gibi eserlerin bu yüzleşmeye daha bir 
katkısı olacağını düşünüyorum.

kırk çocuk kitabını merkeze alarak bu 
kitaplardaki “engelli” öznelere yakın-
dan bakmamıza vesile oluyor. Ken-
di alanında bir ilk çalışma olan kitap 
yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış. 
Ülkemizde yaklaşık 8,5 milyon “en-
gelli” insanı doğrudan ilgilendiren bir 
mesele etrafında, çocuk edebiyatından 
hareketle hazırlanmış bu özgün eser, 
kırk yıllık süre içinde kırk ayrı eseri 
dikkatimize sunuyor. 

Ayfer Gürdal Ünal kitapta -ilk bö-
lümde- “Türkiye ve Dünyada Engellilik 
Tanımı” başlığından hareketle engellilik 
modellerinden sosyokültürel kuram-
lara, “Biyo-İktidar ve İtaatkâr Beden-
ler” başlığı nezaretinde Foucault’nun 
kavramlarına kadar pek çok bileşenin 
içinden geçerek bize aile, okul, arka-
daş, dış çevre ilişkileri içinde incele-
diği “engelliler”in Türk Çocuk Ede-
biyatı içindeki yerini, anlamını daha 
yakından göstermiş oluyor. Belli bir 
tema etrafında derli toplu bir arşiv de 
sunuyor ayrıca yazar. Kırk anlatıdan 
hareketle engelliyi en çok yaralayanın 
“arkadaş alayı” olduğunu belirtiyor. 
“Eserlerin çoğunluğunda engelli, olayla-
ra yön veren konumunda değil, yardım 
alan konumundadır. Ancak son yıllarda 
akranları arasında eşit konumda, hatta 
olayları belirleyen engelli karakterlere az 
da olsa rastlanmıştır.” 

ENGELLİ BİREYİN İÇ DÜNYASI
Kitapta sadece engellinin aile, okul, 

arkadaş ve dış çevre ilişkileri değil, iç 
dünyası da mercek altına alınıyor. Bu 
iç dünyada bizi “normal” duruma du-
yulan özlem karşılıyor. Bugün özellikle 
cinsiyet ayrımında bir şiddet aracı ola-
rak ortaya çıkan dil, engelliye yönelik 
kullanılırken de çoğunlukla olumsuz 
bir tutumdan beslenmektedir. Yazar, 
dilin engelliye dönük olumlu kullanı-
mına da örnek gösterir:  Sevim Ak’ın, 
işitme engelli ve konuşamayan bir ço-
cuğun kulaklıkla nasıl işitebildiğini  

İnsanın dünya karşısında kendi 
içine dönüp yazıya (şiir, öykü, roman 
vs.)  sarılmasının, yazı vasıtasıyla dün-
yayı anlaşılır bir yer kılma çabasının 
kökeninde duyduklarını, gördükleri-
ni, bildiklerini herkesin görebileceği 
bir mesafeden duyurmak, göstermek, 
bildirmek ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç, 
biçimini normal olanla normalin dı-
şında kalan arasındaki gerilimden alır. 
Öğretilmiş ve öylece aktarılmış adlan-
dırmalar, durumlar, olaylar, nesneler; 
insanlar üzerinden dilin içinde taşına-
rak yeniden hayatımıza dâhil olur. Bu 
bakımdan dil, taşıdığı ve içinde var ol-
duğu kültürü birçok koduyla beraber 
günlük hayatın içinde gezdirir. Söz-
gelimi “engelliler”i betimlemek için 
Çinliler “can fei” (yararsız ve özürlü); 
Danimarkalılar “krobling” (sakat); İs-
panyollar “menos valido” (malul) söz-
cüğünü kullanır. Engelli durumuna 
işaret eden adlandırmalar çoğunlukla 
bir küçümsemeyi, hâkir görmeyi de 
beraberinde taşıyor. Kültürü kaydeden 
edebiyat dili içerisinden bakınca pek 
çok roman ve öyküde de aynı durumla 
karşılaşırız: Alaya alınan, küçümse-
nen, aciz görülen “engelli” özneler çı-
kar karşımıza. 

Ayfer Gürdal Ünal, dikkate değer 
bir çalışmaya imza atmış: Türk Çocuk 
Edebiyatında Engellilik. Yazar, 1969-
2009 tarihleri arasında yayımlanmış 

Edebiyatta engellilik
Ayfer Gürdal Ünal, dikkate değer bir çalışmaya imza atmış: Türk Çocuk Edebiyatında Engellilik. Yazar, 
1969-2009 tarihleri arasında yayımlanmış kırk çocuk kitabını merkeze alarak, bu kitaplardaki “engelli” 
öznelere yakından bakmamızı sağlıyor ve toplumun engelliliğe bakışını ortaya seriyor.

Şeref BİLSEL

Türk Çocuk Edebiyatında Engellilik
Ayfer Gürdal Ünal

Evrensel Yayınları, 160 sayfa
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çok kısa yoldan ulaşabilecekleri deney-
lerin başına ise “gerçekten kolay!” gibi 

ifadeler ekleyerek, bu çetrefilli yolda 
genç bilim insanlarının motivas-

yonunu yükseltiyor. Kimi de-
neylerin sonunda araştırmacı-
larımızı bir kutucuk içinde ca-
zip bir de soru bekliyor: Daha 
fazlasını öğrenmek ister misin? 
Bazı deneylerin sonunda rast-
lanılan bu kutucuk, hem işin 

detaylarına bir kapı aralıyor 
hem de bilim aşkını canlı tutan 

merak güdüsünü ateşliyor. Kitabın 
en sonunda, çocukların bu dene-
me-yanılma sürecinde kendi baş-
larına keşfetmeleri mümkün olan 
özgün tecrübelerini not alabilme-

leri için boş sayfalar da ayrılmış.
Her Güne Bir Deney, çocukların 

fen bilimlerine ve matematiğe yakla-
şımlarını değiştirebilecek, onları okul 
müfredatının soktuğu kalıplardan bir 
nebze de olsa çıkartabilecek bir nite-
lik taşıyor. Üstelik derslere yardımcı 
olacağına da şüphe yok. Keşfetmeye 
meraklı çocuklar için güzel bir yeni yıl 
hediyesi!

söylenmiş değil. Kitapta gerçekten  
–hatta dört mevsime göre de ayrılmış– 
365 farklı deney bulunuyor. Deneyle-
rin mevsimlere göre ayrılmasındaki 
temel mantık ise farklı mevsim şart-
larını gerektirebilecek deneylerin bir 
araya toplanması. 

BİLİM AŞKI
Kitap hem görsel yönden zengin 

ve özenli, hem de içeriğindeki tüm de-
neyleri, gerek kullanılacak malzeme, 
gerek yöntem, gerekse ortaya çıkan so-
nuçları okuma anlamında anlaşılır bir 
şekilde aktarıyor. Kullandığı üslup ve 
çizgiler ile de eğlenceli olma özelliğini 
koruyor. Zaten deneyler için gereken 
malzemeler evde hep el altında olan 
cinsten; önerilen yöntemler ise çoğu 
zaman bir çocuğun tek başına altın-
dan kalkabileceği kadar basit. Ayrıca 
deneylerin başına eklenmiş, çocuklar-
la diyalog kuran ve onları bir anlamda 
deneye hazırlayan ibareler dikkat çeki-
yor. Mesela, tek başına denemelerinin 
sakıncalı olabileceği durumlarda onları 
mutlaka yetişkinlerinden yardım alma-
ları konusunda uyarıyor. Zaman isteyen 
deneylerin başına “biraz sabır”, sonuca 

İki pamuk arasına fasulye ko-
yup kör bir mikroskop lame-
linden soğan zarı inceleyerek 
bilim dünyasına sızdığımı dü-
şündüğüm ilkokul yıllarında, 
babam şekerli sıcak su ile ça-
yın birbirine karışmadığını 
uygulamalı bir şekilde ispat 
etmiş ve tüm doğrularımı(!) 
değiştirmişti. Oysaki mevzu 
çok basitti. Her şey özkütle 
farkı denilen fizik kanunun-
dan ibaretti. Hayır, babam fen 
bilgisi öğretmeni ya da İsviçreli bir 
bilim adamı değildi. 

BASİT FİZİK KANUNLARI
Yapı Kredi Yayınları da Her Güne 

Bir Deney kitabı ile çocuklara (ve he-
vesli yetişkinlere) aynı bu tatta, basit 
fizik kanunlarını, matematiksel gerçek-
leri, astronomiyi ve daha birçok bilim 
dalına ait bilgiyi, hem eğlenceli hem 
pratik yöntemlerle sınayabilecekleri 
deneyler sunuyor. Üstelik adında taşı-
dığı “her güne” ifadesi de öyle rastgele 

İki pamuk  
arasındaki fasulye…
Her Güne Bir Deney, çocukların fen bilimlerine ve matematiğe yaklaşımlarını değiştirebilecek, onları 
okul müfredatının soktuğu kalıplardan bir nebze de olsa çıkartabilecek bir kitap. Üstelik derslere 
yardımcı olacağına da şüphe yok.

Ecem Nida DİNÇTÜRK

Her Güne Bir Deney
Anita Van Saan

Resimleyen: Dorothea Tust
Çeviren: Esen Tezel

Yapı Kredi Yayınları, 256 sayfa
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kütüphanesi için kitaplar hazırlamaya 
koyulmuş ve bu arada öğrenci olarak 
devam ettiği okulda öğretmen olarak 
çalışmaya başlamış. Derken o güne ka-
dar Braille’e elinden geldiğince destek 
olan enstitü müdürü ayrılmış, yerine 
gelen müdürün ilk icraatıysa noktala-
rın tasfiyesi olmuş; çocukların alfabeyi 
kullanmasını yasaklamakla kalmayıp, 
Braille’in kendi elleriyle yaptığı kitap-
ları da yakmış. Tanıdık, bildik, teker-
rürden ibaret senaryo.  

Ne Braille ne de arkadaşları yılgın-
lığa kapılıp vazgeçmişler NOKTA

Bundan sonrası gerçek bir sivil ita-
atsizlik öyküsü ÜÇ NOKTA

“Büyük çocuklar küçüklere gece geç 
saatlerde gizlice alfabeyi öğrettiler. Her-
kes gizli bir günlük tutuyor, gizli notlar 
iletiyordu: Çocuklar yakalanırlarsa ce-
zalandırılacaklarını biliyorlardı. Yemek 
yemeden odalarına gönderildiler. Elle-
rine vuruldu. Ama yine de vazgeçmedi-
ler.” ALTI NOKTA

pek olmadığı bir dönemden. Yazar o 
dönemin koşullarını şöyle özetliyor: 
“Görmezlerin yapabilecekleri çok az 
şey vardı. Ağır yükleri çeken atlar ya da 
öküzler gibi çalıştırılıyorlardı. Bazıları 
da fabrikada kömür kürüyordu. Birço-
ğu dilenci oluyordu.”

Anne babası, gözleri görmeyen 
Braille’i her türlü kaza bela ve tehli-
keden korumak için pamuklara sarıp 
sarmalamayı tercih etmemiş. Tam ter-
sine, ikisinin de temel kaygısı, Louis’nin 
kendi kendine yetebilir hâle gelmesini 
sağlamak olmuş. Kendini ve çevresi-
ni keşfetme döneminin ardından bu 
kadarıyla yetinmeyen, kitaplara ve 
okumaya açlık duyan Braille henüz on 
yaşındayken, havası temiz, gıdası bol 
kasabasından ayrılıp Paris’teki Kraliyet 
Görmezler Enstitüsü’ne başlamış. Gör-
me engellilere özel bir sistemle okuya-
cağı hayalleriyle okula başlayan Braille, 
kabartma harflerle bu işin mümkün 
olmadığını anlayınca ergenlik çağını bu 
soruna çözüm üretmeye adamış. Or-
duda kullanılan gece-yazısı adı verilen 
bir yöntem genç Braille’e esin kaynağı 
olmuşsa da kendi sistemini geliştirip 
kabul ettirmesi hem yıllarını hem de 
sağlığını almış. Enstitünün kasvetli, so-
ğuk, rutubetli ortamında vereme yaka-
lanan Braille henüz on beş yaşındayken 
altı noktalı Braille alfabesini geliştirmiş. 

İş burada bitmemiş elbette. Ensti-
tüdeki görme engelli arkadaşları ara-
sında hızla yayılıp kullanıma giren 
alfabeyi otoriteye kabul ettirmesi hiç 
de kolay olmamış. Geleneksel yön-
temlerden vazgeçmek istemeyen bir 
sistem, gözü gören ve yeni bir alfabeyi 
öğrenme zahmetine katlanmayı tercih 
etmeyen öğretmenler, noktalı alfabey-
le kitap basma maliyetini üstlenmek 
istemeyen kurumlar... Engeller öyle 
çok ki! Braille elinde stylus, okulun 

Bir engellinin aşması gereken en-
geli aşmasını engelleyen önemli engel-
ler çıkabilir karşısına. Şöyle açıklaya-
lım: Louis Braille’i bilirsiniz, en azın-
dan Braille alfabesinden aşinasızdır 
bu isme. Gariptir ki Braille’in ömrünü 
tüketen, “görme engelli” olması değil, 
görme engelliler için geliştirdiği alfa-
beyi kabul ettirmek için didinip çaba-
laması olmuş. En kötüsü de bu olsa ge-
rek: “Düşünme engelli toplum” içinde 
“fiziksel engelli birey” olmak. 

Margaret Davidson’ın çocuklar 
için yazdığı Louis Braille biyografisi 
önemsenmesi gereken bir kitap. Hayır, 
“engelleri aşan engelli” gibi şaşalı bir 
sloganla durumu özetlediği için falan 
değil. “Farklı olanları ötekileştirme-
mek” gibi dilimizden düşmeyen ama 
hayatın içinde anlamını yitirdiğinden 
içi hızla boşalıp laf-ı güzafa dönüşüve-
ren kalıp ifadeye örnek teşkil ettiği için 
de değil. Belki en çok, görmeyenin gö-
zünden göstermeyi başardığı ve haya-
tın “engelli bir koşu” olduğunu anlat-
tığı için. Asıl kösteğin fiziksel engelin 
kendinden çok, sorunu anlamaktan 
ve çözümü benimsemekten uzak, dar 
görüşlüler toplumu olduğunu açıkça 
ortaya koyduğu için.

Hayatının ilk üç yılında görebi-
liyormuş Braille. Derken talihsiz bir 
kaza görme yetisini kaybetmesine ne-
den olmuş. 1800’lerin başından söz 
ediyoruz.  Yani görmezlerin hayatta iş-
levsel birey olarak yer bulma şansının 

Louis Braille’in  
hayatı niçin zordu?..
Margaret Davidson’ın yazdığı Louis Braille biyografisi, asıl kösteğin fiziksel engelin kendinden çok, 
sorunu anlamaktan ve çözümü benimsemekten uzak, dar görüşlüler toplumu olduğunu ortaya koyan, 
engelliliğe farklı yönden ışık tutan bir kitap.

Şiirsel TAŞ

Louis Braille 
Görmezlerin Kitap Okumasını  

Sağlayan Çocuk
Margaret Davidson

Resimleyen: Ender Dandul
Çeviren: Tülin Sadıkoğlu

Can Çocuk Yayınları, 80 sayfa
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Yayınevinin “Erdemli Davranışlar” 
serisinden çıkan ve 6-9 yaş grubuna hi-
tap eden diğer kitabımız ise Bana Özür-
lü Deme adını taşıyor. Alt başlığı “Ço-
cuğa Engelliliği Anlatmak”. Şu cümle 
kitaptan: “Dünyadaki herkes biriciktir 
ve eşi benzeri yoktur. Bunun anlamı şu-
dur: Herkesin birbirinden küçük farklı-
lıkları vardır.”  Özellikle empati üzerin-
de duran kitap kurduğu cümlelerden 
sonra mutlaka, “Ya sen?” diye soruyor. 

Bir diğer detay da kullandığımız 
kimi yardımcı araçlarla ilgili. Daha 
iyi görebilmek için gözlük kullanıyor 
olabiliriz. Tekerlekli sandalye kullan-
maktan çok da farklı değil aslında bu. 
Bir yetersizliğin telafisi için yaptığımız 
şeyler var. Bunların amacı hayatımı-
zı kolaylaştırmak, bizi hayattan uzak 
tutmak değil. İşte bu noktada kitap 
engelli dostu şehir yapmayı teklif edi-
yor. Tabii ilk aşamada masa başında ve 
resim malzemeleriyle. Kim bilir, belki 
bu resimleri yapan çocuklar şehirle-
rine sahip çıkar, şehirlerin hepimizin 
olduğu bilgisiyle hareket ederler. 

Günün birinde, hiç hesapta yokken 
Fredlerin evlerine misafir geleceği tu-
tar. Annesinin kuzini, kızıyla birlikte 
çat kapı gelir. Birbirlerini uzun yıllardır 
görmeyen kuzin Magali ve Fred’in an-
nesi Karolin sevinçle buluşurken, Fred 
gözlerini Amandin’den alamaz. Esasın-
da kendisinden iki yaş büyük olan bu 
kız, fiziksel özellikleri ve bazı davranış-
larıyla farklıdır. Bu farktan, çok da açık-
layamayacağı bir nedenden ötürü ra-
hatsızlık duyan Fred, Amandin’in bir an 
evvel gitmesini diler… Derken olaylar 
gelişir ve Fred kısa zamanda Amandin’i 
sevmekten kendini alıkoyamaz.

Ana hatlarıyla böyle bir hikâye… 
Ancak gerek Magali ve Karolin’in yak-
laşımı, gerekse kitabın yazı ve resim 
dili, Amandin ile Fred’in hem birbirin-
den farklı hem de aynı olduğunu anla-
tırken engelleri ortadan kaldırmayı da 
beceriyor. 

HERKES BİRİCİKTİR
Amandin, Down sendromlu bir 

çocuk. Kitabın sonunda küçük tavsi-
yeler ve notlar bulunuyor. Bu bölüm 
Fransa’da genetik kökenli zihinsel ye-
tersizlikler üzerine çalışan Jerome Le-
jeune Vakfı ve Arras’taki bir ilkokulun 
3, 4 ve 5. sınıfları ile engelliler sınıfının 
katkısıyla hazırlanmış. Belki de bu ne-
denle, davranış eğitimini esas alan çoğu 
çocuk kitabında son notlar ve ebeveyn-
lere tavsiyeler bölümlerinde hissettiğim 
baskıyı hissetmedim. “Durum budur,” 
diyor ve ekli-
yor: “Farklılık-
lar, onları bil-
mediğimiz za-
man korkutucu 
olur. Birbirimi-
zi tanımalıyız 
ve unutmama-
lıyız ki, hepimi-
zin bir diğerin-
den öğreneceği 
çok şey var.”  

Bu ay okuduğum iki kitaptan bü-
yük heyecan duydum: Farklı Arkada-
şım ve Bana Özürlü Deme. Her ikisi 
de Erdem Yayınları’ndan çıkan bu 
kitaplar bana kalırsa zor olanı başarı-
yor; çoğu kişinin üzerinde nasıl konu-
şulacağında mutabık kalamadığı, bu 
sayede neredeyse müphem bir konuya 
dönüşmüş olan engellilik hakkında 
kasmadan, sıkmadan ve sıkılmadan 
konuşuyor. Engelli olmayan yetişkin-
ler daha kendileri konuya dair yete-
rince düşünmemişken, çocuklarının 
sorularına nasıl yanıt verebilir, doğru 
bir yaklaşımın geliştirilmesinde ne  
kadar rol oynayabilir? 

Yayınevinin “Küçük Endişeler Di- 
zisi”ne mutlaka göz atmanızı öneririm. 
Bu diziden çıkan Farklı Arkadaşım, 
çizimi, tasarımı, konusunu ele alış bi-
çimiyle hem eğlenceli hem de kendiyle 
barışık bir kitap. Kapağın bir köşesinde 
küçücük “Eğlenceli Davranış Eğitimi” 
yazıyormuş; sonradan fark ettim. 8 
yaş üzeri için hazırlanan serinin diğer 
kitapları da gündelik hayatta her an 
karşılaşabileceğimiz bazı önemli konu-
lar hakkında; işsizlik, kaotik tartışma  
ortamları vs. 

8 yaşındaki Fred Baramin, Senu 
Sokak’ta, farklı sosyal çevrelerden ve 
farklı yaş gruplarından insanların otur-
duğu bir apartmanda köpeği ve annesiy-
le yaşıyor. Annesiyle babası boşanmış. 
Kitabın hemen girişinde apartmanın 
bir resmi var; içini gösterir şekilde res-
medilmiş bu apartmanı görür görmez 
hikâye ilginç bir hâl almaya başlıyor. 

Senin gibi, benim gibi…
Üzerinde konuşması bile zor konuları rahatça, tüm doğallığıyla ele alan kitaplar vardır. Farklı 
Arkadaşım ve Bana Özürlü Deme buna iyi birer örnek. Bu kitaplar bedensel ve zihinsel engellilik gibi 
zorlu konuların üstesinden başarıyla geliyor. 

Sema ASLAN

Farklı Arkadaşım
Fanny Joly

Resimleyen: Claire Franek
Çeviren: Egemen Demircioğlu

Erdem Yayınları, 48 sayfa 

Bana Özürlü Deme
Pat Thomas

Resimleyen: Lesley Harker
Çeviren: Özlem Mumcuoğlu

Erdem Yayınları, 24 sayfa
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tanısın da onu yensin diye vücuda ve-
rilen güçsüz mikroplar… Bu tanım, 
yazarları SIKÇOKİ çemberinden çı-
karacak sihirli eriyiği de içinde ba-
rındırıyor. “Çocuklara şundan bah-
setmeyelim; hep lay lay lom şarkılar 
söyleyelim,” dediğimizde, sadece or-
taya çıkan iyi kitap sayısı azalmıyor, 
aynı zamanda, ileride çocukların, on-
ları soyutlamaya çalıştığımız şeylerle 
karşılaştıklarında yaşayacakları şokun 
da zeminini hazırlıyoruz. Yani harika 
küçük insanlara uygun dozda “hayat 
aşısı” yapmamız gerekiyor. 

KENDİNİZİ ÖZGÜR BIRAKIN
Şunu hiç düşündünüz mü? Belki 

çocuğunuz, okumasını çok gereksiz 
bulduğunuz hortlaklı bir kitapla ür-
perip eğlenirken, aynı zamanda ölü-
mün de hayatın bir parçası olduğunu 
öğreniyor. Hem de farkına bile var-
madan… İşte çocuk kitabının yapma-
sı gereken budur. Çocuklara, “Yalan 
söylememeliyiz,” derseniz SIKÇOKİ 
çemberine düşersiniz. Buna karşılık 
yalan söyleyen bir karakterin nelerle 
karşılaştığı üzerine eğlenceli bir öykü 
yazarsanız, hem çocuk okurları gül-
dürür hem de “çaktırmadan” doğru-
yu gösterirsiniz. Yazarların SIKÇOKİ 
çemberinden kurtulması yaratıcılık-
larını zirveye çıkaracağından, bunun 
meyvesini de elbette, harika kitaplarla 
karşılaşan çocuklar yiyecektir. Unut-
mayın ki SIKÇOKİ çemberi, çocukla-
rın birer insan olduğunu unutan yaza-
rın kendi kendini hapsettiği hücredir. 

İnanın bana, bir yetişkinin ödünü 
koparacak pek çok şey, çocuklar için 
sadece kahkaha sebebi. Hayal gücü-
nüzü serbest bırakın; çocuklar mutlu 
olsun. Sizin ihtiyaç duyduğunuz umut 
da tam orada zaten. 

kıyısından döndüm. Kalemi –ilk kez 
çocuklar için– elime aldığımda, tek 
düşündüğüm ne yazacağım değil, ne 
yazamayacağımdı. Çocuklar yazdıkla-
rımın ne kadarını algılayabilir? Onlara 
ağır gelen bir şey yazdım mı? Bu so-
rular üzerine kafa patlatırken, ortaya 
çıkan cümlelerin çok sıkıcı olduğu-
nu fark ettim ve o an kendimi özgür 
bıraktım. Çocuk kitabı yazarıysanız, 
beyniniz zaten otokontrol mekaniz-
masını kendiliğinden devreye soka-
caktır. Ekstradan kafa patlattığınızda, 
SIKÇOKİ (Sıkıcı Çocuk Kitapları) 
çemberine düşmeniz kaçınılmazdır.

HAYAT AŞISI
Bir yazarı SIKÇOKİ çemberine an-

lamsız eleştiriler düşürür. Şunu unut-
mayın ki, ne yazarsanız yazın eleştiri 
gelecektir. Bu yüzden siz yine de doğru 
bildiğinizi yazın. Biri Tom ve Jerry’ye 
“dünyanın en tatlı çizgi filmi” derken, 
bir başkası o kovalamacanın şiddet 
içerdiğini iddia edebilir. Oysa ben-
ce çizgi filmlerin en büyük problemi, 
kahramanların ölümsüz olması. Her 
koşuldan sağ çıkan hayali kahraman-
ları izlemeye aslında çocukların de-
ğil, yetişkinlerin ihtiyacı var. Günlük 
hayatta öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki 
bir kır kurdunun tonlarca ağırlığın al-
tından sağlam çıktığını görmek, hâlâ 
umudun var olduğunu hissetmemizi 
sağlıyor. Tamam, çizgi filmlerde ölüm-
le karşılaşmak kulağa çok da cazip gel-
miyor. Ama gerçek hayatta ölüm var; 
bize düşense zorluklarla mücadele 
edebilme gücünü kazanmaları için 
çocuklara yardımcı olmak.

Bir çocuğu fanusta büyütürseniz, 
dışarı çıktığı ilk gün hasta olacaktır. 
Bunu çok basit bir örnekle açıklayaca-
ğım: Aşı nedir? Bir daha karşılaştığında  

Çocuk: Bebeklik çağı ile ergenlik 
çağı arasındaki gelişme döneminde bu-
lunan insan.

Bu açıklamayı niye yaptık? Çün-
kü çocuk edebiyatının yaşadığı tüm 
sorunların kaynağında, çocuğun ne 
olduğunu bilmemek yatıyor. Çocu-
ğun kim olduğunu bilmediğimiz için, 
kitaptaki bir kelimeyi okumasının, 
onun ruh sağlığını tepetaklak edeceği-
ni sanıyoruz. Çocuğun kim olduğunu 
bilmediğimiz için, elimize kalemi al-
dığımızda bazen aşırı öğretici ve sıkı-
cı cümleler yazıyoruz. Bu yüzden işe, 
sözlüğün verdiği tanımı özümsemekle 
başlayalım istedim: Çocuk, yaşı küçük 
insandır.

Bazı uzmanlar, “atta”dan sonra bir 
de “gezmek” fiilini öğrenmeye zaman 
harcamasınlar diye, bebeklerle normal 
konuşulması gerektiğini söylüyor. 0-2 
yaş arası, çocuğun yanında konuşulan 

her dili öğre-
nebileceği 

zaman dilimi. 
Ama maalesef 

bu dönemde 
büyüklerden 

duydukları tek 
şey “agu-gugu”. Ço-
cuğa, sıcak havada 

üşüyen bir turistmiş 
gibi davrandığı-

mızda, –turistlerle 
de yüksek sesle 

konuşmak adet-
tendir– yazarların 

aklı karışıyor. 
(Konuyu nasıl 
bağladım, ben 
bile şaşırdım.) 

Biliyorum, çünkü 
Ortanca Balık’ı 

yazarken ben de 
aynı hatanın 

Çocuk kitapları yazarları okur kitlelerinin niteliğine bağlı olarak, yazarken kendilerini daha fazla 
mı tutarlar acaba? “Yazdıklarım çocuğa uygun mu acaba,” diye kaygılanıp kafalarının içinde bir 
“sansürcü”mü taşırlar? 

Hanzade SERVİ

İçimizdeki sansürcü...



İçimizdeki sansürcü...

istasyonuna varmayı başarırlar. Ama o 
da ne? Buzun içinde hortumu ve ka-
natları olan minik bir yaratık vardır, 
üstelik onu saran buzdan kurtulduğu 
andan itibaren ortalığı birbirine kat-
mayı başarır. Adadaki sakin hayat bir 
anda değişir. Kuki adını verdikleri bu 
yaratık, bulduğu her şeyi kemirme-
sine ve sakarlıklarıyla ikisini birden 
çileden çıkartmasına rağmen kısa sü-
rede adanın demirbaşı olmayı başarır. 
Hatta Arne’nin, kuş yumurtalarına göz 
diken fırsatçı kardeşler Pit ve Beule’ü 
korkutup adadan sonsuza dek uzak-
laştırma planında kilit rol oynar. 

Arne’nin adasında herkese yetecek 
yer var elbette, giriş izni alamayanlar 
ise sadece, hangi türden olursa olsun 
dünyayı paylaştığımız canlılara kem 
gözle bakanlar... Soluk soluğa okunan 
bu maceranın büyük sırrını açık etme-
den noktayı koymakta fayda var. Ada-
ların ütopyaların can damarı olduğunu 
bir kez daha hatırlatıp, böylesine koru-
naklı, sevgi dolu bir adada yaşamanın 
hayalini kuranlar için adresi de vermiş 
olalım. Kürekleri Arne’nin adasına doğ-
ru çekmek için beklemeye gerek yok.

balina avcıları tarafından kışlık barı-
nak olarak inşa edilmiş biraz eğik bir 
istasyon, Arne’nin yaşadığı ahşap ev, 
küçük bir jeneratör kulübesi, kayık-
hane, eski bir kurtarma teknesi olan 
“Uğuldayan Rüzgâr”, kuzeyde ve gü-
neyde olmak üzere iki adet deniz fe-
nerinden başka bir şey yoktur. Arne 
bu adaya “Ada HX 37” adını vermiştir, 
zaman zaman da “Arne’nin Adası” der 
kendine ait bu minik kara parçasına. 

SAKAR KUKİ
Arne ile Martha’nın canı adada hiç 

sıkılmaz, her zaman yapacak bir işleri 
vardır, kuş bekçiliğinin yanı sıra uyarı 
ışıklarının çalışıp çalışmadığını kont-
rol ederler, meteoroloji istasyonlarının 
ölçüm sonuçlarını okurlar ve bina-
ların tamiratıyla ilgilenirler. Üstelik 
adada aylaklık da serbesttir; istedikleri 
zaman nefis yaban üzümleriyle ka-
rınlarını tıka basa doldurup saatlerce 
denize bakabilir, gökyüzüyle denizin 
birleştiği bu büyülü yerde akordeon 
eşliğinde, ateş başında bağırarak sa-
baha dek neşeli şarkılar söyleyebilirler. 
Ayda iki kez teknesiyle ihtiyaç duy-
dukları her şeyi getiren bir de dostları 
vardır. Örgülü kızıl saçlarıyla  güleç 
yüzlü, ufak tefek, tombul İngrid onlara 
sadece erzak değil, balıkçı kasabasın-
dan havadisler de taşır. 

Adada sakin hayat kendi ritminde 
akıp giderken Arne ve Martha’nın sa-
hilde buldukları bir buz kütlesiyle her 
şey birdenbire hareketlenir. Bu buz küt-
lesinin içinde bir gölge vardır. Arne bü-
yük bir buluşun eşiğinde müthiş bir he-
yecan yaşar: “Bu çok özel ve nadir bulu-
nan bir şey! Onu eriten geçmişe göz ata-

bilir.” Buz kütlesini vinçle kaldırıp 
römorka koyar ve Martha’nın 

da yardımıyla araştırma 

Edebiyata yeni başlayanlar için her 
kitap bir macera vaadi elbette, ancak 
yine de macera söyleminin, macera 
külliyatının abecesi niteliğinde bazı 
kitaplar var ki açık zihinleriyle ince 
ciltli kitapları neredeyse tek lokmada 
hazmetmeye hazır olanlara sakince 
ipucu veriyor. Matthias Weinert’in ka-
leme aldığı Arne’nin Adası işte böylesi 
kitaplardan. Hem bir ada söyleminin 
etrafında şekilleniyor; korsan, denizci 
hikâyeleriyle hareket kazanıyor;  hem 
de koruma altına alınan özel kuşların 
yaşam alanlarını savunuyor. Keşif me-
rakıyla sorular sorduran, insanlarla 
hayvanların dostça paylaştığı huzurlu 
bir dünyadan neşeli haberler veren, 
sakarlıklarıyla, acemilikleriyle, her za-
man iyi niyetli buluşlarıyla okuyanların 
içini ısıtan bir hikâye Arne’nin Adası. 

Adanın resmi kuş bekçisi olan 
emektar denizci Arne’nin görevi, ni-
san ayının ortalarında kuzey kıyısının 
sarp yamaçlarına yumurtlayan küçük 
dalıcı martıları ve deniz papağanlarını 
devlet adına izlemektir. Onları sayar-
ken ve düşman avcılardan, her tür teh-
likeden özenle korurken, kendisi gibi 
ihtiyar köpeği Martha’yla birlikte ada 
hayatının nimetlerinden faydalan-
maktadır. Anakaranın açıklarındaki 

bu minik adada, 
neredeyse yüz 

yıl önce 

Ada öykülerini sevenlere müjde! Keşif merakıyla sorular sorduran, insanlarla hayvanların dostça 
paylaştığı huzurlu bir dünyadan neşeli haberler veren, sakarlıklarıyla, acemilikleriyle, iyi niyetli 
buluşlarıyla okuyanların içini ısıtan bir hikâye Arne’nin Adası. 

Pelin ÖZER

Arne’nin Adası
Matthias Weinert

Resimleyen: Astrid Henn
Çeviren: Arsel Kayaoğlu

Final Kültür Sanat Yayınları, 95 sayfa 

Bir adada kuş bekçisi 
olmaya ne dersiniz?
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Kitaptaki gerçek hazine ise resim-
lerin etrafına yerleştirilmiş bilgiler. 
Denizcilerin neden korsan olduğunu, 
uzun süre karaya hiç çıkmadan açık 
denizde yol alırken neler yiyip içtik-
lerini, kullandıkları silahları öğrene-
biliyorsunuz. Bu bilgilerin günümüze 
yansıması ise çok sayıda denizcilik 
terimi ve sualtında bulunan eski bir 
batığın incelenmesi oluyor. Son sayfa-
larda dalgıçların sualtında yüzlerce yıl 
kalmış ve kısmen çürümüş İspanyol 
kalyonuna dalışlarına ve içinde kalan 
eşyaları, varsa hazineyi çıkarmak için 
çalışmalarına yer verilmiş. Sözlük-
te ise yeni öğrenilen birçok terimin  
açıklaması var.

KİMLER ŞÖVALYE OLUR?
“Bilgi Hazinesi” serisinden çıkan 

diğer bir kitap ise Kaleler. Bu kez şö-
valye olup turnuva düzenlemek ister 
misiniz? Kitap okudukça ve yeni bilgi-
ler edindikçe hayaller de sınır tanımı-
yor. Zamanda yolculukta Ortaçağ’da-
yız. Önce kalın taş duvarları, kuleleri 
ve asma köprüsü ile bir kalenin yapım 
aşamasına tanıklık ediyoruz. İlk sayfa-
da dıştan, sonra içten tüm mekânlar 
ve insanların neler yaptıkları sanki 
bir çizgi roman gibi anlatılıyor. O dö-
nemde kaleler yalnızca insan gücüyle, 
el aletleri ve basit kaldıraçlar kullanı-
larak inşa edildiği için yapımı yıllar-
ca sürüyordu. Ama tamamlandıktan 
sonra herkesin güvenle yaşayabildiği 
bir yer oluyordu.

kurukafa ve kemik motiflerinden olu-
şan siyah bayrağınız dalgalanıyor. Yö-
nünüzü bulmak için pusula, zamanı 
ölçmek için kum saatiniz olmalı. Ay-
rıca bulunduğunuz yeri hesaplamak 
için oktant ve usturlap gibi aletleri kul-
lanmayı da bilmelisiniz. O yıllarda çok 
ünlü korsanlar vardı; yüreklere korku 
salan Kara Sakal veya korsan olabilmek 
için erkek kılığına giren Anne Bonny 
gibi. Geminizde çok sayıda tayfa bu-
lunuyor ve bazıları “iskalarya” deni-
len ip merdivenlere tırmanıp, hazine 
taşıyan bir gemi görebilmek için ufku 
tarıyor. Sonunda beklenen haber geli-
yor: Uzaklarda, Meksika’dan İspanya’ya 
altın ve gümüş para dolu sandıklar ta-
şıyan üç direkli devasa bir kalyon var.

Sayfaları çevirmeye devam ettik-
çe bu kez heyecanlı bir kaçıp kovala-
macanın içine dalıyorsunuz. İspanyol 
kaptanın açtığı top ateşi geminizin di-
reğini kırmış. Ama yine de tayfalarınız 
borda kancalarını atarak iki gemiyi bir 
arada tutmayı başarıyor ve güvertede 
çatışma başlamış. Fakat bir kez daha 
işler karışıyor ve sizin ateşlediğiniz 
bir top mermisi İspanyol kalyonunun 
barut deposuna isabet edince hazine 
gemisi sulara gömülüyor. Macera bu-
rada bitiyor sanmayın. Ne de olsa siz 
uyanık bir korsansınız. Batığın yerini 
biliyorsunuz ve suyun altında uzun 
süre nefesini tutabilen dalgıçlarla geri 
dönüp altın ve gümüşleri sualtından 
çıkarıyorsunuz. 

Açık denizde, haydi daha net bir 
mevki belirleyelim, Karayipler’de bir 
korsan gemisinde olmaya ne dersiniz? 
Hayal kurmak gibisi yok! Ama bunun 
için de bu geminin nasıl olduğunu, 
denizdeki yaşamı, geçmişte neler yiyip 
içtiklerini bilmek gerekiyor. Resimleri 
ile düşlerinize yol gösteren bir kitap 
Korsan Gemileri. Peter Dennis’in ola-
ğanüstü çizimleri sayesinde 18. yüzyıla 
ait bir korsan gemisinin dıştan içe tüm 
ayrıntılarını görebiliyorsunuz. Bu sa-
yede kendinizi bir korsan veya kapta-
nın yerine koyarak kitabı okumak ve 
Karayipler’e yelken açmak çok kolay.

KİMLER KORSAN OLUR?
Tekneniz ahşaptan yapılmış bir gu-

let ve diğer gemileri yakalayabilmek 
için çok hızlı olmak zorunda. Unutma-
yın, o devirde motor yok, yalnızca yel-
kenleri açıp rüzgârla yol alıyorsunuz. 
Kıçta, “Neşeli Roger” diye adlandırılan,  

“Bilgi Hazinesi” serisinden çıkan Korsan Gemileri ve Kaleler adlı kitaplar, harika resim ve tasarımlarıyla 
sizi zaman içinde yolculuğa çıkaracak. Bir yandan hayal kurarken bir yandan günümüze ve geçmişe 
dair pek çok şey öğreneceksiniz. 

Şebnem AKALIN
Tarihi canlandıran 
kitaplar



Ortaçağ denilince ilk akla gelen elbette şövalyeler. Ki-
tapta şövalye olmak için nasıl bir eğitim görülmesi gerek-
tiği, zırhları ve silahları hakkında her türlü bilgi yine bir 
hikâye şeklinde anlatılıyor. Yeni inşa edilen kalede önce bir 
turnuva düzenleniyor, ardından düşman tarafından kuşa-
tılan kaleyi savunmak için mücadele veriliyor. Düşman as-
kerleri yüksek kale duvarlarının tepesine ulaşabilmek için 
tekerlekli ahşap kule inşa etmişler. Bir yandan top atışları 
ile kalın duvarlara gedikler açmaya çalışıyor, mancınık-
la içeriye taş veya yangın bombaları atıyor, bir yandan da 
koçbaşı delinen kalın kütüklerle kapıyı zorluyorlar. Şöval-
yeler ise burçların üzerine, duvarlardaki okçu aralıklarına 
mevzilenerek düşmana ok yağdırıyor; üzerlerine kızgın yağ 
ve kum döküyorlar. Kaleler kitabında yalnızca savaş değil, 
Ortaçağ’daki yaşam da tüm detayları ile canlandırılmış. 
Kalenin içinde sadece şövalyeler değil, sıradan madenleri 
altına dönüştürmek için deneyler yapan simyacı, zincirden 
zırh yapan silahtar ve demirciler, atlara bakan seyisler, aşçı 
ve uşaklar da yaşıyor. Kalenin hemen yanında bulunan ka-
sabada ise alt katlarında dükkân ve atölyeler olan evler, yel 
değirmeni, çan kulesi gibi yapılar var. Serinin tüm kitapla-
rında olduğu gibi en sonunda yine günümüze gönderme 
yapılıyor. Bu kez, yıkık bile olsa bugüne kadar ayakta kala-
bilmiş bir kulenin nasıl restore edilerek korumaya alındığı 
ve içinde düzenlenen çeşitli sanatsal etkinlikler gösterilmiş.

Son olarak bir itirafta bulunmak istiyorum. Bir belge-
sel izler gibi okuduğum bu kitaplardan ben de bilmediğim 
bazı şeyler öğrendim. Çocuklarınıza aldığınız kitaplara siz 
de şöyle bir göz atın. Öğrenecek veya yeniden hatırlanacak 
çok şey var. Daha da önemlisi, çocukken ne gibi hayaller 
kurduğunuzu hatırlamaya çalışın.

Bilgi Hazinesi
Korsan Gemileri

Julia Bruce
Resimleyen: Peter Dennis

Çeviren: Ceren Aral
1001 Çiçek Kitaplar, 32 sayfa

Bilgi Hazinesi
Kaleler

Julia Bruce
Resimleyen: Peter Dennis

Çeviren: Cüneyt Halu
1001 Çiçek Kitaplar, 32 sayfa
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Rüyadan gerçeğe  
giden yol…

Julia tehlikeli anlar yaşıyor. Ama ar-
kadaşına neler olduğunu öğrenmek 
o kadar önemli ki Julia bu tehlikele-
rin hiçbirini umursamıyor. Sonunda 
Bruno’ya rüyaları sayesinde ulaşıyor 
ve yine rüyalarının yardımıyla zaman, 
gerçeklik, ölüm ve başka dünyalar zih-
ninde netleşiyor. Hastalık ve ölüm gibi 
somut, aslında bir o kadar da soyut 
olan kavramlar rüya ve gerçeklik anla-
tısı içinde çocuklara sunuluyor.

Hastanede kısa ya da uzun süre te-
davi gören çocuklar İyi Geceler Julia ile 
mutlaka tanışmalı. Hasta arkadaşları, 
kardeşleri olan ve hastanedeki yaşıt-
larının varlığını daha önce düşünme-
miş olan çocuklar da Julia ve Podufuk 
ile mutlaka buluşmalı. Hastane perso-
nelinin çocuklara yaklaşımı, ailelerin 
hastalıkla mücadele eden çocuklarıyla 
iletişimi, hastanedeki çocukları unut-
mayan ve onları eğlendirmeye gelen 
palyaçoların varlığı bize kendi gerçek-
liğimizle ilgili pek çok şeyi düşündürü-
yor. Bunların hangisi Türkiye için ger-
çek hangisi rüya insan ayırt edemiyor. 
Oysa hastanedeki çocuklar için insa-
nın aklında yeşeren binbir projenin 
Pofuduk ve arkadaşlarıyla gerçekliğe 
kavuşması hiç de rüya değil. Yaşamak 
için rüya görmeli, değil mi? 

Kendilerini evdeymiş gibi hissedebil-
meleri, bir odaya sıkışmış olsalar da 
“normal” hayatlarını bu oda içinde 
sürdürebilmeleri için aileleri onlara 
destek oluyor. Evden getirilen haber-
ler, fotoğraflar, kitaplar ve oyuncaklar 
çocuklara arkadaşlık ediyor.

Hastanede tanışıp can dost olan 
Julia ve Bruno için bu haberleri bir-
birleriyle paylaşmak çok önemli. Mek-
tuplaşarak görüşme engellerini aşma-
nın yolunu bulan iki arkadaşın, hasta-
ne içinde dolaşabildikleri zamanlarda 
birlikte geçirdikleri iyi vakitleri hayal 
etmekten başka şansları yok. 

HASTALIK VE ÖLÜM
Uzun süredir odasından çıkama-

yan ve mektuplarına yanıt alamayan 
Julia, Bruno için endişeleniyor. Bü-
yükbabasının eğlenceli oyunları ve 
sohbeti bile onun endişesini gidere-
miyor. Aslında hep onun yanında olan 
hastane yastığı Pofuduk işte ilk kez o 
gün Julia ile konuşuyor. Pofuduk’un 
görevi diğer yastıkların yaptığı gibi 
hasta çocuklarla arkadaşlık etmek. Ju-
lia için macera dolu günler bu tanış-
mayla başlıyor. Gündüzleri sohbet et-
tiği, geceleriyse başını dayayıp uyudu-
ğu yeni arkadaşı onu rüyadan rüyaya 
taşıyor. Hastane odası rüyalarda artık 
bir başka dünyaya dönüşüyor. Daha 
sonra Julia rüyalar aracılığıyla gerçek 
yaşama geçmeyi, rüyasında gerçeği 
görmeyi keşfediyor. Bruno’dan haber 
almak için bundan yararlanan Julia 
geceleri rüyasında –aslında bir bakı-
ma gerçeklikte– hastane içinde dolaş-
maya, arkadaşının odasına gitmeye 
çalışıyor. Ama bu göründüğü kadar 
kolay değil. Adı üstünde “rüya” ve in-
san ne zaman uyanacağını, rüyasının 
ne zaman sona ereceğini kontrol ede-
miyor. Hepsinden önemlisi, rüyasında 
gerçekliğe yolculuk eden biri aniden 
uyanırsa, kendini gerçekliğin içinde 
buluveriyor. Bu yüzden Pofuduk ve 

Grip salgınının pek çok şehirde 
adım adım ilerlediği bu günlerde has-
ta olup dışarı çıkamamanın, hiçbir şey 
yapmadan öylece yatmanın ne demek 
olduğunu deneyimlemekteyiz. Özel-
likle okullarda hızla yayılan virüs pek 
çok çocuğu hastaneye taşıyor. Serum, 
ilaçlar, vitaminler derken virüs eninde 
sonunda yeniliyor ve çocuklar evleri-
ne, okullarına geri dönüyor. Ne var ki 
bazı virüsler çok inatçı. İşte Julia bu 
inatçı virüslerle tanışan çocuklardan 
biri ve uzun süredir hastane odasın-
dan çıkmasına izin verilmiyor. Oda-
sında oturuyor, yatıyor, yine oturuyor 
ve yine yatıyor. Çünkü yapacak başka 
bir şey yok. 

Annesi, babası, büyükbabası, has-
tabakıcı Terasa ve doktorlar onun için 
koşturuyor, her gün ziyaretine geli-
yorlar. Bedeninin virüslerle savaşma-
dığı günlerde odasından çıkmasına, 
hastanede uzun süredir tedavi gören 
diğer çocuklarla konuşmasına izin 
verilse de hastanede arkadaşlık kur-
mak zor. Çünkü hastanenin bir günü 
bir diğerine benzemiyor. Tedavisi yü-
zünden saçları dökülen, o gün kendi-
ni iyi hissederken ertesi günü hareket 
edecek enerjiyi bulamayan çocuklar 
birbirleriyle de düzenli olarak görü-
şemiyorlar. O yüzden hastane dışın-
dan ya da içinden gelen ziyaretçiler 
ya da telefonla arayanlar çok önemli.  

Hastanede kısa ya da uzun süreli tedavi gören çocuklar İyi Geceler Julia'yı mutlaka okumalı.Hasta 
arkadaşları, kardeşleri olan ve hastanedeki yaşıtlarının varlığını daha önce düşünmemiş olan çocuklar 
Julia ve Podufuk ile tanışmalı.

Nilay YILMAZ

İyi Geceler Julia 
Carles Sala İ Vila

Resimleyen: Roger Simo
Çeviren: Havva Mutlu

Can Çocuk Yayınları, 116 sayfa
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Adım Anton, ben bir  
çoban köpeğiyim…

memesini emiyormuşum gibi. Ta o 
vakitler bile mesele en iyi yerlerdi. Biz 
köpekler kör doğarız ama memelerin 
nerede olduğunu santimi santimine 
biliriz. Kokusunu alırız ve kim en süt-
lü memeyi emmeyi başarırsa en hızlı 
büyüyen o olur, sürü başı olma yete-
neği ondadır. Köpek yaşamı başından 
sonuna bir mücadeledir. Kardeşlerini 
itip kakarak uzaklaştırmak zorunda-
sındır. Ama asla başkalarının seni itip 
kakmasına izin veremezsin. En iyi yeri 
bir kere kaybettin mi bir daha kolay 
kolay geri kazanamazsın. Ana bağ-
rındaki en iyi yer her zaman ortasıdır. 
Kardeşlerin seni iki yandan sıcak tutar 
ve tatlı sütü lıkır lıkır içersin. Bunu 
hemen anladım. Bela ve Bratko daha 
yavaştı, daha zayıftı, Bence’den bah-
setmiyorum bile. Onun sonunda ko-
caman bir çoban köpeğine dönüşmüş 
olması bir mucize çünkü küçükken 
hep en kenarda kalır ve açlıktan sızlana 
sızlana uykuya dalardı.

hatta bazen çikolata parçalarını yere 
düşürüyor! Ben de onun tasımdan 
su içmesine izin veriyorum. Çok iyi 
beceriyor. Neredeyse dilinin diğerle-
rininkinden daha uzun olduğuna ina-
nacağım. Bizi birbirimize bağlayan bir 
şey daha var: Benim suyumu lıkırdattı 
mı, Emily’yle Friedbert bir koşu gelip 
ona da “şşşt’” ve “hayır” diye bağırıyor-
lar. Daha küçükken dört ayak üstünde 
yürüyüşe mükemmelen hâkimdi. Ne-
redeyse benim kadar hızlıydı. Ama onu 
dört ayak üstünde yürüme alışkanlı-
ğından vazgeçirdiler, artık diğerleri gibi 
iki ayak üzerinde yürüyor. Başlangıçta 
çok zorlandı, hep ayağı takıldı, düştü. 
Gözyaşlarını yaladım ve ona göz kulak 
olacağıma söz verdim. Artık gezme-
ye gittiğimizde tasmama sıkıca tutu-
nuyor. Bu biraz sıkıcı çünkü tavşan 
kovalayamıyorum. Ama söz konusu 
olan onun emniyeti. En önemlisi bu. 
Ferenc Amcam derdi ki, yavrular sü-
rünün en güçsüzleridir ve onlara göz 
kulak olmak çoban köpeğinin göre-

vidir. Burma boynuzlu koyunlar 
için de insanlar için de 

aynısı geçerli. 
Ufaklık tıpkı benim 

gibi çoğunlukla yerde 
yaşıyor. En çok da be-

nimle birlikte masanın 
altında uzanmayı sevi-

yor. Akşamları sütü-
nü hep orada içer. 

Kocaman plastik 
emzikli bir şişesi 

var. Emzik yumu-
şacık, bazen benim de 

emmeme izin verir. O 
zaman kendimi eski gün-
lerdeki gibi hissederim, 
sanki annemin koynunda 

Şimdi sana ufaklıktan bahsede-
ceğim! O benim gözümün nuru, gün 
ışığım, günlerimin neşesi. Beni Anton 
diye çağırdı mı, o çan gibi çın çın sesiy-
le, kulağıma sanki Brendon diyormuş 
gibi gelir. Beni doğru dürüst okşama-
sını bilen tek kişi o. Öyle yumuşacık, 
hafifçecik elleri var ki, postun üzerinde 
bir köpek dili gibi kayar. Ufaklık ben-
den azıcık uzun, ama susuz kalmış bir 
gri sığır gibi böğürebilir, bir boğa gibi 
tepinebilir, bir burma boynuzlu koyun 
gibi meleyip altın çakal gibi uluyabilir. 
Kediyi gördü mü bir tepinmeye, mele-
meye ve kükremeye başlıyor ki, Mizzi 
ondan şeytandan korkar gibi korku-
yor! Ufaklık gelir gelmez kedigil en iyi 
yerden kalkıp ya kanepenin altına ka-
çıyor ya da mutfak dolabının arkasına. 
Ve bir daha da çıkmıyor. Seviyorum 
bu çocuğu! O benim oyun arkadaşım. 
O benim yoldaşım. İkimiz bir arada 
rakipsiziz. Hele o kokusu yok mu! Süt 
ve çikolata kokusu! Mmmmh! O be-
nimle bisküvilerini ve sucuğunu pay-
laşıyor, sevmediği peynirlerini veriyor, 

Köpekler düşünür mü? Bir köpek konuşsaydı sizce neler söylerdi? Peki, bir köpeğin gözüne insanlar 
nasıl görünüyor olabilir? Tüm bu soruların yanıtı bol ödüllü Alman yazar Jutta Richter’in kitabı Bir 
Köpeğin Samimi İtirafları’nda.

Bir Köpeğin Samimi İtirafları
Jutta Richter

Resimleyen: Hildegard Müller
Çeviren: Tuvana Gülcan

Hayykitap, 120 sayfa

Kitap içi
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Kardeşim benim!

için hiç de kolay değildir ama diğerle-
ri için bazen daha da zorlaşır. Çünkü 
Basit ne bir yetişkin kaygısıyla ne de 
bir çocuk kurgusuyla kontrol edilebi-
lir. Sevgi ve güven hissetmek her in-
san gibi Basit için de yeterlidir. Buna 
karşılık Basit’in toplumsal kaygıları, 
kontrolleri yoktur ve algı dünyasında 
yemek, uyumak, sevişmek, konuşmak 
birbirine eşdeğer eylemlerdir. Duy-
gularını ifade edeceği kavramlar (iyi-
kötü) nettir; dahası kendi kelimelerini 
yaratır, kimi zaman da kendi dilini ko-
nuşur. Basit’in yalınlığı ve farkındalığı 
karşısında evdekilerin her biri kendi 
hayatını zora sokan ve karmaşıklaş-
tıran tutumlarıyla yüzleşme fırsatı 
bulur.

Romanda 20’li yaşların başın-
daki karakterler kendilerini, ha-
yatı, aşkı, cinselliği, “normal”liği 
birlikte keşfediyorlar. Bizse okur 
olarak bu karakterleri adım adım 

takip ederken aşkın, sevginin, ge-
netik bağların, dostluğun ve kendi 

gerçekliğini yaşamın içinde değiştirip 
dönüştürmenin ne anlama geldiğini 
kavrıyoruz. 

aramaya koyulması ve bunun hiç de 
kolay olmayacağını fark etmesi ile 
başlar. Kléber karşılaştığı onca olum-
suzluğun ardından ikisi için bir oda 
kiralamaya karar verir. Bu kararın ha-
yatlarını nasıl değiştireceğinden, onla-
rı ne gibi sürprizlerin beklediğinden 
haberdar değildir.

Üzerinde “EV ARKADAŞLARI” 
yazan zile basarlar. Ev arkadaşları 4 
üniversite öğrencisidir. Şeytani gü-
zelliğe sahip olduğu düşünülen, zeki 
tıp öğrencisi Aria. Gizlice yazdığı ro-
manla yeteneğini belli eden ve Aria’ya 
hissettiği takıntılı aşkla boğuşan Enzo. 
Aria’nın kardeşi ve evin duygusal orta 
yolcusu Corentin. Ceset parçalayıcı 
lakabıyla (tıp okuduğundan) Aria’nın 
sevgilisi, mantık timsali Emmanuel.

Evin sessiz uyumunda eksik olan 
heyecan Kléber, Basit ve tabii ki Bay 
Şavşan’ın taşınması ile tamamlanmış 
olur. Aslında ev ahalisi için yeni bir 
dönem başlamaktadır. Hayat, Basit 

2013’ün sonlarında Marie Aude 
Murail’i Yıldızı Dişi adlı romanıyla 
tanıdık. Yazar, bir aile dramı sayıla-
bilecek hikâyesindeki güçlü çocuk 
karakterler, sorguladığı toplumsal öğ-
retilmişlikler (aile, vesayet, eşcinsellik) 
ve konuya mizahi yaklaşımı ile gençlik 
edebiyatı adına umudumuzu pekiştir-
mişti. 2014’ün başındaysa yine etki-
leyici ve toplumsal algılarımızı altüst 
edecek bir hikâyesi olan Sıradışı Basit’i 
okuma fırsatı bulduk.

“Sıradışı” ve “basit” gibi zihnimiz-
de pek bir araya gelmeyen kavramları 
bir kitabın başlığında gördüğümüzde 
şaşırıyoruz ve Murail’in bize gene 
zorlu, ezber bozan bir okuma se-
rüveni hazırladığını anlıyoruz. Bu 
sefer konumuz engellilik, yetişkin-
lik, sorumluluk, normallik, anor-
mallik…

 Sıradışı Basit’in ana kahra-
manlarına kısaca göz attığımızda 
kitaba dair bir kanaat edinmiş olu-
yoruz aslında. Basit; dünya yaşı 22, 
fakat zekâ yaşı yalnızca 3. Bay Şavşan; 
uzun kulaklı, pelüş bir tavşan. Zaman 
zaman Basit’in içindeki yaramaz “kü-
çir” adamları harekete geçiren, zaman 
zaman da onun suçunu üstlenen bir 
nevi vantrolog kuklası ve dostu. Basit 
ve Bay Şavşan bu hikâyenin ayrılmaz 
ikilisi. Kléber; Basit’in 17 yaşındaki 
kardeşi. Onun yasal vasisi olamama-
sına rağmen abisinin akıl hastanesine 
kapatılmasına gönlü razı olmadığın-
dan bir sürü riski göze alarak yeni bir 
hayat kurmak üzere onu alıp Paris’e 
gelen kişi.

YENİ BİR HAYAT
Annelerinin ölümünden sonra 

yeni bir aile kurma isteği ile yeniden 
evlenen babaları, Basit’i bu ailenin 
dışında tutarak bir akıl hastanesine 
yerleştirmeyi uygun görür. Ve mace-
ra Kléber’in abisini hastanede bırak-
mayıp birlikte yaşayacakları bir ev  

Fransız yazar M. A. Murail’den gene çarpıcı bir roman: Sıradışı Basit. Annelerinin ölümünden sonra 
yeniden evlenen babaları, bedenen 22, zihnen 3 yaşında olan Basit’i akıl hastanesine kapatmaya karar 
veriyor, fakat 17 yaşındaki kardeşinin bambaşka bir planı var.

Aylin OMİNÇ

Sıradışı Basit
Marie Aude Murail

Çeviren: Sibil Çekmen
Tudem Yayınları, 208 sayfa 
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oynamak ortak bir dile dönüşür. Yine 
de bir seferinde arkası dönük olduğu 
için arkadaşının dudaklarını okuya-
mayan Ali hata yapar ve bu hata maçı 
kaybetmelerine neden olur. Bunun 
üzerine Ali’nin arkadaşıyla arasındaki 
sorunun üstesinden gelme yolu ger-
çekten etkileyici...

Evet, engelli insanlar var. Ama 
daha önemlisi, engelleri aşabilen in-
sanlar var. Yeter ki önce zihnimizdeki 
önyargı engellerini aşabilelim. 

Dürbün Nimet- bir sabah mahalle-
nin meraklı postacısından birer zarf  
alırlar. Her zarfın içinde bir kitap var-
dır ve bunu onlara Şerare göndermiş-

tir. Şerare, kısa süre köyü ziya-
ret etmiş, bu altı kişiyle tanış-
mış, onlarla uzun uzun sohbet 
etmiş ve bir okul ödevi olarak 
başlayan bu çalışma sonunda 
bir kitaba dönüşmüştür.

Şerare’nin insanlarla ileti-
şim kurma konusunda olağa-

nüstü bir becerisi vardır. Şerare in-
sanları dinlemeyi iyi bilir. Birbirinden 
apayrı özelliklere sahip bu altı yaşlı in-
san Şerare sayesinde birbirlerini, daha 
da önemlisi kendilerini tanırlar. Ah, 
bu arada küçük bir ayrıntıyı unuttum: 
Şerare doğuştan sağır ve dilsizdir.

Desen Yayınları’n-dan çıkan El-
lerimdeki Kelimeler adlı çizgi roman, 
biraz daha küçük yaş grubundan ço-
cuklara anlatıyor engelli olmanın nasıl 
bir şey olduğunu. Kitabın başlarında, 
öykünün kahramanı Ali’nin diğer 
çocuklardan farklı olduğunu düşün-
meyiz. Annesi onu bakkala gönder-
diğinde koşa koşa yola düşen, yolda 
diğer çocukların da yapabileceği gibi 
biraz oyalanıp kedileri 
seven altı yaşında bir 
oğlan çocuğu... Ama 
daha dikkatle bakınca 
Ali’nin kulaklarında 
bir işitme cihazı göze 
çarpar. Doğuştan işit-
me engelli olan Ali’nin 
dili elleridir. Ailesiyle 
işaret dili aracılığıyla 
iletişim kurar; okulda 
ise buna gerek yoktur. 
Dudak okuyarak ar-
kadaşlarının dedikle-
rini anlar. Hem zaten 
futbol sahasına çıktığı 
anda kimseyle bir şey 
konuşmasına da gerek 
kalmaz. Birlikte futbol 

Meksikalı yönetmen Alejandro 
González Iñárritu’nun Babil adlı filmi-
ni izlerken, bir sahnede neye uğradı-
ğımı şaşırmış, adeta gafil avlanmıştım. 
O an hissetiğim şeyleri sahneyi her dü-
şündüğümde tekrar yaşarım. Sahnenin 
kahramanı hem yaşamı hem kendini 
anlamaya çalıştığı bir süreçten geçen 
sağır ve dilsiz bir genç kızdır. Kız bir 
gün arkadaşıyla diskoya gider. Film, 
normal biçimde akıp giderken kızın 
diskodan girdiği anda benim için her 
şey bir anda değişti. Sinema salonunda-
ki bütün ses kesildi. Sağır kızın yerine 
geçiverdim. Sanki bir anda suyun altına 
gömülmüştüm. Bir uğultu, dipten gelen 
bir titreşim... Diskonun ışıkları yanıp 
sönüyor, insanlar bir görünüp bir kay-
boluyordu. Dipten gelen ritim kalbimin 
vuruşlarıyla eşleşmişti: Güp... güp... 
güp... Bir insanın kulaklarının duy-
mamasının ne demek olduğunu işte  
böylece anladım. Dünyam şaştı. 

SEESİZ DÜNYANIN SAKİNLERİ
Zeynep Cemali Türkçe çocuk ede-

biyatının önemli isimlerinden. Vakit-
sizce aramızdan ayrıldığında geride 
sekiz kitap bırakmıştı. İlkgençlik dö-
nemine hitap eden kitabı Patenli Kız’ın 
kahramanı Şerare’den öğreneceğimiz 
çok şey var engellilik konusunda. İs-
tanbul yakınlarında küçük bir köy olan 
Yeşilbağlar’da yaşayan altı yaşlı insan 
-Öğretmen Leyla, Kargabaş Ömer, Tık 
Tık Yaşar, Mırmır Nine, Gezgin Neşe, 

Engeller aşılmak içindir
Edebiyatta engellilik konusunu başarıyla işleyen iki kitap: Zeynep Cemali’den ilkgençlik dönemine 
hitap eden Patenli Kız ile daha küçük yaş grubuna seslenen Ellerimde Kelimeler. İkisi de işitme engelli 
kahramanları konu ediyor, ikisi de meseleyi içeriden bir bakışla anlatıyor.  

Banu AKSOY

Patenli Kız
Zeynep Cemali

Günışığı Kitaplığı 
224 sayfa 

Ellerimde Kelimeler
Bénédict Gourdon

Resimleyen: Malica Fouchier
Çeviren: Özden Tuna

Desen Yayınları, 32 sayfa
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sağladığı imkânla Amsterdam’a gitmeyi 
başarıyor. 

Ancak bu macera pek de iyi sonuç-
lanmıyor. Yazar Van Houten hayalle-
rindeki gibi biri değil. Çocuklar ken-
dilerine hikâyenin sonunu anlatacak 
sıcakkanlı bir adam beklerken alkolik 
ve huysuz bir ihtiyarla karşılaşmanın 
burukluğuyla Amerika’ya geri dönü-
yor. Ancak Gus yılmıyor, âşık olduğu 
kızı mutlu edebilmek için hikâyenin 
sonunu kendisi yazmaya başlıyor.

Buradan sonra olanları söyleme-
yeyim. Eğer bu meşhur kitabı hâlâ 
okumayan varsa kitabın buruk sonu-
nu öğrenmesin. Ama şunu söyleyeyim 
sadece: Başından tahmin edemeyeceği-
niz, ters köşe bir bitiş… Azcık da yazara 
kızacağınız zalim bir son…

Aynı yıldızın altında olmadığımız 
meselesi ise şu: Çok zor, çok ağır bir has-
talık olan kanser ve tedavisi bu kitapta 
biraz hafife alınmış. Yoksul ülkelerde 
çok zor şartlarda tedavi edilen bir has-
talık kanser. İlaçlar çok pahalı ve çoğu 
kez bulunamıyor. Ama Amerika’da ya 
da en azından kitapta durum pek öyle 
değil sanırım. Yine de tatlı diyaloglar ve 
güzel anektodlarla dolu bir aşk hikâyesi 
okumak isteyenler için iyi bir alternatif.

bir genç kız. Okula da devam ediyor. 
Terapi grubuna da katılıyor. Gerçi Kan-
serli Çocuklar İçin Destek Grubu adlı 
terapi grubuna ailesini kırmamak için 
gidiyor ama zaten Hazel’ın hayattaki 
en önemli amaçlarından biri, hastalığı 
yüzünden yorgun ve mutsuz düşen ai-
lesini biraz olsun mutlu etmek.

HER ŞEYE RAĞMEN
Terapi grubunun bir güzelliği de 

Hazel’ın diğer yarısını, yani Augustus’u 
bulmasını sağlaması. Augustus 17 ya-
şında yakışıklı bir çocuk. İlik kanseri at-
latmış, bir bacağı protez. Ancak Hazel’a 
göre durumu daha iyi. En azından öyle 
görünüyor çünkü her yere taşıma-
sı gereken bir oksijen tüpüyle birlikte 
yaşamıyor. Pantolonunun paçasını kı-
vırmazsa kimse “gerçek bir bacağının” 
olmadığını anlamıyor. O da Hazel gibi 
zeki ve komik. Belki de onları birbirine 
yaklaştıran bu. Bir de Hazel’ın en büyük 
takıntısı olan Peter Van Houten’in Gör-
kemli Izdırap adlı kitabı.

Kitap Hazel için öyle büyük bir 
takıntı ki defalarca okumuş. Sonunu 
çok merak ettiği öyküyle ilgili olarak 
yazara sayısız mektup göndermiş ama 
hiçbir cevap alamamış. Augustus da 
onunla birlikte bu kitabın büyüsüne 
kapılıyor. Birbirleriyle kitaptan alıntı-
lar yaparak konuşuyor, sadece ikisinin 
anladığı bir dille iletişim kuruyorlar. 
Augustus’un ailesi de Hazel’ın ailesi 
de gençlerin durumundan memnun. 
Çünkü ikisi birbirine iyi geliyor. 

Ancak bir gün iki genç karşıları-
na geçip, Görkemli Izdırap’ın yazarı 
Peter Van Houten’le tanışmak için 
Amsterdam’a gitmek istediklerini söy-
lediklerinde, aileler durumun biraz 
“korkutucu” olduğunu anlıyor. Hazel 
ve Gus’ın uzun yola çıkması çok risk-
li. Üstelik tedavi masrafları yüzünden 
ekonomik güçlükler yaşayan Hazel’ın 
ailesinin böyle bir seyahati karşıla-
yabilecek bütçesi de yok. Başlangıçta 
imkânsız gibi görünse de gençler kan-
serli çocuklar için çalışan bir vakfın 

Geçen yaz bütün kitapçı vitrinleri 
masmaviydi. Kışın biraz değişti ta-
bii ama “çok satanlar”da en az iki raf 
hâlâ öyle masmavi. Sebebi malum: O 
basitcecik ama vurucu tasarımlı, sert 
kapaklı kitap, Aynı Yıldızın Altında.

Bu arada kitabı okurken aklınıza 
gelen o, “Kesin filmi çekilir,” düşün-
cesinde haklı çıktığınızı söyleyeyim. 
Josh Boone yönetmenliğinde çekilen 
film önümüzdeki yaz vizyonda olacak. 
Bu da demek oluyor ki bu yaz da her 
yer mavi her yer Aynı Yıldızın Altında.

Şikâyetçi de değiliz, yanlış olmasın. 
Güzel kitap. Sadece zaman zaman in-
sana pek de “aynı yıldızın altında ol-
madığımızı” hatırlatıyor. Onları sonra 
söyleyeceğim. Şimdi biraz konusun-
dan bahsedeyim.

Bu aslında bir aşk öyküsü. Ama asıl 
öykünün altında katmerlenen hikâyeler 
onu sadece bir aşk öyküsü olmaktan çı-
karıyor. 16 yaşındaki Hazel kanser has-
tası. Üç yıldır zaman zaman ilerleyen, 
zaman zaman da duraklayan, her gün 
bir avuç ilaç içmesine, her yere yanında 
götürmek zorunda olduğu büyükçe bir 
oksijen tankıyla birlikte yaşamasına ve 
sık sık hastanede yatmasına neden olan 
bir tiroid kanseri türüyle mücadele edi-
yor. Mücadele ediyor da demeyelim as-
lında. Küçük yaşına rağmen hastalıkla 
ilişkisi epey olgunca. Oluruna bırakmış 
her şeyi. İsyan etmiyor, ağlamıyor. Çok 
zeki, komik, entelektüel yanı gelişmiş 

ABD’li yazar John Green’in bol ödüllü, çok satan romanı Aynı Yıldızın Altında, kanser hastası iki 
gencin aşk hikâyesini anlatıyor. Uyaralım: Okurken cebinizde bir mendil bulundurmanızda fayda var.

Elif TÜRKÖLMEZ

Aynı Yıldızın Altında
John Green

Çeviren: Çiçek Eriş
Pegasus Yayınları, 320 sayfa

Gözlerim kapansa da 
yıldızların altında
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Defalarca soruyor kendi kendine: “Di-
ğerleri nerede? Diğerleri nerede? Nere-
de?”  

İşte romanın en önemli yönü de bu 
bence; olayları Nuh’un kızı Timna’nın 
ve gemideki diğer canlıların gözünden 
okumamız. Genel olarak hep Nuh’un 
bakış açısıyla aktarıldı “Nuh’un Ge-
misi” ya da hep oğulları ön plana çı-
karıldı. Peki ya ailesinin diğer üyeleri, 
kızı mesela, ne düşünüyordu? Ya da 
gemideki hayvanların durumu neydi? 
Sanırım Geraldine McCaughrean’a 
Whitbread Ödülü’nü kazandıran da 
bu soruların peşinden gitmesi olmuş. 
Özellikle de Timna’nın ilk sayfalar-
daki şu sözlerini okuyunca, kitabın 
neden dikkate değer olduğu daha net 
anlaşılacaktır: “Bazı günler bana bak-
tıkça, ‘Bir çocuk bile fazla’ der gibiler. 
Ne de olsa kız evlat, oğlan evlat gibi 
bereket getirmiyor. ‘Sam, Ham ve Yaf-
te: Nuh’un oğulları.’ Bundan yüzyıllar 
sonra hikâyemiz anlatıldığında yalnız 
onların esamesi okunacak. Beni hesaba 
katmayacaklarını biliyorum.” 

anlatan romanı Dünyanın Sonu Değil’i 
de bu kategori altında değerlendirebi-
liriz. 2004 yılı Whitbread En İyi Çocuk 
Kitabı ödülünü alan Dünyanın Sonu 
Değil’de Nuh’un gemisi hikâyesine 
farklı bir çerçeveden bakıyoruz. 

HAYVANLAR SÖZ ALIYOR
Kutsal Kitaplardaki anlatıma göre 

Tanrı, insanoğlunun kötülüklerine 
karşılık bir ceza vermek için yeryü-
zündeki tüm canlıları yok edeceğini 
söyler Nuh’a. “Dünyanın yüzeyinden 
insanı ve dahi hayvanı ve sürünen her 
şeyi sileceğim. Çünkü onları yarattığı-
ma pişmanım.” Ancak Nuh inanmış 
biridir ve bu durum Tanrı’nın ona bir 
şans vermesine sebep olur. Tanrı, in-
san ve diğer canlı ırklarının devam et-
mesi için büyük tufandan önce Nuh’a 
bir gemi yapmasını ve yaşayan bütün 
hayvanlardan birer (ve bazılarından 
yedişer) çift almasını emreder. Geral-
dine McCaughrean’ın romanında da 
böylesi bir başlangıç var ama sonrasın-
daki olayları daha çok Nuh’un on dört 
yaşındaki kızı Timna’nın gözünden 
okuyoruz. Zaman zaman hikâyedeki 
diğer isimlerin bakış açılarından da 
izliyoruz tufandan sonra gemide (ki-
taptaki deyişle “güverte-evde”) neler 
yaşandığını; hatta yeri geldiğinde an-
tilop, aslan, tavşan ve kuzgun da söz 
alıyor. Gemideki hamile antilop mese-
la... Güneşin, çimenin olmamasından 
yakınıyor, aslanlardan korkuyor haklı 
olarak, onların kokusunu duymaktan 
hazzetmiyor. Üstelik yanına eş olarak 
farklı sürüden bir erkek antilop alın-
mış. Onun soyundan değil; göğsü dar, 

dizleri çökmüş, boş bakışlı, 
zavallı bir soydan gelen 

bir erkek antilop. 

Sinemanın bazı konuları yeniden 
gündeme getirme, hatırlatma ya da hiç 
yoktan öne çıkarmada ne kadar etkili 
olduğunu biliyoruz. Buradan yola çı-
karak daha şimdiden şunu iddia edebi-
liriz: Önümüzdeki ayın sonuna doğru, 
Darren Aronofsky’nin senaryosunu 
yazıp yönettiği Nuh isimli filmi göste-
rime girdiğinde, Nuh Tufanı’ndan son 
zamanlarda hiç olmadığı kadar çok söz 
edeceğiz. Ne de olsa filmin başrolle-
rinde Russell Crowe, Emma Watson, 
Jennifer Connelly ve Anthony Hop-
kins gibi çok ünlü isimler yer alıyor. 
İşte tam da bu filmin öncesinde, biz 
de burada, ödüllü bir yazarın Nuh’un 
gemisiyle ilgili kitabını hatırlatabiliriz; 
üstelik Türkçede yakın bir zaman önce 
yayımlandı Geraldine McCaughrean’ın 
Dünyanın Sonu Değil isimli romanı. 

KLASİKLER YENİDEN
Her ne kadar Türkçede kısıtlı sa-

yıda kitabını okuma şansına sahip 
olsak da Geraldine McCaughrean yüz 
ellinin üzerinde kitaba imza atmış 
üretken bir yazar. İngiltere’nin önde 
gelen çocuk kitabı yazarlarından biri 
olarak gösterilen McCaughrean, özel-
likle klasik hikâyeleri yeniden ele alıp 
anlatmasıyla öne çıkıyor; Peter Pan, 
Moby Dick ve Gılgamış, kitaplarında 
konu ettiği klasik hikâyelerden bazı-
ları... Hiç kuşkusuz, Nuh’un gemisini 

Geraldine McCaughrean’ın 2004 yılı Whitbread En İyi Çocuk Kitabı ödülünü alan Dünyanın Sonu 
Değil adlı kitabında, Nuh’un gemisinde yaşanan olayları 12 yaşındaki bir kızın, Nuh’un kızı Timna’nın 
gözünden okuyoruz.

Ceyhan USANMAZ

Dünyanın Sonu Değil
Geraldine McCaughrean
Çeviren: Kadir Yiğit Us

Caretta Kitapları, 223 sayfa

Farklı bir bakış açısından 
Nuh Tufanı…



ve Amerika İç Savaşı’nın kısa bir özeti 
gibi) ilginç bilgiler de içeriyor. 

Öte yandan Sherlock Holmes ka-
rakterine aşina olan okurlar tabii ki 
bunun ötesinde de bir keyif alacak 
kitaptan. Sherlock’u Londra’da Baker 
Sokağı yerine büyük ve korkutucu bir 
taşra evi olan Holmes Malikânesi’nde 
yaşarken görmek bile başlı başına ilgi 
çekici. Hele bir de hep akıl veren taraf 
olarak tanıdığımız “büyük dedektif ”i, 
Crowe’dan, “Yanıtını kısa bir süre için-
de öğreneceğin sorular hakkında düşün-
mek zihinsel enerjini boşa harcamak-
tan başka işe yaramaz,” gibi nasihatler 
işitirken görmek, paha biçilmez! Keza, 
onun eskiden de, ağabeyi Mycroft’un 
tabiriyle “merak duygusu aşırı gelişmiş” 
ve “toplumda kabul görmüş kuralları 
pek dikkate alma eğiliminde olmayan” 
biri olduğunu okumak da. 

Kısaca bu cüretkâr girişim, Sher-
lock Holmes’a yeteri kadar benzeyen 
öte yandan yeteri kadar da uzak bir 
gençlik serüveni çıkarmış ortaya. Kla-
sik bir Holmes macerası beklemeyin 
ama renkli karakterlerle donatılmış 
sürükleyici bir hikâye okumak ve ara-
da ünlü dedektifin “yetişkin kişiliğine” 
keyif verici göndermeler yakalamak 
ilginizi çekiyorsa kaçırmayın. 

kızıyla Sherlock’un arkadaşlığına ta-
nık olmak... Tüm bunlar, hayli mesa-
feli ve karizmatik karakterin gizli aile 
albümünü karıştırıyormuşçasına mu-
zip bir keyif veriyor insana! 

 Andrew Lane’in Genç Sherlock’u 
ile daha önce yine Tudem’den yayım-
lanan Ölüm Bulutu adlı romanda ta-
nışmıştık. İlk kitapta kahramanımız 
amcasıyla yengesinin yanına, taşra-
daki Holmes Malikânesi’ne gelmiş ve 
İngiliz hükümeti için çalışan ağabeyi 
Mycroft ona öğretmen olarak Ameri-
kalı Amycus Crowe’u tutmuştu. Arka-
sından Sherlock ilk vakasını yaşamış; 
arkadaşları Matty Arnatt ve Victoria 
(Amycus’un kızı) ile birlikte “ölüm 
bulutu” namlı cinayetler silsilesini 
çözmüşlerdi.

SOLUK KESİCİ KOVALAMACALAR
Kırmızı Sülük’ün hikâyesi Ölüm 

Bulutu’ndan sadece birkaç ay sonra ge-
çiyor ama yaşadıkları Sherlock’u daha 
da olgunlaştırmış, sorumluluk sahibi 
birine dönüştürmüş. Bu kez Sherlock 
ile arkadaşları Atlas Okyanusu’nun 
karşı kıyısına, Amerika’ya adım atıyor. 
Hem de kendilerini ABD Başkanı Ab-
raham Lincoln’ü öldüren adamın, yani 
John Wilkes Booth’un dâhil olduğu bir 
komplonun içinde bularak! 

Aslında bir tarafıyla çocuklara ve 
gençlere yönelik serüvenlerin tipik 

bir örneği Kırmızı Sülük. Türün 
bütün o egzotik esrarını, yetişkin-
ler âleminin karanlık taraflarını 
keşfetme tedirginliğini ve o dün-
yada ayakta kalabilmenin getir-
diği tatmin duygusunu sunuyor 
okura. Yani bir Sherlock Holmes 

hayranı olmasanız da heye-
canla okuyabileceğiniz 

öyküler, üstelik poli-
siye gerilim ve soluk 
kesici kovalamacalar 
dışında (karıncaların 

yollarını nasıl çizdiği 

“Azizim Watson, sana çocukluğum-
dan söz etmiş miydim?” Yo yo, büyük 
dedektif Sherlock Holmes’un hayranı 
olan hemen hiçbirimiz ondan böyle 
bir cümle duymayı beklemeyiz. Bu da 
gayet doğal. Ne de olsa Holmes, bir 
tür deha özünden yekpare dökülmüş 
gibi görünen kusursuz zekâsı ve İngi-
liz beyefendiliği ile; basbayağı duygu-
suzluk gibi duran o soğuk-mu-soğuk-
kanlılığı ve neşesizliğiyle hiçbir zaman 
çocuk olmamış gibidir.

SON DERECE "İNGİLİZ"
Ama Andrew Lane’in “Genç Sher-

lock Holmes” serisini ilgi çekici kılan 
şey de bu zaten! Sherlock Holmes’u 
yanılmaz, sarsılmaz, insanüstü bir 
zekâ timsali olarak değil de 14 yaşında, 
kişiliği yeni yeni oturmaya başlayan, 
ileride nasıl bir karakter olacağına dair 
ipuçları vermekle birlikte çocuksu ni-
teliklerini de hâlâ barındıran bir ergen 
olarak görme fırsatını yakalamak... Bu 
“son derece İngiliz” kahramanın akıl 
hocalarından biri rolünde alabildiği-
ne Amerikalı bir yetişkin bulmak... Ve 
söz konusu akıl hocasının bağımsız-
lığına ve “açık alanlara” epey düşkün  

Sherlock Holmes bile  
bir zamanlar çocuktu!
Andrew Lane’in Genç Sherlock Holmes'ü ile Ölüm Bulutu adlı romanda tanışmıştık. Serinin yeni kitabı 
Kırmızı Sülük’te genç Sherlock ile arkadaşları Atlas Okyanusu’nun karşı kıyısına, Amerika’ya adım 
atıyor ve kendilerini bir komplonun içinde buluyorlar.

Kutlukhan KUTLU

Genç Sherlock Holmes - Kırmızı Sülük 
Andrew Lane

Çeviren: Kerem Işık
Tudem Yayınları, 328 sayfa
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bekleniyor kadınlardan. Diğer yandan 
savaştan dönen askerlere her zaman 
öncelik tanınıyor ve kadınlar da sınırlı 
iş imkânıyla karşı karşıya kalıyor. Bu 
ayrıntılar bize romanda sadece bireysel 
bir öykünün anlatılmadığını, dönemin 
ruhunun, toplumsal koşulların da iş-
lendiğini gösteriyor.

Kitapları çok seven Lily, hayat-
taki amacının öğretmek olduğunu 
düşünüyor. Genç yaşta kendisinden 
küçüklere öğretmenlik yapıyor. Ücra 
kasabalara gidip bildiklerini öğretiyor. 
Bir yandan hayatta kalmaya çalışıyor. 
Mutlu bir evlilik planlarken birlikte ol-
duğu erkekten de bir darbe yiyor ama 
tekrar mutluluğu bulana kadar yılmı-
yor. Hele ilk defa bir uçak gördüğün-
de bambaşka hayallere kapılıyor Lily. 
Kendine yeni hedefler koyuyor. 

Hep kendi ayakları üzerinde du-
ran, ona verilen yaşamı değil, başka bir 
yaşamı, hayal ettiği yaşamı isteyen ve 
bunun için de gayret eden bir kadının 
ilham verici öyküsünü okuyoruz bu 
romanda. Jeannette Walls, sadece çok 
sevdiği büyükannesinin değil, özgür 
bir kadının öyküsünü anlatıyor bize. 

çıkıyor. Jeannette Walls’un asıl niyeti 
annesi hakkında bir kitap yazmakmış, 
ama annesi ona kendi yaşamının o ka-
dar da ilginç olmadığını ve asıl kaleme 
alınması gereken kişinin annesi Lily 
Casey Smith olduğunu söyleyince ya-
zarın planları da değişmiş.

Atlar Kadar Özgür, 1901’de doğan 
Lily’nin çocukluk anılarıyla başlıyor ve 
roman boyunca onun ağzından oku-
yoruz olanları. Atlar konusunda uz-
man olan babasının yanında bu güzel 
hayvanlarla içli dışlı büyüyor Lily. Ba-
bası da atlarla insanlarla olduğundan 
daha sağlam bir bağ geliştirmiş adeta. 
Onun atlar için söyledikleri, Lily’nin 
kulağına küpe oluyor, yaşamı boyun-
ca hatırlayıp kullanacağı altın sözlere 
dönüşüyor. Atları tanımak ve onlarla 
iletişim kurmak, yaşamı, insanları ta-
nımakla aynı öneme sahip gibi gözü-
küyor böyle bir çiftlik yaşamında.

BÜYÜK ŞEHRE GELİNCE
Ne var ki Lily ilerleyen yıllarda çift-

liği ve aile evini terk edip büyük şehre 
yerleştiğinde bunun her zaman böyle 
olmayabileceğini fark ediyor. Atların 
yerini arabaların, ahırların yerini ga-
rajların aldığını görüyor. Öncesinde, 
hep öğretmen olmak var Lily’nin ak-
lında. Aslında o yıllarda bir kadının 
önünde çok da seçenek yok; ya öğret-
men ya hemşire ya da sekreter olması 

Çocukluğumuzdan itibaren birçok 
gerçek öykü dinleriz ailemizin büyük-
lerinden. Babamızın ilk yaşadığı evle 
ilgili anıları, annemizin okul macera-
ları, dedemizin askerlik öyküleri, an-
neannemizin göç maceraları… Bun-
lar kimi zaman ilginçliğini kaybeder 
yaşımız büyüdükçe, kimi zamansa 
giderek daha fazlası anlatılır bize. Ya-
şımıza göre paylaşılan ayrıntılar çoğa-
lır, anıların başka yüzleri olduğunu da 
öğreniriz. Tam bu sıralarda, içimizde 
büyümekte olan bir yazar varsa, aile-
mizin öykülerini kaleme almanın ha-
yalini kurarız. O anılar unutulsun iste-
meyiz çünkü, bizden sonraki neslin de 
haberdar olmasını arzularız.

AİLE ÖYKÜLERİ
Amerikalı yazar Jeannette Walls, 

Atlar Kadar Özgür adlı romanında bu 
hayali gerçekleştirmiş ve büyükannesi 
Lily Casey Smith’in yaşamını bir kitap 
haline getirmiş. Walls, daha önceki ki-
taplarıyla listeleri zorlamış bir yazar. 
Türkçeye de çevrilen Camdan Kale 
adlı anı kitabıyla tanınan Walls, bu ki-
tabıyla da paralel bir seyir izliyor ya-
zarlığında. Bu romanda kendine özgü 
bir kadın olan büyükannesinin yaşam 
öyküsünü kaleme almış Walls, ancak 
kaçınılmaz olarak hem yazarın kendisi 
hem de annesi kitabın sonlarına doğru 
bir roman kahramanı olarak karşımıza 

Roman gibi hayatlar
Amerikalı yazar Jeannette Walls, Türkçeye de çevrilen Camdan Kale adlı anı kitabıyla tanındı tüm 
dünyada. Yazar, Atlar Kadar Özgür adlı romanında da paralel bir çizgide ilerliyor, ancak bu sefer 1901 
yılında doğan büyükannesinin sıradışı yaşamını anlatıyor.

Yankı ENKİ

Atlar Kadar Özgür
Jeanette Walls

Çeviren: Nil Bosna 
Kafka Yayınevi

365 sayfa
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Herman Amato, Alis Karar Veriyor adlı kitabında matematik ile edebiyatı bir araya getirme çabalarına 
güzel bir örnek vermiş. Olasılık, permütasyon-kombinasyon konularını, merkezine Alis’i oturttuğu bir 
hikâye formatında anlatarak matematiği “sevimli” hâle getirmeyi başarmış.

Olasılık problemleri, permütas-
yon-kombinasyon konuları gerçekten 
de ilk bakışta pek kolay değildir. Zar-
lar, yazı-turalar, bir torbadaki kırmızı-
beyaz-siyah toplar ya da bilyeler; prob-
lemlerde gözlerimizin önünde adeta 
anlamsızca uçuşurlar... Bir torbada 5 
kırmızı 4 beyaz bilye vardır. Torbadan 
çekilen bilye torbaya geri konma-
mak üzere art arda üç bilye çe-
kiliyor. İlk iki bilyenin kırmızı, 
üçüncüsünün beyaz olma ola-
sılığı kaçtır? Hadi bakalım... 
Hepsinin bir formülü var el-
bette ama sınavlar, hatta okul 
bittikten sonra da o formülleri 
hatırlayacağımızın garantisini 
verebilir misiniz? Bu problem-
lerin aslında bizden beklediği 
iki şey var: biraz farklı bir dü-
şünme tarzı ve hemen ezberden 
hareket etmeden önce okuduğu-
muzu daha iyi anlamak. 

MASAL HAVASINDA
Herman Amato, Alis 

Karar Veriyor isimli 
kitabında işte bu “zor” 
konuları bir masal 
havası vererek anlatma 
yolunu seçmiş. Alice 
Harikalar Diyarında 
hikâyesinden yola çıkarak 
yarattığı karakterine Alis adını vermiş 
ve onu Harikalar Okulu’na göndere-
rek sayılar üzerinde biraz düşünmeye 
teşvik etmiş. Bizler de elbette bu yol-
culukta Alis’in peşine hiç tereddüt et-
meden düşüveriyoruz. 

Herman Amato, kitabının başında 
çok güzel bir şekilde özetlemiş kitabı-
nın içeriğini. Diyor ki: “Eserin içinde 
içiçe iki kitap vardır: Biri bir masal, di-
ğeri karar verme ile yakından ilgili bir 

matematik konu. Yazarın isteği okurun 
masal zevkinden matematik zevke atla-
masıdır. Hem güzel sanatla ilgilenenlerin 
hem de bilim severlerin ne kadar ortak 
yönleri olduğu düşünülerek kitap ele alın-
mıştır. Konuyu inceleyenler bir süre son-
ra kendilerine korkunç görünmüş olan 

matematiğin ne kadar zevkli ve basit 
olduğunu anlıyacaklardır. Matematiği 
sevenlerse modern hayatta matemati-
ğin ne kadar geniş bir rolü olduğunun 
ve kendi güvenlikleri için onu nasıl kul-
lanmaları gerektiğinin bilincine vara-
caklardır.” Gerçekten de olasılık, per-
mütasyon-kombinasyon konuları-nı, 
merkezine Alis’i oturttuğu bir hikâye 
formatında anlatarak matematiği “se-
vimli” hâle getirmeyi başarmış Amato 

ama elbette sayılarla bir aradayken 
bizden biraz kâğıt-kalem kullanma-
mızı da istiyor. 

Yine de Amato’nun gerçek amacı 
problemlerin çözümü için kısa yol-
lar önermek, formüller vermek değil, 
farklı bir düşünme tarzı kazandırarak 

işleri kolaylaştırmak. Hatta ha-
yata farklı bir bakış kazandır-
mak. Olasılık problemlerinin, 
permütasyon-kombinasyon 
konularının temelinde düşün-

menin ve karar vermenin yer 
aldığını çok iyi bilen Herman Amato, 
işin felsefi yönlerine de vurgu yapıyor 
kitabında. Altı iki defa çizilecek kimi 
“aforizmavari” cümlelerle ve hatta şi-
irlerle destekliyor anlatımını. 

ŞİİR VE MATEMATİK
Örneğin Can Yücel’e mi ait oldu-

ğu, yoksa Herman Amato’nun olup 
da Türkçeye Can Yücel’in mi çevir-
diği konusu tartışmalı şu şiiri birkaç 
defa okumakta fayda var: “En uzak 
mesafe / Ne Afrikadır ne Çin ne de 
Hindistan / Ne seyyareler ne de yıldız-
lar / Geceleri ışıyan / En uzak mesafe / 
İki kafa arasındaki mesafedir / Birbiri-
ni anlamayan.” Ya da şu şiiri: “Çok ga-
rip bir ev tanıdım. / Orada / İnsanlara 
değer veriyorlardı / Eşyalardan ziyade.”

Türkiye’de ilkokul öğrencilerine 
okumayı kolay öğretmek amacıyla ge-
liştirilmiş, o unutulmaz Cin Ali serisi-
nin yakın bir zaman önce yeniden ya-
yımlanması, burada tanıttığımız sahaf-
lık kitapların da belki bir gün yeniden 
yayımlanarak daha kolay ulaşılır hâle 
gelmeleri yönündeki beklentimizi yük-
seltti. Umarız Herman Amato’nun ki-
tabı da bir gün yayınevlerinin dikkatini  
çeker...   
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çeken şey, daha önce karşılaşmadığı 
sınıfsal farklılıklardır. Fakirlerin hâli 
onu üzer. Şehirde hep kederlidir. Onca 
kalabalığın hüznünü kendine çeker 
mıknatıs gibi, altıncı his dedikleri bu 
olsa gerek. “İnsanın ancak duyma ve 
görme yoluyla çevresini algılayabilece-
ğine inananlar benim kırlarda ya da 
şehirde yürümek arasında –kaldırım-
ların farklılığı dışında– ne fark bul-
duğumu merak ediyorlar. Unuttukları 
bedenimin canlı olduğu; şehrin dinmek 
bilmeyen hareketliliği yüzümdeki sinir-
lere ulaşıyor ve ben görmediğim halde 
rezonansı hissediyorum.”

İlk kez denize girdiğinde suya bı-
rakır kendini –su hasta olmadan önce 
söylediği ilk kelimedir– ve başını çı-
kardığında ilk sorusu şu olur: “Suya 
tuzu kim attı?”

Helen Keller kendini gerçekleştir-
mek ve var olduğunu hissetmek için 
bilgiye ihtiyaç duyar, zamanla konuş-
mayı bile öğrenir. O hepimizin bildiği 
kolay yoldan değil de “diğer” yoldan git-
meyi başarmış örnek bir engelaşan’dır. 
Bu muhteşem hayatın gören görme-
yen, duyan duymayan nicemize örnek  
olması umuduyla…

hayatında önemli bir yer tutar. Okulun-
daki kimi kitaplar ona özel Braille alfa-
besiyle yazdırılır. Derken klavyesi derse 
göre değişen özel bir daktilosu olur ve 
bu sayede üniversiteyi bitirir. Keller’ın 
yaşam öyküsünü okurken, bir yandan 
da 19. yüzyılın sonlarında Amerika’da-
ki eğitim olanaklarını öğreniyoruz. O 
dönemde dahi sağır ve dilsizler için pek 
çok imkâna sahip özel okullar vardır, 
buna rağmen Helen zorlanır. Sınavlar 
hiç de kolay değildir. Sonunda çok sev-
diği öğretmeni Bayan Sullivan gibi o da 
sağır ve dilsiz çocuklar için çalışan, ya-
zan, fedakâr bir pedagog olur. 

Helen’in bir diğer şansı da yaşadığı 
kırsal alanda doğa ile kurduğu ilişki-
dir. Otobiyografisinde kent yaşamı 
ile kırsal yaşam arasındaki farkı çok 
iyi ifade eder. Doğa onun gözü kulağı 
olmuştur. Yüzen, kürek çeken, yelken 
kullanan, ağaca çıkan, hindi besleyen, 
kelebek kovalayan, kuş yumurtası ara-
maya çıkan Helen, hep çimlerin üze-
rinde ve harika betimlediği çiçeklerin, 
özellikle de mis kokulu güllerin ara-
sında mutlu bir çocukluk geçirmiştir. 
Mimoza ağacına çıkış hikâyesi ina-
nılmazdır; ilkin korkmasına rağmen 
sonrasında ağacın tepesinden inmek 
bilmemiştir. New York’taki günlerin ar-
dından şehrin kiri pası, gürültüsü onu 
olumsuz etkiler. Şehirde ilk dikkatini 

Bildiklerimizin yüzde 85’ini gö-
rerek öğreniriz. Beş duyu organımız; 
hayatı kavramamız ve karşılık verme-
miz için elzemdir. Bunlardan birini 
kaybedersek ne yaparız? Peki, bun-
lardan ikisini kaybedersek ne yapa-
rız? 19. yüzyılın sonunda Amerika’da 
doğan ve on dokuz aylıkken ateşli bir 
hastalıktan ötürü hem sağır hem kör 
kalan Helen Keller’ın yaşam mücade-
lesi insanlık için umut vericidir. Üstelik 
bu yaşam mücadelesi yeme, içme gibi 
temel ihtiyaçları giderme savaşının de-
ğil, sağır, dilsiz ve kör bir kadının yük-
seköğrenim görüp meslek sahibi olma 
çabasının öyküsüdür. 

“Bilgi mutluluktur,” diyen 1880 do-
ğumlu Helen Keller, öğrenme aşkıyla 
gece gündüz çalışarak geçirir ömrünü. 
Herkesin kolayca yaptığını o, “başka”, 
daha zor, belki daha uzun yoldan ya-
par ama hedefine ulaşmayı başarır. 
Her şeyi aklında tutmak zorundadır 
sözgelimi; göremediği için öğrendiğini 
zihnine kazımak ve gerektiğinde kul-
lanmak durumundadır. Ciddi, katı ve 
zor bir eğitimden geçer. Latince, eski 
Yunanca, cebir, Almanca, Amerikan 
edebiyatı, Shakespeare… 

Aslında Helen şanslıdır. Varlıklı 
ve soylu bir aileden gelmektedir. Yedi 
yaşından itibaren bütün eğitim hayatı 
boyunca yanından ayrılmayacak olan 
özel öğretmeni Anne Mansfield Sul-
livan sayesinde “bilgi” ile tanışır. Her 
şeyin bir adı olduğunu yedi-sekiz ya-
şından sonra fark eder. Bayan Sullivan 
her şeyi onun minik avcuna heceleye-
rek anlatmaktadır. Bu başarılı öğret-
men sayesinde Helen’in zekâsı, azmi 
ve çalışkanlığı da ortaya çıkar. Derdini 
anlatamamaktan dolayı sık sık geçirdi-
ği öfke nöbetleri biter. Öğrenme aşkıyla 
yanmaya başlar. Bundan sonra Boston’a 
dek uzanan bir eğitim hayatı onu bek-
lemektedir. Pek çok özel öğretmeni 
olur. Mark Twain’le bile tanışır. Kitaplar 

Gerçek bir yaşam öyküsü
19. yüzyılın sonunda Amerika’da doğan ve on dokuz aylıkken ateşli bir hastalıktan ötürü hem sağır hem 
kör kalan Helen Keller’ın kendini gerçekleştirmek için verdiği mücadele hepimize çok şey söylüyor. 
“Engel nedir?” diye bir kez daha düşünmek için…
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