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Mart ayı gelince 
bizi bahardan ayrı bir 
telaş alıyor. Evet, beş 
yıldır artık biliyorsunuz, 
Mart ayında İyi Kitap’ın 
yeni yaşını kutluyoruz. 
Yıllar, aylık bir yayın hazırlamanın, yeni çıkan kitapların telaşı 
ve heyecanıyla hızla geçerken 5. yılımızı doldurduk. Dile kolay, 
yazarlarımız, yayıncılarımız, “İyi Kitap” dostu takipçilerimizle 
istikrarlı ve üretken olmaya çalışarak, bir yandan da aramıza 
yeni katılanlarla büyüyerek, yeni tatlara, kokulara açılarak, 
heyecanımızı kaybetmeden 5 yılı geride bıraktık.

Çocuk ve gençlik edebiyatı gibi sürekli değişen, hareketli ve 
verimin bol olduğu bir alanda eleştiri mekanizmasının işlemesini; 
iyiyle kötünün sansürle değil ama eleştiriyle, çoğul ve çoklu 
okumalarla, farklı bakış açılarının ortaya konmasıyla ayrılmasını 
sağlamak amaçlarımızdan biriydi, değişmedi. Güncel kitap 
tanıtımlarının yanı sıra belirli temalar doğrultusunda tüm bir çocuk 
ve gençlik kitapları külliyatını tarayarak yaptığımız dosyalarda 
“çocuğa görelik”, “engellilik”, “toplumsal cinsiyet” gibi temaları ele 
aldık. Her yeni yılın ilk sayısında biten yılın “iyi kitaplarını” seçip 
hatırlattık. Köşelerimiz vardı, yenilerini ekledik. “Sahaf Dükkânı” 
baskısı tükenmiş ama tekrar yapılsa dediğimiz kitapları hatırlama, 
çocuk ve gençlik edebiyatı tarihinin yazılı olduğu tozlu raflar 
arasında dolaşma ihtiyacından doğdu. “Uçan Salıncak” çocuk ve 
gençlik edebiyatının sorunlarını dillendirme, görünür kılma, eleştiriye 
açma kaygısıyla ortaya çıktı. “Aynanın İçinden” ise klasikleşmiş ya da 
klasik olmaya aday, her daim okunacak kitapları yansıtıyor Alice’in 
aynasından.

Son olarak, çocuk ve gençlik edebiyatının hayattan kopuk, steril bir 
alan olmadığı, hayatı, toplumu anlama, anlamlandırma çabasında 
bize yol gösterdiği düşüncesiyle 2013 yazına damgasını vuran Gezi 
Parkı Direnişi olaylarından yola çıkarak özel bir sayı yaptık. “Üç beş 
ağacı” korumak için başlayan barışçıl direniş ve protestoların bize 
unutulmaz bir “demokrasi ve özgürlük” dersi verdiğini düşünerek İyi 
Kitap’ın Temmuz/Ağustos sayısını bu konuya ayırdık. 

Her zaman barış ve sevgiyle, daha iyi bir dünya için iyi kitaplara 
ihtiyaç var.

Birlikte nice yıllara…

İyi Kitap ailesi adına 
Zarife Biliz
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İyi Kitap’ta bu ay…

Bu ay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
vesile edip çocuk ve gençlik kitaplarındaki 

“toplumsal cinsiyet” temasını mercek 
altına aldığımız bir dosya hazırladık. 

Çocuk, gençlik, başvuru kategorilerinden 
kitaplar seçerek bu kitapları toplumsal 
cinsiyet rollerinin işlenmesi açısından 

irdeledik. Aylin Ominç kızlara ve erkeklere 
ayrı ayrı hazırlanan kitaplardaki farklara 

baktı. Eraslan Sağlam başvuru kitabı 
kategorisindeki “Çıtır Çıtır Felsefe” dizisinde 

konunun nasıl ele alındığını yorumladı. 
Melek Özlem Sezer geleneksel masallardaki 

prenses imgesinin Barbie karakterine 
devrini inceledi. Şiirsel Taş resimli çocuk 

kitaplarındaki annelik rollerine bakarken, 
Betül Dünder Masini’nin adı gibi şahane 

“Güzel, Açıkgöz, Cesur Kızlar” serisini, Sevin 
Okyay ise kız kahramanları mercek altına 
aldı. Zarife Biliz gençlik kitaplarında cinsel 

kimlik arayışı ve cinsel yönelim temasını 
kaleme alırken, Simla Sunay ile Gökçe Ateş 

Aytuğ bakışları yerli gençlik edebiyatının çok 
satan iki serisine çevirdi. Dosyamızı, diğer 

güncel kitap tanıtımlarını ve bu sayıda korku 
edebiyatı üzerine söz alan Uçan Salıncak’ı 

severek okumanız dileğiyle…

“İncitmebeni” bir 
çiçek değildir!
İki yıl art arda Carnegie Madalyası’na layık görülen ve Türkçede 
Kaos Üçlemesi adlı distopik serisiyle tanınan Patrick Ness’ten 
bambaşka bir anlatı: Canavarın Çağrısı. Annesi kansere yakalanan 
Conor’ın gerçeklerle ve içindeki “canavar”la yüzleşmesi…  

girişinde Dowd’a selam göndermeyi 
unutmuyor: “Kitabın karakterlerini, te-
melini ve başlangıcını bulmuştu. Ne ya-
zık ki bulamadığı tek şey vardı: Zaman.” 
Ve üçüncü ayak, kitabı resimleyen Jim 
Kay. Çizdiği resimlerin mürekkebi söz-
cüklere sızmış desek yeridir. 

Özetle, Canavarın Çağrısı, annesi 
kanser tedavisi gören on üç yaşındaki 
Conor’ın yaşadığı karanlığın öyküsü. 
“Karanlık” bu kitabı her yönüyle –at-
mosferi, kurgusu, anlatımı ve de gör-
selleri– en iyi tanımlayan sözcük sanı-
rım. Gerçekten de basbayağı karanlık 
bir öykü bu ve gücünü de bu karanlık-
tan alıyor. Şüphesiz, Jim Kay’in çizim-
lerinin katkısı büyük. Roman adeta, 
Conor’ın zihnindeki zifiri karanlığa 
açılan bir pencere. Geceleri insanlı-
ğın evrensel kâbusuyla beslenen bir 

az çok işgal eden bir illetin edebiyatta 
bu şekilde yansıma bulması garip değil 
belki, ama bir noktadan sonra bunun 
bir yansımadan çok, kanser temasının 
popüler kültüre malzeme edilmesi ol-
duğu hissine kapılmamak elde değil. 
Canavarın Çağrısı’nı tenzih ederim.

Canavarın Çağrısı, üç kişinin zi-
hinsel çabası ve emeğinin ürünü olan 
bir kitap ve romanın ilginç bir geçmişi 
var. Kitabın fikir anası, kitapları henüz 
Türkçeye çevrilmemiş olan Siobhan 
Dowd. Ergen edebiyatı dünyası Dowd’ı 
2007 yılında, 47 yaşındayken meme 
kanseri nedeniyle kaybetti. Dolayısıyla 
Dowd’ın fikren ürettiğini kitaplaştıra-
rak hayata geçirme şansı olmadı. Sa-
cayağın ikinci ayağı, Dowd’ın fikri üre-
timini hak ettiği hassasiyetle işleyerek 
kitaba can veren Patrick Ness. Kitabın 

Bir zamanlar tek bir sözcük üzeri-
ne kısa bir yazı karalamıştım: “İncit-
mebeni”. Demiştim ki, “İncitmebeni 
bir çiçek değildir.” Evet, “incitmebeni” 
bir çiçek değildir. Bir hastalık ismidir. 
Hastalığın kendini bilmeyen yoktur 
ama halk dilinde bu şekilde de anıldı-
ğını bilmeyenler çoktur sanırım. Söz-
lüğü açıp bakarsanız “incitmebeni” 
için bulacağınız karşılık şudur: kanser.

Çocuk-gençlik yazınında, özellikle 
de çeviri eserlere bakacak olursak, bir 
“incitmebeni külliyatı” ya da “kanser 
edebiyatı” oluşmaya başladığını söyle-
mek sanırım yanlış olmaz. Nitekim bu 
yazıya konu olacak kitabı (Canavarın 
Çağrısı) okuduğum sırada, ergen gür-
gen de iki kanser hastası genci anlatan 
bir kitaba dalıp gitmişti. Hemen her-
kesin sağlık gündeminin ilk sıralarını 
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karanlık bu: düşme kâbusu. Ne var ki 
Conor’ın gördüğü, dipsiz boşluğa yu-
varlanmanın değil, düşeni daha fazla 
tutamamanın, kayıp gitmesine seyir-
ci kalmanın kâbusu. Bu karabasanın 
derinlerindeyse Conor’ın görmezden 
geldiği bir gerçek, ruhunu hırpalayan 
bir sır saklı.

Çevresindekilerin gösterdiği anla-
yış ve şefkat Conor’ı çileden çıkarır; 
buna karşılık okulda maruz kaldığı 
akran zorbalığını ziyadesiyle hak etti-
ğini düşünür. Tanıdığı, bildiği herkes, 
aman acısına değmeyeyim, düşünce-
siyle göz göze gelmekten bile çekinir-
ken, aslında Conor’ı görünmez kılar. 
Buna karşılık, okuldaki zorba tayfası 
onu fark eder, görür ve acısına rağmen 
(hatta belki acısından dolayı) zorbalığı 
sürdürür, böylece Conor’ı tam da iste-
diği gibi cezalandırır. 

Annesi, iyileşme ümidini asla yi-
tirmez ve bu umuda kendinden çok, 
Conor için dört elle sarılır. Ayakları 
yere basan, güçlü bir kadın olan anne-
anne ise Conor’ın iyiliği için herkesin 
daha gerçekçi olması gerektiğine ina-
nır ve bu yüzden de torunuyla sürekli 
çatışma halindedir.

Kimi geceler bir ziyaretçisi olur 
Conor’ın. Ona seslenen bir ca-

navar. Evin karşısındaki te-
penin yamacındaki mezar-
lığı bekleyen porsuk ağacı 
şeklinde vücut bulur bu 
canavar. Karanlıkta zihin 
tuhaf oyunlar oynayabilir 
insana, gölgeler ve siluet-
ler başka başka biçimlere  

bürünebilir. Ama hiçbir ürkütücü 
oyun, hiçbir göz aldanması geride, 
bu ziyaretçinin bıraktığı iğne yap-
raklarını ve zehirli kırmızı meyveleri 
bırakmaz. Bilir misiniz, meyveleri ze-
hirlidir ama aynı zamanda bir ilacın 
hammaddesidir porsuk ağacı. 

Porsuk ağacı kılığında çıkagelen 
bu canavar kimdir peki? “Dağların 
tutunduğu omurgayım ben! Nehirle-
rin döktüğü gözyaşlarıyım! Rüzgârı 
soluyan akciğerlerim! Geyiği öldüren 
kurt, fareyi öldüren şahin, sineği öldü-
ren örümceğim! Ölen geyik, fare ve si-
neğim! Bu dünyanın kendi kuyruğunu 
yiyen yılanıyım! Evcilleştirilmemiş ve 
evcilleştirilemez her şeyim!”

HİKÂYELER VAHŞİDİR!
Conor’a üç öykü anlatacağını söy-

ler canavar. Ardından dördüncü öy-
küyü, sakladığı sırrı, kendi gerçeğini 
Conor anlatacaktır canavara. Canava-
rın anlattığı öyküler Conor’ın kafasını 
karıştırır, etik değerlerini sorgulatır, 
iyi ile kötünün birbirinden büsbütün 
ayrı değil, fazlasıyla iç içe geçmiş ol-
duğunu ve insanın da çoğu zaman 
ortada bir yerlerde durduğunu fark 
ettirir. Ness, canavarın anlattığı bu kı-
sa öykülerle romana yeni katmanlar 
eklemiş, kurgu içinde kurgu yaratmış. 
Yazar, ana öykünün en az kendisi ka-
dar etkileyici olan bu öykücükleri, 
gerçek ile kurmacanın, Conor’ın ha-
yatıyla canavarın geçmişinin kesiş-
tiği noktalarda ustalıkla kullanmış. 
Öykü içinde öykü anlatırken zaman 
ve mekân sınırlarını aşan örtüşmeler 
yaratmış. 

“Hikâyeler her şeyden daha vahşi-
dir. Hikâyeler kovalar... ısırır... avlar.” 
Hikâyelerin her şeyden daha vahşi ol-
masının nedeni, gerçeklerden türeme-
si, yaratıcılığın kibrine inat, hayalgücü 
dediğimiz şeyin çatlasak da patlasak 

da gerçeklerle sınırlı olması değil 
mi? Ama kimi zaman gerçekleri 

kabullenmek zor geldiğin-
de, “insanlar en büyük 

yalanları kendilerine 
söylemek zorunda 

kalırlar.” Cana-
varın Conor’a 

Canavarın Çağrısı
Patrick Ness

Resimleyen: Jim Kay
Çeviren: Arif Cem Ünver

Tudem Yayınları, 216 sayfa

söylediği gibi: “Zihnin rahatlatıcı yalan-
lara inanır, ama o yalanları gerekli kı-
lan acı gerçekleri de bilir. Her ikisine de 
inandığın için zihnin seni cezalandırır.”

Kimi zaman zihnimize çörekle-
nen yalanlar hayatı kâbusa çevirir, işte 
o zaman daha serbest bir akış sağla-
mak için derinlerimizdeki canavarın 
ayaklanıp bir şeyleri yakıp yıkması 
gerekebilir. Conor da bizden biri. O da 
kâbusundan kurtulmak istiyorsa cana-
vara kendi öyküsünü anlatmak, yani 
kendi gerçeğiyle yüzleşmek zorunda. 
Çünkü porsuk ağacı şifalı bir ağaçtır 
ama “incitmebeni” bir çiçek değildir. 

Şiirsel TAŞ
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hızla (çok yavaş da denebilir) deği-
şimine ve üstündeki canlıların nasıl 
müthiş şekilde evrim geçirdiklerine 
de tanık oluyoruz farkında olmadan. 
Dinozorlar her yaştan insanı büyüle-
yen varlıklar (aslında yakından bakın-
ca dünyadaki her canlı öyle ya). Eğer 
onları siz de merak ediyorsanız, alın 
okuyun. Hem maketi de var, yapıp ser-
gilersiniz odanızda. Herkese bol kük-
remeli, kaçmalı kovalamacalı günler. 
Pençelerinizi sivri tutun!

ne kadar dinozorları andırsalar da 
ayrı bir tür. Arkeolojik süreci anla-
tan, “Dinozorları Keşfetmek” adlı 
bölümle de kapanışı yapıyor bu kitap.

EN ÜNLÜ DİNOZOR
Peki, şimdi size bir soru sorayım: 

En ünlü dinozor hangisidir? Elbette ki 
devasa dişleri, bir buçuk metre uzun-
luğundaki kafatası, toplamda 12 metre 
boyu ile T-Rex. İkinci kitabımız sadece 
bu ünlü yaratıkla ilgili. Ama bu kitabın 
bir de sürprizi var: 92 parçadan oluşan 
dev bir T-Rex maketi. Her sayfasında 
T-Rex ile ilgili ayrı bir bilgi verirken 
aşağıda da maketin o kısmını nasıl 
oluşturacağınızı gösteriyor. Örneğin, 7 
ton olan T-Rex’i ayakta tutabilen dok-
san santimlik ayaklardan bahsederken, 
sayfanın alt kısmında da ayakları nasıl 
birleştireceğinizi detaylı biçimde anlatı-
yor. Sonra da bu arkadaşın 230 kg eti bir 
defada ısırıp depolayabilen midesinden, 
180 kg çeken kollarından, iki gözünün 
de aynı anda aynı şeyi görebildiği kafa-
tasından (bu durum aslan, şahin gibi av-
cılara özgüymüş) bahsederken, birden-
bire karşınızda oturan, tamamlanmış 
T-Rex’e bakarken buluyorsunuz kendi-
nizi. Normal boyutunun kırkta biri ka-
dar, yani seksen beş santim boyutunda-
ki maket, gayet detaylı ve gerçeğe uygun 
gözüküyor. Bu arada size dinozorların 
şahı olan T-Rex’le ilgili 
bilgiler verme fırsatını da 
kaçırmıyor kitap. Maketi 
yapmış biri olarak söyle-
yeyim, kitaptaki yöner-
geye uyduğunuz sürece 
hiç de zor değil yapması.

İki kitap da dino-
zorları farklı açılardan 
irdeleyerek birlikte kap-
samlı bir kaynak oluştu-
ruyor. Ayrıca dünyanın 

230 milyon yıl önce bu dünyada 
kimler yaşıyordu, biliyor musunuz? 
Komşunun kör ve sağır köpeği değil, 
hayır, hiç sevmediğiniz fen hocası da 
değil. Bir ipucu vereyim; bugünlerde 
onları “çırılçıplak” müzelerde görüyo-
ruz. Antik Yunan tanrıları da değiller 
ama. Bu dediklerimin kocaman, upu-
zun dişleri ve sivri pençeleri var. Bun-
lar, 160 milyon yıl sürmüş bir krallığın 
hükümdarları. Evet, onlar dinozorlar 
(ilk dersimiz, adları “dinazor” değil, “di-
nozor” diye yazılır). Bu ay, çok heyecan 
verici iki tane dinozor kitabımız var.

İlki, 1001 Çiçek Yayınları'ndan çık-
mış Bilgi Hazinesi - Dinozorlar. Bu re-
simli ve ince kitap, dinozorları dönem 
dönem ele almış. Kitap 300 milyon 
yıl önceki Karbonifiber Dönemi’nden 
başlıyor; bu dönemde daha dinozorlar 
bile yok, sadece devasa kırkayaklar ve 
kömür bataklıkları var. Sonra amfibi-
lere, sürüngenlere ve Jura Dönemi’nde 
ortaya çıkan kuş-dinozorlara merhaba 
diyoruz. Bunların bilimsel adı Ptero-
saurus; o zamanlar sıcak ve batak olan 
dünyamızda, içi boş kemikleriyle do-
laşıyorlar. Çeşit çeşit boyuttalar. Yine 
Jura Dönemi’nde, gelmiş geçmiş en 
büyük yaratık olan uzun-boyun Dip-
lodocus da ortaya çıkıyor. Sırtında 
kemik plakalar olan Stegosaurus ve 
tavuk büyüklüğündeki etoburlar da 
ona arkadaşlık ediyorlar (bu kısmı ben  
uydurdum tahmin edebileceğiniz gibi). 
Tabii otoburları da unutmamak lazım.

Bütün hayvanlara gereken önemi 
verdikten sonra dinozor anatomisine 
geçiyor kitap. Haydi, size ilginç bir 
bilgi vereyim; dinozorların midesin-
de yuttukları taşları bulunduran özel 
bir kese varmış. Adı ne mi? Neyse, siz 
kendiniz öğrenin bunu da. Sonra di-
nozorların dönemdaşlarına geçiyor ki-
tap. Mesela deniz canlıları, bunlar her 

Pençelerinizi sivri tutun!
Tarihöncesinde 160 milyon yıl sürmüş bir krallığın büyüleyici sakinleri: dinozorlar. Bilgi Hazinesi 
– Dinozorlar adlı kitap, dünyamızda yaşamış canlıları jeolojik dönemlere göre tanıtıyor. T-Rex adlı 
kitabın ise bir de bonusu var: Gerçeğine uygun bir dinozor maketi. 

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Bilgi Hazinesi – Dinozorlar
Julia Bruce

Resimleyen: Peter Scott
Çeviren: Ömür Özyurt

1001 Çiçek Kitaplar, 32 sayfa

Dev Maket Kitabı – T-Rex
Kolektif 

Çeviren: Melike Hendek
Pearson Yayınları, 32 sayfa

Çocuk (da) yazar
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bir ön kabulü gibi. Mesela: “Sonsuz ne-
dir?” Sonuçta, “Sınırları belirsiz olana 
sonsuz deriz,” diyor ve bu anlamda bir 
yanıt veriyor kitap, fakat elimizdeki bir 
sözlük değil nihayetinde. Sonsuzluğu 
en çok çağrıştıranın uzay olduğunu 
hatırlatarak, uzay boşluğunun ölçüle-
mez, öngörülemez genişliğinden, de-
rinliğinden, yani sonsuzluğundan söz 
ediyor ve “Belki,” diyor, “Belki günün 
birinde nerede başlayıp bittiği keşfedilir 
ve uzayın sonsuz olmadığını anlarız”. 

Son olarak, kitabın bir bakış açısı 
var. Sözgelimi, ölüm başlığını taşıyan 
bölümde, ölümün insanı neden üzüp 
korkuttuğu anlatıldıktan hemen sonra, 
tam da bu nedenle, öldürmeye değil, 
yaşatmaya çabalamak gerektiği vurgu-
lanıyor. Ya da zenginlik ve yoksulluk-
tan söz edilirken, cevap, dayanışmanın 
güzelliği ve gücüne yapılan vurguyla 
tamamlanıyor. Ama Acaba Neden’in en 
güzel yanı, belki de arka arkaya bir sürü 
soru sormasıdır. Sorular, merak duygu-
sunu coşturuyor olmakla birlikte, azıcık 
mesafe ile durmayı, dünyaya, hayata ve 
kendimize azıcık dışarıdan, yukarıdan 
bakmayı sağlar bize. Yaptığımız dört iş-
lemin sağlamasını aldırtır. Sorular iyidir.

söyleyebiliriz, fakat bununla birlikte, 
yani maddi gerçeklere rağmen, bazı ya-
nıtları hikâye dilinde duymak, onları 
daha kolay sindirmeye, daha kalıcı şe-
kilde kaydetmeye yarar. Tam da bu ne-
denle Acaba Neden kitabının yanıtları 
kesinlikle tatmin edici, üstelik de nesnel. 
Yanıtı taraf tutmadan verirken, durumu/
olayı hakikaten anlatmaya, açıklamaya 
dair bir çaba gösterildiğini anlayabili-
yorsunuz. Sözgelimi, yukarıdaki soruya 
dönüp bakacak olursak, yani “Çocuklar 
neden itaat etmek zorundadır?” soru-
suna… Öyle, elinizde koz olarak kul-
lanabileceğiniz bir yanıt bulacağınızı 
düşünerek okumaya başladıysanız, bi-
raz utanıyorsunuz kendinizden. Elbette 
sonuç ebeveynlerden yana fakat soruya 
öyle bir yerden yanıt veriliyor ki otorite 
kurmak/itaat etmek meselesine yükle-
nen anlamlar sorgulanabilir hâle geliyor: 
Hayvanlar da yavrularını itaate zorluyor 
fakat bu tamamen geçici bir süreç. Bir de 
kitabın dilindeki hikâye tonu ve sevecen 
yaklaşım, soruları korkutucu, yanıtları 
karmaşık olmaktan kurtarıyor. 

Bir de bazı soruların bilinmezlik 
içerdiğini itiraf eden bir yanı var ki-
tabın. Her zaman her şeyin yanıtını 
kesin olarak veremeyebileceğimizin 

Sorular, bitmek bilmeyen sorular. 
Yanıtı bulamadığımızda da çekip git-
mezler üstelik. Gerçi, iyi ki de gitmi-
yorlar, merak duygusu insanları hayata 
pek çok duygudan daha çok bağlıyor. 
Sadece çocukları değil, hepimizi pe-
şinden sürüklüyor; tek fark, çocuklar 
sorularında daha inatçı oluyor, onla-
rı sormayı ve yanıtlarını aramayı pek 
ertelemiyor. Yetişkinler olarak bizler, 
sorularla tekrar çocuklar aracılığıyla 
muhatap olduğumuzda bazen canımız 
sıkılıyor, bazen sabır gösterip yanıt ver-
meye çalışıyoruz. Tabii “yanıt vermek”, 
yanıtı bilmekten geçiyor. Tüm yanıtları 
da bilmediğimizi bildiğimize göre, kal-
kıp araştırmak, soruşturmak gerekiyor.

"HAİN" YETİŞKİNLERE EL KİTABI
Acaba Neden, onlarca soruya yanıt 

veren/vermeye çalışan bir kitap. Doğ-
rusu, sadece çocuk merakını giderecek 
sorulardan oluşmuyor; büyük ihtimal, 
yanıtını henüz yetişkinlerin de bilme-
diği başka onlarca soruyu da barındı-
rıyor içinde. Tam da bu nedenle, hem 
kısa yoldan soruları yanıtlayıp kendi 
gündemine dönmek isteyen hain(!) 
yetişkin için bir el kitabı olarak değer-
lendirilebilir, hem de yanında çocuk ol-
sun olmasın, ilginç soruların peşinden 
gitmek, eğlenmek ve öğrenmek iste-
yen meraklı(!) yetişkin için bir yanıtlar 
dünyasına giriş kitabı olabilir. 

“Çocuklar neden itaat etmek zorun-
dadır?” ya da “Çocuklar odalarını top-
lamayı neden istemez?” gibi, tahminen 
ilk anda ana babaların dikkatini çeke-
cek soruların yanı sıra, genelde gezege-
ni, bedeni, hayatı anlamaya yönelik so-
rularla ilerleyen kitabın renkli tasarımı 
ve komik karikatürleri, okurun bakışı-
na anlık oyunlar oynuyor. Dolayısıyla 
Acaba Neden, büyük sorularla dolu ol-
masına rağmen, eğlenerek, sıkılmadan 
okuyabileceğiniz bir kitap.

Peki, yanıtlar tatmin edici mi? Esa-
sında tüm soruların “maddi” olduğunu 

Bazıları eğlenceli, bazıları ciddi konular hakkında toplam 72 soru. Üstelik birbirinden farklı yüzlerce 
farklı cevap. Renkli ve eğlenceli tasarımıyla Acaba Neden, bizi felsefenin, toplum ve doğa bilimlerinin 
kanatlarında korkmadan uçuruyor. 

Sema ASLAN
Sorular korkutucu, yanıtlar 
karmaşık olmayabilir

Acaba Neden?
Martin Laffon, Hortense de Chabaneix 

Resimleyen: Jaques Azam
Çeviren: Yağmur Ceylan Uslu

Tudem Yayınları, 84 sayfa 
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onların ruh dengesini bozacağı takıntısı 
ne zaman başladı? Çocukların ruh den-
gesini bozabilecek tek şey var: gerçek 
hayat. Görmelerini, duymalarını asla 
engelleyemeyeceğiniz o kadar çok olay-
la yüz yüze gelecekler ki… “Bu karşılaş-
mayı, mümkün olduğunca geciktirmeye 
çalışıyorum,” diyebilirsiniz. Mantıklı. 
Ben de derim ki, bir kitapta küfürle 
karşılaşmasın diye uğraşmanın ya da 
bir hayalet öyküsü okumasına engel 
olmanın, hedeflediğiniz amaca hiçbir 
katkısı yok. Aksine… Çocuk, ruhunu 
ve beynini okuyarak geliştirecek; hayata 
böyle hazırlanacak. Siz ona sadece “lay 
lay lom” kitaplar verirseniz, kaçınılmaz 
hayat karşılaşması başladığında çocu-
ğunuz 1-0 yenik durumda olacaktır.

İnanın bana, korku edebiyatı ço-
cukların ruhunu güçlendirir. Sevimli 
Hayalet Casper’a kimsenin itirazı ol-
mazdı, değil mi? Peki, Casper’ın aslında 
ölü bir erkek çocuğu olmasının ürkü-
tücülüğünü tartışabilir miyiz? Çocuk 
korku edebiyatı, zihninizde görünmez 
bir zincirleme reaksiyon başlatır. Bilin-
çüstü ürperirken, bilinçaltı ölümün de 
hayatın bir parçası olduğunu hisseder. 
Hiçbir korku kitabında, gerçek hayatta 
olanlardan daha korkutucu bir şey ya-
zamaz; o yüzden içiniz rahat olsun.  

Beşinci kitabım Yo-Yo’nun çıkma-
sına az zaman kaldı, altıncı kitabımın 
çocuk korku edebiyatına sıkı bir örnek 
olacağının müjdesini şimdiden vere-
bilirim. Kitabın ismini yazmak için 
ellerim karıncalanıyor ama kendimi 
tutacağım. Sanıyorum ki beklediğini-
ze değecek.

İyi bir çocuk korku kitabına imza 
atabilmek için çocukken korku kitabı 
okuyup korkmuş olmak birinci şarttır. 
Gerisi, yeteneğinize göre kendiliğin-
den gelir. Çocuklar, korku kitabı oku-
mayı seviyor. Yeter ki yazarlar korku 
kitabı yazmaktan korkmasın… 

deyip iki nokta üst üste koyduğu-
muzda, maalesef sepetimizin boş 
kaldığını görüyoruz. O sepetin 
dolması için verdiğim emeğe bir-
kaç cümleyle değindikten sonra 
bu durumun sebeplerini bulmaya 
çalışacağım.

Hayalet Tozu çocuk korku ede-
biyatına bir örnek midir? Kesin-
likle öyledir. Üstelik sürpriz finali 
ve karakterlerin yan hikâyeleriyle 
her yaştan okuru ürpertmenin dı-

şında ağlatabilmiştir de… Umacı’yı ise 
ismine rağmen yüzde yüz korku kate-
gorisine sokamam. Bence Umacı tam 
anlamıyla bir mizah bombası. Ama 
yine de içinde umacıların dolaştığını 
hesaba katarsak onu korku kategori-
sinin tamamen dışına da atamayız. 
Çocuk korku edebiyatına asıl armağa-
nımı, yazının sonunda açıklayacağım.

Sizi çok önemli bir gerçekle yüz-
leştirmek istiyorum. Türkiye’de korku 
kitaplarından korkanlar çocuklar de-
ğil, yazarlar… Ve görünüşe göre bu 
öyle büyük bir korku ki o kategoride 
yazmak için kalemi ellerine bile alamı-
yorlar. Sebep ne olabilir?

1. Saçma kitap takıntısı: Ocak sa-
yısındaki yazımı bu konuya ayırmış-
tım. Korku kitapları, bazı ebeveynlerin 
“saçma” kategorisine soktuğu kitaplar... 
Çocukların sadece büyüklerin seçtiği, 
çook çok eğitici, süper faydalı kitapla-
rı okuması gerektiğini düşünenlerin 
–yani çocuğun hayalgücünün gelişme-
mesi için özel bir çaba harcayanların– 
yasaklı kitap listesine girmek, yazarlara 
ürkütücü geliyor olabilir. Gelmemeli. 
Çünkü çocuklar korku kitaplarını se-
viyor ve okudukça da zekâları, hayal-
güçleri gelişiyor, hayata bakış açıları 
değişiyor. 2. Yazarın, tamamen kendi 
kendinin sansürüne kurban gitmesi: Ço-
cuklara korkutucu şeyler anlatmanın, 

“Ben buradan çıkmak ve hayatın 
keyfini çıkarmak istiyorum. Yaşarken 
o kadar çıkaramamıştım.” “Yaşamanın 
sorunu da bu işte. İnsanın tüm hayatını 
alıyor.”

Müthiş diyalog, değil mi? Johnny 
ve Ölüler’den. Terry Pratchett. 

Peki, bir bebeğin, ailesinin öldürül-
düğü gece emekleyerek mezarlığa kaç-
tığı ve ölüler tarafından büyütüldüğü 
bir hikâye ilginizi çeker mi? Nobody 
Owens, başına gelen korkunç olayı hak 
etmese de harika ölülerin elinde büyü-
düğü için gerçekten şanslı bir çocuk. 
Neil Gaiman’ın Mezarlık Kitabı’nı okur-
ken ruhunuz ürpererek şenleniyor ve 
siz de şanslı bir okura dönüşüyorsunuz.

Canlı olarak baş aşağı gömüldüğü 
mezarından kaçan bir cadıya ne der-
siniz? Hiç şüphesiz ki çok dost canlısı 
değildir. Üstelik Joseph Delaney, muh-
teşem serisinin ilk kitabındaki peri-
li evi kendi çocukluğunda oturduğu 
evden ilham alarak yazmış. İnsan bir 
korku kitabından başka ne ister? 

Ya Chris Priestley’in “Dehşet Hikâ-
yeleri” serisi? Sanki tüylerinizi ürpert-
meye yarayan özel bir iksirle beraber 
satılıyor.

Bu kitapların hepsinin bir ortak 
noktası var. Sizce ne? Evet, hepsi çe-
viri eserler. “Türkçe yazan yazarların 
elinden çıkmış çocuk korku kitapları,” 

Çocuk korku edebiyatımız çeviri eserler açısından oldukça zengin. Gelgelelim, bu alanda Türkçe 
yazılmış eserler bir elin parmaklarını geçmiyor. Neden acaba? Peki, kritik bir soru daha: Korku kitapları 
çocukların ruhsal dengesini mi bozar, yoksa onları hayata mı hazırlar?

Hanzade SERVİ

Korku ruhu güçlendirir!



Kız mı erkek mi? Birinin bebeği olacağını öğrendiğimizde sorduğumuz ilk sorulardan biridir. Be-
becik doğup sıra hediye almaya geldiğinde, piyasada kızlar ve erkekler için ayrılmış olan net öbeklere 
yönelmekle bu belirlenmişliğe teslim olmamak arasında bocalarız, özellikle bebek bizim değil de diyelim 
bir yakınımızınsa. Kendi bebeğimiz söz konusuysa onun adına karar verirken daha cesur olabiliriz, ama 
onu (bugünden yarına) toplumdan ayırıp ayrıksı kılabilecek her tür tercihte, belki anne baba olarak 
insiyaki, onu koruma kaygısıyla, içimizden bir gölge geçer. Öyle ya, ayrıksı olmak yalnız olmak anlamına 
da gelir aynı zamanda.

Küçükken onun adına biz tercihlerde bulunuruz, ne ki ideolojik aygıtlar her daim devrededir, yazılı 
sözlü kültür, medya, okul vs. Yavaş yavaş, bizim verdiklerimiz, vermeye çalıştıklarımız bir yana, onun top-
lumun ve akranlarının genel geçer karar ve tercihleriyle davrandığını görürüz, kızsa eli pembelere, Barbie 
bebeklere gider, en bir “kız” gibi olanını sever her şeyin, rolünü bütünüyle benimser, bir evrede… Erkekse 
de toplumun ona biçtiği “toplumsal cinsiyet” rolü neyse, ona göre biçimlenir süreç, silahlar, savaş oyunla-
rı, saldırgan, iddiacı “erkeksi” tavırlar… İdeolojik aygıtlar işini iyi görür, ne var ki insan sorgulayıp isyan 
edebilen, düşünebilen bir varlık. Çok telaşlanmaya gerek yok, yeter ki çocuk zaten bu rolü benimsedi diye 
toplumsal cinsiyet zehriyle kirlenmiş malzemeleri tepesinden biz boca etmeyelim, kendi farklılığımızı 
koruyalım, ona doğru örnek olalım…

Ataerkil toplumlar, toplumsal cinsiyet kimliklerinin somut şekilde inşa edilmesini ve davranış bi-
çimlerinin nesilden nesile aktarılmasını sağlayarak, aile içinde başlayan cinsiyet ayrımcılığının, sokakta, 
okulda, işyerinde, aile içi ve dışı ilişkilerin tamamında devam etmesini sağlar. Kültürün her alanı bu “kir-
lilikten” mustarip, çocuk ve gençlik kitapları da bundan muaf değil. Nitekim anlatılan masal ve hikâyeler 
öncelikle içinde var oldukları toplumların kültürel kodları ile aktarılırlar. Kelimelerin anlamlarını kod-
layan fikirlerin, aynen nesneler gibi bir tarihi vardır. Yani, cinsiyetler arasındaki hiyerarşiyi, toplumsal 
cinsiyet rolleri ve iktidar arasındaki ilişkiyi, sözlü kültürün ürünleri olarak önce dinlemeye başlarız, 
daha sonra yaşamaya. İdeolojik yapılanmanın önemli bir bileşeni olan yazılı kültür de zamanı geldiğinde 
buradaki rolünü alır, işlevini üstlenir. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü vesile bilip sözünü ettiğimiz bu durumu dergimizde irdelemeye 
karar verdiğimizde, farklı kitaplar aracılığıyla çocuk ve gençlere yönelik yazılı kültürün çeşitli veçhele-
rine bakmanın doğru olacağını düşündük. Etkinliklerin kızlara ve erkeklere göre ayrıldığı kitaplar ile 
ergenlikte karşılaşılan sorunları cinsiyetlere göre farklılaştırarak ele alan iki kitap dosyanın bir ayağını 
oluşturdu. Ardından edebiyatta karşılaşılan olumlu kız karakterlere, kendilerine biçilen cinsiyet rolleri-
nin dışına çıkan kız karakterleri anlatan hikâyelere bakalım istedik. Ters taraftan geldiğimizde karşımıza, 
masallardaki prenses imgesinin bugüne yansıması olarak düşünülebilecek Barbie figürü çıktı. “Oğlanlar 
ve kızlar” meselesi başvuru kitaplarında nasıl ele alınıyordu acaba? Peki, resimli çocuk kitaplarındaki 
anne figürünü bu anlamda irdelesek altından ne çıkardı? Gençlik kitaplarında “cinsel tercih” meselesi 
mayınlı ama ele alınması zorunlu konulardan biriydi. Gençler, ister cinsel kimliklerin akışkanlığından 
bahsedildiği günümüzde bunu özgürlük alanlarına dâhil etsinler, isterlerse farklı tercihleri nedeniyle 
yalnız olmadıklarını hissetsinler, ele aldığımız iki kitap da okunası. 
Son olarak yerli gençlik edebiyatında toplumsal cinsiyet rolleri-
ni ele alışı açısından irdelenemeye muhtaç olduğunu düşün-
düğümüz iki seriyi mercek altına aldık.

Emeği geçen, katkısı olan herkese; yazana, okuyana, 
kafa yorana teşekkürler…

Korku ruhu güçlendirir! Çocuk ve gençlik kitaplarında 
“toplumsal cinsiyet”

DOSYA
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yasak) becerileri çok net bir kıstasa 
göre sınıflamasıyla, ayrıca başka açı-
lardan nitelikli kitaplar olmasıyla öne 
çıkıp merceğimize takıldı. Çizimler, 
desenler, anlatım oldukça başarılı, 
baskı kalitesi de. Gelelim içeriğine...

Erkeklerin kitabında pusula yap-
mak, harita okumak, ilkyardım, doğa-
da avlanmak ve konaklamak, denizci 
düğümleri gibi hayatta kalma teknik-
leri anlatılıyor. Buna karşılık, kızların 
kitabı kâğıttan takı yapmak, pareo 
bağlama yöntemleri, bardak süsleri, 
paskalya lambaları, yemek tarifleri gibi 
her gün kadın programlarında tekrar-
lanan, “fuzuli işlerle zaman nasıl öldü-
rülür” tadında maalesef. Aklıma ilk 
gelen soru: Bu kitaplar neden Meraklı 
ve Becerikli Çocukların Kitabı adıyla 
tek bir kitap olarak yayımlanmadı?

Çocukları yeteneklerine, istekle-
rine göre değil de toplumsal cinsiyet 
rollerine ve kalıplarına doğru yönlen-
dirirken yeniden hatırlamamız gerekir 
ki, hayatta yapabilirliklerimizi, kişisel 
yeteneklerimizi, ilgi alanlarımızı dün-
yaya geldiğimiz cinsiyetimiz (erkek/
kadın) ve cinsel yönelimlerimiz (hete-
roseksüellik, eşcinsellik) belirlemiyor. 
Toplumsal cinsiyet, doğuştan gelme-
yen, sonradan öğrendiğimiz, öğrenir-
ken kimimizin zorlandığı, kimimizin 
reddettiği, kimimizin de daha kolay 

pembe öfkeyi, coşkuyu temsil ettiğin-
den erkek rengi imiş. Mavi ise 

sakinleştirici etkisi nedeniy-
le kadınlara yakıştırılmış. II. 

Dünya Savaşı’na kadar, pembe 
giyen kadınlara “erkek fatma” gözüyle 
bakılırmış. Nazi gettolarında ise eşcin-
sel erkekleri ayırmak için kıyafetlerine 
pembe üçgen kumaş dikilirmiş. 20. 
yüzyıl sonlarında ise cinsiyete göre bir 
satış ve tüketim politikası olarak pem-
be ve mavi ürünler reyonlarda varlık 
göstermiş. Lego, 1980’li yıllardaki 
tanıtımında, Lego bloğunu (pembe 
giymeyen) bir kız çocuğun elinde fo-
toğraflayarak, “Eğlenmek için yarat!” 
sloganı ile düş dünyalarını ve yetenek-
leri toplumsal cinsiyete göre değerlen-
dirmezken, 2014 yılı ürünlerinde tam 
tersine, kadınlık ve erkeklik rollerine 
uygun, tüketim toplumuna hitaben 
idealize edilmiş imajlara varmış.

BECERİLERİ KATEGORİZE ETMEK
Son dönemlerde çocuk kitaplarında 

da toplumsal cinsiyet rollerini (kadın-
lık/erkeklik) pekiştiren kitaplara rast- 
lıyoruz. Çok fazla örneği var, ancak 
Mavibulut’tan iki ayrı cilt olarak çıkan 
Erkeklerin Kitabı (%100 erkekler için/
kız çocuklarına yasak) ile Kızların Ki-
tabı (%100 kızlar için/erkek çocuklarına  

Siz dünyaya pembe olarak mı, yok-
sa mavi olarak mı geldiniz? Nasıl yani 
demeyin, doğduğumuz andan itibaren 
toplumsal kodları ve rolleri belirlenmiş 
pembelerin (kızlar) ve mavilerin (er-
kekler) dünyasında bulmuyor muyuz 
kendimizi? Giysi ve oyuncak reyonla-
rında başlayan pembe-mavi farklılık-
ları aile içinde pekiştirilirken (maviler 
ağlamaz, pembeler kavga etmez) top-
lumsal alanla bağlarımız arttıkça (okul-
da, sokakta), hayatımızda bu çizgilerin 
derinleştiğini görürüz. Renklerle başla-
yan macera, kitaplarda, oyunlarda, tele-
vizyon programlarında “pembeler için” 
ve “maviler için” ayrımını desteklerken, 
pembe gibi veya mavi gibi olmak adına 
rol modellerimizin fotoğrafları cepte-
dir zaten. Pembeysen pembeliğini bil! 
Maviysen mavi gibi davran!

Nedir bu pembe veya mavi gibi ol-
mak ya da olmamak? Yoksa bir ihtimal 
daha olabilir mi? Eflatun! Bir makale-
de, renklerin cinsiyet üzerine kodla-
malarında bizi ters köşeye getiren bir 
bilgiyle karşılaştım: 19. yüzyıl önce-
sinde, pembe ve mavi bugünün tam 
tersine kullanılırmış. Tarih boyunca  

Toplumsal cinsiyet 
dedikleri…
Çocukları yeteneklerine, isteklerine göre değil de toplumsal cinsiyet rollerine ve kalıplarına göre 
yönlendirirken unutmamak gerekir ki, hayatta yapabilirliklerimizi, kişisel yeteneklerimizi, ilgi 
alanlarımızı, dünyaya geldiğimiz cinsiyetimiz ve cinsel yönelimlerimiz belirlemiyor.

Aylin OMİNÇ

dosya

Erkeklerin Kitabı
Célia Gallais, Clémence Roux de Luze

Michèle Lecreux 
Resimleyen: Esao, Jocelyn Millet

Çeviren: Acar Erdoğan
Mavibulut Yayınları, 128 sayfa

Kızların Kitabı
Célia Gallais, Clémence Roux de Luze

Michèle Lecreux
Resimleyen: Jocelyn Millet

Çeviren: Sumru Ağıryürüyen
Mavibulut Yayınları, 128 sayfa
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kabullendiği rollerdir. Toplumsal cin- 
siyet rolleri, bizimki gibi ataerkil top-
lumlarda fazlasıyla derin çizgilere sa-
hipken ve biz çocuklarımıza “herkes 
için yaşanmaya değer yaşamlar” ister-
ken, bu çizgilerin derinleşmesine katkı-
da bulunup bulunmadığımızı yeniden 
yeniden düşünmeliyiz.

Bu yazıda ele alacağımız diğer iki 
kitap Can Çocuk Yayınları’ndan çıkan 
Genç Kız Olmakla Nasıl Baş Etsem? ve 
Erkek Olmakla Nasıl Baş Etsem? Bu iki 
kitap ergenlik dönemindeki gençlerin 
bedensel ve duygusal değişim sürecin-
de yaşayabileceği sorunlar üzerinde du-
ruyor ve de çözüm önerilerinde bulu-
nuyor. Bir de altın kurallar var! Buraya 
kadar her şey normal gibi gelebilir ama 
işin aslı pek öyle değil!

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?
Kızların ve erkeklerin ergenlik so-

runları ebeveyn, kardeş, arkadaş iliş-
kilerinde ortaklaşıyor gibi görünse de 
gönül ilişkilerinde, fiziksel ve hormonal 
değişim sürecinde toplumsal cinsiyet 
öğretilerine fena halde takılıyor sanı-
rım. “Bütün oğlanların bana bakma-
sından bıktım usandım,” diye yakınan 
bir kız çocuğuna, “Seçtiğin kıyafetlere 
biraz dikkat et, farkında olmasan da 

Erkek Olmakla Nasıl Baş Etsem?
Jacques Arènes 

Bernadette Costa-Prades 
Resimleyen: Jacques Azam

Çeviren: Siren İdemen
Can Çocuk Yayınları, 104 sayfa 

Genç Kız Olmakla Nasıl Baş Etsem?
Emmanuelle Rigon 

Bernadette Costa-Prades
Resimleyen: Jacques Azam

Çeviren: Siren İdemen
Can Çocuk Yayınları, 136 sayfa

erkekleri baştan çıkartıcı bir hava vere-
bilir!” demek abanın altından sopa gös-
teren toplumun ve toplumsal cinsiyetin 
gölgesi mi acaba! Ya da, “Kızlarla iyi 
geçiniyorum diye bana eşcinsel muame-
lesi yapıyorlar,” diyen oğlan çocuğuna, 
“Yoksa daha şimdiden büyük bir çapkın 
mısın? Kızlara bayılıyorsun, onları etkili-
yorsun, zaten eşcinsellik ilgi alanlarında 
değil, kendi cinsine ilgi duymanda ken-
dini gösterir. Sen kızlarla takıldığına göre 
senin durumun buna girmiyor,” tavsiye-
sinde bulunurken emmebasma tulum-
ba toplumuna selam mı çakıyor ki?

Söz konusu 
iki kitap genç 
kızların ve er- 
keklerin sorun-
larına getirdiği 
çözümlerde, 
cinsiyete yönelik 
değer, tutum ve dav-
ranışların nasıl olması 
gerektiğini ifade eden, 
bu doğrultuda ikazlar-
da bulunan, rehberlik 
eden, fakat aynı zaman-
da toplumsal cinsiyet 
rollerini derinleştirerek 
yönlendiren bir yol iz-
liyor. Sorunlar cinsiyete 

göre ele alındığında fizyolojik, biyolojik 
ve psikolojik hususlara dikkati çeker-
ken, çözüm önerilerinde cinsiyet rol- 
leri ve tutumları göz önüne alındığın-
dan, toplumsal ve kültürel gereklilik-
leri, vurguları ve etkileri içinde barın-
dırıyor. Bugünün toplumu içerisinde, 
dünyaya geldiğimiz andan dünyadan 
ayrılacağımız âna kadar toplumsal cin-
siyet belası ile yüzleşirken, “Herkesin 
her haliyle en değerli olduğu”* bir top-
lum hayali belki de iyi hissettiren.

*  Judith Butler

olabilir ancak, geri kalan her şeyi yok-
sar. Vicdanlı, iyi kız olmak onun için 
sokaktaki kedilere, süper mini şortuy-
la eğilip süt vermek kadar kolaydır. Ki 
bu yardım, birkaç alanda puan topla-
manın aracıdır. Eskilerini hediye et-
mek, birinin avcuna birkaç kuruş koy-
mak da Barbie bebek ahlâkına yakışır. 

Zirvedeki yaşama ulaşmanın sem-
bolü olan Barbie, kız çocuklarını cez-
bedecek süsleri, renkleri her alanda 
kullanır. Modern bir prensestir, kimi 
zaman da doğduğu yeri doğrulamak 

bir zümrenin konforlu yaşam ve ih-
tirasları için insanları sömürmediği, 
emeğin çalınmadığı, fırsat eşitsizlikle-
ri ve yoksulluğun dağları aşmadığı bir 
ülkede yaşamaz belki ama bu zaten 
umurunda değildir. Çünkü onun de-
ğerlilik ve güzellik ölçütlerine uymayan 
her şey, yalıtılmış dünyasının dışında 
bırakılmıştır. O, ne giysem, nerede gez-
sem, keyfimi nerede zirveye çıkarsam 
ve sahip olduklarımı nasıl göze sok-
sam derdindedir. Tırnağının kırılması, 
ojesinin bozulması gibi hayati dertleri 

Klasik masallardaki prenses algısı-
nın modern propaganda aracıdır Barbie 
bebekler. Ayrıcalık arzusunun hoyratça 
abartılmasıdır. En zengin, en güzel, en 
seksi, en formda, en şık, en popüler; en 
yakışıklı sevgiliye, en göz alıcı eve-ara-
baya-kıyafetlere sahip; en lüks yerlerde 
gezen-yiyen-görünen olma hayalinin 
kışkırtıcısı, imge tasarımcısıdır. Masalı, 
ona hep varmış, başkasına hiç yokmuş 
alt metniyle başlar.

Barbie insanların katledilmediği, ço- 
cukların tecavüze uğramadığı, ayrıcalıklı 

Masalların günlük 
yaşam pratiklerine devri: Barbie
Klasik masallardaki prenses rolleri modern yaşamda yerini Barbie karakterine bırakmış olabilir mi? 
Barbie kitabı okuyan, Barbie bebeklerle oynayan her çocuk ilerde saf birer Barbie figürü olup çıkar mı? 
Barbie kitaplarındaki toplumsal cinsiyet rollerine dair mesajlara yakından bakıyoruz.

Melek Özlem SEZER

dosya
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üzere masal prenseslerinin kıyafetleri-
ni giyer. Pek çok kitabı klasik masal-
ları referans alır. (Rapunzel, Prenses ve 
Terzi, Periler Ülkesinde, Adalar Prense-
si, Denizkızı Serisi, Prenses Okulu Se-
risi, Kelebek Peri, Prenses&Popstar vb.) 
Doğan Egmont’tan çıkan 95 kitabında, 
klasik masalların şırınga ettiği prenses 
imgesinin vaatlerini, herkesin eşit ol-
duğu bir dünya ideali yerine “en çok 
olan”lar üzerinden kurar. Ne de olsa 
birinin herkesten üstün olduğunu his-
setme arzusu, ancak diğerlerinin daha 
az şeye sahip olmasıyla mümkündür. 
Terbiye edilmek bir yana, çeşitli ma-
zeretler ve perdelerle şımaran bir ego 
önerir çocuklara. Böylece insanın 
kendi egosunu yönetmesi gerektiğini 
anlatmak yerine, egosu tarafından yö-
netilen insancıklar oluşmasına katkıda 
bulunur. 

Onu kucağına alan her kız çocuğu 
da bu türden bir Bezelye Prenses’i olma 
hayaliyle zehirlenir. Ama yalnızca bir 
avuç insan prenses olabilir. Diğerle-
rine kalansa, avuç avuç para dökerek 
bu bebekleri-kitapları-yan ürünleri 
almak ve böylece Barbie tüccarlarının 
kızlarını prenses yapacakları parayı 
sağlamaktır. Ancak tacirleri, onların 
orta sınıf olduğu gerçeğini unutmaz 
ve esinlendiği masalların toplumsal 
cinsiyet algısını pazarlar. Cicili bicili, 
pembiş pembiş elektrik süpürgeleri-
nin, ütü masalarının oyuncaklarını 
satar. Çocuğu yetişkin yaşamına hazır-
lamak hoş. Ama ev işlerine dair olanı 
yalnızca kızlara sunmak neden? 

Modernleşme, çalı süpürgesi yeri-
ne elektrikli süpürge koymakla sağla-
nıyor. Üç yaşındaki bir kıza böyle bir 
süpürge hediye edildiğini gördüm. 
Ben olsam “Eyvah!” derdim. “Üç ya-
şımda elime süpürge tutuşturanlar, beş 
yaşıma gelince de cam sildirirler herhal-
de.” Ama o önüne koyduğum kitapları 

bir yana bıraktı, süpürdü ha süpürdü. 
Peki, kaç kadın bugüne kadar erkeğin 
payına düşen ev işlerini de yaparken o 
kitapları bir kenara bıraktı? Bu yükü 
bıraksa, ömrü boyunca kaç bin kitap 
okuyacak zamanı kazanırdı? Bu tıp-
kı kitapları gibi yan ürünlerinin de 
hayatımızdan eksik olmadığı Pamuk 
Prenses ve Sindrella’nın da sorması 
gereken bir sorudur. 

KADININ DEĞERLİLİK ÖLÇÜTLERİ
Klasik masalların toplumsal cin-

siyet algısında kadının değerlilik öl-
çütleri şunlardır: Güzellik/dişilik, an- 
nelik, hamaratlık, itaatkâr/bağımlı/
uysal/fedakâr karakter. Barbie, be-
beklerinde ve kitaplarında dişilik ve 
zenginlik göstergelerine itibar eder-
ken; yan ürünleriyle ev içi hizmeti 
kız çocuklarının doğal görevi olarak 
sunmaya çalışır. Böylece kız çocuğu 
hamaratlığı, kendi cinsinin değerlilik 
ölçütü olarak benimser. O, bir başkası-
nın hayatını kolaylaştırmanın fantezi-
leriyle büyür ve bu fantezilerle işlenen 
toplumsal cinsiyet algısıyla kendini 
özel ve önemli hissetmenin yöntemini 

öğrenir. Öyle ki Pamuk Prenses'in, 
daha o gün kalbi sökülmeye çalışıl-
mışken, ona yardım edecek hiçbir ta-
nıdığı, temizlik dışında hiçbir yaşam 
becerisi, mesleği olmadan ormanda 
tek başına kaldığında, yabancıların 
meskenine izinsiz girmişken yaptığı 
ilk işin temizlik olmasını yadırgama-
yız. Masallar ve Toplumsal Cinsiyet’te* 
bağımlı, itaatkâr karakterlerin, maruz 
kaldıkları şiddete ve sömürüye kat-
lanmalarının sonucunda bir gün tali-
hin, onlara çektikleri azabın karşılığı 
olarak güleceği ve arzuladıkları her 
şeye görkemli bir evlilik aracılığıyla 
kavuşacakları umuduyla kandırıldık-
ları ayrıntılı şekilde anlatılmıştı. Ama 
hep birlikte mücadele ederek sistemi 
dönüştürmek, ezenler ve ezilenlerin 
olmadığı bir dünya yaratmak değildir 
hayal edilen. Ezilenler arasından çık-
mak ve bahşedilen, tepeden bakan, 
sinsice hor gören bir yardımı devreye 
sokmaktır. 

Barbie o sınıflı toplumu kutsar 
ve verip vereceği ileti sınıfları aşmak 
değil, sınıf atlamaktır. Bunun için de 
emeği, düşünsel yeteneklerin gelişme-
sini değil; havalı, güzel, seksi olmayı 
önerir. Pamuk Prenses’in iletisi “Sen 
evini ve kalbini temiz tut, biri gelip seni 
kurtarır,” idi. Diğer klasik masallarda 
da kurtuluş, evlilikte aranmaktaydı. 
Bugün daha modern olduğumuz için 
evlilikle ahlâk kisvesine bürüneni 
doğrudan söyleyebiliriz: cinsel güç. Bu 
kitapları okuyan çocuklarda, tatmin-
sizce en tepedekini arzulama güdüsü 
kışkırtılırken ve onlara verilen temel 
bilgi süslü, havalı olmakla sınırlıyken, 
arzularını neyi aracı ederek gerçekleş-
tirmeye yönlendirilecekler acaba? Ha-
yat bizi Barbie’lerden korusun! 

    
*  Melek Özlem Sezer, Masallar ve Toplumsal 
Cinsiyet, Evrensel Yayınları, 3. Basım 2012.
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Kızlar şövalye 
olsun!

ettiler ama biliyoruz ki prensesler de 
pekâlâ yollara düşüp tehlikedeki kar-
deşlerini kurtarabilir, hatta onlara 
zarar vermemek için sihirli güçlerini 
yok etmeye çalışabilirler. Daha doğ-
rusu, biz zaten biliyorduk da, gözü-
müzle görmüş olduk. Bu arada Kar-
danadam Olaf ’a da sevgilerimizi su- 
narız; anneye yol gösteren Dağ Adamı 
Kristoff ve onun Ren Geyiği Sven ile 
harika bir üçlü oluşturmuşlar. Gene de 
işin sırrı prenseslerde tabii.

Küçük kızların niye “rol modeli” 
olmadığını anlamıyorum. Hiçbir za-
man da anlamamışımdır. Öte yandan 
Harry Potter’ın yaratıcısının bile, “kız” 
olduğu belli olmasın diye, iki adını 
değil, sadece adlarının ilk harfini (J. 
K.) kullanmaya cesaret ettiği bir dün-
yadayız. Bu durumda, bize yol göste-
ren yazarlar ile sinemacılara sevgile-
rimizi yolluyoruz. Her ne kadar esas 
kahraman olmasa da Potter serisinin 
kahraman üçlüsünün en akıllısı olan 
Hermione’ye de. Açtıkları yoldan git-
meye yeminliyiz, hiç merak etmesinler.

kızı. Babası her turnuva düzenlediğin-
de büyük ödül olarak kızının öpücü-
ğünü ortaya koyuyor. Kiraz o kadar 
çok galip şövalye öpmüş ki artık daya-
namayıp itiraz ediyor, sonuçta da ister 
istemez saray zindanının yolunu tutu-
yor. Neyse ki akıllı bir kız, belli ki tur-
nuvalarda çarpışmanın da yabancısı 
değil. Giysilerini hizmetçisine giydirip 
şövalye kılığıyla ilk turnuvaya katılı-
yor. Hemen arkasından gelen “Çalınan 
Prensler” öyküsünde ise zaten şövalye 
olan Dilber Cengâveryürek, Kaknem-
gül adlı devanasının kaçırıp dağın zir-
vesindeki şatosuna sakladığı prensleri 
kurtarma işine girişiyor.

FİLMLERDEKİ KIZ KAHRAMANLAR
Biz bu yakınlarda, dangalak şöval-

yeler ile saloz oğullarına kibar davran-
ması beklenen, hatta onlardan biriyle 
evlenmesine bir vazife gözüyle bakı-
lan bir kız kahraman daha tanımıştık. 
Dunbroch klanının kızıl saçlı prensesi 
Merida’nın başrolünde olduğu Cesur 
(Brave) hepimizi kahraman kızlara, 
kız şövalyelere hazırladı. Üstelik yaza-
rı/yönetmeni de bir kadındı, anneydi 
ve kendi kızıyla yaşadıklarının ona 
esin kaynağı olduğunu söylüyordu. 
Brenda Chapman, uzun metrajlı bir 
Pixar animasyonu yöneten ilk kadın 
oldu. Merida’nın, onu sevdiği şeyler-
den (kendi iyiliği için) vazgeçirmeye 
çalışan kontrolcü annesi ile iyi okçu 
kızını sevse de onun evlilik konusun-
daki tavrını asla benimsemeyen baba-
sına karşı verdiği mücadele çok eğlen-
celi ve öğreticiydi.

Bu yıl Disney’in de Karlar Ülkesi  
(Frozen)’yle bir ileri adım attığı ger-
çek. Filmin iki kız kahramanı vardı, 
bir tanesi adamakıllı cesur bir pren-
sesti, ötekinin de sihirli güçleri vardı. 
Gerçi ilk fragmanlarına prensesleri 
koymaya cesaret edemediler, sevim-
li orman yaratıklarıyla durumu idare 

Okumayı seven bütün küçük kızla-
rın başına gelmiş midir? Bütün kahra-
manlar erkek çocuklardır nedense. Kız-
lar, mutlaka dışarıdan yardım alır. Okur 
okur dertlenirsin. Şövalye olma, zırhını 
kuşanıp seferlere çıkma (Haçlı Seferle-
ri akla bile gelmez elbette), ejderhalara 
boyun eğdirme, düşmanı önüne katıp 
kovalama hayalleri kurarsın.

Cornelia Funke de belki çocuk-
luğunda erkek kahramanlardan bez-
miştir. Belki o da küçük ve kahraman 
bir kız şövalye olmak istemiştir. Önce 
Hırsızlar Kralı (Herr der Diebe) ile ta-
nıdığımız ama Mürekkep Yürek (Ink-
heart) serisi ile yüreğimize adı dam-
galanan Funke, “Eğlenceli Öyküler”in 
sekizincisi olarak karşımıza gelen Şö-
valye Öyküleri’yle hakikaten de her 
yaştan okurunu eğlendiriyor. Bunda 
çevirmen Zeynep Alpaslan’ın da payı 
olduğunu hemen belirteyim. Kahra-
man ismi çevireceksek eğer, anca bu 
kadar cuk oturanları bulunurdu. Asil 
şövalye Obidik Küflüzade ile başlayan 
komik isimler katarı, zırh terzisi Bıl-
dırcın Demiryürek ve Şövalye Zem-
berek Hatırsormaz ile biterken ara-
da küçük kızlara da iki nadir hediye  
sunuluyor: Kral kızı Kiraz ile Şövalye 

Dilber Cengâveryürek 
(bu şapka için ayrıca te-
şekkür ediyoruz). “Adsız 

Şövalye”nin kahramanı 
Kiraz, Kral Yücegürbüz 

Yağlıballı’nın bahtsız 

Cornelia Funke’nin Şövalye Öyküleri’nden ikisi kız çocukların yüreğini sevinçle dolduracak. Kral Kızı 
Kiraz ile Şövalye Dilber Cengâveryürek’i alınlarından öpüyoruz. “Küçük kızların niye ‘rol modeli’ 
olmadığını anlamıyorum,” diyen Sevin Okyay’dan kız kahramanlara bir güzelleme! 

Sevin OKYAY

Şövalye Öyküleri
Cornelia Funke

Çeviren: Zeynep Alpaslan
Mavibulut Yayınları, 88 sayfa

dosya
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Kitapta ilerledikçe, kitabın naif, didak-
tik olmayan dili sayesinde yavaş yavaş 
kirlerinizden arınıyorsunuz. Farklılık 
sadece “biyolojik olan”da kalıyor. Ken-
di yaşadıklarınıza, aşklarınıza, aradığı-
nız diğer yarınıza bakıyorsunuz. Onun 
hoşuna gitmek için attığınız taklaları 
hatırlıyorsunuz. Kitapta çocuk adeta 
aşka özendiriliyor: “Şiirler, aşk mektup-
ları yazıyor, şarkılar söylüyorlar; makya-
jı, güzel giysileri keşfediyor, mücevherler 
ve parfümler tasarlayıp üretiyorlar; mü-
zik çalıyor, dans ediyor, yeni yeni güzel 
yemekler buluyorlar...”

Savunduğum bu azılı romantiz-
min içindeyken, bir mesele tabii ki 
içimi kemiriyor: Birbirlerine şiirler, 
aşk mektupları yazan, tıpkı heterosek-
süeller gibi taklalar atan homoseksü-
eller ne olacak? “Toplumsal cinsiyet” 
kuramı, tam da olması gerektiği gibi, 
kuramın içine feministlerle birlikte 
eşcinselleri de koyuyor. Ama çocuk-
tan gelecek bu soruyla karşılaştığımız-
da, kişisel ve toplumsal paranoyamız 
ve fobimiz yüzünden başımızı hangi 
kuma gömeceğiz derken, kitaptaki o 
ilahi bölümle karşılaşıyoruz.

HEM ERKEK HEM DİŞİ
“Yengeçler, gençken erkek, yaşlan-

dıklarında dişi olur. Karidesler de öyle. 
Bazı balıklar içinse, tam tersi geçerlidir; 
dişi doğar ve sonradan erkek haline ge-
lirler… Öte yandan, aynı anda hem er-
kek hem dişi olan hayvanlar da vardır. 
Bazı midyeler ve sümüklüböcekler gibi.”

Bu örnekler farklı cinsel yönelimleri 
anlamamızı sağlamakla kalmıyor, aynı 
zamanda erkeklerin içindeki kadını, 
kadınların içindeki erkeği de açıklıyor. 
Daha temelli olan şey ise özdeşleşme ve 
empati duygumuzu kuvvetlendiriyor. 
Yani kendimizi bir kadının yerine ko-
yabilmek, kendimizi bir erkeğin yerine 
koyabilmek, kendimizi bir transeksüe-
lin, biseksüelin, homoseksüelin yerine 
koyabilmek...

kitabını yazdırıyor. Neyse ki bu derdin 
ilacı yine kadınlardan geliyor. Mese-
lenin adını koyuyor feministler: Top-
lumsal cinsiyet!

Daha bebek, çocuk bile değilken, 
sadece bir embriyo iken mavi/pem-
be tartışmalarımız ayyuka çıkıyor. Bir 
deli kuyuya taş atmış, yüz akıllı çıka-
ramamış. Neden mavi? Neden pembe? 
Neden yeşil, patlıcan moru, sarı falan 
değil? Neden pisliklerimizi çocukları-
mıza bulaştırmak için bu kadar aceleci 
davranıyoruz?

Çocuklarımıza bulaştırdığımız pis-
likler “Çıtır Çıtır Felsefe” serisinden 
çıkıp 18. baskısına ulaşmış Oğlanlar ve 
Kızlar kitabının ilk sayfalarında karşı-
mıza çıkıyor:

Dört yaşındaki Roksan, “Oğlanlar 
ayakta, kızlar oturarak çiş yapar,” diyor.

Semi, “Oğlanların saçları kısa, kız-
ların saçları uzun olur ve oğlanlar etek 
giymez,” diyor.

Bu pislik bulaştırmaların en bü-
yük kaynağı biz erkekler. Bakarsınız, 
bir gün tıp bilimi daha çok ilerler de, 
biz de doğurabiliriz. Bir doğursak da 
rahatlasak! Kitap da kızlar ve oğlan-
lar arasındaki farkların sonunu böyle 
bağlıyor: “Yaşamın başlayabilmesi için 
bir sperm hücresi gerektiğini biliyoruz. 
Bu sperm hücresinin erkekten geldiğini 
de. Ama ister erkek, ister kız, bütün in-
sanlar kadın bedeninden çıkar. Cinsler 
arasındaki fark, erkekler tarafından her 

zaman iyi karşılanmamıştır. Bu-
nun nedenini anlamak mümkün. 

Bizim yapamadığımız şeyi bir 
başkasının yapmasını kabul-
lenmek her zaman kolay de-
ğildir. Özellikle de, bir hayat 
yaratmak gibi önemli bir 
şey söz konusu olduğunda. 
Eskiden beri dünyanın her 

köşesinde, erkeklerin, kadın-
lardan daha güçlü olduklarını 

göstermek istemelerinin nedeni 
budur belki de...”

Bir rivayete göre, günün birinde 
baba ve oğul arabada giderken büyük 
bir kaza geçirir. Baba olay yerinde 
yaşamını kaybeder. Oğlu yaralı oldu-
ğundan aceleyle ambulansa taşınır. İlk 
yardım uygulanmaya hazırlanılırken 
ambulanstaki cerrah aniden bağırır: 
“Bu benim oğlum!”

Sizce bu durum nasıl açıklanır:
a) Çocuğun iki babası vardır.
b) Biyolojik babası cerrahtır.
c) Çocuğun ikizi vardır.
Hiçbiri. Cerrah kadındır ve çocu-

ğun annesidir.
Masumane ve eğlenceli bir hikâye 

gibi duran ama bin yıllardır her bir 
hücremize nüfuz eden, ussal ve hatta 
ulusal meselemiz “toplumsal cinsiyet” 
konusu her anımızda, “pıtrak” gibi, ri-
vayeti muhtelif kılıyor.

İşin acı tarafı sadece içkin ya da 
dışkın duran bir organ sebebiyle oluşan 
bu biyolojik farklılıklar tahakkümün 

Aman oğlum, 
n’olur balet ol!
Daha bebek, çocuk bile değilken, sadece bir embriyo iken mavi/pembe tartışmalarımız ayyuka çıkıyor. 
Bir deli kuyuya taş atmış, yüz akıllı çıkaramamış. Neden mavi? Neden pembe? Neden yeşil, patlıcan 
moru, sarı falan değil? Çıtır çıtır felsefeye buyrun: Oğlanlar ve Kızlar!

Eraslan SAĞLAM

dosya
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En önemlisi de farklılıklarla ba-
rışmak, farklılıkları sevmek... Kitapta 
buna koca bir bölüm ayrılmış ve “Fo-
tokopi Makineleri Hiçbir Şey Yarat-
maz” adı verilmiş. Farklılıklarımızın 
kıymeti şu cümleyle taçlandırılıyor: 
“İnsanlığın başladığı günden bu yana, 
her insan başlı başına bir yeniliktir.”

Takip eden neredeyse her bölümde 
bu farklılık kutsanıyor. Yüksek/alçak, 
sıcak/soğuk, artı/eksi kavramlarıyla 
mesele açılarak konu yine farklılığa 
geliyor: “İnsanlar arasındaki farklılık-
lar sayesinde yaratırız, keşfederiz, öğ-
reniriz ve gelişiriz.” Bunun önündeki 
en büyük engel ise “roller”imiz: “…[K]
endimizi rolümüzün içine hapsolmuş, 
kendisi olması engellenip başka biri ol-
maya zorlanmış hissedebiliriz.”

Bu roller çeşitli repliklerle çıkıyor 
karşımıza:

• Kız gibi ağlamasana!
• Erkek gibi kız!
• Kız gibi oğlan!
İliklerimize işleyen bu roller, ken-

disi de bir kadın olan bir şarkıcının, 
Nilüfer’in yazdığı bir şarkı sözünde di-
limize oturuyor: “Erkekler Ağlamaz”. 
Neyse ki sonra Nazan Öncel çıkıyor ve 
“Erkekler de Yanar” şarkısıyla bu iti-
barı nispeten de olsa iade ediyor. Rol-
ler kitapta şarkı sözü yumuşaklığında 
eleştirilmiyor. Bu naif çocuk kitabı, 
yüzde yüz katıldığım en sert cümlesini 
kuruyor: “Bazı özellikler kimileri için 
yasakmış gibi davranılır. Sonuç olarak 
bu da, ırkçılık yapmaya benzer.”

“Çıtır Çıtır Felsefe” serisinin bu ki-
tabı rol değişimini ve empatiyi küçük 
bir öyküyle sunuyor okuruna. Tolga ve 
Mari’nin evlilik ve bebek sahibi olma 
öyküsüyle... Bu açıklamada tek bir şey 
eksik kalıyor kadının durumuna iliş-
kin. O da ekonomik olarak kadının 
devlet tarafından korunması!

Söz devletten açılmışken bir de 
eğitim sistemine bakalım... Kahra-
manlarımızdan Karin sözlük kullan-
mayı öğrenmeye çalışıyor. Elinde bir 
sözcük listesi var, onları bulup tanım-
larını yazması gerek. Sözcüklerden 
bazıları şunlar: İtfaiyeci, matador, or-
mancı... Karin sözlükten buluyor: İtfa-
iyeci: Mesleği yangınla savaşmak olan 
adam; Matador: Boğa güreşinde, boğa-
yı öldürmekle görevli adam; Orman-
cı: Ormanı korumakla görevli adam. 
Adam, adam, adam...

BİZDE İŞLER NASIL?
Bize dönüp baktığımızda, Sosyo-

log Firdevs Gümüşoğlu’nun 1920’li 
yıllardan bu yana mercek altına aldığı 
Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet* 
başlıklı araştırması sayesinde duru-
mun paralelliğini görebiliyoruz:

1935 yılının 5. sınıf okuma kita-
bında, “Esnaf Destanı” adlı dörtlükte, 
“Biz esnaf takımı severiz işi / Çalışır, 
yaşarız erkek dişi...” derken; 1952 yı-
lında aynı dörtlük şuna dönüşüyor: 
“Biz esnaf takımı severiz işi / Çalışırken 
gayretli birer er kişi...”

Çıtır Çıtır Felsefe – Oğlanlar ve Kızlar
Brigitte Labbé, Michel Puech
Resimleyen: Jacques Azam

Çeviren: Azade Aslan
Günışığı Kitaplığı, 40 sayfa

1951 Yurttaşlık Bilgisi ders kita-
bında, “Baba para kazanır. Anne ye-
mek, dikiş işlerine bakar, evde düzen ve 
temizliği sağlar,” deniyor.

1970 yılı Hayat Bilgisi 3. sınıf kita-
bından: “Bir evde oturan ailenin dirlik 
düzen içinde yaşaması için herkesin 
kendine düşen görevi yerine getirme-
si gerekiyor. Örneğin anne evin temiz 
tutulması, yemeğin zamanında hazır-
lanıp sofraya getirilmesi, ütü, çamaşır 
gibi çeşitli işleri yürütür. Baba çalışarak 
ailenin geçimini sağlar. Kız çocuklar 
anneye yardımcı olur. Erkek çocukları 
evin dışarı işleriyle uğraşır.” Bu “enter-
nasyonal kirlilik” karşısında kahrama-
nımız Karin’in aklına komik bir fikir 
geliyor: “Sözlüğü yazanların, yangın-
ları söndürmek için bir pipi gerektiğini 
sanıp sanmadıklarını düşünüyor.”

Kitap bunun üstüne neredeyse altın 
bir önermeyle sona yaklaşıyor: “Âşık 
olmak, erkekler ve kızlar arasında yaşa-
nan en önemli şeydir!”

Çocuklara aşkı öneren, beni taze-
leyen bu “çıtır çıtır felsefe”yle kahvenin 
dibini görürken, eli kalem tutan bir 
ahbabım geliyor aklıma. Bir erkek ev-
lada sahip ahbabım. Bilen bilir. Ben bir 
sahne sanatçısıyım. Bir sahne sanatçısı 
olduğum halde, ben de bir erkek evlada 
sahip olduğum halde, ahbabım da bir 
kadın olduğu halde şunları söylemişti 
yüzüme yüzüme: “Oğlum hayatta her 
istediğini yapabilir. İster mühendis olur, 
ister doktor, ister çöpçü... Ama iki şeye 
izin vermem. Biiir. Asker olmasınaaaa. 
İkiiii. Balet olmasınaaa.”

*  Firdevs Gümüşoğlu, Ders Kitaplarında Top-
lumsal Cinsiyet (1928-2013), Kaynak Yayınları, 
2013.
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Sessiz anneler, 
kayıp babalar…

bu yorumunu haklı çıkaran bir örnek. 
Bir erkek çocuğun nasıl doğduğunu 
anlama çabasının öyküsünü anlatıyor 
kitap. Çiftlikte yaşayan dedesiyle hay-
vanların nasıl yavruladığı üzerine soh-
bet eden çocuk, “Ben de yumurtadan mı 
çıktım?” diye soruyor. Dede “erkek erke-
ğe muhabbet” için yaşı tutmadığından 
mıdır bilinmez, bu sorunun yanıtı için 
torununu nineye havale ediyor. İzleyen 
sayfaların hemen hepsinde ninenin 
anlatımına göre farklı hallerde gördü-
ğümüz ama sesi duyulmayan bir anne 
imgesi var: gelin anne, sevişen anne, ha-
mile anne, doğuran (“hastanede yavru-
layan”) anne... Görsel olarak doğurgan, 
bereketli, heybetli, Kibele gibi bir anne 
var karşımızda. Kadının biyolojisini, 
gebelik fizyolojisini anlatmak açısından 
başarılı bir kitap belki ama toplumsal 
cinsiyet-annelik modellemesi açısından 
patolojik bir mesaj tınlıyor öykünün ve 
de anlatıcı çocuğun son cümlesinde: 
“Büyüyünce ben de evleneceğim. Kendi-
me karnı şişen bir kadın bulacağım.” İn-
sanın “Olur ama mümkünse kızımdan 
uzak dur,” diyesi geliyor…

Resimli çocuk kitaplarındaki bu 
derin sessizliğin altında koşulsuz sev-
gi, karşılıksız verme, sonsuz anlayış 
özelliklerini bünyesinde toplamış, 
çocuğun her türlü fiziksel, ruhsal ve 

takmaksızın hayata geçiren bir kadın. 
Bir taraftan da kızını her gün okuldan 
almaya gelen, ona doğum günü sürp-
rizleri hazırlayan bir anne.

Kısacası, anne olmak için kendi ol-
maktan vazgeçmeyen, saçını süpürge 
etmeyen bir ebeveyn modeliyle karşı 
karşıyayız. Öykünün anlatıcısı olan 
çocuksa bu durumdan pek memnun 
değilmiş gibi görünüyor. Diğer anne-
lere benzeseydi keşke benim annem 
de, diye düşünüyor önce ama ardından 
fark ediyor ki, annesiyle yaptıklarını 
diğer annelere benzeyen bir anneyle 
yapması mümkün değil. Kendi hayat-
ları, kendi seçimleri ve paylaşımları, 
ancak kendileri olmaya devam ettikleri 
sürece onlara ait.

Kertzer, anne figürünün resimli 
çocuk kitaplarındaki sessizliğini şöyle 
açıklıyor: “Annelerin sessizleştirilmesi-
nin nedeni, çocuk edebiyatının çocuğun 
hayal dünyasına ait olması ve bütün 
yetişkin seslerinin o dünyada marjinal 
kalmasından kaynaklanmaz. Resimli ki-
taplarda, diğer yetişkin seslerinden farklı 
olarak annelerin sesi denetim altındadır. 
Sözgelimi, annelerin sessiz kaldığı bir 
metinde büyükanneler sıklıkla konuşur.”

Can Göknil’in yazıp resimlediği Beni 
Annem Yavruladı adlı kitap, Kertzer’in 

Kadın, çocuk ve Holokost edebi-
yatı alanında araştırmalarıyla bilinen 
yazar Adrienne Kertzer, resimli çocuk 
kitaplarında anne figürünün sessiz-
liğine dikkat çeker ve çağdaş resimli 
çocuk kitaplarını, annelerin görünür 
olduğu ama sessiz kaldığı bir mecra 
olarak yorumlar. Resimli çocuk kitap-
ları, genellikle annenin henüz okuma 
çağına erişmemiş çocuğuna okuduğu 
metinlerdir. “Dolayısıyla,” der Kertzer, 
“sesli okuyan biz anneler aslında kendi 
sessizliğimizi okuruz.” 

Resimli çocuk kitaplarında karşımı-
za çıkan anne figürü sessiz olmasına ses-
siz ama hayli işlevseldir. Kendi için bir 
şeyler yapan ya da aylaklık eden anneye 
rastlamayız bu kitaplarda. Kadının anne 
olmak dışında, kendine ait bir hayatı 
olabileceğine dair ipuçları yakalayama-
yız. Sanki bu ipuçları anneliğin kariz-
masını çizecek, çocuğu hayal kırıklığına 
uğratacakmış gibi davranılır. Bu açıdan 
baktığımızda, Sandra Albukrek-Sebban 
ile Leyla Navaro’nun yazıp resimlediği 
Başka Bir Anne anneliğin karizması-
nı başarıyla çiziyor. Kendi gibi olmayı 
seven bir anne var bu kitapta. Zevki-
ne göre rengârenk giyinen, yağmurlu 
günlerde akvaryumdaki balıkları gez-
meye çıkaran, ilkbaharın gelişini kutla-
mak için arabasını çiçeklerle süsleyen, 
uçuk kaçık fikirleri olan ve bütün bu 
fikirleri, etraf ne der endişesini kafaya  

Ebeveyn-çocuk ilişkisinde “samimi birlikte varoluş olanaksız” mı? Toplumun kadına yüklediği annelik 
rolü ile annelik aynı mı gerçekten? Peki, sessiz anneler arasında yolumuzu yitirdik de, babalar hangi 
sayfada? Şiirsel Taş resimli çocuk kitaplarındaki annelik rollerini irdeliyor.

Şiirsel TAŞ

Bir Tanecik Oğlum
Tülin Kozikoğlu

Resimleyen: Deniz Üçbaşaran
Mavibulut Yayınları

32 sayfa

Ayıcık ile Fareciğin Maceraları
Ben Nereden Geldim

Gabrielle Vincent
Çeviren: Füsun Önen Pinard 
Yapı Kredi Yayınları, 34 sayfa

dosya
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Başka Bir Anne 
Leyla Navaro, Sandra Albukrek-Sebban 
Resimleyen: Sandra Albukrek-Sebban

Can Çocuk Yayınları
36 sayfa 

Beni Annem Yavruladı
Can Göknil

Can Çocuk Yayınları
30 sayfa

de aklımıza gelen gelmeyen her türlü 
gereksinimini karşılamaya programlı, 
mükemmel anne ideasının yattığı söy-
lenebilir. Zira resimli çocuk kitapları 
tam da çocuğun ebeveyne pek çok açı-
dan göbekten bağlı, almaya odaklı ve 
benmerkezci olduğu dönemin kitapla-
rıdır. Dolayısıyla bu dönemde çocuğa 
okunan kitaplardaki anne figürünün 
de bu şablona, çocuğun ve toplumun 
beklentilerini karşılayacak şekilde dört 
dörtlük uyması gerektiği düşünülüyor 
anlaşılan, çünkü kim ne derse desin, 
yaşam pratiğinde ebeveynlik sorum-
luluğunun ağır yükünü bizzat kadın 
üstlenmek zorunda kalıyor. Bu gerçek-
lik, sistemin devamlılığını sağlamak 
ve aynı ilişki modellerini yeniden ve 
yeniden üretmek üzere bilinçli ya da 
bilinçsiz olarak yuvalandığı resimli 
çocuk kitaplarından kadına bakıp par-
mak sallıyor.  

 BİRLİKTE SAMİMİ VAROLUŞ
Psikanalist Emanuel Berman “Mut- 

lu Prens, Cömert Ağaç: ebeveyn fan-
tezisi olarak kendini yok etme ve psi-
kanalitik tedavi ile ilintisi” başlıklı ma-
kalesinde, Shel Silverstein’in Cömert 
Ağaç adlı kitabıyla ilgili şu saptamada 
bulunur: “Öyle görünüyor ki pek çok 
okur bu eğlenceli öykünün gittikçe daha 
fazla ölümcül olduğuna dikkat etmiyor. 
Ağaç, çocuğun gereksinimlerini karşıla-
mak için giderek kendi varoluşundan 
vazgeçer. Sevgi sado-mazoşistik olarak, 
vermek, kendini feda etme ve kendi-
ni yok etme olarak kavramsallaştırılır. 
Karşılıklı hatır ya da samimi birlikte 
varoluş olanaksızdır.” Böylesi bir anne-
lik anlayışının izlerini pek çok resimli 
çocuk kitabında bulmak mümkünse 
de ilk sayfasından son sayfasına dek 
izini sürebileceğimiz örnek, Bir Tane-
cik Oğlum’dur. Silverstein’in kitabın-
daki Cömert Ağaç’ın yerini bu kitapta 
oğlunun doğumundan kendi simgesel 
ölümüne dek geçen yıllar içinde anne-
liği dışında başka hiçbir vasfına tanık 
olamadığımız bir kadın alır. Kertzer’in 
“sessiz anneler”inin bir başka örneğidir 
bu kadın. Konuştuğundaysa hep aynı 
şeyi söyler: “Sen benim bir tanecik oğ-
lumsun. Mutlu olman için ne gerekirse 
yaparım.” 

Gerçekten de “karşılıklı hatır ya da 
samimi birlikte varoluş olanaksız” mı? 
Toplumun kadına yüklediği annelik 
rolü ile annelik bir ve aynı mı gerçekten? 
Ha, bir soru daha bu arada: Sessiz an-
neler arasında yolumuzu yitirdik de, 
acaba babalar hangi sayfada? Onlar da 

karanlık bir ormanda mı yolunu yitirdi 
yoksa? Sara Maitland, Batı masalları-
nın dokusuna işlemiş olan ormanlarla 
ilgili çözümlemelerini kaleme aldığı 
Gossip From the Forest adlı kitabında, 
bu sorunun yanıtını en azından ma-
sallarla bağlantılı olarak şöyle veriyor: 
“Genel anlamda peri masallarında ba-
balara pek sempatiyle bakılmaz – iyi 
anneler ölür, üvey anneler kötü niyet-
lidir ama babalar, basitçe söylemek 
gerekirse, fuzulidir. Masallarda annele-
rin tersine babalar ölmez (babasız kal-
mış pek az çocuk vardır), onlar sadece 
ihmalkârdır ya da zaten yoktur.”

BAŞKA TÜRLÜSÜ MÜMKÜN
Maitland’in masallarla ilgili teşhisi 

(babanın ismen olsa da cismen var ol-
mama hali) resimli çocuk kitapları için 
de büyük ölçüde güncelliğini koruyor; 
masal anlattığımız/okuduğumuz yaş 
grubuyla resimli çocuk kitabı oku-
duğumuz yaş grubunun örtüştüğüne 
dikkatinizi çekerim. Arada karşımıza 
bu kalıpları kıran, tek tük de olsa sıra-
dışı örnekler çıkıyor elbette. Gabrielle 
Vincent’ın yazıp resimlediği “Ayıcık ile 
Farecik’in Maceraları” serisi, toplumsal 
cinsiyet kalıplarına ve kan bağına da-
yalı ebeveynlik şablonundan çok farklı 
bir ilişkiyi anlatıyor. Ayıcık yetişkin bir 
erkek, Farecik ise bir kız çocuk. Diya-
loglarına, yaşantılarına bakınca sıcak 
bir ebeveyn-çocuk ilişkisi görüyoruz. 
Durmaksızın soru soran, tekrar tek-
rar anlattıran, tavır koyan, naz yapan, 
coşup taşan, oyuncu, ısrarcı, çocuk 
gibi bir çocuk işte Farecik. Ayıcık ise 
yağmurlu bir günde bir çöp sepetinin 
içinde küçücük bir yavruyken bulduğu 
Farecik’in sorumluluklarını bütünüyle 
üstlenmiş bir ye-
tişkin. Zamanın-
da onu biberonla 
beslemiş, uyut-
muş, başucun-
da uyanmasını 
beklemiş, resmi-
ni yapmış, Farecik’in 
yaptıklarını güncesi-
ne not düşmüş, has-
talanınca onu iyileş-
tirmiş. Bebeklikten 
çıkıp çocukluğa adım 
atan Farecik’in ya-
şamındaki ebeveyn, 
sofra kuran, yemek 
pişiren, yağmur yağ-
mıyormuş oyunu oy-
nayan, ama bu ikili 

ilişkinin sorumluluklarını yerine geti-
rirken ne kendini yalnızlaştıran ne de 
ikisini etraftan yalıtıp birbirine bağımlı 
kılan bir yetişkin. Açıkçası Gabrielle 
Vincent, büyük bir duyarlılıkla başka 
türlü ve dengeli bir ilişki kurgulamış. 

Ana-baba olmak (sadece biyolojik 
ana-babalıktan söz etmiyorum elbet), 
ebeveyn olarak çocukla bir hayat paylaş-
mak, sefasıyla cefasıyla çok özel ve yaşa-
nası bir deneyim. Hayatın içinde (dola-
yısıyla da kitaplarda) kadın, anne olarak 
sesine kavuşunca, erkek ormanın derin-
liklerinden çıkıp öyküde yerini alınca ve 
her ikisi de “Dallarım senin evlat ama 
gövdem benim,” demeyi öğrendiği za-
man... Belki o zaman, karşılıklı hatır ve 
samimi bir varoluş mümkün olacak.

Roberta Seelinger Trites, Waking Sleeping Bea-
uty: Feminist Voices in Children’s Novels, Univer-
sity of Iowa Press, 1997.
Adrienne Kertzer, “This Quiet Lady: Maternal 
Voices and the Picture Book”, Children’s Litera-
ture Association Quarterly (18) 4, 159-164, 1993.
Emanuel Berman, “Mutlu Prens, Cömert Ağaç: 
Ebeveyn Fantezisi Olarak Kendini Yok Etme ve 
Psikanalitik Tedavi ile İlintisi”, Psikanaliz Yazı-
ları: Annelik, Bağlam Yayınları, Haziran 2007.
Sara Maitland, Gossip From the Forest: The Tang-
les Roots of Our Forests and Fairytales, Granta 
Books, 2013.
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kızların “büyüyünce ne olacakları”na 
dair notu düşüyor.

Yalancı Aynalar’ın Agata’sı örneğin 
at cambazı ya da pasta ustası olacak. 
Ejder Çocuk’un Min’i doktor, Korku-
suz İsabelita çizer, Bilmece Bilen Kız 
İlide anne olacak. Okur bu denklemin 
tesadüfi olduğunu düşünmesin. Zira 
yazarımız Masini, bütün kitapları ve 
onlardaki kurguyu, bir satrancın ba-
şındaymışçasına, öncelikle akıl ilkele-
rine uygun olarak kuruyor. Sanıyorum 
onu çağdaşlarından daha öne çıkaran 
özelliklerinden biri bu. Hiçbir şey sı-
rıtmıyor, sarkmıyor öykünün dışına…

Masalsı öğelerle süslediği Ejder Ço-
cuk’ta örneğin, Min adındaki kız, küs-
tahlığı, kibri, karşısındakini incitmek 
maksadıyla kurduğu cümleleri, yani 

çocukluğumuzdan başlayarak bizi 
inşa eden o kitaplığın önemine dik-
kat çekmek biraz da gayem. Elimdeki 
seri bütün bu duyguları bana gani gani  
yaşattı çünkü. 

Bir kız çocuğu olarak büyümenin 
ne olduğundan tutun da, Batı-Doğu 
toplumları olarak o çocukluğun inşa-
sındaki masalların, bugün şiirimizde 
bile izini sürebileceğimiz denli etkisi 
olduğunun farkına varalım istedim. 
Dünya büyük bir yer, ama artık hiçbir 
nokta ulaşılmaz değil. Kültürler, ülkeler 
ve insanlar birbirlerinden daha fazla 
haberdar. Biz de bu şansımızı kullanmış 
olduk, İtalyan yazar Beatrice Masini’nin 
özenle Türkçeleştirilmiş, “Güzel, Açık-
göz; Cesur Kızlar” üst başlığıyla yayım-
lanan yedi kitaplık serisini okurken.

AT CAMBAZI YA DA PASTACI
Masini’nin kurgusal çalışmasından 

ortaya harika kitaplar çıkmış. 
Serideki kitaplara dair tek 
tek diyeceğim şeyler var ta-
bii, ama önce bütün kitapla-
rın ortak noktasını demeli-
yim. Buna bayıldım çünkü: 
Masini kitabın ana karakteri 
olan kızın künyesini girişte 
veriyor. Böylelikle, bu “güzel 
ve cesur” kızla (“açıkgöz” ke-
limesinin uyanık, kendini ez-
diremeyen anlamında kulla-
nıldığını bilsem de söz-
cük bende bir soğukluk 
hissi uyandırdı ne yalan 
diyeyim, keşke başka bir 
alternatifi bulunabilsey-
di) daha kitabın kapısın-
da tanışmış oluyor okur. 
Masini tanıştırma işini 
ustalıkla yapıyor; baba ve 
anne adlarını verdikten 
sonra “alâmetifarikası”nı 
bile açık ediyor. En so-
nunda da hepsi birbirin-
den farklı öyküsü olan bu 

Erkeklerin hâkim olduğu, feodal 
değerlerin sınırladığı topraklarda; ata-
erkilliğin kadını doğduğu andan itiba-
ren kendi kurallarına göre biçimlediği 
bir dünyaya karşı itirazını yükselten; 
“gülmesini kalkmasını oturmasını ko- 
nuşmasını bilen, uslu, hanım hanımcık” 
tanımlamalarına karşı, “Ben yeryüzün-
deki insan denilen varlığının yarısını 
temsil ediyorum! Beni biçimlemek, kı-
sıtlamak, şekillendirmek senin haddin 
değil!” diyebilen, itirazını yüksek sesle 
haykıranlarla o bildik hayatlar farklı-
laşmaya devam ediyor. Her neresi için, 
“Bu erkeğin alanı, size burada yer yok!” 
denildiyse, bazı kadınların çabaları o 
alanları bütün kadınlara açık hâle ge-
tiriyor. Tarihin kaydettiği ilk şair bir 
kadın değil miydi? Felsefe tarihinde 
filozof kadınların düşüncelerini, me-
tinlerini dolaşımda göremesek de var-
lıklarını yok sayamıyor, bahsettiğimiz 
bu tek cinsin hükmettiği dünya. Sözlü 
edebiyatın en önemli anlatıcıları yine 
kadınlar değil mi? Hangimiz yüzyılla-
rın köprüsü olan masalları bir kadının 
dizinde dinlemedik ki?

Biz bu konuda gerçekten şanslıyız. 
Mezopotamya’nın, Anadolu’nun kül-
türel zenginliklerinin, dilin katmerli 
tadının en güzel örnekleriyle dolu zih-
nimiz, çocukluğumuz. Batı’nın çocuk-
luğu daha gerçekçi anlatılarla sesleni-
yorken, biraz ötede biz Şehrazad’ın se-
sini daha önce duymanın rüyası içinde 
oynuyoruz çoğunluk. Okuduklarımıza, 

Bu kızların bir 
hikâyesi var…
İtalyan yazar Masini’nin yedi kitaplık Güzel, Açıkgöz, Cesur Kızlar serisi çocuklarımız için bir kazanım. 
Sadece çocuklarımız için değil, bu dünyanın daha fazla cesur ve akıllı kız çocuğuna ihtiyacı olduğunun 
bilincinde olan herkes için…

Betül DÜNDER

dosya



alâmetifarikası olan çatallı dili nede-
niyle küçük bir ejderhaya dönüşüyor, 
sonra çiftçilerle birlikte emek harcıyor 
ve emeğin karşılığında bir şeyler ka-
zanarak yaşanan bir dünyanın farkına  
varıyor. Masini bu sırada, hangi be-
dende olursak olalım “İyilik bir ruh 
meselesidir!” cümlesini de zihnimize 
kazıyor. (Bu kitabı okuduktan sonra 
bir de Ayı Kardeş animasyon filmini 
seyretmenizi öneririm. Beden-ruh 
ikiliğine dair müthiş bir animedir.)

GERÇEK HAZİNE NEREDE? 
Masini’nin serisinde kahramanı-

mızın künyesinin hemen yanı başında, 
kitabın ana karakterinin bir paragraflık 
seslenişi de bulunuyor. Masini, bunu 
bir yöntem olarak bütün eserlerinde 
kullanmakta. Bu aynı zamanda, bütün 
çocukların küçük birer insan olarak 
kendilerine dair özelliklerini kendi ya-
şıtlarına seslenir gibi söyledikleri bir 
sesleniş mektubu gibi de okunabilir. 
Bilmece Bilen Kız’ı okurken, insanın bil-
diklerini, yine insanların huzuru, barışı, 
birlikteliği ve refahı için kullanıyor ol-
masının haklı gururunu onunla birlikte 
yaşıyor okur. Yazarımız, bilmecelerle 
aynı zamanda analitik düşüncenin öne-
mini vurgularken, kendine güvenme-
nin temel ilkesinin bilgi sahibi olmak ve 
onu diğerleriyle paylaşmak olduğuna 
dikkat çekiyor. Isabelita ile okur, gerçek 
hazinenin insanın kalbinde olduğunu, 
nesnelerin taşıdığı maddi değerin karşı-
sında kalpten gelen bir cümleciğin altın 
değerinde olduğunu kavrıyor.

Masini’nin başından beri seriyi bir 
bütün olarak kurguladığını ve her kita-
bında bir yapbozu tamamladığını söy-
lemek yanlış olmaz. Gizemli Miço’da, 

babasını aramaya çıkan bir denizci kız 
çocuğun yaşadıklarından yola çıkarak, 
bu çokça “erkek” alanda kız olduğunu 
saklamak zorunda kalışının öyküsünü 
okurken cinsiyetçilik üzerine bir kez 
daha düşünüyoruz. Masini’nin kitap-
ları her ne kadar çok belirgin bir şekil-
de kız okura açık davetle yayımlanmış 
olsa da, her zaman savunduğum şeyi 
bir kez daha yinelemiş olacağım. Her 
ne kadar “çocuk edebiyatı” başlıklı bir 
kategori olsa da, ben dil hassasiyetini 
gözeterek, o kurgunun sadece ve salt 
çocuklara hitap etmediği düşüncesin-
deyim. O sebeple Masini’nin kitapları-
nı okurken anneli-kızlı oğlanlı-babalı 
fark etmeden, başka sanatsal disiplin-
lerle birleştirerek yapılacak okumala-
rın gerçekten bir eğitim olacağını dü-
şündüm.

Modern dünyanın bedenleri belir-
li formlar içerisinde tutarak birer tü-
ketim nesnesine çevirdiği bir dönem-
de Kocaman Ayaklı Çocuk Menta’yı 
okumak adeta bir armağan elbette. 
Menta, vücuduna göre çok büyük 
olan ayakları yüzünden, o güne kadar 
yaptığı yolculuklarda biçimsiz gövde-
sinin utancını taşırken, gökyüzünde 
bir uçağın kuyruğunda yazan notu 
görmesiyle bu utancı bir işe yarama 
duygusuna dönüşüyor. Masini, bana 
kalırsa yine en güzel finallerden birini 
yazmış: “Her neredeysen sevilen Men-
ta bize geri dön!” Buradaki “sevilen” 
sözü can alıcı olan. Ve elbette sevilen 
bir insan olabilmenin kılavuzu diye de 
okunabilir yazılan…

Kral Kızının Armağanı, ölümü-
nün yakınlaştığını hisseden bir bilge 
kralın, altı erkek çocuğuna yola çık-
malarını, kendisine en güzel hediyeyi 
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Ejder Çocuk Kocaman Ayaklı Çocuk Korkusuz Isabelita Kral Kızının Armağanı  Gizemli Miço

Güzel, Açıkgöz, Cesur Kızlar 
Beatrice Masini • Resimleyen: Desideria Guicciardini 

Çeviren: Nükhet Amanoel • Can Çocuk Yayınları, 72 sayfa

getirmelerini, aralarından birinin bu  
sayede kral olacağını söylemesiyle 
başlar. Bu bildik kurgu, kraliçenin, 
kızının da buna hakkı olduğunu söy-
leyerek yola kızının da çıkmasını sağ-
lamasıyla farklılaşır. Böylelikle ülkeyi 
yönetmek gibi tamamen erkek olmayı 
çağrıştıran denklemi Masini kadı-
nın lehine değiştirmeye çalışır. Kitap 
kralın, kızı Uma’nın getirdiği kolyeyi 
seçmesiyle sonlanır. Bu bitişe gelene 
kadar yaşananlar, bir kız çocuğunun 
olgun bir kadın olarak hayatı tasnif 
edişindeki pratikleri de göstermekte-
dir aynı zamanda.  

Masini çocuklarımız için bir kaza-
nım. Sadece çocuklarımız için değil. 
Bu dünyanın daha fazla cesur ve akıllı 
kız çocuğuna ihtiyacı olduğunun bi-
lincinde olan herkes için sevindirici 
onun Türkçede olması…
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“Adım Jeff. On beş yaşındayım. On üç 
yaşında, Amanda adında bir kız karde-
şim var. Annem ve babam hâlâ evli ve 
dördümüz öteki milyarlarca şehre tıpa-
tıp benzeyen gayet iyi bir şehirde, gayet 
iyi bir semtte, gayet iyi bir evde yaşıyo-
ruz. Ebeveynlerimiz bize hiç vurmadı, 
bir rahip tarafından taciz edilmedim, 
okuldaki çocuklardan yaşıtım bir insa-
nın ettiğinden fazla nefret etmiyorum.” 
Yani ortada intihar için hiçbir sebep 
görünmüyor. Kendini sıkı sıkı gizle-
mesine rağmen bir kız arkadaşının 
adını ağzından kaçırınca, sebebin kar-
şılıksız aşk olduğu şüpheleri yoğun-
laşıyor. Evet, Jeff ’in en yakın arkadaşı 
bir kız. Sonradan öğreniyoruz ki kü-
çükken kız kardeşiyle Barbie makyaj 
bebeğine makyaj yaptığı için komşu 
çocuğunun “ibne” sataşmalarına ma-
ruz kalmış. Ancak başka ipucu yok.

Sonuç olarak Jeff, intihar sebebiyle 
çokça ilintili olan eşcinselliğini, belki 
de “eşcinsel eğilimini” kurgunun bir 
aşamasında açıklıyor. Belki de “eş-
cinsel eğilim” diyoruz, çünkü 15 ya-
şında insanın kendine dair pek çok 
şeyde olduğu gibi buna dair de şüphe 
etmesinde ya da bunu keşif konusu 
etmesinde tuhaf bir şey yok. Terapis-
tine sorduğu, “Gerçekten eşcinsel olup 
olmadığımı nereden anlayacağım?” 
sorusu bu konuda bize ipucu veriyor. 
Terapistin yanıtı önemli: “Bir şeyi bize 
hissettirdikleri nedeniyle severiz. […] 
Eğer hissettiklerin konusunda dürüst 
olursan, kendin hakkındaki gerçeği de 
bileceksin.” Günümüzde artık cinsel 
kimliklerin “akışkanlığından” bahsedi-
liyor. Gençler belli rollerin içine sıkışıp 
kalmak istemiyor, “marjinal” olsa bile 
tanım tanımdır ve sizi kısıtlar, içinizden 
geldiği, iyi hissettiğiniz gibi değil, o ta-
nımın gereği gibi davranmak zorunda 
kalırsınız. Buradan bakıldığında, Jeff ’in 
“eşcinselliği” katı sınırlar içinde değil, 
keşfetmenin akışkanlığı içinde kendini 
gösteriyor.

farklısının hastalıklı sayıl-
dığı bir toplumda, bu alan-
da “norm” dışına çıkmak-
tan, cinselliği beklenenin 
dışındaki öznelerle keş-
fetmekten bahsediyoruz. 
Hani anne babaların kor-
kulu rüyası olan ve daha 
çok “Ya oğlum ‘homo’ olur-
sa,” şeklinde tezahür eden, 
diğer yandan “kız”ların 
kendi cinslerine ilgi duy-
ması olarak tanımlaya-
bileceğimiz “lezbiyenlik” 
durumunda daha örtük 
görülen endişeden. Bir de 
intihar var tabii, erkek ya 
da kız olsun, insanın ev-

ladının yapmasından en çok korkacağı 
edimlerden biri. (Hatta, “İyi bir ebeveyn 
misiniz?” türünden kısa bir test olacak-
sa, anne babanın “En çok korktuğum 
şey…” diyebilmesinin bence turnusol 
kâğıdı olduğu sorulardan biri.)

YÜZLEŞMENİN ÖNEMİ
Cinsel kimlik ve intihar; bu iki 

zor konu bir kitapta karşımıza bir-
likte çıkıyor: M. T. Ford’un İntihar 
Notlarım adlı kitabı, anlatının büyük 
bölümünde “intihar” olgusu üzerinde 
dururken bir noktadan sonra konuyu 
“eşcinselliğe” getiriyor. Romanın 15 
yaşındaki, intihara teşebbüs ettiği için 
anne babasının onayıyla bir program 
dâhilinde 45 günlüğüne bir psikiyatri 
koğuşuna kapatılan erkek kahramanı 
(Jeff), intihar sebebini anlatının büyük 
kısmı boyunca, terapistinden ve oku-
duğumuz günlüğünde kendisinden 
bile gizliyor. Tuttuğu günlükten Jeff ’in 
aile, okul, arkadaşlık ilişkilerini anla-
yıp, iç dünyasına tanık oluyor, aynı ko-
ğuşta kaldığı diğer gençlerle ilişkisine 
tanık oluyor, ama intihar sebebine dair 
tek bir ipucu bile öğrenmiyoruz. Tera-
pisti “Kartsalak”a ilk seansta kendine 
dair verdiği “temel bilgilere” bakalım: 

Toplumda tabu olan konuların ko-
nuşulması, ifade edilmesi nasıl zorsa, 
edebiyatta görülmesi de öyle... Son za-
manlarda giderek daha fazla duyar ol-
duğumuz “gençlik edebiyatı” gençlere 
özgü sorunları dillendirme iddiasıyla 
varlığını ortaya koyuyor. Doğal olarak 
baş sıralara ebeveyn-ergen ilişkileri 
oturuyor. Ebeveyn-ergen ilişkisi za-
ten yapısal olarak “sorunlu” olduğun-
dan bu alanda verim mebzul. (Ergen, 
otoritenin kendine en yakın kurumu 
olarak aileye başkaldırmadan gerçek 
kimliğini nasıl bulacak da ispatlaya-
cak? Dolayısıyla anne babayla çatış-
madan büyünmez. Bunu bir tek ben 
değil, ergen psikiyatristleri de söylü-
yor.) Fakat bazı konular var ki en başta 
da dediğimiz gibi, toplumda tabu ol-
duğundan yansımaları da daha ender 
oluyor. Gençlerin cinsel kimliklerini 
keşfetmeleri ve intihar konuları bu 
mayınlı alanın iki örneği.

Cinsel kimlik meselesinde, “Keşfe-
decek ne var ki işte, o dediğin ‘cinselliği 
keşfetmek’ olmasın!” dediğiniz zaman 
sorun yok, ama herkesin karşı cinse ilgi 
duymasının ve içine doğduğu biyolo-
jik bedenin ona verdiği cinsel kimliği 
benimsemesinin “normal” görüldüğü, 

İnsanların birbirini 
görmesi güzel şey…
İntihar Notlarım ve Zor Sevgiler “gençlik edebiyatı” içinde mayınlı iki alana çapa atıyor: intihar ve 
cinsel tercih. Arka planda aileyle, “öteki”yle yaşanan iletişimsizlik teması akıyor, başrolde ise cinsel 
anlamda kendini arayan, aşkı, cinselliği ve kendi cinsel kimliğini tanımlamaya çalışan ergenler var.

Zarife BİLİZ

dosya
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Ama burada önem taşıyan, Jeff ’in 
bu konuyla yüzleşmesi ve terapisti sa-
yesinde ailesinin de bununla yüzleşme-
sini sağlaması… İçine kapalı, duygula-
rıyla yüzleşmekten kaçınan biriyken 
bu kabulle yavaş yavaş dünyaya, insan-
lara açılması... Çünkü belki de bir ko-
nuda insanların size “tuhaf, anormal” 
muamelesi yapması o konuyu kendisi 
olmaktan çıkarıyor; bir şeyin “gerçek 
doğasını” ancak o meseleye önyargısız, 
tarafsız bir kabulle baktığınızda anla-
yabiliyor, gerçeği keşfedebiliyorsunuz. 
“Herkes benden bir şey için özür dileme-
mi istiyormuş gibi hissediyorum. Ama 
özür dilemeyeceğim,” diyen Jeff aslında 
bunu dillendiriyor. 

KENDİMİ BULMAK İÇİN...
Diğer kitabımız Ellen Witlenger’ın 

Zor Sevgiler adlı kitabı. Burada konu, 
“cinsel yönelimini belirsiz” olarak ka-
bul eden bir “erkek” karakterle (John) 
lezbiyenliğini açıkça ilan edip adeta 
bir kalkan gibi kullanan “kız” karak-
ter (Marisol) arasında geçiyor. Anne 
babası boşanmış olan John’un temel 
sorunu, ebeveyn-ergen iletişimsizliği, 
hatta ciddi ebeveyn ihmalkârlığıyken, 
Marisol’un derdi başka. O bebekken 
evlatlık verildiği entelektüel, eğitimli 
ailesinden “lezbiyenliğine” dair gör-
düğü tam kabule rağmen, biyolojik 
annesinin onu istememiş olduğu ger-
çeğiyle hesaplaşmaya çalışıyor. Bir de 
tabii yazının en başında belirttiğimiz 
ebeveyn-ergen çatışmasının kaçınıl-
mazlığı kendini gösteriyor: “Annemin 
giremeyeceği bir dünyaya ihtiyacım var. 
Engelleri onun elinden tutmadan, kendi 
kendime aşmalıyım. Artık onun bebeği 
değilim. En iyi arkadaşı da değilim. Yal-
nızca kızı olmak istiyorum; ama daha 
sonra, Marisol’ün kim olduğunu çöz-
dükten sonra. Kurtulduktan sonra.” 

Marisol özgürlüğü kendinden, 
duygularından kaçmak için değil, 
kendini bulmak için istediğini söylü-
yor John’a. John ise ona göre kendin-
den kaçıyor, fanzininde yazdığı yazı-
larda ve tüm hayatta kendini gizliyor, 
belki kendinden bile. O yüzden öfke 
ve kızgınlık hariç, duygularla arası hoş 
değil. Psikolojide “kayıtsızlık” denilen 
durum belki onunkisi. Hayatla bir tür 
mücadele etme tarzı ama çocuk yaş-
ta, sevdiği figürlerin aşırı ihmalinden 
kaynaklanan travma sonucu edinilmiş, 
daha fazla acı çekmemek için gelişti-
rilmiş bir tür “duygusuzluk kalkanı”; 

ne var ki insanı acıdan olduğu gibi 
yakınlıktan, yaratımdan, sevgiden ve 
hayatın getirebileceği güzel sürpriz-
lerden de koruyor.

Marisol’ün derdi ise fazla sevgi 
dolu, cinsel tercihini tanıma konu-
sunda bile ondan önde giden bir anne. 
Aykırılığını hissetmesi zor. Belki de 
o yüzden “lezbiyenlik” tanımına öyle 
sıkı sarılıyor ki bunu acaba bir kalkan 
olarak mı kullanıyor diye düşünüyoruz 
zaman zaman. John ile (daha en baştan 
bu konuyu netleştirmesine rağmen – 
“Ben lezbiyenim, ona göre!”) aralarında 
oluşan yakınlaşma, ancak Marisol’ün 
kendine tanımladığı cinsel kimliğe sıkı 
sıkı sarılıp bunu reddetmesi, bizi hem 
“en iyi arkadaş” ile “sevgili” arasındaki 
sınırlar üzerinde; hem de her tür cinsel 
kimlik tanımının kemikleşerek aslında 
başka nedenlerin örtüsü, kalkanı ola-
bilme olasılığı üzerine düşündürüyor.  

AŞK MI SEVGİ Mİ?
“Arkadaşlık” ile “sevgililik” arasın-

daki sınır meselesi aslında iki kitap-
ta da karşımıza çıkan bir tema; en iyi 
arkadaşın karşı cinsten olması ve ar-
kadaşlıkla, duyumsallık –hadi diyelim 
oradan biraz uzanınca cinsellik– ara-
sındaki sınırın çizilmesinin güçlüğü ya 
da bu sınırı anlama çabası iki kitapta 
da kahramanların ortak teması ola-
rak okunabilir. Aşk denilen şey eşsiz 
bir yakınlıkla, birini gerçekten ruhu-
nun derinliklerinde “görme” hissiyle 
geliyorsa, cinselliğin keşfinde bundan 
doğal bir şey de olamaz aslında. Zor 
Sevgiler’deki karakterlerden Diana’nın 
dediği gibi: “Gerçeği söylemek gerekirse, 

kimin pantolon kimin etek giydiği hiç 
fark etmez, tek önemli olan kimin kime 
göründüğüdür.” 

Marisol’ün ya da İntihar Notla-
rı’ndaki Jeff ’in eşcinsellikleri konu-
sundaki sorgulamaları, keşifleri nere-
ye gidecek bilmiyoruz. Ama önemli 
olan, kendilerinde gördükleri –tamam, 
cinselliği yaşama biçimlerine dair– 
farklılık taşıyan bir noktayla suçluluk 
duymadan, cezalandırılmadan, onlara 
duyulan sevgiden vazgeçmek zorunda 
olmadan, yalnız kalmadan hesaplaşma 
şansına sahip olmaları. Keşfetme öz-
gürlüklerine, arayışlarına, sonuç her ne 
olursa olsun bulacakları benliklerine 
saygı duyulması. Yoksa yalnızlaşmak 
da, kendine bile yalan söyleyip mutsuz 
olmak da, her şeyden vazgeçip bir gün 
o geri dönüşsüz yola vakitsiz girmek 
de çok zor değil, hele hayatta yollarını 
bulmaya çalışan ergenler için… Sıfatı, 
adı ne olursa olsun, insanların birbirini 
görmesi güzel bir şey.

İntihar Notlarım
Michael Thomas Ford
Çeviren: Nazlı Tancı
ON8 Kitap, 256 sayfa

Zor Sevgiler
Ellen Wittlinger

Çeviren: Mine Kazmaoğlu
Günışığı Kitaplığı, 240 sayfa
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tutarlı bir karakter sanabiliyoruz baş-
larda, ancak okudukça, tarif edilenin 
tam aksi, magazin dergilerinden fır-
lamışçasına cazip, bakımlı, lensli, per-
malı, zayıflamış, bronzlaşmış (kitap 
boyunca bronzlaşma bir hayli yücel-
tilmiş, “Ozon deliği” meselesi biliniyor 
oysa yazıldığı günlerde), deri mont ve 
İskoç etekli, “hayli seçkin bir kıza dö-
nüşmesi” yönünde gelişiyor hikâye. 
Anne babası boşanma arifesinde oldu-
ğundan havası değişsin diye teyzesinin 
yazlığına, Çeşme’ye gitmesi ise bütün 
bu değişimin zeminini oluşturur.

Orta sınıf, erkenci, çalışkan An-
kara’dan, seçkinci, zengin, geç kalkan, 
süslü püslü, eğlenceli Çeşme’ye, My 
Fair Lady ayarında eğitime gelmiştir 
Serra. İsli, puslu Ankara ne de sıkıcıdır! 
Oysa insanın yüzdüğü, tenis oynadığı, 
uğraşlardan uğraş beğendiği Çeşme, 
geniş plajları ve eğlence mekânlarıyla, 
bir genç kızın yaz rüyalarının tam da 
karşılığıdır. Kuzeni Sırma: “Moralinin 
düzelmesi için ya alışveriş yapacaksın, 
ya da sana zevk veren, güzel bir şeyle 

Bir Genç Kızın Gizli Defteri adlı 
kitabın kahramanı, orta sınıftan Serra 
Noyan zenginlerden pek haz etmiyor 
görünse de çay ve yemek için gitti-
ği Hilton’u coşkuyla anlatır: “İçerisi 
apayrı bir dünyaydı sanki! Her taraf-
ta pirinç saksılar içinde, dev yeşillikler 
vardı. Avizelerin ışıklarını yansıtan 
mermerlerin üstünde boydan boya in-
sanın ayak seslerini yutan yumuşak ve 
kalın halılar uzanıyor, duvarları tab-
lolar süslüyor, masaların üzerindeki 
küçük vazoların içindeki çiçek demet-
leri salonu renklendiriyordu. Otellere 
gelmeyi öyle seviyorum ki…”2 “Annem 
ve anneannemle Hilton’a çaya gitmek 
büyük zevktir benim için. Işıltılı bu-
tikler, pırıl pırıl pirinç saksılar içinde 
kocaman yapraklı bitkiler, müzik, şık 
insanlar.”3

Oysa Serra, gözlüklü, şişman, gi-
yimine özen göstermeyen, bol kitap 
okuyan (Sefiller, Pal Sokağı Çocukları, 
Jane Eyre vb.), şiir defteri tutan, yazar 
olmak isteyen, çalışkan ve terbiyeli 
bir genç kızdır. Yaşıtlarına göre hayli 
olgundur, hataları önceden kestirebi-
lir, bu nedenle de asla hata yapmaz; 
onu ihmal eden sorumsuz babasına  
karşı bile son derece anlayış-
lıdır. Onu toplumsal  
duyarlılıkları olan 

İpek Ongun’un ilk çocuk kitabı 
1980 yılında yayımlanmıştı. Sonraki 
yıllarda Türkiye, Turgut Özal’ın büyük 
gayretiyle “yeni” bir kapitalist döneme 
hızlı giriş yaptı. Askeri darbe sonrası 
baskıcı rejim tarafından susturulan, 
yaralarını sarmaya çalışan şaşkın hal-
kın avcuna bir oyuncak gibi konulan 
kapitalizmin etkileri, çocuk ve gençlik 
edebiyatında da çok geçmeden gözle 
görülür hâle geldi. Kitap satışlarının 
patlaması; Gülten Dayıoğlu gibi yı-
kılmaz bir “kale”den sonra kendine 
yeni bir parlak isim bulan sektörün 
1990’larda artık zirveye oynaması iş-
ten bile değildi. 

MARKALAR, LÜKS VE ZENGİNLİK
İpek Ongun’un Yaş On Yedi baş-

lıklı ilk gençlik romanıyla başlayıp Bir 
Genç Kızın Gizli Defteri serisiyle (top-
lam on kitap) devam eden ve bugün 
70. baskılara ulaşan bol ödüllü kitap-
ları, tam da zamanın ruhunu yansı-
tan, toplumun hiçbir kesimiyle çatış-
mayan, sade, akıcı anlatımıyla kendi 
okur kitlesini “yaratan” yayınlardı. Ya- 
zarın, gündelik hayatın popüler öğe-
lerini olduğu gibi yansıttığı kesitler-
de, McDonald’s’ları (marka adları ki-
taplarda aynen geçiyor), pizzacıları, 
Diyet Kola’yı, Hilton Oteli’ni ve lüks 
restoranları, Çeşme’nin pahalı yazlık 
hayatını, lüks giysileri ve spor araba-
ları olumlayan anlatımı, bu kitapların 
kapitalizmin genç kızlara ulaşmakta-
ki en kısa yolu olmasının nedenleri 
arasındadır. Bu dil çok okunduk-
ça bir kısır döngüye girer ve yazar, 
artık doğrudan okurların talepleri 
doğrultusunda yazdığını kendi 
ağzıyla dile getirir. “…[Y]eni 
kitap nasıl gelişti sanı-
yorsunuz, sizlerin istek-
leri, dilekleri, önerileri 
doğrultusunda…”1

İpek Ongun’un  
“genç kız” markası
İpek Ongun’un asıl olarak genç kızlara yönelik yazdığı ve bugün 70. baskılara ulaşan bol ödüllü kitapları, 
kolay okunurluklarıyla genç kızları hem başka kitaplara hem hayata hazırlama iddiasını yıllardır 
sürdürüyor. Simla Sunay, Ongun’un kitaplarındaki “kadınlık rollerine” yakından baktı. 

Simla SUNAY

dosya
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Bir Genç Kızın Gizli Defteri-1
İpek Ongun

Artemis Yayınları
263 sayfa

66. Basım Aralık 2013 
(İlk Baskı 1990)

Bu Hayat Sizin
Yaşam Kültürü Üzerine 

İpek Ongun
Artemis Yayınları, 275 sayfa 

66. Basım Aralık 2013 
(İlk Baskı 1990)

İyi Kitap  •  Dosya/Gençlik Kitaplığı  •  Sayı 61  •  Mart  2014

uğraşacaksın,” 
der.4 Mayo, 

moral düzelsin 
diye alınacaktır.

On beş yaşındaki 
Serra’nın, “kadını” aile 

içinde ve toplumda konumlandırışı 
hayli düşündürücüdür; babası üniver-
sitede öğretim görevlisi, annesi ban-
kada çalışan, eğitimli sınıfa mensup 
genç kızımız, boşanmayı engellemek 
adına babasına şu sözleri söylemeyi 
hayal eder: “Mademki bu ailenin rei-
si sensin, darmadağın olmamıza izin 
vermemelisin. Annemle aranızda ne 
derdiniz varsa bunu çözümlemek sana 
düşer.”5 Boşanmanın ardından babası-
nın tuttuğu eve gidecek, babasının ev 
ve mutfak işlerini görecektir.

Serra’nın babaannesi tutucu, gele-
nekçi, muhafazakâr, kadının çalışma-
sına karşı biriyken, anneanne yapılı 
saçları, şık tayyörü, mis gibi kokan 
parfümüyle iç açıcıdır. 

“İşte anneannemle babaannemin 
farkı. Anneannem, ‘O neyin nesi?’ diye 
sormak bir yana, olup bitenler hakkın-
da bizlerden bilgilidir. Her yenilikten 
haberi vardır, güncel olayların içinde-
dir; gazete okur, kitap okur, kısacası çağ-
daş bir kadındır o.”6 Anneanne böyle 
bir kadınken, babaannenin şu ifadele-
ri dikkat çeker: “Bugünlerde hepinizin 
aklını karıştırıyorlar. Kadının mesleği 
kocasıdır, çocuklarıdır, evidir.” Babaan-
neye göre, gelinin çalışması ve evi ih-
mal etmesi bu boşanmanın nedenidir. 
Böyle düşünen kadınlarla, kaynanalar-
la doludur Türkiye. Yazar iyi gözlemle-
miştir çağını; tespit ettiği bu meseleye 
çözümüyse anneanne modelinde ör-
nek gösterdiği zengin, formda, kültür-
lü, modern, elit, asil ve cömert “çağdaş 
Türk kadını”dır. Serra, anneannesi gibi 
yaşlanmak istemektedir, bakımlı, şık 
ve güzel… Cömert anneanne, kitap 

ilerledikçe kapitalizm övgüsünde ana 
rol oynayacak ve Serra’nın şıklığının 
garantisi olacaktır. Nitekim serinin 
ilerleyen kitaplarında Serra evlenecek, 
hem anne hem de iş kadını olarak var-
lıklı bir hayat sürecektir.

Bu kitaplarda kozmetik, bir genç 
kızın hayatının olmazsa olmazıdır (!) 
Ancak Serra kitabın başında hiç de 
bakımlı bir kız değildir. Kuaföre hiç 
gitmemiştir sözgelimi. Ancak süslü 
kuzeni Sırma’nın ısrarlarıyla kuaföre 
giderler, kesim ve permayla bambaşka 
bir kız olup çıkar. Herkes Serra’yı daha 
“güzelleşmiş” bulur. 

İpek Ongun, 1998 yılında Orifla-
me7 firmasının halk jürisine yaptırdı-
ğı anket sonucunda, “Yılın En Başarılı 
Kadın Yazarı” seçilmiştir. Ticari ve koz-
metik ürünler ağına bağlı bir firma, ne-
den bir çocuk ve gençlik yazarına ödül 
vermektedir? Ongun, çeşitli Rotary ku-
lüpleri ve İçel Soroptimist Kulübü tara-
fından da ödüle layık bulunur. Nedir 
Soroptimist Kulübü? “Soroptimist Ku-
lübü, iş ve meslek kadınlarının ‘bilinç-
lenme, savunma ve eylem’ yöntemleriyle 
kadın ve genç kızlar için daha iyi bir 
dünya kurmaya çaba gösterdiği bir teş-
kilattır. […] Cehaletle mücadele, bilgi ve 
beceri, bilgisayar kursları açmak, eğitim 
bursları vermek, sağlık eğitim çalışma-
ları… etkinlikleri arasındadır.”8 Aktif 
kadın hareketi içeresinde pek de yer al-
mayan bu kulüpler, kadını “cahil”likten 
kurtarır ve erkek egemen toplumda, 
erkeğin yanına yakışır, “pasif ” ve ılımlı 
hâle getirmeye çalışır. Kadına karşı şid-
detle ve anayasadaki düzenlemelerle 
savaşmayı öncelikli saymaz, unsurları 
salt kadının üzerinden çözmeye kalkar. 

Yazar çoğunlukla 
gençlere hitap etmesi-
ne karşın apolitik; ül-
keye, toplumsal olana 
ve doğaya karşı ilgisiz, 
rafine, yüzeyde akan 
bir anlatımı tercih et-
mektedir. Derin felsefi 
katmanlardan kaçınır; 
gençlerin özgürlükçü, 
isyankâr, devrimci, hata 
yapan, öfkeli, yaratıcı 
fikir ve düşünce dün-
yalarına temas etmek-
sizin gündelik sıradan 
olaylara bakmayı seçer. 
Bu nedenle de devlet 
erkiyle, toplumla, örf 
ve âdetlerle uyum içe-
resindedir ve ailelerce 

tasvip edilir. Aslında okurlar, aile, öğ-
retmen, toplumun büyük kesimi, bu 
kitaplarla tatmin olmaktadır. Bir yan-
dan, öncüsü ve çağdaşı yazar Gülten 
Dayıoğlu Yeşil Kiraz’da Kiraz karakte-
riyle olumsuz örnekler üzerinden oku-
ru uyararak seçkinci, ahlakçı, kültürlü, 
eğitimli, dolayısıyla varlıklı, kısaca 
“belirgin tanımlanmış” bir yaşam mo-
delini yüceltirken, İpek Ongun bunu 
son derece ideal, olumlu karakterlerle 
yapar.9 Karakterin kendisi örnek mo-
deldir. Öyle ki bu yüksek satışlı model 
İpek Ongun’da markalaşır.

“Ben gençlerin kitabı sevmelerini 
sağlıyorum sadece… Onlara yol göster-
meye, belli bir altyapı oluşturmaya çalı-
şıyorum… Onları diğer kitaplara hazır-
lıyorum, hepsi bu…” diyen yazar bizim 
bu yazıda tartışmaya açtığımız betim-
leri kendi de kabul etmektedir. “Onları 
diğer kitaplara hazırlıyorum,” büyük bir 
iddiadır. Bir Genç Kızın Gizli Defteri 
serisinin on kitabını da okuyan genç 
okur Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli’ne 
hazır mıdır gerçekten de? 

1  İpek Ongun, Bu Hayat Sizin, Artemis Yayın-
ları, 29. Basım Ocak 2014 (İlk Baskı 1993), 9.
2  İpek Ongun, Bir Genç Kızın Gizli Defteri – 1, 
Artemis Yayınları, 66. Basım Aralık 2013 (İlk 
Baskı 1990), 240-241.
3  a.g.e. 55.
4  a.g.e. 35.
5  a.g.e. 49.
6  a.g.e. 175.
7  https://tr.oriflame.com
8  www.soroptimistturkiye.org
9  İnternet forumlarında ve sözlüklerde Serra 
ve Kiraz karakterlerinin karşılaştırmalarına sıkça 
rastlarız. 



24

okurken aklımda dönüp duran hep şu 
oldu: Kitapta ‘kötülerin’ ağzından ka-
dınların namusuyla ilgili pek çok tabu 
dillendiriliyor. Öte yandan, Kiraz’ın 
ibretlik hikâyesinin altında yazarın 
genç kızları bu namus anlayışı doğ-
rultusunda uyardığını da söyleyebili-
riz. Kurgunun tamamına nüfus eden 
cinsellik, satır arasında, “tek beden 
olup utanç verici işler yapmak” olarak 
tanımlanıyor mesela, genç kızların 
bedenlerini erkeklerden, yani kirle-
tilmekten koruması gerektiği pek çok 
kez tekrarlanıyor ve kadının ‘bacak 
arasına sıkışmış’ namus tanımları yapı-
lıyor. Sadece kadın cinselliğine odakla-
nan bu kitaplarda kadın karakterlerin 
hemen hepsi farklı şekillerde yeriliyor. 
Sempatiyle anlatılan tek karakter, ikin-
ci kitaptaki güzel, zeki, seçkin, ölçülü, 
iffetli, erkeklerce kirletilemeyen Kiraz. 

İşte bütün bu sebeplerle kitapların 
doğrudan ‘makbul/ideal kadını’ ta-
nımladığını söylemek mümkün. Sözü 
edilen bu kadın özsaygısını geliştirme-
nin yolu olarak toplumca kabul gören 
etiketlere –başarı, zenginlik, namus– 
yaslanıyor. Bize de bu etiketleri soyup 
çıkardığımızda Kiraz’dan geriye ne ka-
lıyor diye düşünmek kalıyor.  

sonunda kendini toparlayıp idealleri-
ni gerçekleştirmeye karar verir, umut 
dolu yeni ufuklara yelken açacaktır.  
İkinci kitapta Kiraz Amerika’da eğitim 
aldıktan sonra çok başarılı bir iş kadını 
olur. Fakat Özgür’le yaşadığı travma-
tik ilişkinin ardından aşktan sakınır, 
bedensel hazdan iğrenir. Dışarıdan 
hep güçlü görünen, büyük başarılara 
imza atan, erkeklerin arzuladığı ama 
ne onların ne de kendi arzularına ye-
nik düşen bir kadın halini alır. Derken 
yıllar sonra Özgür’le karşılaşıp hesap-
laşmasını kendince yapar ve romantik 
bir flört yaşadığı Çinli işadamıyla temiz 
bir sayfa açar.

İlk kitap ne kadar Yeşilçam filmle-
rini ya da Türk dizilerini hatırlatıyor-
sa, ikinci kitapta da o kadar gerçeküstü 
ve yerli bir Hollywood filmi havası var. 
Kitaplar namus, cinsellik ve bekâret 
temaları etrafında kurgulanmış. Diğer 
yandan, genellikle ya suya sabuna do-
kunmaktan kaçınan ya da doğru yolu 
göstermeyi görev bilen yerli gençlik 
edebiyatında, namus cinayetlerinden, 
kadınların maruz kaldığı baskılardan, 
sınıfsal farklılıklardan, ergenlikteki 
cinsel uyanıştan bahsedilmiş olması 
elbette cesaret işi. Fakat Yeşil Kiraz’ları 

Daha birkaç gün önce yargının 16 
yaşında bir genç kızın uğradığı teca-
vüzü, bira içtiği anlaşıldığı için “Rızası 
var, tecavüz yok,” saptamasıyla ceza-
sız bıraktığı bir ülkeden bildiriyorum 
otuzlarında bir kadın olan ben. Genç 
olmak çok zor vesselam bu coğrafyada. 
Yıllarca tecrübe biriktirip hasarlarıyla 
günahıyla kendine yer açmış, feleğin 
çemberinden geçmiş yetişkinler dünya-
sına girmek üzere olan ‘ergenlerin’ top-
lumun dayattığının aksine bir yaşam 
kurgulaması hiç kolay değil. Zihnimize 
mühürlü ataerkil tanımlarla kadınlara 
ayrı erkeklere ayrı çizilen iyinin, doğru-
nun sınırları yakalarını bırakmıyor. Kız 
çocukları küçücük yaşta evlendirilir, 
namus cinayetlerine kurban gider, her 
gün iki kadın öldürülürken her şeyi ol-
duğu gibi kabullenmek, erkek egemen 
toplumsal cinsiyet rollerine bağışıklık 
kazanmak mı peki kaderimiz?

Gülten Dayıoğlu’nun Yeşil Kiraz 
serisi yerli gençlik edebiyatının en çok 
okunan eserlerinden. Serinin 1992’de 
yayımlanan ilk kitabı bugün kırk yedin-
ci, 1995 tarihli ikinci kitabı ise otuz dör-
düncü baskısında. Kiraz’ın çok utandığı 
kapıcılıktan ‘seçkinliğe’ yolculuğu ve bu 
süreçte aşk ve cinsellikle, kimlik buh-
ranlarıyla imtihanı olarak özetleyebile-
ceğim kitaplarda, Kiraz’ın düş kırıklığı, 
bekâret kanıyla intikam ve kürtajla so-
nuçlanan ilk aşkının onda nasıl hasarlar 
yarattığını okuyoruz. 

Çok güzel bir kızdır Kiraz, müthiş 
zekidir de; okuyup kaderini değiştir-
mek ister. Lisedeyken, zengin çocuğu 
üniversiteli Özgür’e âşık olur. Kiraz’ın 
“temiz bir kız” olması Özgür’ün aklı-
nı başından alır. Derken işler karışır; 
Kiraz’ın kapıcı kızı olduğunu öğrenir, o 
büyülü aşk yerini hüsrana bırakır. Öz-
gür, Kiraz’ı bakire olmamakla suçlar ve 
Kiraz sonunda Özgür’den intikamını, 
onunla birlikte olup çarşafına bıraktığı 
bekâret kanıyla alır. Hamile kalmıştır, 
bebeğini aldırır. Epey örselenen Kiraz 

Kiraz’ın 
hayatla imtihanı…
Gülten Dayıoğlu’nun Yeşil Kiraz serisi yerli gençlik edebiyatının en çok okunan eserlerinden. Kiraz’ın 
kapıcılıktan “seçkinliğe” yolculuğu, bu süreçte aşk ve cinsellikle, kimlik buhranlarıyla imtihanı olarak 
özetlenebilecek kitaplarda bakalım Kiraz nasıl birine dönüşüyor?..

Gökçe ATEŞ AYTUĞ

Yeşil Kiraz 2 – Doruklara Kanat Açmak
Gülten Dayıoğlu

Yapı Kredi Yayınları, 276 sayfa
34. Basım Eylül 2013 (İlk Baskı 1995)

Yeşil Kiraz
Gülten Dayıoğlu

Yapı Kredi Yayınları, 280 sayfa
47. Basım Nisan 2013 (İlk Baskı 1992)
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dedi ama bunu zaten biliyorduk. O 
yüzden oraya gitmiştik. Kabul günü 
kutlamaları bir bebek dünyaya geldik-
ten yedi gün sonra yapılırdı.

Bebeğin gözleri kapalıydı; ama 
elimizdeki verilerden gözlerinin koyu 
mavi olduğunu biliyorduk. Saçları 
kahverengiydi. Beklendiği günde doğ-
duğunu ve üstüne sıkı sıkı sarılmış 
battaniyenin altında on parmağı ve on 
ayak parmağı olduğunu da biliyorduk. 
Tıp merkezinde alınan ilk doku örneği 
kusursuz görünüyordu.

olmamasından şikâyet etmeyecek ka-
dar vefakâr olduklarını varsayıyorlardı.

Ben de diğer dört kişiyle birlikte 
üstümüzde yepyeni bembeyaz üni-
formalarla orada dikiliyordum. Baş 
görevli, nişanı ceketime iliştirdi: Tıp 
Bölümü’nü temsil eden kırmızı bir 
daire. Sonra, büyük bir kısmı boş olan 
salonun kubbeli tavanının altında ses-
lerimiz yankılanırken hepimiz top-
luma bağlılık yemini ettik ve toplum 
tarafından belirlenmiş potansiyelimi-
zi yerine getireceğimize dair ant içtik. 
O kadardı. Törenin çok da özel bir 
olay olmaması da umurumda değil-
di. Çünkü gerçek anlamda bir görevli 
değildim. Yani, aslında öyleydim ama 
asıl bağlılığım isyanaydı.

Mor elbise giymiş bir kız telaşla kal-
dırımda arkamızdan ilerliyordu. Aksini 
pencerede görebiliyordum. Onu gör-
meyeceğimizi umuyormuş gibi başını 
önüne eğmiş yürüyordu. Ebeveynleri 
de ardından geliyordu ve üçü en ya-
kındaki hava treni istasyonuna doğ-
ru yürüyordu. Ayın on beşi olduğuna 
göre, eş yemek daveti o gece olmalıydı. 
Cassia’yla birlikte Belediye Binası’nın 
merdivenlerinden çıkmamın üzerin-
den henüz bir sene bile geçmemişti. 
İkimiz de artık Oria’dan uzaktaydık.

Evin kapısını bir kadın açtı. Kuca-
ğında, ismini vermeye geldiğimiz, yeni 
dünyaya gelmiş bebeği vardı. “Lütfen 
içeri gelin,” dedi. “Biz de sizi bekliyor-
duk.” Hayatının en mutlu günü olması 
gereken günde bile yorgun görünü-
yordu. Toplum bu konudan pek söz 
etmezdi ama dış eyaletlerde işler daha 
da zordu. Kaynaklar merkezde baş-
lıyormuş gibi görünür, sonra yukarı 
doğru uzanırdı. Camas Eyaleti’ndeyse 
her şey kirli ve yıpranmıştı.

Kapı ardımızdan kapandıktan son-
ra anne, görebilmemiz için bebeğini 
bize uzattı. “Bugün yedi günlük oldu,” 

Güneş her sabah doğardı ve toprağı 
kızıla dönüştürürdü; ben de şöyle düşü-
nürdüm: Her şeyin değiştiği gün, bugün 
olabilir. Belki de toplum bugün yıkıla-
cak. Sonra, yine gece çökerdi ve hepimiz 
bir kez daha bekliyor olurduk. Ama kı-
lavuzun gerçek olduğunu biliyordum.

Üç görevli gün batımında ufak bir 
evin kapısına gitti. Ev sokaktaki diğer 
evleri andırıyordu; ön cephesindeki üç 
pencerenin de kepenkleri, ön kapısının 
önünde beş basamağı ve yolun sağ ta-
rafına ekilmiş dikenli bir çalılığı vardı.

Görevlilerin en yaşlısı, kapıyı çal-
mak için elini havaya kaldırdı.

Bir. İki. Üç.
Görevliler cama yakın durdukla-

rından, en genç olanın üniformasının 
sağ cebinin üstündeki daire biçimli 
rütbeyi görebiliyordum. Daire, parlak 
kırmızı renkli ve bir kan damlası gibi 
görünüyordu.

Ben gülümseyince o da gülümsedi. 
Çünkü görevli bendim.

Geçmişte, görevli töreni, Belediye 
Binası’nda yapılan büyük bir olaydı. 
Toplum resmî bir yemek düzenlerdi ve 
bu yemeğe ebeveynlerinizi ve eşinizi 
getirebilirdiniz. Ama görevli töreni, 
üç büyük törenden biri değildi: Kabul 
günü, eşleşme yemeği ve son yemek; bu 
yüzden de eskisi gibi değildi. Toplum 
işleri kaytarmaya başlamıştı ve görev-
lilerin törenlerinin eskisi gibi şaşaalı 

Aşk ve özgürlüğün peşinde…
Ally Condie’nin tüm dünyada çok satan distopik üçlemesinin son kitabı İsyan çıktı. Serinin ilk iki kitabı 
Eşleşme ve Yol’da, tüm yaşamı organize eden Toplum’a inancını kaybeden Cassia, aşkla ve yasak olan 
başka pek çok şeyle tanışmıştı. Son kitapta da arayış sürüyor.

İsyan
Ally Condie

Çeviren: Belgin Selen Haktanır
Delidolu Yayınları, 464 sayfa

Kitap içi
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edip dünyanın tek hâkimi olma 
hırsını kullanarak onu oyalama-
ya çalışsa da, Nefisovalılar da 
Büyücü’nün itaatkâr kulları ara-
sına katılıyorlar kısa sürede. Bir 
tek Şair ve Parıltı kaçmayı ba-
şarıyor ve Benözgürüm Taşı’nı 
bulmak üzere yola koyuluyor. 

Hikâye elbette iyiliğin kötü-
lüğü alt etmesiyle son buluyor, 
ama İrade Taşı ortadan kalktığı 
için var olma nedeni kalmayan 
kocaman kalpli Alp Karakuş’un 
gökte bir yıldıza dönüşmesi 
okurların içini bir nebze de olsa 
burkacak gibi görünüyor.

Dizinin önceki üç kitabında 
hikâyesini fantastik öğelerle kurgula-
mayı tercih eden Toprak Işık, Nine Bizi 
Kurtarsana’da tamamen gerçeküstü 
bir dünya kuruyor ve özgürce yaşamak 
isteyen Nefisovalıların, bütün dünyaya 
hâkim olma hırsıyla gözü dönmüş Bü-
yücü ile mücadelesini evrenin sırlarıy-
la örülü sürükleyici bir hikâyeye dö-
nüştürüyor. Arka kapaktaki “son kitap” 
ibaresini, “şimdilik son kitap” olarak 
yorumlamak kalıyor bize de. 

önce Dumanlı Dağ’daki İrade Taşı’nı 
almak için harekete geçiyor. Taşı koru-
makla görevli devasa bir kuş olan Alp 
Karakuş’u kandırıp mavi tozla uyutu-
yor. Taşı aldıktan sonra da ilk olarak 
Hançer adlı genç bir kralın, etrafı sur-
larla çevrili ülkesinin yolunu tutuyor. 
Ülkenin bütün insanlarına ve sonra-
sında Hançer’e büyülü sudan içirerek 
herkesi kontrolü altına alıyor. İradeleri 
alınan her insanın alnında itaat kristali 
denen camdan bir taş oluşuyor. 

SIR DİLİNİ KİM BİLİYOR?..
Büyücü kısa sürede bütün ülke-

leri art arda egemenliği altına alıyor, 
itaat kristali bir salgın gibi yayılıyor; 
sadece küçücük bir ülke olduğu için 
Nefisova’ya ordu göndermeye fırsat 
bulamıyor. Sır dilini az çok bilen Gök-
bilen Nine evindeki eski yazıtları oku-
yunca, çarenin Alp Karakuş’u dağdan 
çıkarmak olduğunu öğreniyor. Alp 
Karakuş’u Nefisova’ya getiriyorlar ge-
tirmesine ama Büyücü, Alp Karakuş’a 
büyülü sudan içirmeyi başardığı gibi, 
Gökbilen Nine’yi de esir alıyor. Tek 
bir umut kalıyor, o da Alp Karakuş’un 
anlattığı, insanları özgürlüğüne ka-
vuşturacak olan, Dumanlı Dağ’ın kar-
nındaki Benözgürüm Taşı. Gökbilen 
Nine, Büyücü’nün Yüce Bilge’yi safdışı 

Ben ilkokuldayken Fen 
ve Teknoloji dersi korkulu 
rüyamdı. Ama bu dönem-
de ilköğretim 4., 5. ve 6. 
sınıflarda okuyanların bu 
olası korkusunun bir nebze 
azaldığını söylesek abart-
mış sayılmayız. Neden mi? 
Toprak Işık’ın, Fen ve Tek-
noloji müfredatında işlenen 
konuları roman kurgusuyla 
harmanladığı kitaplarından 
en azından birini okuma-
mış olan var mı hâlâ? “Can-
lılar ve hayat” konularını 
içeren Babam Okulun En 
Çalışkanı, “madde ve değişim” konuları 
üzerine bir direniş hikâyesi olan Baba 
Beni Anlasana, zaman yolculuğu ek-
seninde fiziksel olayları anlatan Anne 
Beni Geri Getir sürükleyici bir hikâye 
okurken de Fen ve Teknoloji konula-
rında bilgi edinilebileceğini göstermesi 
açısından önemli. Doğan Gençsoy’un 
çizimleriyle renklenen dizinin dördün-
cü kitabıysa Nine Bizi Kurtarsana.

YÜCE BİLGE'NİN İRADE TAŞI
Hayatını Dünya’nın ve Güneş 

Sistemi’nin sırlarını çözmeye adamış 
Yüce Bilge, keşfettiği her şeyi sır di-
linde yazıya dökmüş. Ama yüz yaşını 
doldurduğu için günleri sayılı. Yüce 
Bilge’nin ölümünü dört gözle bekleyen 
yardımcısı Büyücü ise Sırlar Kitabı’na 
ve İrade Taşı’na sahip olduktan sonra 
büyük bir güce ulaşacağı için sabır-
sızlanıyor. Çünkü İrade Taşı, Yüce 
Bilge’den sonra göktaşlarını, Ay’ı ve 
Dünya dışında Güneş Sistemi’ndeki 
bütün gezegenleri kontrol etme gü-
cüne ulaşacak. Büyücü, gizemine eri-
şilemediği için kontrol de edilemeyen 
Dünya’ya egemen olmayı başarırsa 
Yüce Bilge İrade Taşı’nın içinde sonsuz 
yaşam keyfini sürebilecek. 

Evet, böylece Büyücü, Yüce Bil-
ge’nin vasiyetini yerine getirmek üzere 

Dünyanın ahvali Gökbilen 
Nine’nin ellerinde…
Toprak Işık’ın, Fen ve Teknoloji müfredatında işlenen konuları roman kurgusuyla harmanladığı serinin 
dördüncü kitabı çıktı. Yazar, Nine Bizi Kurtarsana adlı bu kitapta yarattığı gerçeküstü dünyada “Dünya 
ve Evren” konusunu ele alıyor.

Tuğba ERİŞ

Nine Bizi Kurtarsana
Toprak Işık

Resimleyen: Doğan Gençsoy
Tudem Yayınları, 152 sayfa
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Tudem Standı

13.00 – 18.00
Toprak Ișık

13.00 - 18.00
Ayla Çınaroğlu

13.00 - 18.00
Aytül Akal
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Tudem Standı Etkinlikler

11.00 - 16.00
Ayla Çınaroğlu

—

11.00 - 16.00
Aytül Akal

13.30 - Salon 1
Söyleși: Aytül Akal’la 
“Masal Masal Aytül Akal” 

(6 yaș ve üzeri)

11.00 - 16.00
Çiğdem Gündeș

11.00 - 16.00
Koray Avcı Çakman

12.30 - Salon 2
Drama Çalıșması: Koray Avcı Çakman’la 
“Büyü Küçül Oyunu” 

(9 yaș ve üzeri)

11.00 - 16.00
Toprak Ișık

11.00 - 16.00
Simla Sunay

12.30 - Salon 1
Atölye Çalıșması: Simla Sunay’la 
“Sözcüklerin Rengi, Rengin Mutluluğu” 

(8 yaș ve üzeri)

11.00 - 16.00
Așkın Güngör

11.00 - 16.00
Süleyman Bulut
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(9 yaș ve üzeri)
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birkaç cümleyle derleyip yeni bir hayata 
koyulmak için hazırlananların önüne 
koyuyor. Öykülerin finalleri zamanı 
genişletiyor; ister içinde bulunduğunuz 
zamanı, isterseniz öykünün geçtiği za-
manı dikkate alın, okuduklarınız yanı 
başınızda olup bitmiş olay ve durumlar 
gibi size tanıdık geliyor. Öyküler bizi, 
bir imge yumağının, zamana ve mekâna 
doğru çağrışıma açık iletilerin içine bı-
rakıyor. “Saatler” öyküsünün son cüm-
lelerine yakından bakmak, bu konuda 
bir fikir verebilir: “Kahvenin duvarın-
daki saate baktım. İkiyi yirmi geçiyor. 
Bir şeyler yazmak istemiş, yazmış, rahat-
lamıştım. Önümdeki kâğıdı okumadan 
yırttım. Elimde yuvarladıktan sonra, 
masanın üstündeki tablaya bırakıp kah-
veden çıktım.” Bu satırlarında içinde ol-
duğu öykünün yayımlandığı tarih 1955. 
Bu ifadelerde bir yazarın kâğıt karşısın-
daki, dolayısıyla yazma eylemi içindeki 
tavrı; yazının bir tamamlayıcı unsuru 
olan zamanla (duvardaki saat) irtibatı; 
ihtiyaç duyduğu, bağlandığı şey (yaz-
mak) ile o şeyin (yazılmış olan kâğıt) 
terk edilmiş olduğu yer iç içe oturuyor. 
Nelerin yazı üzerinden yaşanamayaca-
ğını, nelerin yazılamayacağını iyi bildiği 
için bizim karşımızda yazdıklarına ina-
nan bir yazar kalıyor. 

daireye taşıyor; diğer taraftan ise yazarın 
şair kimliğine okurları doğrudan yön-
lendiren yoğun ifadeler barındırıyor.

Bu öykülerden en uzunu –adı, an-
lattıklarının önünde bir şöhret yaka-
lamış olan– “Gazoz Ağacı”dır. Kitapta 
otuz beş sayfa bir hacim tutuyor. Öykü-
yü bu son okuyuşumda, ilk okuduğum-
dakine benzer bir düşünceye kapıldım 
yine: Gazoz Ağacı, üç-dört sayfada ni-
hayetlenecek bir malzeme üzerinden 
söz alıyor. Peki, öykü uzayınca öykü-
lüğünden ne mi kaybediyor? Tekrarlar 
giriyor devreye; dikkati öykünün ori-
jininden uzaklaştıran ayrıntılar; her-
kesi konuşturma isteğinden doğan 
gürültü, laf kalabalığı belki.

TAMAMLANMIŞLIK HİSSİ
Sabahattin Kudret de tıpkı Dağlar-

ca gibi TDK’nın İmla Kılavuzu’na son 
derece bağlı. Aksal’ın öykülerinde tanık 
olduğu zaman ve mekân içinde sürüp 
gitmiş günlük olaylar var. Bu bağlamda 
kitabı oluşturan öykülerden “Vav’lar”ı 
dışarıda tutmamız doğru olabilir. Şöy-
le başlar öykü: “Abdülmutallip Bey II. 
Abdülhamid’in tahtan düşmesinden bir- 
kaç ay önce pek kısa süre kaldığı Akde-
niz kentlerimizden birinin mutasarrıf-
lığından ayrılmış, Gülcemal vapuruyla 
İstanbul’a dönüyordu.” Bu öykü bir taraf-
tan Osmanlı kültürünün son demlerini 
–eşyalar ve konuşma biçimiyle– bize 
resmediyor; öte taraftan da “hattatlık” 
mesleğinin inceliğinden hareketle harf-
lerin görselliğine dikkat çekiyor.

Kitabı oluşturan altı öykünün fi-
nalleri okuyanda bir tamamlanmışlık 
duygusu bırakırken, bir taraftan da bu 
son cümleler bizleri bir şiirin ilk dize-
lerindeki atmosfere sokuyor. “Buradan 
devam edebilirsiniz,” diyor sanki. Önce, 
yaşanılmış olanı, farklı insan kimlikleri 
üzerinden yeniden hayatımıza soku-
yor; sonra bu hayattan geriye kalanları  

Belki yirmi yıl olmuştur; Aksal’ın 
“Kahvede Şenlik Var” adlı oyununu 
özel bir radyo için tasarlayıp seslendir-
miştik. Daha o vakitler düşünmüştüm: 
Nasıl olur da hayatın içinden bunca 
ayrıntı, ironinin tadını taşırmadan, 
bunca sahicilikle ifade edilebilir. Ak-
sal gerek öykülerinde gerekse oyunla-
rında yer alanları, “konuşabilecekleri 
kadar konuşturan” bir yazar. Onun 
edebiyata açılan birçok penceresi var: 
Şiir, öykü, deneme, tiyatro oyunu. 
Aksal’da edebiyatın bahçesine bakan 
bütün cepheler temelde şiir olana, şiir-
den yana olana ayrıcalık tanır. Bugün 
belki Aksal’ın şairliği etrafında göz 
alıcı bir yörünge oluşturacak hacim-
de insan birikmemiş olabilir, fakat 
her geçen gün Aksal gibi saf, rafine 
eserler ortaya koymuş isimlerin azlığı 
daha bir dikkat çekmektedir. Bütün bu 
edebî türlere yönelirken terk etmediği 
bir özelliğini vurgulamak gerekir: dile 
gösterdiği titizlik ve dilin doğurduğu 
yalınlık. Bu yalınlık, insanı gündelik 
hayat içinde yakalıyor; yazının içinden 
çıkartıp yaşayan bir mevsime sokuyor.

Saatler’de Aksal’ın altı öyküsü (Ga-
zoz Ağacı, Yaralı Hayvan, Saatler, Soyut 
Oda, Vav’lar, Ev ve Ölü) yer alıyor. Ki-
taba altıncı öykü olarak “Saatler”in ek-
lenmiş olması bence son derece isabetli. 
İsabetli çünkü bir taraftan yazdıkları-
nın çoğunda gizli bir özne gibi dolaşan 
“zaman”ı saatler üzerinden somut bir 

Ân’dan zamana…
Şiir, öykü, deneme, tiyatro oyunu dalında eserler vermiş olan Sabahattin Kudret Aksal’ın altı öyküsünü 
barındıran Saatler’de “zaman”ın insan üzerinden resmedilmiş somut hâllerine rastlıyoruz. Saatler bu 
çok yönlü sanatçıyla tanışmak için iyi bir fırsat.

Şeref BİLSEL

Saatler
Sabahattin Kudret Aksal

Yapı Kredi Yayınları, 116 sayfa

Çoğul Kütüphane
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4- “En büyük ipucu Arda’nın Braille 
alfabesi (körler alfabesi) ile yazılmış ki-
taplar okuması,” denilmiş yazıda. Evet, 
bu söylemde haklılık payı var. Çünkü 
dokuz yaşındaki bir çocuğun görme 
engellilerin kullandığı Brail Alfabesi’ni 
bilmesi biraz zordur. İşte burada çocuk 
bu simgesel noktalara kafayı yormalı ve 
joker kullanmasını bilmeli. Anne, baba, 
öğretmenine vb. sorular sorarak… 

5- “[Arda] sakınarak elini dolabın içi-
ne uzattı. Ne ki, boştu elinin gezindiği yer. 
Şekerlik az ötede duruyordu. ‘A-ah, ar-
mağanım yok! Buraya koymuştu oysa… 
Yoksa biraz daha mı ilerde?” (s. 17)

Bu bölümde –diğer bölümlerde de 
olduğu gibi– Serap Deliorman’ın ola-
ğanüstü güzellikteki resimlemesi met-
ne büyük destek sağlıyor. Arda’nın el-
leri havayı döven git-gellerle dolaptaki 
gözde kutuyu arıyor. Oysa resimde 
pembe kutu bir üst gözde ve Arda’nın 
tam gözünün önünde…

6- Bu bölümde Arda’nın can yol-
daşı Sarman, resimde hemen yanı 
başında görünüyor. Yine Sarman’ın 
resimdeki duruşu da bir ipucu olabilir: 
“Donup kalmıştı sandalyenin üstünde. 
Acılı bir yüzle, sanki karanlık bir gece-
nin içinde kalmış biri gibi bakındı çev-
resine. ‘Sarmancığım, nerdesin? Bir şey 
oldu mu sana canım?’” (s. 17-18)

kitabın sonunda Arda’nın, ‘Anneciğim 
ben görürüm!’ sözüne dek…”

Bu saptamalara kimi eklemele-
rim olacak. Çünkü kitabın başından 
başlayarak okura Arda’nın görme en-
gelli olduğunu sezdirebilecek birçok 
ipuçları yerleştirdim. Yazıda bu olgu 
belirtilmiş; ne ki, üstü örtük olarak: 
“Körlerin dokunma ve ses duyularının 
gelişkinliğine vurgu yaparak Arda’nın 
durumunu aktarmaya çalışmış.”

Sözü edilen dokunma ve ses duyu-
larının gelişkinliğine vurgu [yapan] ve 
okur algı düzeyinin her katmanına 
seslenen ipuçlarımı biraz açmak isti-
yorum. Çünkü bu ayrıntılar gözden 
kaçırılırsa, –yazıda vurgulandığı gibi– 
öykü soyutlaşır:

1- “Kulaklarım görür benim!” dedi, 
kıkırdayarak Arda. (s. 5)

2- Öyküde anne, Arda’nın gözü 
önünde masadan aldığı armağan kutu-
sunu sandalye çekip dolaba koyarken;

- “Arda’nın kulakları bir uydu alıcısı 
gibi takip etti onu.” (s. 7)

- “Arda, ‘Kutu fiyonklu mu anneci-
ğim?’ diye sordu, kulaklarını daha da 
açarak.” (s. 8)

Oysa Arda ve anne aynı odada-
lar ve armağan kutusu Arda’nın gözü 
önünde…

3- Anne, odanın ortasında duran 
sandalyeye bir kenara koyarken, “An-
neciğim sandalyenin orda olduğunu 
biliyorum…” der Arda. (s. 9)

Dergimizi takip edenler hatırlaya-
caktır, geçen sayıda “Çocuk ve Genç-
lik Edebiyatında Engellilik” konulu 
bir dosya yayımladık. Engelliliği ele 
alan, görünür kılan kitapları tanıtıp 
değerlendirdik. Yazarlarımızdan Rai-
fe Polat, Erol Büyükmeriç’in yazıp Se-
rap Deliorman’ın resimlediği Kaynak 
Yayınları’ndan çıkan Doğum Günü Ar-
mağanı adlı kitabı mercek altına alıp, 
kitaba dair okuma ve alımlama süre-
cini, engelliliğin edebiyatta nasıl gö-
rünür kılınması gerektiğine dair fikir-
lerini kaleme aldı. Buna karşılık Erol 
Büyükmeriç de yazıdaki saptamalara 
dair kaleme aldığı bir yazıyla kitabın 
zihinsel tasarımından bizi haberdar 
ederek kitapla daha fazla yakınlaş-
mamızı sağladı. Erol Büyükmeriç’e ve 
Raife Polat’a bu seviyeli edebiyat eleş-
tirisine vesile oldukları için teşekkür 
ediyor, Büyükmeriç’in yazısına aşağı-
da yer veriyoruz…

İyi Kitap’ın Şubat 2014 sayısında, 
Doğum Günü Armağanı kitabıma değ-
gin kaleme alınan, “Engelliliği Anlat-
mak” adlı yazı ile ilgili fikirlerimi sizle 
paylaşmak istedim. 

Yazıda geçen kimi saptamalarla 
başlayayım: 

“Yazarın bu olağanlaştırma gay-
retinden dolayı hiçbir şekilde Arda’nın 
kör olduğu belirtilmemiş. (…..) En bü-
yük ipucu Arda’nın Braille alfabesi ile 
yazılmış kitaplar okuması. (…..) ancak 

Bakışımlar…
Geçen ay yayımladığımız, "engellilik" temalı dosya kapsamında Raife Polat, Erol Büyükmeriç'in Doğum 
Günü Armağanı adlı kitabına dair bir yazı kaleme almıştı. Sevgili Büyükmeriç bu yazıya ayrıntılı bir 
yanıt verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz...



Doğum Günü Armağanı
Erol Büyükmeriç

Resimleyen: Serap Deliorman
Kaynak Yayınları, 32 sayfa

Herhangi bir çocuk okur, öykü kahramanı Arda’nın 
görme engelli olduğunun niçin başta açıkça belirtilmediği-
ni merak edebilir. Bu bakış açısından şunu söyleyebilirim: 
Çocuklar okuma serüveninde ilerleyip iyi bir okur oldukla-
rında edebiyatın, işte böyle şifreleri kolaycacık çözülen düz 
metinler olmadığı yargısına kesinlikle varacaklardır.

“Ancak kitabın hedef kitlesi düşünülecek olursa biraz 
‘soyut’ kalmış bu yaklaşım. Serap Deliorman kör bir insa-
nın bakışlarını gayet iyi resmetmiş, yine de hedef kitlenin 
Arda’nın herhangi bir çocuktan farkını anlaması çok güç. 
Tüm bu olağanlaştıma çabası meselenin üstünü örtmüş ve 
anlaşılması zor bir hâle getirmiş neredeyse,” deniyor yazıda.

Doğrusu ben öyküdeki olağanlaştırma olarak adlandı-
rılan bu yapı için başka şeyler düşünmüştüm. Doğal ki her 
okurun aynı algıda olması beklenemez. Dokuz yaş öbeği 
okurumun algı düzeyinin hiç olmazsa herhangi bir katma-
nında keşiflerde bulunmasını, çok büyük hazlar tatmasını 
istemiştim yalnızca…

“Doğum Günü Armağanı belli ki üzerinde epey düşünü-
lerek, emek verilerek yazılmış, resmedilmiş iyi niyetli bir kitap. 
Yazar da çizer de en başta anlatmaya çalıştığım gibi, bu mesele-
nin yaşamımızın doğal bir parçası olması gerekliliğinden, ‘Ağaç 
yaşken eğilir,’ diyerek yola çıkmışlar. Ama o ağacın sakat ağaç-
larla karşılaşma olasılığı bu kadar düşükken, o sakat ağaçların 
davranışlarına, yaşamlarına bu kadar uzakken, sezgileri ne 
kadar güçlü olursa olsun bu anlatım sanki biraz ‘soyut’ kalmış.”

Soyutluk değinini yukarda ipuçları bölümünde ele almış-
tım. Bu kitabı asıl olarak görme engelli çocuklar için değil; 
bu olguya değgin diğer çocuklarda ve dahi anne ve babalarda 
duyarlılık ve eşduyum yaratmak amacıyla kaleme almış ol-
sam da, kitabı görme engelli dokuz–on yaş arası öğrencilere 
de okudum. Daha ilk sayfalarda parmaklar kalktı… Arda’nın 
görme engelli olduğunu hemen anlamışlardı… Hiçbir komp-
lekse kapılmadan… İlginçtir, biri bana şunu sordu: “Arda’ya 
annesi doğum günü armağanı olarak ne almış?”

Sözlerimi bitirirken, Sevgili Ayfer Gürdal’ın Türk Çocuk 
Edebiyatında Engellilik adlı araştırmasına değgin derginin 
aynı sayısında Şeref Bilsel’in, “Bugün çocuk edebiyatı zaman 
içinde, engellinin ‘kusurlu’ olarak algılanmasından büyük öl-
çüde uzaklaştı. Türk Çocuk Edebiyatında Engellilik gibi eser-
lerin bu yüzleşmeye daha bir katkısı olacağını düşünüyorum,” 
söyleminin yüreğimdeki seslerin çevirmeni olduğuna inan-
dığımı söyleyip derginize içten teşekkürlerimi sunarım. 

Saydığım, sevdiğim İyi Kitap’ta Doğum Günü Armağanı 
kitabımın yer alması ne İYİ…

Erol BÜYÜKMERİÇ
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