
Tarihî bir konuyu ele alırken te-
mel sorun, neyin nasıl olduğunu bir 
dereceye kadar bilmemizden kaynak-
lanıyor, dolayısıyla imgelemimiz az 
da olsa önceden biçimlendirilmiş du-
rumda. Oysaki bu olayları ilk kez ya-
şayanlar, sözgelimi 1900’lü yılların ba-
şında ABD ya da Avustralya’ya gelen 
göçmenler için her şey garip, şaşırtıcı 
ve şok ediciydi. Düşündüm ki, bunu 
gerektiği gibi gösterebilmenin tek yolu 
eski bir fotoğraf albümüne benzeyen, 
sözsüz bir tür kurgu yaratmak olabi-
lir. Fakat böyle olduğunu anlamam, 
sözcüklerle görüntüleri birleştirerek 
yaptığım sayısız denemeyle geçen 18 
ayımı aldı.

Sözsüz, küçük resimler çizmeye 
karar verdikten sonra belli bir yöntem 
tutturabildim: başvuru kaynakların-
dan fotoğraflar toplamak, kendi dijital  
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Shaun Tan, güçlü görsel anlatımıyla 
resimli çocuk kitapları evreninde dik-
kat çeken bir sanatçı. İllüstratör ve ya-
zar olarak ürettiği özgün işlerle, aslında 
okulöncesi çağ çocuklarına yönelik ol-
duğu düşünülen resimli çocuk kitapla-
rına bambaşka bir boyut katıyor. 2011 
yılında Astrid Lindgren Ödülü ve Ka-
yıp Şey adlı kitabından uyarlanan ani-
masyonla Oscar alan sanatçının Uzak 
adlı eseri Desen Yayınları tarafından 
basıldı. Göçmen bir babanın geride bı-
raktığı ailesiyle daha güzel gelecek kur-
ma hayalini gerçekleştirmek için bilin-
medik, uzak diyarlara yaptığı yolculuğu 
ve yeni topraklarda geçirdiği uyum sü-
recini sadece resimlerle anlatan sözsüz 
bir grafik roman Uzak. 

Yaş ölçeği gözetmeksizin, özgür-
ce üretmeyi, zihnindekileri kâğıda 

Yabancılığın sessiz 
dünyası...

dökmeyi tercih eden çok yönlü sanatçı 
bize Uzak’ta yarattığı fantastik âlemi, 
sanatsal yaratım sürecinin zihinsel ve 
teknik boyutlarını, çocuk kitaplarına 
ve hayata bakışını anlattı.

Uzak’ı tamamlamak yaklaşık beş 
yılınızı aldı. Kitapla ilgili nasıl bir 
araştırma süreci geçirdiniz? Neler-
den esinlendiniz? Taslaktan tamam-
lanmış çizimlere, kitabın geçirdiği 
aşamaları anlatır mısınız biraz?

Uzun bir süreçti ve çoğu zaman 
ne yaptığımın farkında bile değildim. 
Göçmen öyküleri okumakla, eski fo-
toğraflara bakıp, geçmişte kalmış, sa-
rarıp solmuş bütün o şeyler, unutul- 
muş paralel bir evrenden geliyor ol-
saydı neye benzerdi diye hayal etmekle 
başladım işe. 

Oscar ödüllü 
çizer/yazar Shaun 
Tan, yarattığı 
sessiz ve duyarlı 
evrenlerle 
gönlümüzde 
taht kurmuş 
bir sanatçı. 
“Hepimiz az çok 
yabancıyız ve 
bunun üstesinden 
gelmeye 
çalışıyoruz,” diyen 
Tan’la göçmenlik 
konusunu işlediği 
sözsüz kitabı 
Uzak üzerine 
konuştuk… 



fotoğraflarımı çekmek ve 
bunları çizimlerle birleş-
tirerek kabaca sayfa plan-
larını oluşturmak. Kitapla 
ilgili işin büyük bölümü 
titiz çizimler yapmaktan 
ibaretti, her gün fabrikaya 
gitmek gibiydi aslında! İs-
tediğim ayrıntıyı yakalaya-
bilmek için en uygun araç 
karakalemdi ama iş çok 
yavaş ilerliyordu. Çizimle-
ri tamamlayıp taradıktan 
sonra dijital olarak renk-
lendirdim ve photoshop ile 
ufak tefek efektler ekledim. 
Fakat kitapta gördüğünüz 
her şey aslında elle çizildi. 
Bu da sanırım öyküye bir 
sıcaklık ve yalınlık kattı. 

Uzak, bir göçmenin 
öyküsünü, yeni topraklar-
daki yalnızlığını ve uyum 
sağlama sürecini anlatıyor. Yalnızlık, 
yalıtılmışlık ve yabancılık hissi başka 
kitaplarınızda, örneğin Kızıl Ağaç ve 
Kayıp Şey’de de varlığını hissettiren 
ortak temalar. Neden dersiniz?

İlginç bir soru. Bunu ben de ken-
dime sık sık soruyorum aslında. Bir 
sanatçının konuyu değil de, daha çok 
konunun sanatçıyı seçtiğini düşü-
nüyorum. Eskiz defterlerine pek çok 
karalama yapıyor, notlar alıyorum ve 
bunların hepsi bana ilginç geliyor ama 
bazıları duygusal anlamda diğerlerin-
den daha çarpıcı görünüyor; daha da 
fazla geliştirip kimi zaman kitap haline 
getirebildiklerim de onlar oluyor zaten. 

Yerinden edilme ve yabancılaşma 
benim için özellikle güçlü temalar ama 
aslında pek çok başka yazar ve sanatçı 
için de öyle olduğunu düşünüyorum. 
Sonuçta herkes öyle ya da böyle ile-
tişim kurmaya, dünyayı anlamaya ve 
doğru yaşamanın yolunu bulmaya ça-
lışıyor. Bu sorunlar, özellikle de ken-
dimizi aşina olmadığımız bir durum-
da buluverdiğimizde ya da yalıtılmış 
hissettiğimizde ivediyet kazanıyor. 
İşte o zaman tekrar çocukluğumuza 
dönüyor, kim olduğumuzu, ne istedi-
ğimizi, nasıl davranmamız gerektiği-
ni anlamaya çalışıyoruz. Hepimiz az  

çok yalnız ve yabancıyız ve bunun üs-
tesinden gelmeye çalışıyoruz.

Kitabınızdaki etkileyici yaratık-
lar, tuhaf makineler ve düzenekler, 
gökyüzünde süzülen acayip görü-
nümlü nesneler ve araçlar; bunların 
çıkış noktası ne? Papağan Diego’nun 
sizin için önemli bir esin kaynağı ol-
duğunu söylüyorsunuz ama görünen 
o ki, kitabınızdaki hayalî hayvanları 
ve garip nesneleri yaratırken engin 
bir esin kaynağınız olmuş. 

Genç bir sanatçıyken, bana esin kay-
nağı olabilecek alışılmadık, olağanüstü 
şeylerin arayışı içindeydim ama yaşım 
ilerledikçe yakın çevremi gözlemleme-
nin yeterli olduğunu fark ediyorum. 
Arabalar, köpeğini dolaştıran insanlar, 
bulutlar, binalar, güneş ve ay, bunların 
hepsi tuhaf şeyler! Hani bir sözcüğü 
defalarca peşpeşe tekrarlarsanız bir nok-
tadan sonra tuhaf ve saçma bir sese dö-
nüşür, kulağınıza gülünç ve sembolik bir 
ses olarak gelmeye başlar ya, çizim yap-
mak da biraz böyle. Aynı eskizi ne kadar 
çok tekrarlayarak çizersem, uzayda ve 
zamanda yer kaplayan, belli bir anlam ya 
da işlevi olan bir cisim, bir biçim olarak 
ne denli benzersiz olduğunu o denli iyi 
anlıyorum. Bunu bir kez kavradığınızda, 
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diğer alternatifleri, her şeyin fark-
lı olduğu dünyaları hayal etmeniz 
çok daha kolaylaşıyor. Üzerinde 
ciddi ciddi düşünürseniz aslında 
hiçbir şey bir diğerinden daha tu-
haf görünmüyor. Hayalgücümü-
zü sınırlayan sadece geçirdiğimiz 
evrim ve tarih; bu gerçekliğin 
“normal” olduğunu düşünmeye 
alışıyoruz. Hâlbuki her şey oldu-
ğundan çok farklı gelişebilirdi ve 
kâğıt üzerinde her şey özgürce 
dönüşmeye devam edebilir. 

Uzak, Red Leap Tiyatrosu tara-
fından sahneye uyarlandı. Ki-
tap olarak ortaya koyduğunuz 
bir çalışmayı sahnede görmek 
nasıl bir deneyim oldu sizin 
için? 

İlginçti, çünkü bir taraftan 
görüntüler çok tanıdık geliyor-
du, öte yandan bütünüyle bam-
başka bir çalışmaydı, başka sa-

natçıların yaratıcılığı çalışmadaki un-
surları önemli ölçüde dönüştürmüştü. 
Tiyatro uyarlamalarına, başka sanat-
çıların fikirlerimi yeni yönlere doğru 
sürükleyip dönüştürmesine her zaman 
açık olmuşumdur. Sanat denen şeyin 
bir vaaz değil, karşılıklı sohbet oldu-
ğuna inanıyorum ve bir uyarlamanın 
en ilginç yönleri benim için beklen-
medik olan yanlarıdır. Her sanatçının 
kendi tarzını, kendi bağımsızlığı ve 
benzersiz sesiyle geliştirmesi en iyisi, 
hele hele kitap ve tiyatro gibi tamamen 
farklı iki araçtan söz ediyorsak.

Uzak, yediden yetmişe çok geniş 
bir yaş aralığına hitap ediyor. Daha 
öncesinde de iki kitabınız (Kızıl Ağaç 
ve Kayıp Şey) Türkçeye çevrilmişti. 
Resimli kitapları küçük çocuklara 
yönelik bir kitap sınıfı olarak değil, 
apayrı bir sanat türü olarak ele alıyor-
sunuz. Bir kitap üstünde çalışırken o 
kitabın çocuklar tarafından okunaca-
ğı fikri sizi hiç etkilemiyor mu? Ya da 
çalışırken kendinizi tamamen özgür 
hissetmek için potansiyel okurların 
yaşını dikkate almamayı mı tercih 
ediyorsunuz?

Okurların yaşını çoğunlukla dik-
kate almıyorum, aslına bakarsanız bu, 



yaratım sürecinde bir mesele olarak 
karşıma çıkmıyor. Biri bana “Çocuk-
lar için bir kitap yap,” dese, ardından 
“Şimdi de yetişkinler için bir kitap yap 
bakalım,” dese, sanırım, öyle olmama-
sı için özellikle çabalasam bile ortaya 
aynı kitap çıkar! 

Sekiz aylık bir kızım var ve onun 
çalışmalarımı etkileyip etkilemeyece-
ğini merak ediyorum doğrusu. Belki 
büyük etkisi olacak, belki de hiç etki-
lemeyecek. Zaman zaman kitaplarımı 
okuyan çocukları düşünüyorum ve 
belki de bu konuda verdiğim tek taviz, 
küfür ya da şiddet unsurlarını çıkart-
maktır ama bunlar zaten öykülerimin 
atmosferini zedelediği için ilgi ala-
nıma girmiyor. Genel olarak fikirleri 
olabildiğince anlaşılır ve yoruma açık 
kılmaya uğraşıyorum. Benim okuru 
değil de okurun beni bulduğunu düşü-
nüyorum, okurların kim olduğunu ha-
yal etmeye çalışsaydım işim çok zordu.

Uzak’ta gerçekçi bir öykü anlatır-
ken masal gibi bir dünya yaratmışsı-
nız. Buna karşılık Philip Pullman’ın 
yeniden anlattığı Grimm Masalları’nın 
Almanca baskısını resimlemek yerine, 
kilden harika heykelcikler yaparak 
bunları görsel malzeme olarak kullan-
mışsınız. Masal gibi klasik metinleri 
resimlemek daha mı zor sizce?

Evet, bence öyle. İlginçtir, Grimm 
Masalları’nın giriş yazısında Philip Pull-
man, en iyisinin metinlerde illüstrasyon 
bulunmaması ya da detaylı değil, kaba-
taslak çizimler kullanılması olduğunu 
yazar ve masallardaki çoğu karakterin 

kâğıttan bebek hissi uyandırdığına dik-
kati çeker. Dahası masallarda kurgu her 
şeyi hızla gözler önüne seriverir: “Bir 
zamanlar, kız evladı olmasını isteyen bir 
kral varmış ve çok geçmeden kraliçe bir 
kız bebek dünyaya getirmiş,” gibi. Bu ka-
rakterlerin ve olayların sayfa üstünde, 
aslına uygun görüntülerle değil de belli 
belirsiz zihinsel imgelerle ifade edilme-
sinin daha iyi sonuç verdiği konusunda 
hemfikirim. Heykelcikleri yaparken, 
benzer nitelikler taşıdığını düşündü-
ğüm İnuit oymacılığından ve Meksika 
halk sanatlarından esinlendim; bu ya-
pıtlar ayrıntıdan yoksundur ama güçlü 
bir anlatım ruhu taşır. Bir taş kütlesine 
ya da ahşap oyma işine baktığınızın hep 
farkındasınızdır ama aynı zamanda 
daha detaylı bir resimde yakalayamaya-
cağınız kusursuzlukta bir “yanılsama” 
ile karşı karşıyasınızdır. 

Bilimkurgu ve mitolojiden etki-
lenir misiniz? Peki ya şiir? “Distant 
Rain” (“Uzak Yağmur”) adlı resimli 
öykünüzde “İnsanların yazdığı onca 
şiire ne olur, hiç düşündünüz mü?” 
diye soruyorsunuz? Öykülerinizde 
olabildiğince az sözcük kullanıyorsu-
nuz ki bu da yine şiire yakın bir duruş. 
Hiç şiir resimlemeyi düşündünüz mü?

Bu işe bilimkurgu çizeri olarak baş-
ladım, çocuk kitapları resimlemeye 
daha sonra geçtim çünkü bu alanda ya-
pılabilecek çok daha fazla şey vardı. Sa-
nırım, kitaplarımda gördüğünüz, bilim-
kurgu ile çocuk edebiyatının birleşimi 
ve bence bu alanların her ikisi de mito-
loji ile yakından ilişkili. Bilimkurgunun,  

endüstri sonrası çağın mitolojisi ol-
duğunu düşünüyorum ve mitoloji de 
erişkinlere yönelik bir tür çocuk ede-
biyatına benziyor aslında. 

Şiirle ilgili sorunuza gelince, evet, 
şiir resimlemeyi düşündüm. Bir re-
simli çocuk kitabındaki metin de son 
derece kısa olması gerektiği için özde 
şiirdir aslında. Benim sorunumsa hayli 
tembel bir şair olmam! Şiir bazen, düz-
yazı yazarken, tıpkı “Distant Rain”de 
olduğu gibi kendiliğinden, ezkaza çı-
kıverir ortaya ama çoğu zaman insanı 
utandıracak kadar kötüdür. Uzak üze-
rinde çalışırken, görüntüleri peş peşe 
sıralamanın şiire çok yakın olduğu 
hissine kapıldım çünkü çok sınırlı bir 
alanda çok fazla çağrışım yaratıyordu. 
Kimi zaman iyi bir şair olabiliyorum 
ama sadece görüntülerle çalışırken. 

Şiirsel TAŞ

Uzak
Shaun Tan

Desen Yayınları, 128 sayfa
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anlatırken gri ile başlayan çizgiler, öf-
kenin kırmızısıyla renk alıyor, Vashti’ 
nin noktalarıyla birlikte başka başka ve 
canlı, sıcak renklere boyanıyor. Cömert-
liğin rengi ise sarı ve turuncunun tonları. 

HER ÇOCUK YARATICIDIR!
Peter H. Reynolds’ın kahramanımız 

Vashti ile benzer bir çocukluk yaşamış 
olması dikkat çekici. Yedi yaşındayken, 
ikiz kardeşi Paul ile birlikte, yazdıkları 
kitapları, çizgi romanları ve gazete yazı-
larını babalarının fotokopi dükkânında 
çoğaltarak yayın dünyasına adım atmış. 
Ortaokulda ise bu uğraşını edebi dergi 
ve gazetelerde yazar ve illüstratör olarak 
geliştirmiş. Onun da Vashti gibi cesaret 
aldığı bir öğretmeni var belli ki, kitabı-
nı matematik öğretmeni Bay Matson’a 
ithaf etmiş çünkü. Bay Matson’a bu it-
hafla edilen teşekküre biz de kendi te-
şekkürümüzü eklesek yeridir. Bay Mat-
son öğrencisine resim yapması için o 
cesareti vermeseydi belki de böyle güzel 
bir kitap ve ondan esinlenerek kutlanan 
gün, çekilen film olmayacaktı. Şimdi bu 
kitapla yaratıcılık yolunda cesaret bulan 
kim bilir hangi çocuğun, hangi eserine 
tanık olamayacaktık belki de gelecekte...

teşvikiyle kâğıdın orta yerine resim 
olsun diye bir “nokta” koyarak işe baş-
layan ve ertesi gün aldığı övgü ile cesa-
ret bulup, “Bu noktadan daha güzelini 
yapabilirim,” diyerek yaratıcılık yolcu-
luğuna çıkan bir çocuğun hikâyesini 
anlatıyor. Kitabın “nokta” gibi değerli 
diğer meselesi de yaratıcılığı cesaret-
lendirmek. Bir küçük insanın yaratı-
cılığını keşfetmesi üzerinden, yaratma 
süreci, yaratım sonrası alınan beğeni ve 
övgü, yeteneğin üstüne gidildiğinde na-
sıl parlatıldığı gibi, yaratıcılık meselesi-
nin birçok adımını da izliyoruz sayfalar 
ilerledikçe. Kahramanımız Vashti’nin 
öykünün sonunda, kendi yaratım süreci 
deneyiminden öğrendiklerini bir başka 
çocukla paylaşma cömertliği ise reka-
betin her yerde ve fırsatta, gerekmediği 
zamanlarda bile şart koşulduğu günü-
müz dünyasında içe ferahlık veriyor, 
insanlık adına da umut verici.

DUYGULARIN RENGİ VAR
Kitabın suluboya tekniğiyle res-

medilmiş görselleri, Vashti’nin yara-
tım yolculuğuna paralel olarak renk-
lenmekte. Bu öyküdeki duyguların, 
yaşananların her birinin kendi rengi 
var. Umutsuzluk, keder gibi duyguları  

Nokta. Nokta, her kültürde üstün-
de zihinlerce düşünülen, sayfalarca 
yazılan şey. Hem tek bir şey, küçücük; 
ama gördüğü iş büyük. Hiçbir şey on-
suz tamam olmaz mesela (yazarken 
cümleleri o tamamına erdirir). Ya da 
her şey aslında ondan meydana gelir 
(matematikte öğrendik ya, her şey o 
minik noktaların bir araya gelmesiyle 
oluşur). Günü bile var noktanın. Ulus-
lararası Nokta Günü, 2009’dan bu yana 
her yıl 15 Eylül’de kutlanıyor. Peter H. 
Reynolds’ın Nokta adlı kitabından il-
ham alınarak hem de. 

Bir öğretmenin, kitabın yayın tari-
hinden altı yıl sonraki basılış gününde, 
öğrencilerine yaratıcılık cesareti aşı-
lamak için Nokta’yı dağıtmasıyla akla 
gelen fikir, başka sınıflara, okullara 
sıçrayıp, kütüphanelere, müzelere bile 
yayılarak dünyaca kutlanan bir güne 
dönüşmüş. Filmi bile var; yedi dakika-
lık bu animasyon film, 2005’te Ameri-
kan Kütüphaneciler Birliği tarafından 
Carnegie Madalyası ile ödüllendirilmiş 
ve aynı yıl “Çocuklar İçin En İyi Video 
Filmi Ödülü”nü almış.

Reynolds kitabında, önce resim 
sanatına hiç yeteneği olmadığını düşü-
nen ve buna öfkelenen, öğretmeninin  

Bir noktanın 
becerdiklerine bakın!..
Peter H. Reynolds’ın Nokta adlı kitabı, kendi küçük ama yaptığı iş çok büyük olan noktayı anlatıyor. 
Kitabın diğer meselesi de yaratıcılığı cesaretlendirmek. 

Nurduran DUMAN

Nokta
Peter H. Reynolds

Çeviren: Oya Alpar
Altın Kitaplar, 32 sayfa
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5 yaş ve üstü için hazırlanmış, başta taciz olmak üzere çocukların bedenleriyle kuracakları ilişkide 
yol göstermeyi amaçlayan bu kitap, ebeveynlere de destek olacak nitelikte. Tabu gibi görülen konuları 
sağlıklı biçimde ele alan, eğitim konusu eden kitaplara her toplumda ihtiyaç var.  

Bir çocuk kitabı olarak önce adıyla, 
sonra elbette meselesi ve çizimleriyle 
kesinlikle ilgi ve heyecan uyandıran bir 
kitap Bedenim Bana Ait. Son zamanla-
rın en tanıdık cümlelerinden biri hali-
ne gelen, “Benim bedenim, Benim kara-
rım!” sloganına yakın bir yerde tınlıyor. 
Elbette üzerine söylenecek bir sürü şey 
olabilir bu cümlenin. Yanı sıra, beden 
meselesi ve beden politikaları üzerine 
de söylenecek çok şey olabilir. Ama eli-
mizdeki, 5+ yaş grubu için, ebeveynle-
rin başta taciz olmak üzere, çocukların 
bedenleriyle ilişkilerini yorumlarkenki 
kurgularına sağlıklı şekilde bakabilme-
lerini amaçlayan, onlara nasıl yol gös-
tereceklerini anlatan bir rehber kitap; 
daha fazlası değil. 

Alman Aile Planlaması, Cinsel Pe-
dagoji ve Danışmanlık Cemiyeti (Pro 
Familia) tarafından hazırlanan ve Al-
man Tabipler Birliği Çocuk ve Genç-
lik Kitapları Ödülü’ne layık görülen 
kitapta, tam da bu nedenle, kitabın 
önsözünde, anlatılanın “ne olmadığı” 
özenle vurgulanmış. Son derece alçak-
gönüllü şekilde, konu hakkında düşün-
meyi öneren ve çocuklara güvenli bir 
alan yaratmayı önceleyen kitap, cin-
sellikle ilgili sınır ihlalleri konusunda 
tavır belirlemenin hiç de kolay olmadı-
ğı bilgisinden hareket ediyor. Bu yüz-
den çerçevesini daha baştan belirliyor;  

çocuklara bedenlerinin kendilerine ait 
olduğunu söylemeyi ve bunu bir tavır 
olarak kodlamayı ilk kural sayıyor. 

Kitapta, adı Clara olan küçük bir 
kız çocuğu var. Bedenini fark ettiği bu 
erken döneminde onu sevmeyi de öğ-
reniyor; aynanın karşısına geçip, sahip 
olduğu o özel şeye mutlulukla bakıyor. 
Aynadaki yansımada gördüğü ilk şey, 
bedeninin değişmiş olduğu. Bebeklik-
ten itibaren hem bedeni hem de ken-
di değişmiş. Giderek de değişecek. Ve 
bu mutluluk veren bir değişim; Clara, 
“kendisini” ve “bedenini” beğenen bir 
çocuk. Buraya kadar aslında yeterince 
önemli ve üzerinde durulması gereken 
iki üç sayfa çevirdik. Bedeninin farkına 
varma, onu izleme ve onu sevme… He-
nüz okulöncesi dönemde olan çocuk-
ların bile şişmanlamaktan korktuğu, 
incecik olmayı hedeflediği bir sistemde, 
bunu yakalayabilmek bile yeterince zor! 

BANA DOKUNMA!
Akabinde, bedenini başkalarıyla 

buluşturmak, yakınlaştırmak gibi has-
sas bir konuya geçiş yapılıyor. “Bazen” 
birine yakın olmak istediğimizde, be-
denlerimiz de birbirine yakın olabilir. 
Bu yakınlıktan hoşlanabiliriz. Mesela 
Clara, babası tarafından kucaklanma-
yı, büyükannenin yumuşak ve sevgi 
dolu bedenine yakın olmayı, bir bebe-
ğin elini tutmayı seviyor. Bu anlarda 
kendini güvende ve mutlu hissediyor: 
“Birbirine dokunmak çok özel bir şey.”

Ama tabii bazen de hiç kimsenin 
bize dokunmasını istemeyebiliriz. Cla-
ra bu konuda son derece net. Ona kim 
dokunabilir, ne zaman dokunabilir, ne 
şekilde dokunabilir, biliyor. Kaba bir 
biçimde gıdıklanmaktan, şapur şupur 
öpülmekten hoşlanmıyor. Kitabın hoş 
yanı, mesela bu hoşlanmadıkları bölü-
müne, Clara’nın bir köpek tarafından 
yalandığı çizimi de koyması. Bu du-
rumda kitap, kendisine dokunmasın-
dan hoşlandıklarını ve hoşlanmadıkla-
rını sert biçimde kategorize etmeden, 
daha genel bir çerçeve içinde kalarak 

ve sadece “Ben şu anda bu kişinin bana 
dokunmasından hoşlandım veya hoş-
lanmadım,” bilgisine odaklanarak iler-
liyor. Bazen bir köpeğin dokunuşu ya 
da kardeşin yakınlığı da rahatsız edici 
olabilir pekâlâ. Böyle bir çerçeve çiz-
menin faydası şu: Alttan alta, bazen çok 
yakınımızda olan, güvenilirliği sorgu-
lanmayan kişilerin de bize dokunma-
sını istemeyebiliriz; bu duygumuzdan 
ötürü kendimizi suçlu hissetmemeliyiz. 

Üçüncü aşamada, dokunulmaktan 
hoşlanmadığında Clara’nın ne yap-
tığını görüyoruz. Hiçbir şüpheye yer 
vermeden, son derece kısa ve net bir 
şekilde tavır alan bir çocuk var kar-
şımızda: “Bunu yapma, bana dokun-
ma, bunu istemiyorum.” Clara böyle 
hissettiği durumlarda hep aynı yanıtı 
veriyor. Son olarak, bazen “Kesin bir 
hayır!” bile işe yaramadığında ne ya-
pılabileceği gösteriliyor. O zaman gü-
venilir birinden yardım istiyor Clara. 
Çekinmeden, korkmadan. 

Bu kısmı önemli; Clara’nın korku-
suzluğu, kararlılığı elbette kendisi için 
güvenli bir alan yaratılmış olmasından 
kaynaklanıyor. Yani ebeveynler olarak 
hepimize, bize bedeniyle ilgili bir şey 
söyleyen çocuğumuza inanmak ve bize 
bunları söyleyebilmesi için onda güven 
yaratmak düşüyor. 

Bedenin sana ait! Sema ASLAN 

Bedenim Bana Ait
Pro Familia  

Resimleyen: Dagmar Geisler
Çeviren: Kâzım Özdoğan

Gergedan Yayınları, 32 sayfa
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karşılıklılık. Dostlar aynılığın peşinde 
değiller ancak herkes elinde ne varsa 
onu cömertçe vermeyi ihmal etmiyor. 
Mesela Kaplancık için dev bir parti ve-
riliyor (Kaplancık İçin Dev Parti), bir 
sonraki parti tabii ki Ayıcık için. Ve-

yahut Kaplancık hasta oluyor (Seni 
İyileştireceğim Dedi Ayıcık), Ayı-

cık onu iyileştirmek için elin-
den geleni yapıyor, dostları 

da sevinçle buna katılıyor. 
Kitabın sonunda Ayıcık, 

“Ama gelecek yıl, bu se-
fer ben hasta olacağım 
ve sen bana bakacak-
sın tamam mı?” diyor. 
Lafı bile olmaz tabii 

ki. Diyelim bir macera-
nın ortasında Kaplan-
cık yorulmuş, Ayıcık 

onu taşımayı teklif ediyor, 
taşıyor da. Bir süre sonra Kaplan-

cık Ayıcık’a niye yavaşladığını soruyor. 
“Çok ağırsın da ondan,” yanıtını alınca, 
“O zaman in de ben seni taşıyayım,” 
diyerek çemberi tamamlıyor. Bu gö-
nüllü karşılıklılık ilkesi tüm öykülerde 
minik ayrıntılarla ya da temel olaylar-
la ama hep incelikle, göze sokmadan  
işleniyor.

UZAK NERESİDİR?
Kaplancık’a Mektup Var, yalnızlık 

hissini ve sevginin bu hisse nasıl iyi 
geldiğini ormana posta teşkilatının 
kurulmasına sebep olan bir olay et-
rafında anlatıyor. Kaplancık, Ayıcık 
balık tutmaya gittiğinde onu öyle çok 
özlüyor ki canı hiçbir şey yapmak is-
temiyor. “Sen gittiğin zaman kendimi 
çok yalnız hissediyorum. Lütfen gittiğin 
yerlerden bana mektup yaz ki aldığım-
da mutlu olayım, olur mu?” diyerek 
hem duygularını açıkça ifade etmenin 
güzelliğini gösteriyor hem de bir dizi 
komik olay sonunda ormanda bir pos-
ta teşkilatı kurulmasına ve nihayetin-
de herkesin birbirini mutlu etmek için 

olan olayları yaşamayacaklardı. Bütün 
bunların sonunda, sahip olduklarının 
değerini anlamaları ve onlara başka bir 
gözle bakabilen kişilere dönüşmeleri de 
cabası. Anlayacağınız üzere Vaay, Pa-
nama Ne Güzelmiş maceraya, arayışa, 
dostluğa ve mütevazılığa bir güzelle-
meydi.

Serinin diğer kitapları da aşağı yu-
karı aynı temalar etrafında dolaşıyor. 
Dostluk ve kişilerin birbirlerini olduk-
ları gibi kabul edip sevmesi, Janosh’un 
metinlerinde hep bir alt mesaj olarak 
akıyor. Ancak hiçbir şekilde pedagojik 
bir yaklaşımla değil. Karakterler ken-
dilerine has becerileri ve özellikleriyle 
kitaplarda rahatça nefes alıyor, diğer-
lerinin yargılamalarına maruz kalma-
dan kendiliklerinin tadını çıkarıyorlar. 
Janosh öykülediği mütevazı yaşam 
tarzını yazım tarzında da gösteriyor, 
minimal öykülerle, küçük anlatılarla 
sıradan hayatların içindeki gerçek ışıl-
tıyı ortaya çıkarıyor. 

Kitaplarda dostluk etrafında örü-
len bir diğer alt tema da cömertlik ve 

Asıl ismi Horst Eckert olan 1931 
doğumlu Janosch, Almanya’nın en ünlü 
çocuk kitabı yazarlarından. 1979 yılında 
yayımladığı, Vaay, Panama Ne Güzelmiş 
adlı kitabıyla Alman Çocuk Edebiyatı 
ödülünü almış. Türkçeye 2010 yı-
lında Kelime Yayınları tarafın-
dan kazandırılan bu eser as-
lında bir serinin ilk kitabı. 
Kelime Yayınları serinin 
kalan kitaplarını da ya-
yımlayarak Janosch 
severlerin bekleyişi-
ne son verdi. Böyle-
ce, yazıp resimlediği 
300’den fazla kitap 70 
dile çevrilmiş olan sa-
natçının en azından beş 
kitabıyla buluşmuş olduk.

Janosch Vaay, Panama Ne 
Güzelmiş’de Aslancık ve Kaplancık 
adını verdiği iki küçük sevimli kahra-
man yaratmış, onları bayağı sıkı dost 
yapmış. Bu iki dost bir nehir kıyısında, 
büyük bir ağacın yanında, bacasından 
duman tüten küçük bir kulübede ya-
şıyorlar. Kaplancık ormandan mantar 
topluyor, Ayıcık nehirde balık avlıyor, 
bahçelerinde yetiştirdikleri sebzeler-
le mütevazı ama mutlu bir hayat sü-
rüyorlar. Ayıcık bir ayı kadar güçlü, 
Kaplancık ise bir kaplan kadar, daha 
ne istesinler!

Nitekim iki dost bir gün Panama 
diye (muz kokulu) bir yerin olduğu-
nu öğrenip orayı bulmaya çıkıyorlar 
ve atlattıkları onca badireden sonra 
dönüp dolaşıp tekrar kendi evlerine 
geliyorlar, yokluklarında bayağı yıp-
ranmış olan evlerini onarıyorlar ve 
hayallerinin ülkesi Panama’nın burası 
olduğuna hükmediyorlar. Dönüp do-
laşıp aynı yere gelmelerine bakıp da 
nafile bir çabayla zaman öldürdükleri-
ni sanmayın, bu maceraya çıkmasalar-
dı yolda karşılaşıp dost oldukları pek 
çok hayvanla tanışamayacaklar, dost-
luklarının pekişip sınanmasına neden 

Dünyadaki en büyük 
mutluluk nedir?
Janosch’u Vaay, Panama Ne Güzelmiş adlı kitabından hatırlayıp tadı damağında kalan okurlar, müjde: 
Kaplancık ile Ayıcık geri döndü. Kelime Yayınları dört Janosch kitabıyla dostluğu, mizahı, neşeyi baş 
tacı ediyor, sıradanlığın içindeki pırıltıyı gösteriyor.

Zarife BİLİZ
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Kaplancık’a Mektup Var • Seni İyileştireceğim Dedi Ayıcık
Kaplancık İçin Dev Parti • Haydi Gel Hazine Bulalım

Janosch • Çeviren: Necdet Neydim • Kelime Yayınları • 48 sayfa

mektuplaşmaya başlamasına sebep 
oluyor. Başkalarına ihtiyaç duymanın, 
yokluklarında onları özlemenin doğal-
lığındaki kabulüne, bir topluluğu bir 
arada tutan ilgi ve özenin ortaya çıkışı 
eşlik ediyor.

KRAL İLE HAYDUT
Haydi Gel Hazine Bulalım, balık 

avlamaya giden Ayıcık’ın eve eli boş 
dönmesiyle başlıyor. Neyse bu as-
lında o kadar da önemli değil çünkü 
bahçedeki karnabaharı koparıp pişiri-
yorlar. Fakat Kaplancık’ın aklı balıkta. 
“Biliyor musun, dünyadaki en büyük 
mutluluk ne olurdu?” diyor. “Zengin-
lik,” diye devam ediyor sonra. “İşte o 
zaman bana iki tane alabalık satın ala-
bilirdin!” Çünkü alabalık Kaplancık’ın 
en sevdiği Kral yemeği. Ayıcık’ın da 
hep avlamayı istediği balık aslında. 
Sahip olmadıkları şeyler ve zenginlik-
le başlayan sohbet akıllarına istedikle-
ri başka başka şeyleri getiriyor. Mesela 
Kaplancık, kendisininki gibi gıcırda-
mayan Hollywood usulü bir sallanan 
koltuk, çok parlak tokası olan bir ya-
rış arabası kaskı, kırmızı bir lamba ve 
kürklü palto istiyor. Ayıcık’ın ise aklı 
Avcılar Balo’sunda tango yaparken 
giyecekleri şık giysilerde. Eh, istekler 
böyle yığılınca, ertesi gün gidip hazine 
aramaya karar veriyorlar. Hazine de-
diğin nerede olur? Toprağın altında, 
denizin dibinde, Çılgın Tavuk’un söy-
lediğine göre “yolda” (Çiftçi tavuğuna 
hep “Porolar yolda,” dermiş çünkü), 
Seyahat Eşeği Mayorka’ya göre onun 
gittiği yerde, yani çok uzaklarda… 
Takılıyorlar Mayorka’nın peşine ama 
o uzak bir türlü gelmiyor, çünkü uzak 
denilen yer, içinde bulunduğunuz yer 
değildir; daha uzaktadır tabii ki.

Karşılaştıkları her dosttan hem ha-
zinenin onlar için anlamına hem de 
kendi aradıklarının yerine dair farklı 
bir şey öğrenerek arayışlarına devam 
ediyorlar. Mesela mutlu Köstebek için 
dünyanın en büyük hazinesinin Çit 
Kralı’nın söylediği şarkı olduğunu ve 
toprağın altında onların aradığı türde 
bir hazine falan bulunmadığını öğre-
niyorlar. Mavi Pantolonlu Aslan içinse 
dünyanın en büyük hazinesi güç ve ce-
saret. İçi para ve altın dolu sandık mı? 
Ormanda öyle bir şey yok, olsa ondan 
daha iyi kim bilebilir?

Gide gide sonunda, Motorlu Tek-
nesi Olan İpi Tutan Şişman Adam’la 
karşılaşıyorlar. Adam onlara kendile-
rinin tüm hazineyi silip süpürdüğü-
nü, ölü bir istiridye bile bulmalarının 
mucize olduğunu söyleyince, işte o 
zaman kendilerini mutsuz, evlerinden 
uzakta yapayalnız hissediyorlar. Neyse 
ki birlikteler; bir Ayıcık Kaplancık’ı bir 
Kaplancık Ayıcık’ı sırtına alarak eve 
dönüş yolculuğuna koyuluyorlar.

PATATES VE AZICIK TUZ
Yok, öykü daha bitmedi, buraya  

kadar da yeterince macera yaşadı dost-
larımız, ama Janosch öyküyü önce, 
“Bu işler böyledir işte. Tüm dünyayı 
dolaşıp altın ararsınız toprağın al-
tında. Ama nerede bulursunuz 
onu? Yukarıda...” diyen Yaşlı 
Baykuş’a getiriyor. Sonra Kra-
lın Memuru gelip –nihayet 
buldukları– hazinenin 

bir kısmını istiyor, çünkü dediğine 
göre Kral onları Haydut Habitzel’den 
koruyor. Memur bu numarayı orma-
nın etrafında üç kere dolanıp yineledi-
ği için bizimkilerin elinde pek bir şey 
kalmıyor. En son da Haydut Habitzel 
gelip hazinenin kalanını alıyor. Kap-
lancık ile Ayıcık, ama Kral bizi senden 
koruyor, diye itiraz etmeye kalkınca, 
Habitzel Kral’ın uzakta, yatağında ho-
rul horul uyuduğunu söyleyip yoluna 
devam ediyor.

Eh, sen sağ ben selamet. Kalıyor 
bizimkiler gene beş kuruşsuz. Ama ar-
tık kavga etmeleri için bir sebep yok, 
omuzlarını ağrıtan altın yüklü sepetler 
yok, hazinenin yarısını isteyen Kralın 
Memuru yok, çalınacak diye korku duy-
dukları hiçbir şey yok. Daha ne olsun. 
“Ah Kaplancık, hayat böyle ne hoş,” diyor 
Ayıcık, Kaplancık onu sırtında taşırken. 
Küçük kulübelerine vardıklarında evini 
su basmış olan Mutlu Köstebeği kane-
pede uyurken buluyorlar. “Rahatına bak 
sen,” diyor Kaplancık. “Ayıcık öyle güzel 
yemek yapar ki, keyiften gözlerimiz yaşa-
rır; gerçekten diyorum.” Ve Mutlu Köste-
bek de onlarla kalıyor. Ayıcık bahçeden 
kopardığı lahanayı pişiriyor. Patatesi ve 
azıcık tuzu da unutmuyor.  
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yarışır, utangaç penguene sessizce otu-
rurken eşlik eder, alerjisi olan gerge-
danın akan burnunu siler, karanlıktan 
korkan baykuşa hava kararırken masal 
okur. Gelgelelim, Amos günün birinde 
hastalanıp yatağa düşer. O gün işe gi-
demeyince meraklanan dostları, yaşlı 
bekçinin evinin yolunu tutar. Her gün 
Amos’u hayvanat bahçesine götüren 
otobüs bu kez sevgili dostlarını ona ge-
tirir. Dostluk çift yönlü bir yolculuktur 
ve insanı sadece yatak istirahatı ile ilaç 
değil, bir o kadar da, yalnız olmadığını 
hissettiren ilgi şifaya kavuşturur.

ŞİFA VEREN RESİMLER
Erin Stead ahşap baskı tekniği kul-

lanarak renklendirmiş sayfaları. Sonra 
da detayları karakalemle derinleştir-
miş. Galiba o kadar çok yorulmuşuz ki 
çok anlamlı bir şey söylemek istiyor-
muşçasına bas bas bağıran içi kof ses-
lerden, gözümüze gözümüze sokulan 
renklerden, içimizi gıcıklayan sentetik 
dokulardan ve kokulardan; Amos’un 
yalın dünyasındaki pastel renkler, eş-
yasızlık, nesnesizlik, boşluğu dolduran 
ve her sayfada varlığını hissettiren, in-
sanın içini ısıtan o dostluk pek iyi geli-
yor, bir nevi şifa veriyor insana. 

Hayvanat bahçesindeki hayvanla-
rın bakımından sorumlu olan Bekçi 
Amos, her gün apartmanlar arasında 
sıkışıp kalmış nohut oda bakla sofa 
evinden çıkıp otobüse biner, işe gider. 
Nasıl biridir Amos? İki üç parça eşya-
sıyla mütevazı bir hayat süren, kendi 
halinde yaşayıp giden yaşlı bir adam. 
İki üç parça eşya dedim ama bir de es 
geçemeyeceğim, çocukluğundan kal-
ma olsa gerek, bir oyuncak ayısı var. 
Çocukluğuna, geçmişine saygısı olan 
biri Amos. Hâlâ komik fareli terlikler 
giyebilecek kadar da çocuk ruhlu. Yaşı 
ilerleyip, yılların yükü sırtına binince 
hafifçe kamburu çıkmış. Sanırım pek 
fazla insan olmamış hayatında. Bir 
penguen resmi dışında, fotoğraf yok 
yaşadığı evin duvarlarında. Besbelli 
ki türdeş bir dostluk aramamış ya da 
aramış ama belki de yediği kazıklar-
dan sonra dostluğun türden bağımsız 
bir yoldaşlık olduğunu anlamış. (Bun-
ların hiçbiri yazmıyor öyküde. Erin 
Stead’in resimlerinden okudum bütün 
bu detayları. Çocuklar detay yakala-
ma ustasıdır. Onlara öykündüm biraz. 
Her okur belki de bambaşka bir Amos 
okuyacak, bilemem.)

Yaptığı iş, işten öte bir şey Amos 
için. Fille satranç oynar, kaplumbağayla 

“Resimli çocuk kitabı” ile “içinde re-
simler olan çocuk kitabı”nı birbirinden 
ayırmak gerek. Genel anlayış, içinde re-
sim ne kadar çok, metin ne kadar azsa 
kitabın resimli çocuk kitabına o denli 
yaklaştığı yönünde. Hâlbuki kazın ayağı 
öyle değil. Şöyle: Resimle metin kitapta 
hemhâl olabildiği ölçüde o kitap resimli 
çocuk kitabı olmaya yaklaşıyor. Kimse-
ler alınmasın, bu bir kural değil elbette 
ama benim bugüne kadar rastladığım 
en iyi örneklerin ortak özelliği, yazarla 
çizerin bir olması. Kimi zaman da aynı 
akıldan çıkmışçasına ortak ruh taşıyan, 
fakat iki farklı beynin-elin emeği olan 
çalışmalar çıkıyor karşımıza. Bu da bir 
kural değil belki ama kaç kişinin zihin-
sel-yaratıcı-teknik becerisiyle ortaya 
çıkmış olursa olsun, naçizane fikrim 
şudur ki, iyi bir resimli çocuk kitabında 
resim metni, metin resmi; kitap okuru, 
okur kitabı kucaklar. 

KARA GÜN DOSTLUĞU
Bu gruba giren kitapların güzel 

örneklerinden biri de Bekçi Amos’un 
Hastalandığı Gün. Metin yazarı aynı 
zamanda bir illüstratör olan Philip 
Stead, resimleyen ise Erin Stead. Do-
layısıyla tek akıldan çıkma bir kitap 
değil, ikili bir çalışma söz konusu. 
Bekçi Amos’un Hastalandığı Gün Erin 
Stead’in resimlediği ilk çocuk kitabı 
ama ardından başkaları gelmiş. Kendi 
halinde, yalın bir öyküsü var. Resimli 

çocuk kitaplarında görmeye 
alışkın olduğumuz, hatta 

belki de en sık ele alı-
nan tema: Dostluk. 
Daha doğrusu kara 

gün dostluğu. 

Philip Stead’in yazıp Erin Stead’in pastel renklerle can verdiği bol ödüllü kitap Bekçi Amos’un 
Hastalandığı Gün, türdeşliği aşan kara gün dostluğunu anlatıyor. Hikâye yalın ve nesnesiz bir evrende, 
sessizce canlanıyor, aynen yaşlı Amos gibi bize de şifa veriyor. 

Şiirsel TAŞ
Her derde deva  
dostluk ilacı…

Bekçi Amos’un Hastalandığı Gün
Philip C. Stead

Resimleyen: Erin E. Stead
Çeviren: Esin Uslu 

Yapı Kredi Yayınları, 36 sayfa
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Bir yarışma, iki kitap…

bulunuyor. Çakman, Gülen Sakız Ağa-
cı adlı öykü kitabında, Sözbilir’in ak-
sine fantastik değil, tamamen gerçekçi 
bir hat izliyor. Çerçeve bir anlatı olarak 
kurgulanan bu öykülerin en çarpıcı 
özelliği, çocuklarla yetişkinler arasında 
gündelik hayatın normları içinde yıkı-
lıp giden sağlam köprüler kurması. Et-
rafındaki yetişkinlerin de bir zamanlar 
çocuk olduğunu, onların anlattığı bir-
birinden renkli anılar sayesinde mut-
lulukla idrak eden, bu anıları kâğıda 
döktükçe yazmaktan da mutlu olduğu-
nu keşfeden Arda’nın dünyasına konuk 
olmak son derece keyifli. Artık sayıları 
azaldığı için koruma altına alınan sakız 
ağaçlarının durumunu düşünecek olur-
sak, Arda’nın komşusu Şevket amcanın 
çocukluğunda yaşadığı bir olayın etki-
siyle bahçesindeki bir sakız ağacını on 
eve değişmemesi, bitmeyen bir inşaat 
halindeki şehirlerde yaşayan bizler için 
akıldan çıkmayacak bir örnek.

Tudem Edebiyat Ödülleri sayesin-
de tanıma şansına eriştiğimiz her iki 
kitap da kütüphanelerimizde yerini 
almayı hak ediyor. 

tanıtacağız. Özlem Sözbilir’in Eyfel’i 
Kim Yedi ve Koray Avcı Çakman’ın Gü-
len Sakız Ağacı adlı kitapları, hayalgücü-
nün sınırları ile gündelik hayatımızda ve 
çocuklukta saklı güzellikler konusunda 
okura sürpriz tatlar sunuyor. Hem de 
Oya Diker ile Deniz Üçbaşaran’ın bak-
maya doyamadığınız hayranlık uyandı-
rıcı çizimleri eşliğinde.

GÖLGESİNİ KAYBEDEN KAHRAMAN
Daha önce Tudem Yayınları’ndan 

çıkan Pembe Kedi, Becerikli Martı ve 
Ben adlı bir şiir kitabı da bulunan Öz-
lem Sözbilir, üçüncülük ödülü aldığı 
Eyfel’i Kim Yedi’yi adeta her bir rengi-
ne farklı bir hayal kattığı bir gökkuşağı 
olarak tasarlamış. Kitaptaki yedi öykü 
de çocuk ve gençlik edebiyatında fan-
tastik tür düşünüldüğünde umut ve 
keyif verici nitelikte. Tolkien’in “Arar-
san bulursun, ama bulduğun şey aradı-
ğın şey olmayabilir her zaman,” cümle-
siyle açılan kitapta, her birinde sami-
mi bir ben-anlatıcıyla karşılaştığımız 
öyküler, gerçekten de bizi bir gizemle 
karşılayıp başka bir gizemle uğurluyor. 
“Perili Köşk” vaadiyle başlayıp esrarlı 
bir tablonun ve Roma döneminden 
kalma bir tabletin hikâyesine uzanan; 
cadılarla haşır neşir olacağımızı dü-
şündürüp dört başı mamur bir kim-
lik sorgulamasına dönüşen; antika 
bir oyuncak araba sevdasından başla-
yıp uluslararası bir meseleyle örülen; 
uzak kentlere yolculuklarda gölgesini 
kaybeden kahramanların 
hikâyesini anlatan renga-
renk öyküler bunlar. Söz-
bilir, olabildiğince duru 
bir dille, birbirinden ke-
yifli dünyalar yaratmış. 

Yarışmada ikincilik 
ödülü alan Koray Avcı 
Çakman’ın, gene Tudem 
Yayınlarından çıkan Al-
marpa’nın Gizemi ve Sa- 
hibini Arayan Keman gibi 
roman ve öykü kitapları 

Tudem Yayınları 2003 yılından bu-
güne her yıl öykü, roman, masal, şiir 
gibi farklı türlere yönelik düzenlediği 
yarışmalarla çocuk ve gençlik edebiya-
tımızın sınırlarını hatırı sayılır ölçüde 
genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 
on yıl içinde bu yarışmada kimler ödül 
almadı ki. Mavisel Yener, Miyase Sert-
barut, Mucize Özünal, Ferda İzbudak 
Akıncı, Mehmet Atilla, Seza Kutlar Ak-
soy ilk anda akla gelenlerden. 

Yarışma sonrasında yayımlanan 
kitapların hâlâ çocukların ve gençle-
rin ellerinden düşmediği düşünülecek 
olursa, kimi zaman burun kıvrılarak 
tartışılan ödül kavramının altındaki 
asıl motivasyonun ne derece değerli 
bir üretime dönüştüğü açıkça görü-
lüyor. Yarışmacı olarak gördüğümüz 
isimlerin ilerleyen yıllarda jüri üyesi 
olmaları da bu değerli üretimin de-
vamlılığına işaret ediyor. Yarışmanın 
10. yıldönümü sebebiyle İyi Kitap’ta yer 
alan yazıda, yarışma hakkında fikirleri 
sorulan değerli yazarlardan biri olan 
Nilay Yılmaz’ın özellikle jüri konusun-
da getirdiği öneri dikkate değer: “Keşke 
jüride çocuklar ve gençler de olsa,” diyor 
Yılmaz. Çocuk ve gençlik edebiyatının 
doğrudan kendilerine yönelik olması-
nın yanı sıra, çocukların ve gençlerin 
kitapları çoğu zaman biz yetişkinlerden 
çok daha iyi değerlendirdiklerini ve “iyi 
kitapları” keşfettiklerini unutmamakta 
fayda var aslında.

Bu yazıda sizlere, 2012 yılında 
öykü dalında gerçekleşen Tudem Ede-
biyat Ödülleri yarışmasında ikincilik 
ve üçüncülük alan öykü kitaplarını  

2012 yılında öykü dalında gerçekleşen Tudem Edebiyat Ödülleri yarışmasında ikincilik ve üçüncülük 
alan öyküler okurla buluştu. Özlem Sözbilir’in Eyfel’i Kim Yedi ve Koray Avcı Çakman’ın Gülen Sakız 
Ağacı adlı kitapları okura sürpriz tatlar sunuyor.

Nilay KAYA

Eyfel’i Kim Yedi?
Özlem Sözbilir

Resimleyen: Deniz Üçbaşaran
Tudem Yayınları, 104 sayfa

Gülen Sakız Ağacı
Koray Avcı Çakman

Resimleyen: Oya Diker
Tudem Yayınları, 112 sayfa

www.tudem.com

En güzeli çocuk olmak!
 Öğretmeni, “Çocukluk nedir?” konulu proje ödevini 

verince Arda da büyüklerine birer birer sorar:
 “Bana çocukluk anını anlatır mısın?”

Renkli anılarda gezinirken hırka giyen korkuluk, 
gülen sakız ağacı ve banyo yapan balıkla tanışır. 
Martıların neden ağladıklarını öğrenir, paranın 

olmadığı bir dünyayı sorgular.

Çocuklarla yetişkinler arasında güçlü köprüler 
kuran öyküler... Koray Avcı Çakman’ın yaşam 

enerjisi dolu kaleminde hayat buluyor...

Koray Avcı Çakman

Koray Avcı Çakman

Koray Avcı Çakm
an

ISBN: 978-9944-69-768-2

9 789944 697682

G
ülen Sakiz A

gaci

Özlem Sözbilir

Ö
zlem

 S
ö

zb
ilir

E
yfel’i K

im
 Y

ed
i?Eyfel’i kim yedi?

www.tudem.com

“Ararsan bulursun, ama bulduğun şey aradığın şey olmayabilir 
her zaman.” Eyfel'i Kim Yedi, bir arayış kitabı, “gerçeğin içindeki 

düşü, düşün içindeki gerçeği,” öyküyü arayış...

Büyüklerin sizi ciddiye almadığı  durumda; sırları olan bir 
tabloyla Roma dönemine ait bir tableti korumak zorunda 

kalsaydınız çocuk halinizle ne yapardınız?

İnsanlığı ilgilendiren büyük bir sırrı taşıyorsa antika, oyuncak 
bir araba;  çocuklar için zararsız bir oyuncak olarak kalabilir mi?

Bir semender, yoksa kertenkele mi demeliydim, hayatınızı 
tümden değiştirebilir mi?

Kuzeyde bir kentte gezginsiniz; peşinizde ne kadar kaçarsanız 
kaçın kurtulamayacağınız bir bela... Ya kaçtığınız, size sizden 

bile yakınsa...

Eyfel'i Kim Yedi gerçekle düşselin sınırlarında gezinen, gizem ve 
maceraya kapı aralayan yedi öykülü bir uçurtma...
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anlatıyor. Üstelik şu günlerde makul 
olmaktan uzak bir şekilde katılaşan 
ve çoğunlukla çocukların mağduri-
yetini işaret ederek meşrulaştırılmaya 
çalışılan internet yasası karşısında, in-
ternet dünyasının yasaklar olmaksızın 
da kontrol altına alınabileceğini ispat-
lıyor. Sorunun bu aletleri kullanmakta 
değil, kontrollü kullanmamakta oldu-
ğunu, bu kontrolü de kendi elinizle 
sağlayabileceğinizi anlatıyor. 

REKABET VE ÇATIŞMA
Video Oyunlarında Aşırıya Kaçınca 

kitabında ise kahramanımız Hakan’ın 
doğum gününde kendisine hediye edi-
len “vampir video oyunu” ile imtihanı-
na şahit oluyoruz. Hakan, bu tip video 
oyunlarının vaat ettiği başarmışlık hissi-
nin cazibesine kapılıp, seviyeleri atlama 
ve engelleri aşmayı hayatının tek gerçe-
ğine dönüştürme kâbusundan, annesi-
nin ona hediye ettiği çalar saat ile uya-
nıyor. Bu çalar saat, onun video oyunları 
başında geçireceği zamanlar için bir 
kontrol mekanizması. Böylece zaman 
mefhumunu yitirip gerçeklik algısını 
bozana dek oyun oynamak gibi bir ha-
taya düşmüyor. Çalar saati sayesinde 
edindiği otokontrol, onu sosyal hayatına 
ve sorumluluklarına karşı duyarsızlaş-
tırmadan, sadece eğlenmek adına video 
oyunu oynayan bir çocuk yapıyor. 

Rekabet ve çatışma duyguları ise 
şüphesiz, özellikle çocukların kontrol 
etmekte zorlandıkları, çoğu kez de işi 
fiziksel güçle çözmeye çalıştıkları duy-
gular. Bu iki duygu durumunu ayrı 
ayrı ele alan kitaplardan ilki Çatışmak 
Sorunları Çözer mi, birbirine tıpa-
tıp benzeten tek yumurta ikizi Engin 
ve Sezgin’in hikâyesi. Kardeşlerden 
uyumsuz olan Sezgin, etrafındaki in-
sanlara karşı pek de tahammül göste-
rebilen bir çocuk değil. Fakat bir gün 
Sezgin’in çözümden çok çatışmayı ter-
cih eden tavrının faturası, tek günahı 
fiziken ikiz kardeşine tıpatıp benzemek 
olan Engin’e çıkıyor. Sezgin tüm uyum-
suzluğu ve huysuzluğuna rağmen, çok 

Mazali’nin resimleriyle renk kattığı bu 
dört kitap, aslında modern dünya ço-
cuklarının olduğu kadar yetişkinlerin 
de dört büyük sorunu diyebileceğimiz 
noktalara parmak basıyor. İsimlerin-
den de anlaşılacağı gibi İnternette Yo-
lunu Şaşırınca internet kullanımına, 
Video Oyunlarında Aşırıya Kaçınca 
konsol oyunları başında ölen zamanı 
kurtarmaya, Rekabet Çığırından Çıkın-
ca rekabet duygusuna gem vurmaya, 
Çatışmak Sorunları Çözer mi ise uyum 
içinde yaşamaya dair ipuçları veriyor. 

Çocukların anlayabileceği şekilde 
sade, ders çıkarabilecekleri şekilde de 
net kurgulanan hikâyelerin sonunda, 
velilere konuya dair açıklamalar yapan 
kısa metinler yer alıyor. Bu metinler, 
aynı dertten muzdarip olması çok 
muhtemel ebeveynlere, çocuklarına 
söz konusu durumda nasıl kurallar 
getirmeleri ve nasıl yapıcı çözümlere 
yönelmeleri gerektiği hakkında yol 
gösteriyor. 

ÇÖZÜM, YASAKLAMAK DEĞİL!
Gelelim kitaplara…. İnternet, hem 

sonsuz bir bilgi kaynağı olması hem de 
her şeye ulaşmanın en kısa yolu olma-
sı ile modern dünyanın vazgeçilmezi. 
Bunun haricinde, sunduğu sosyal or-
tamlar ve oyun seçenekleri ile de ço-
cukların göz bebeği. Gelgelelim sınır-
sız bilgi kaynağı olma niteliğine karşı-
lık güvenlik konusunda birçok sorgu-
lamaya açık olan bu sistem, bilinçsiz 
kullanıldığında kullanıcısını maddi ve 

manevi anlamda açık bir hedefe 
dönüştürebiliyor. İnternette 

Yolunu Şaşırınca, çocuk-
ların internet başın-

da nasıl kontrollü 
kullanıcılar ola-

rak eğitilmesi 
gerektiğini 

Çocuklarımızı dışarıda oynarken 
evin yakınından uzaklaşmaması, ta-
nımadığı kişilerle bir yere gitmemesi 
gerektiği gibi konularda uyardık. İn-
sanlara saygılı olmasını, paylaşmanın 
değerini ve farklı olanın kötü ya da 
ucube olmadığını da öğrettik. Gel-
gelelim, dünya tüketime saplandıkça 
insanların birbirilerine yaklaşımları 
değişmeye başladı ve biz çocuklarımı-
zı neye karşı koruyacağımızı şaşırdık. 
Rekabet duygusu amansız bir hırsa 
dönüşürken, metropollerde yolda yü-
rümek dahi büyük bir savaşa dönüştü. 
Bu sırada, hayatımıza ne ara girdikle-
rini dahi anlamadığımız televizyon ve 
internet en büyük kaçış noktalarımız 
oldu. Çoğu zaman “kafayı boşaltmak” 
ve “eğlenmek” adı altında zamanımı-
zın çoğunu televizyon ve bilgisayar 
ekranları başında geçirir olduk. He-
nüz kendi kullanım alışkanlıklarımızı 
terbiye edemeden, bizi model alan ço-
cuklarımız da amansız teknoloji cana-
varlarına dönüştüler. Üstelik hızla ge-
lişen teknolojide biz ne olup bittiğini 
anlayana dek, onlar her programdan 
haberdar, her eklentiden ahkâm keser 
hale geldiler. Remzi Kitabevi’nden çı-

kan dört kitaplık dizi, tüm 
bu kaos haline bir son 

verebilmek adına iyi 
bir yol gösterici. 

Jennifer Moore-
Mallinos’un kaleme 

aldığı, Gustavo 

Azı karar, fazlası zarar…
Remzi Kitabevi’nin hazırladığı dört kitaplık dizi, ebeveynlere ve çocuklara, teknoloji kullanımı gibi 
gündelik alışkanlıklarda ve rekabet, çatışma gibi sosyal durumlarda aşırıya kaçıldığı zaman işlerin nasıl 
yolundan çıktığını anlatıyor, çözüm önerileri sunuyor.

Ecem Nida DİNÇTÜRK
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sevdiği kardeşinin başına gelenler karşısında özeleştiri ya-
parak yavaş yavaş çözümün yollarını buluyor.

Çocuklarda daha şiddetli şekilde ortaya çıktığını dü-
şündüğümüz diğer bir duygu durumu olan rekabet ve hır-
sın reçetesi ise Rekabet Çığırından Çıkınca. Her yaz bir ara-
ya gelen ve her defasında girdikleri amansız mücadelelerin 
kaybedenlerini “ödlek” ilan eden Can, Ali ve Emre bu kez 
birbirlerini tehlikeli bir oyunla sınıyor: Gölde en hızlı kim 
karşı kıyıya yüzecek? Ali ve Can arasında geçecek olan bu 
yarış, Can’ın kendine güvenmediğini açıkça söylemesiyle 
başlıyor. Arkadaşlarının Can’a, Can’ınsa sırf “ödlek” dam-
gası yememek için vücuduna kulak asmaması ile facianın 
eşiğinden dönülen oyun, herkese sıkı bir ders oluyor. Kitap, 
rekabetin hayatta gerekli bir duygu olduğunu kabul ederek 
gerçekçi davranıyor. Ama her şeyin fazlası kadar bunun da 
fazlasından sakınmak gerektiğini hatırlatıyor. 

Remzi Kitabevi’nin bu son çalışması, yetişkinler kadar 
çocukların da birbirleriyle, zamanla ve teknolojiyle girdik-
leri yarışın giderek sertleştiği günlerde, çözümlere sakin 
yollardan gidebilmek için bir yol haritası olması ile dikkat 
çekiyor.

İnternette Yolunu Şaşırınca • Video Oyunlarında Aşırıya Kaçınca 
Çatışmak Sorunları Çözer mi? • Rekabet Çığırından Çıkınca 

Jennifer Moore-Mallinos • Resimleyen: Gustavo Mazali 
Çeviren: Seda Çıngay • Remzi Kitabevi • 36 sayfa
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yanla-
rına alırlar. 
Agata yorulunca 
Tilki’den onlara bir hikâye anlatmasını 
ister. Hikâye bütün gece sürer. Sabah 
uyandığında Agata odasındadır, an-
nesiyle babası da kahvaltıda. Babası 
gülerek onu, “Günaydın, uykucu,” diye 
karşılar. Agata ona rüyasını anlatınca 
da, “Ben Kara Adam olarak mı kaldım, 
yoksa iyi adama dönüştüm mü?” diye 
sorar. Agata, “Bilmiyorum,” der, “Ama 
biliyor musun baba, Kara Adam’lar 
gerçekten var”.

Yapı Kredi Yayınları sömestr tatili 
öncesi beş çocuk kitabı yayımlamıştı. 
Hikâye Ormanı bunlardan biri. Aynı 
grupta İtalyan edebiyatının büyük us-
tası İtalo Calvini’nin masal seçkisi Bü-
yülü Kuş da var. Dikkatinize…

kadınların sırtlarına attığı tilkilerden 
biri bu. Bitpazarında, tezgâhta yatmış 
Agata’ya mavi mavi bakıyor, sessizce. 
Agata bakışırken onun kendisiyle gel-
mek istediğini anlıyor. Biraz pahalı 
ama annesini razı ediyor sonunda. Til-
kiyi alıp mantosunun omuzuna yerleş-
tiriyor, dolaba koyuyor. Agata sık sık 
yeni arkadaşını ziyaret edip kontrol 
etse de onu yanında istiyor. Annesin-
den izin alıp odasına götürünce derin 
bir nefes alan tilki ona teşekkür ediyor. 
Dolabın içinde sıkıntıdan patlamış 
çünkü.

Sonra da Agata’yı yanına oturtup 
ona kendi hikâyesini anlatıyor. Uzak-
lardaki, cennetten farksız ormanının 
hikâyesini… Yanlarında köpekleriyle 
avcılar, kara adamlar gelince, her şey 
değişmiş ve arkadaşlarını teker teker 
kaybetmeye başlamış. Tavşanlar, cey-
lanlar, kuğular... Ta ki bir gün karnı 
açken mis gibi kemik kokusuna daya-
namayıp kendi de yakalanana kadar. 
Kara adamlar, çünkü bunların sürüsü-
ne bereket. Üstelik bazen renklerini de 
değiştirebiliyorlar. Tıpkı Agata’nın an-
nesinin Kara Adam’ı gibi. O da bazen 
turuncu, bazen kırmızı olur, yeşil olur, 
mavi olur. Maviyse anneye iyi davra-

nır, bazen şeker getirir.

KARA ADAMLAR HER YERDE
Tilki, arkadaşını oyalamak için 

ona ormanından güzel hikâyeler 
anlatır. Çünkü orası Hikâye 

Ormanı’dır ve her yer hikâye dolu-
dur. Herkes de hikâye anlatmasını 
bilir. Sonunda birlikte bu ormana 
gitmeye karar verirler. Agata, ar-
kadaşını ayakkabı tamircisi Bay 

Vincenzo’ya götürür. Bay Vin-
cenzo Tilki’nin içine saman 
doldurup ayakta durmasını 
sağlar. Yolda İsidoro adında 

bir kedi ile Valentina adında 
tek kolu kopuk bir bebeğe 

rastlayıp onları da 

Angela Nanetti’nin kitabının öz-
gün adı (ki Türkçesi yazının başlığını 
oluşturuyor), iki kahramanı ile kor-
kutucu kişisini bir hamlede bize tanı-
tıyor. Türkçe adıyla Hikâye Ormanı, 
daha önceden başka bir kitabıyla ta-
nıdığımız, Hans Christian Andersen 
ödüllü Nanetti’nin farklı kahraman-
larla farklı konuları ele alın bir çocuk 
yazarı olduğunu kanıtlıyor. Ama ço-
cuk ile hayvan arasındaki arkadaşlık 
ikisinde de var. Daha önceki Dedem 
Bir Kiraz Ağacı’nda (Günışığı Kitap-
lığı), Tonino’nun arkadaşı, akıllı kaz 
Alfonsina’ydı. Bu kitapta ise annesinin 
tilki kürkü, çok ciddi sorunları olan 
Agata’ya arkadaşlık ediyor.

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan 
Hikâye Ormanı çok hassas bir konu-
yu, aile içi şiddeti ustalıkla ele alıyor 
ve Agata ile tilkinin dostluğuyla sara-
rak konuyu incelikli bir şekilde işliyor. 
Agata’nın sorunu, annesinin ağlaması. 
Hiç durmadan ağlıyor, masada birleş-
tirdiği kollarına başını dayamış ağlı-
yor. Çünkü Kara Adam, karanlık ve 
kötü adam dönmüş. Ne desen susmu-
yor annesi, ağla-
maktan yüzü gözü 
şişmiş. “Bak, gitti 
işte!” diyor Agata.

Ta ki mavi gözlü 
Tilki ile karşılaşana 
kadar. Yatışından belli, 

Agata, tilki ve 
kara adam
Hans Christian Andersen ödüllü İtalyan yazar Angela Nanetti’yi Dedem Bir Kiraz Ağacı adlı kitabıyla 
tanımıştık. Daha küçük yaş grubuna hitap eden Hikâye Ormanı’nda yazar, aile içi şiddet konusunu 
ustalıkla ele alıyor ve bir dostluk ilişkisiyle sarmalayarak incelikle işliyor.  

Sevin OKYAY

Hikâye Ormanı
Angela Nanetti

Resimleyen: Brunella Baldi
Çeviren: Filiz Özdem

Yapı Kredi Yayınları, 48 



demek olduğu üzerine düşünmemizi 
de sağlıyor. Öyle ya bir canlıya sahip 
olunabilinir mi ki? Olsa olsa onunla 
sorumluluk, oyun veya sevgi olsun, bir 
şeyler paylaşılabilir.

Çocuğun bir evcil hayvanla birlikte 
büyümesi, evin içinde kendisi gibi kü-
çük bir canlının olması, onunla oyun-
lar oynaması, sevmesi, kimi zaman 
muzip işbirlikleri ve birbirlerine karşı 
sorumluluk duymaları muhteşem ço-
cukluk anıları olarak hafızasına kazı-
nacaktır. Mutlu bir çocukluk, ömürlük 
dostluk… Evlerin içinde daha fazla 
zaman geçirdiğimiz bu çağda çocu-
ğun eline tablet vermektense, kedisi 
ya da köpeğiyle oynaması, bir canlıyla 
iletişim kurması yeğ değil mi? Sanal 
ortamdan uzak, sevgi dolu, sahici bir 
iletişim…

Hayvan, bitki, doğa sevgisi do-
ğuştan içimizde var ama büyüdükçe 
önemsizleşiyor, “gündelik dertler” ara-
sında kayboluyor. Ama bir gün bir ki-
tap rafında, çocukların hayatına doku-
nan hikâyelerde yeniden hatırlıyoruz 
kendimizi, çocukluğumuzu…

evimize köpek giremez. Bu konu ka-
panmıştır!” şeklindeki kati cümlesiyle 
karşılaşınca hevesim kursağımda kal-
dı. Ancak Lina azimliydi. Okula gider-
ken yolda karşılaştığı köpekleri incele-
di. Okulda da köpeklerle ilgili bir kitap 
bulup karıştırdı ve karar verdi: Kom-
şularının köpeği Lupo en güzel köpek 
cinsiydi! O sırada aklına bir fikir geldi. 
Komşularının köpeği Lupo’yla ilgi-
lenmek, ona sanki kendi köpeğiymiş 
gibi davranmak! Eve dönme zamanı 
geldiğinde evi yerine komşusuna gi-
den Lina, Lupo’yla oynadı, onu eğit-
meye çalıştı, bahçeye çıkardı, gezdirdi, 
tuvaletini yaptırdı… O da ne? Lina, 
Lupo’nun kakasını bir poşete koyup 
çöpe atmayı unuttu! (Benim gözüme 
çarpan ama belli ki yazarın gözünden 
kaçan önemli bir ayrıntı.)

ASLOLAN PAYLAŞMAK
Çizer Betina Gotzen-Beek’in re-

simleri, küçük bir kız çocuğu ile bu 
minik köpeğin mutluluğunu o kadar 
gerçekçi yansıtıyor ki yüzümdeki gü-
lümseme hikâyenin sonuna kadar kay-
bolmuyor. Lina’nın “büyük” sorununu 
çözmek için harcadığı çaba ve aklına 
gelen fikirler, resimlerdeki düşünceli, 
mutlu, üzgün, heyecanlı yüz ifadele-
rinden takip edilebiliyor. Bir çocuğun

 kendi sorunlarını böylesine azimle 
ve yaratıcı şekilde çözmeye 

çalışması güzel bir öykü-
nün ortaya çıkmasına 

vesile olmuş. Lina, 
Lupo’nun onun 

köpeği olmadığı-
nı söyleyenlerin 

alaylarına ve 
başka güçlüklere 

yılmadan karşı 
koyuyor, aynı 
zamanda bir 

hayvana “sahip 
olmanın” ne 

Yeni çıkan resimli çocuk kitapları-
na bakarken bir kapak hemen dikkati-
mi çekti: Beyaz üzerine siyah benekli, 
uzun tüylü, kırmızı fularlı, sevimli bir 
köpeğin burnunun dibine girmiş, ona 
bir şeyler anlatmak istiyormuşçasına 
bakan bir kız çocuğu vardı kapakta. 
Resmin üzerinde de Lina İçin Bir Köpek 
yazıyordu. “Benim için de!” diye geçir-
dim içimden. Çocukluğumdan beri 
içimde ukteydi bir köpeğimin olması.

“Lina ve köpeği nasıl bir macera 
yaşıyorlar acaba? ”diye düşünerek me-
rakla çevirdim sayfaları. Ne var ki cap-
canlı renklerle süslü, ayrıntılı eviçi ve 
bahçe resimlerinin arasında kaybol-
muşken, Lina’nın annesinin “Büyüyüp 
bir yetişkin olduğunda, istediğin kadar 
köpeğe sahip olabilirsin. Ama bizim 

Lina bir köpeği olsun istiyor. Ne var ki annesi “Büyüyüp bir yetişkin olduğunda, istediğin kadar köpeğe 
sahip olabilirsin. Ama bizim evimize köpek giremez. Bu konu kapanmıştır!” diyor. Kim bilir kaç 
çocuğun yaşadığı bu hüsrana küçük Lina bakın nasıl bir çözüm buluyor.

Ezgi BERK
Bir canlıya sahip 
olunabilir mi?

Lina İçin Bir Köpek
Christine Merz

Resimleyen: Betina Gotzen-Beek
Çeviren: Ersel Kayaoğlu

Final Kültür Sanat Yayınları, 31 sayfa
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Plan, kasabanın en güçlü adam-
larından olan (ve hâkimlik de ya-
pan) Lord Fumble’ın altınlarını taşı-
yan treni soymak! Bu soygun işinde 
başrolü oynayacak kişiyse, ünlü bir 
haydut soyundan gelmekle övünen 
ama uzun yıllar önce -şans bu ya- 
Fumble’ın at arabasını epeyce dona-
nımsız şekilde soymaya kalktığında 
yakalanan ve adaletsizce kırk gün 
yerine kırk sene hapis yatan Rick 
Turp. İhtiyar “haydut” hapisteyken 
çağın değiştiğini düşünerek akade-
miye öğrenci olmak üzere geliyor, 
ama kendini oradaki çocukların yeni 
öğretmeni konumunda buluyor!

Bugüne kadar iki yüzün üze-
rinde esere imza atmış olan ve 
İngiltere’nin en popüler çocuk kita-
bı yazarları arasında bulunan Terry 
Deary bir kez daha tarihe ilgisiyle 
muzip, sistem karşıtı bakış açısını ve  
özellikle dile dayalı mizah anlayışını 
birleştiriyor. Sonuçta da ortaya tür-
lü komik ayrıntıyla dolu, hem tanı-
dık hem sıradışı bir kitap çıkıyor.gelen epeyce mizahı!) bu kasabada da 

görüyoruz. Söz konusu ailelerden biri 
de Miksly ailesi. 

Bayan Miksly, küçük ikizleriyle 
birlikte büyük bir evde oturuyor ama 
geçinmekte büyük zorluk çekiyor, ço-
cuklarına yedirecek yemek bulamıyor. 
Nispeten iyi bir işe sahip olan kocası, 
başka birçok kişi gibi, Lord Fumble’ın 
inşa ettiği demiryolundan hisse al-
mak için büyük borç yükünün altına 
girmiş çünkü. Bayan Miksly de çareyi 
çocuklarına sokaklarda hayatını nasıl 
kazanabileceklerini öğretir umuduyla 
Madrabaz Usta’ya gitmekte buluyor. 
Gelgelelim Madrabaz Usta Miksly’lerin 
durumunda birçok aile bulunduğunu 
söyleyip, çocukları akademiye almayı 
reddediyor. Onun yerine kasabanın bu 
sorununun kökünden çözülmesi ge-
rektiğini ve dardaki kadının parasını 
bir hafta içinde geri alacağını söylüyor.

Çocuk edebiyatı deyince her-
halde çoğumuzun aklına hemen 
çocukların kendilerini yetişkinler 
dünyasının soğuk, sert ve acıma-
sız şartlarında savunmasız hâlde 
buldukları öyküler gelir. Charles 
Dickens’ın Oliver Twist’i sağolsun, 
kafamızda bu geleneğe en çok eş-
lik eden tablolardan biri de 19. 
yüzyıl İngiltere’sinin çamurla ve 
türlü türlü zorlukla dolu sokakla-
rı olsa gerek. Hani, romana adını 
veren Oliver’ın kendini bir grup 
yankesici çocuğun arasında bul-
duğu, Fagin adlı yaşlı bir hırsızdan 
“hırsızlık eğitimi” aldığı şu klasik 
roman. 

Terry Deary’nin “Madrabaz 
Usta’nın Suç Akademisi” adlı se-
risi, ilhamını işte bu ünlü Dickens 
klasiğinden alıyor. Fakat tabii De-
ary işin daha çok muzipliğinde... 
Seriye adını veren “okul” (yani 
çocukların sokaklarda başının 
çaresine bakmayı, mesela soygun 
yapmayı öğrendiği okul) da bunun  
ispatı zaten.

ÇİRKİN VE PİS KOKULU
Serinin ilk kitabı olan Yeni Başla-

yanlar İçin Soygun’da, başlıca karak-
terler olan Smiff ve Alice ile tanışmış-
tık. Bu ikinci macerada iki karakter 
de geri dönüyor. Ancak hafiften fevri 
bir kız olan Alice’i bu sefer daha “geri 
hizmet”te, insanlara yardım edip mut-
luluklarına tanık olabileceği görevler 
bekliyor. Eskiden belediye başkanı ve 
karısına hizmetçilik yaparken kendini 
karlı bir günde sokakta bulan Nancy 
ise Smiff ile birlikte “sahaya” çıkıyor.  

Serinin geçtiği Wildpool adlı kasa-
ba bir Londra değil belki ama Victoria 
Devri’nde endüstrileşmenin etkilerini, 
değişen şartlarda geçim sıkıntısı çe-
ken ailelerin dramını (ve bu dramla 
harmanlanmış, çoğu küçük fare çi-
zimleri eşliğinde iliştirilmiş notlarla 

Zalim güçlüler,  
“günü kurtaran” kötüler!
Popüler İngiliz çocuk kitabı yazarlarından Terry Deary’nin kaleminden çıkan “Madrabaz Usta’nın Suç 
Akademisi” serisindeki ikinci durak, Haytalar İçin Adam Soyma, bizi bir kez daha Kraliçe Victoria 
dönemi İngiltere’sinde eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor.

Kutlukhan KUTLU

Madrabaz Usta’nın Suç Akademisi
Haytalar İçin Adam Soyma

Terry Deary
Resimleyen: John Kelly

Çeviren: Berfu Durukan
Tudem Yayınları, 192 sayfa
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“püüüüf ” diyerek, ba-
lonu kaçan bir çocuğun 
balonunu gökyüzünden 
sürükleyerek geri getiri-
yor; çok yükseklere sıçra-
yabilen bir at olan Hoppi-
di, ninenin evinin çatısında 
asılı kalıyor; Ay her gece, 
Almut ve Bettina’ya ait olan 
bir ranzanın üst katında uyuyor; 
beyaz köpek Çips önce siyah ve 
kırmızı, sonra yeşil ve mavi tüylü 
olmak istiyor…

Hoppidi Hoop Dedi’den söz 
ederken, 1998’den beri serbest 
sanatçı ve illüstratör olarak ça-
lışan Selda Marlin Soğancı’nın, 
siyah beyaz olmasına rağmen 
sıcacık çizimlerini es geç-
mek de olmaz. 2011 yılının 
başından beri güzel tasarım-
larla iyi kitaplar yayımlayan 
Habitus, başına iyi ki Minör 
işler açmış. Hoppidi Hoop 
Dedi ile başlayan serüve-
nin başka hangi kitap-
larla devam edeceğini 
merakla bekliyoruz. 

babaların neden çoğunlukla okuduk-
ları oldu. Elbette, hikâye uyduranlar 
da vardır ama asıl mesele günlük hay-
huydan sonra yorgun düşen beden ve 
zihinlerin kolayı tercih etmesi sanırım. 
Bu nedenle Heinrich Hannover’ın, ço-
cuklarına kendi uydurduğu hikâyeleri 
anlatmasının tadı bir başka kanımca. 
Bunları yazıya dökmesi de çocukları-
nın bir hikâyeyi yeniden dinlemek is-
tediklerinde unuttuğunu fark etmesiy-
le olmuş. O da hikâyeleri yazmaya ve 
bir çekmecede biriktirmeye başlamış. 
Telif hakları ajansından bir arkadaşı-
nın aracılığıyla kitabı ilk kez Viyana’da 
yayımlanmış ama Avusturyalı okurlar 
hikâyeleri hiç beğenmemiş, çünkü kü-
vetin içinde uyuyup şehri gezen çocuk-
lar, düğümlenen bir akrobat ya da her 
şeye hayır diyen bir adam hiç ilgilerini 
çekmemiş. Neyse ki Hamburg yakın-
larındaki bir yayınevi Hoppidi Hoop 
Dedi’yi tekrar yayımlamış da biz de 
okuma şansını yakalamışız.

Avusturyalı okurların zamanında 
Hoppidi Hoop Dedi’yi beğenmemeleri-
nin nedeni La Fontaine, Grimm Kar-
deşler ya da Andersen hikâyelerine 
mi alışık olmaları acaba? Aslında bir-
çoğumuz bu hikâyelere alışığız. Ama 
Heinrich Hannover’ın kendi düşgü-
cüyle yoğurduğu bu hikâyeler, belki 
de bir çocuk masalında karşılaşmayı 
beklemediğimiz bir sivrisineği, bir 
makası, yoksul bir gazete satıcısını baş 
tacı ediyor.

TERZİ YAMADİKER 
Fantastik öğelerle bezenmiş bu 

öykülerde neler olmuyor ki; pofuduk 
kuyruklu bir tavşan her sabah kuyru-

ğuyla ormancının tıraş sabunu-
nu köpürtüyor; çok üşüyen 

bir sivrisinek kendisine bir 
manto dikmesi için Terzi 
Yamadiker’in dükkânını 

aşındırıyor; rüzgâr 

Kitapçılarda otuz yıl ya da daha 
uzun süre satılan çocuk kitabı sayısı 
kaç tanedir, diye sorulsa hangi kitap-
ları sayabilirsiniz? Benim aklıma ilk 
gelen, Antoine de Saint-Exupéry’nin 
1943 yılında yazdığı ve ilk basıldığı ta-
rihten bu yana dünya çapında 140 mil-
yondan fazla satan Küçük Prens oldu. 
Küçük Prens çok istisnai bir örnek olsa 
da Türkçede Habitus Minör tarafından 
yayımlanan Hoppidi Hoop Dedi’nin 
de, ilk kez basıldığı 1972 tarihinden 
2000’li yılların başına kadar 250 bin-
den fazla sattığını okuyunca şaşırdım.

DÜĞÜMLENEN AKROBAT
Heinrich Hannover Türkçede ilk  

kez okuduğumuz bir yazar. Almanya’ 
nın Anklam şehrinde doğmuş. İkinci 
Dünya Savaşı’nı görmüş, hatta 1943-
1945 yılları arasında savaşa katılmış 
ama sonrasında kararlı biçimde savaş 
karşıtı olmuş. 1954-1995 yılları arasında 
Bremen’de avukatlık yapmış. Şu anda 89 
yaşında. Yazdığı çocuk hikâyeleri birçok 
dile çevrilmiş ve çok ilgi görmüş. İşin 
ilginç yanı, kitapta yer alan hikâyeler 
1950’li, 1960’lı yıllarda kendi çocukla-
rına anlattığı hikâyelermiş ve bir gün 
basılacaklarını hiç düşünmemiş.

Hoppidi Hoop Dedi’yi okurken 
kendime sorduğum sorulardan biri de  
çocukların yatmadan önce dinlemek 
için can attığı hikâyeleri, masalları anne  

Bir çekmece 
dolusu hikâye
Heinrich Hannover Türkçede ilk kez okuduğumuz bir yazar. Yazarın kendi çocukları için “uydurduğu” 
hikâyelerden oluşan Hoppidi Hoop Dedi, 1972 tarihinden 2000’li yılların başına kadar 250 binden fazla 
satmış. Sıradışı bir düşseverle tanışmak için…

Tuğba ERİŞ

Hoppidi Hoop Dedi 
Heinrich Hannover

Resimleyen: Selda Martin Soğancı
Çeviren: Tuvana Gülcan
 Habitus Kitap, 120 sayfa



16 İyi Kitap  •  Çocuk Kitaplığı  •  Sayı 62  •  Nisan  2014

kapıdan gireceklerken kurt, köpeğin 
boynundaki tüylerin dökülmüş oldu-
ğunu fark eder. Bunun köpeğin gün-
düzleri zincirlenmiş olmasından kay-
naklandığını öğrenince, yarı aç yarı tok 
gezecek olsa da özgürlüğü tercih eder ve 
geri, eski hayatına döner. Bu masallar, 
biz okurlara dünya halklarının evrensel 
değerlerini ve ahlaki mesajlarını ilet-
seler de şüphesiz kendi yerel bağlam-
larında detaylı olarak incelendiğinde, 
kolektif bir belleğin veya bilinçdışının, 
ulusal, kültürel ve tarihsel değerlerin 
ürünleri oldukları da görülecektir. 

İYİLER VE KÖTÜLER
Genellikle iyilik ile kötülük, tem-

bellik ile çalışkanlık, dostluk ile düş-
manlık, sadakat ile ihanet gibi kav-
ramların karşı karşıya getirildiği ma-
sallarda, masal, yapısı gereği, zorlama 
bir olay örgüsüyle kötünün cezalan-
dırıldığı, iyinin ödüllendirildiği bir 
şekilde sonlanır. Mesela Zamanlardan 
Birinde: Dünya Masalları’ndaki bir 
Alman masalı olan “Kar Nine”de, dul 
bir kadının birbirine zıt karakter ve 
özellikteki, biri öz diğeri üvey iki kı-
zının hikâyesi anlatılır. Üvey annenin 
sevmediği çalışkan kız, evdeki bütün 
ağır işleri yaptığı gibi, sokaktaki bir 
kuyunun başındaki çıkrıkta da par-
makları kanayana kadar iplik eğirmek 
zorundadır. Bir gün, bu çalışkan üvey 
kız, kan içinde kalan iplik makarasını 
yıkamak isterken suya düşürür. Üvey 
annesinden korkusundan kız maka-
rayı almak üzere kuyuya atlar ve ken-
disini güzel bir çayırlıkta bulur. Bu 
çayırlıktan, dünyaya kar yağdıran Kar 
Nine’nin evine ulaşır. Eve giderken yol-
da, fırında yanmak üzere olan ekmek-
leri frından çıkarmış, dalında çoktan 
olgunlaşmış elmaları da ağacı silkele-
yerek toplamıştır. Kar Nine’nin evinde 
de onun işlerini görerek çalışkanlığını 
göstermiştir. Eve döneceği zaman da 
Kar Nine onu altın yağmuruna tutarak 

belirtmese, biz bu masalın pekâlâ bir 
Türk masalı olduğunu düşünebiliriz. 
Masalda, kurnazlığıyla bilinen tilki 
bıldırcını yakaladığında, eğer bıldır-

cın kendisini güldürebilir ve 
korkutabilirse onu serbest bı-
rakacağını söyler. Bıldırcın 
hayatta kalmak için tilkinin 
isteklerini yerine getirir ama 
tilki sonunda bıldırcını yine 
dişlerinin arasına almayı ba-
şarır. Ancak bıldırcın tilkiden 
daha zekice davranıp, kuyru-

ğunu kaptırsa da kaçmayı ba-
şarır. Bu masala karşılık, “Koala 

Neden Hiç Su İçmez?” masalının 
daha başlığını görür görmez, koalalar 
sadece Avusturalya’da yaşadıkları için 
bir Avusturalya masalıyla karşı karşıya 
olduğumuzu anlıyoruz. Üstelik masal 
koala ve kangurunun arkadaşlığını 
anlattığı için yine Avusturalya ile öz-
deşleşen bir hayvan olan kanguru-
nun varlığından dolayı bu masalın bir 
Avusturalya masalı olduğundan hiç 
şüphe duymayız.

KOLEKTİF BELLEK
Keza Muhsine Helimoğlu Yavuz’un 

Zamanlardan Birinde: Dünya Masal-
ları için seçtiği “Çar ile İşçi” masalı 
da başlığıyla bir Rus masalı olduğunu 
belli eder. Bir Rus Çarı ile kanal inşa-
atında çalışan bir işçinin karşılaşması 
ve aralarındaki diyalog üzerine kurulu 
olan olay örgüsü, anlatıyı tarihsel bir 
zamana yerleştirerek aslında masalın 
soyut düzenini de yıkar. Buna karşılık, 
özellikle çok sık karşılaştığımız kurt 
ve köpek masallarından olan “Kurt ile 
Köpek” başlıklı masalın ise sadece baş-
lığına bakarak bir Rus masalı olduğu-
nu söylememiz güç. Sıska bir kurt ile 
besili bir köpeğin karşılaşması üzerine 
kurulu olan bu kısa masalda, köpeğin 
insanlar tarafından beslendiğini öğre-
nen kurt da köpekle beraber insanların 
yanına gitmeye karar verir. Fakat tam  

Masallar, her şeyin mümkün ol-
duğu ama hiçbir şeyin gerçek olmadı-
ğı büyülü bir dünyaya çağırır bizi. Bu, 
büyü ile sihrin, iyilik ile kötülüğün 
kol kola gezdiği; tilkilerin, tavşanla-
rın, çakalların ve kuşların dile geldiği; 
devlerin farelere, insanların örümcek-
lere dönüştüğü bir dünyadır. Masallar 
okuru gerçek dünyadan kopardıkça 
evrenselleşir. Can Çocuk’tan çıkan, 
Tarık Demirkan’ın derleyip çevirdiği 
Dünya Halklarından Hayvan Masal-
ları ile Muhsine Helimoğlu Yavuz’un 
yine dünya halk masallarından seçe-
rek hazırladığı Zamanlardan Birinde: 
Dünya Masalları kitapları, Burma’dan 
Finlandiya’ya, Tibet’ten Bolivya’ya, Fili-
pinler’den Küba’ya uzanan geniş bir 
coğrafyanın masallarını anlatıyor. Bu 
masallar taşıdıkları yerel motiflere kar-
şın, dostluk, iyilik, sadakat, ahlak gibi 
evrensel değerler etrafında ortaklaşıyor. 

Bazı masallarda soyut bir zaman 
ve mekân algısı ve karakterlerin be-
lirsizliği ile yaratılan evrensellik, bazı 
masallarda, seçilen karakterlerin folk-
lorik özellikleri veya masalın geçtiği 
coğrafyanın masala yansımasıyla ye-
relleşiyor. Dünya Halklarından Hay-
van Masalları serisinin 2. kitabında 
Tarık Demirkan bize, “Bıldırcının 
Kuyruğu Neden Kısadır?” başlıklı 
masalın bir Kazak masalı olduğunu 

Evrensel ile yerel arasında 
dünya halk masalları
Can Çocuk Yayınları masal derlemeleri yayımlamaya devam ediyor. Muhsine Helimoğlu Yavuz’un 
hazırladığı Zamanlardan Birinde: Dünya Masalları ile Tarık Demirkan’ın hazırladığı Dünya Halklarından 
Hayvan Masalları yayınevinin bu alandaki son verimlerinden.

Öznur ŞAHİN



Zamanlardan Birinde:
Dünya Masalları 1 

Muhsine Helimoğlu Yavuz
Resimleyen: Vaqar Aqaei

Can Çocuk Yayınları, 120 sayfa

Dünya Halklarından 
Hayvan Masalları 2

Tarık Demirkan
Resimleyen: Sedat Girgin

Can Çocuk Yayınları, 112 sayfa

mükâfatlandırır. Altınları gören üvey annesi öz kızını da bu  
maceraya sürükler, ne var ki aynı yollardan ve aşamalardan 
geçmesine rağmen sorumlu davranmayan tembel kız bir 
kazan dolusu zift ile cazalandırılır. 

Masallar, çoğunlukla bir ikilemin ahlaki bir mesajla 
çözülmesiyle son bulur ama bu ahlak derslerinde çoğun-
lukla “üvey anne” veya “büyücü” figürleri, ataerkil top-
lumsal yapıdan paylarına düşeni, kötü niyetli kadınlar 
olarak resmedilmeleriyle alırlar. Zamanlardan Birinde: 
Dünya Masalları’nda “Kar Nine” gibi, “Minik Kuzu ile 
Minik Balık” ve “Rapunzel”; Dünya Halklarından Hayvan 
Masalları’nda ise “Yengeç Kabuğunu Nereden Buldu?” 
masalı, cinsiyete dayalı ayrımcılık, işbölümü gibi olguların 
kadın düşmanlığı ile üvey anneler ve büyücüler üzerinden 
şekillendirilmesine birer örnektir. Zamanlardan Birinde: 
Dünya Masalları’nda bir Küba masalı olan “Kötü Kalpli 
Büyücü”de büyücünün erkek olması, büyücü-kadın eşleş-
mesini kırıyor gibi görünse de bu masaldaki büyücü, yaşlı 
adamın “ay ışığı kadar güzel olan” karısını elde etmek iste-
mektedir. Yani masallarda kadınlar, ya saflığın ve güzelliğin 
ya da kurnazlığın ve kötülüğün temsili içinde verilerek, ata-
erkil toplumsal cinsiyet kodlarının dışına çıkamazlar. Bir 
açıdan da dünya halklarından seçilmiş bu masallar, top-
lumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı ataerkil düzenin belirli 
toplumlara özgü yerel değil, evrensel bir durum olduğunu 
ortaya koymaktadır.

Masalların edebi değeri ya da ilettiği sosyal ve ahlaki me-
sajlar bir yana, çoğumuz daha okuma-yazma öğrenmeden 
edebiyatın tadını ilk kez masalların büyülü dünyasında al-
mışızdır. Masallar basit görünen yapılarına karşın, belki de 
birçok okuru edebiyatla ilk kez buluşturan bir anlatı türüdür. 
Tarık Demirkan’ın Dünya Halklarından Hayvan Masalla-
rı ile Muhsine Helimoğlu Yavuz’un Zamanlardan Birinde: 
Dünya Masalları da çocuklara farklı coğrafyalardan renkli 
bir dünyanın, sınırsız bir hayalgücünün kapılarını açarken, 
onları edebiyatla buluşturuyor. Yalnız çocuklara değil, bü-
yüklere de masalların tadını bir kez daha hatırlatıyor. Masal-
larla büyüyemeden, çocuklukları kara toprak altına gömülen 
çocukların anısının ve acısının verdiği derin sızıyla, onları 
çocukluğun güvenli ve sıcak kuytularına çağırıyor yeniden. 

Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu’ndan,  
çağdaş toplumun temel kavramlarını 

sorgulayan ezberbozan bir  
başvuru kitabı…

DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR 
YETİŞTİREBİLMEK İÇİN…
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Bir çocuğun ölüme bakışıyla bir 
yetişkininki hiç şüphesiz ki aynı ola-
maz. Mesela, Sam’in “Öldükten Sonra 
Nereye Gidersiniz?” isimli listesinin iki 
numaralı maddesine bakın: “Ruhunuz 
başka birinin ya da başka bir şeyin içi-
ne girer; böylece yeniden doğabilirsiniz. 
Ben bir kurt olmak isterim. Ya da bir 
uzaylı.” Hangi yetişkin öldükten son-
ra uzaylı olmak ister? İşte bu yüzden 
ölüm, çocukların ve yetişkinlerin gö-
zünde apayrıdır. 

Jenny Downham’ın Ben Ölmeden 
Önce’sine bakalım bir de. Arka ka-
pakta, “Herkes ölmek zorunda. Bunu 
hepimiz biliyoruz,” yazıyor. Kitap, on 
beş yaş üstü uyarısıyla basılmış. Bu 
kez ölmek üzere olan Tessa henüz on 
altı yaşında. Öldükten sonra kurt ya 
da uzaylı olmak umurunda değil. O, 
hâlâ yaşarken yapması gerekenlerin 
peşinde. Kitap, uyuşturucu ve cinsellik 
gibi, gençlik romanları için tabu kabul 
edilen konulara da değiniyor. Çocuk 
kitabı yazarları artık çocuklara sadece 
güzel masallar anlatmanın yetmediği-
ni anladı. Pek çok uzman, çocukları 
hayatın gerçeklerinden soyutlamaya 
çalışmanın, ileride hayatla başa çıkma-
yı başaramayan yetişkinler yaratacağı 
konusunda hemfikir.

AĞLARKEN GÜLMEK
Şimdi de sıra, benim favorim olan 

kara mizahta. Mizah, hayatın karanlık 
yanlarını kabullenmede en büyük yar-
dımcınızdır. Zaten mutlu hissediyor-
sanız, sizi güldürecek ekstradan şey-
lere ihtiyaç duymazsınız. Ama acının, 
isyanın, öfkenin dayanılmaz olduğu 
anlarda, delirmemek için bir şey gere-
kir. İşte o kara mizahtır. Ve bu yazıda 

anlatabilmenin üç yolundan bahsede-
biliriz: 1. Korku edebiyatı 2. Yalın ve 
dosdoğru yol. Mesela başına kötü şey-
ler gelmiş bir çocuğun ağzından yaz-
mak 3. Kara mizah. 

Çocuk korku edebiyatından geçen 
ay bahsetmiştim zaten. Ama bu kez ço-
cuklara ölümü, yani hayatın en acı ve 
en ağır gerçeğini anlatma yolu olarak 
bakacağız korku edebiyatına. Çocuk 
korku edebiyatında yazarların amacı 
aslında, çocukları ölüm gerçeğine alış-
tırmaya çalışmak değildir. Ama bazı 
kitaplar bunu kendiliğinden yapar. 
Mesela Neil Gaiman’ın Mezarlık Kitabı. 

Kitap, Jack denen adamın bir eve 
girmesi ve evdeki karı kocayla bir ço-
cuğu öldürmesiyle başlar. Bir buçuk 
yaşındaki öbür çocuk ise evden çıkıp 
giderek bu korkunç sondan kurtulur. 
Gittiği yer mezarlıktır. Koca bir me-
zarlık dolusu ölü, çocuğu evlat edinir. 
Gaiman’ın ödüllü romanı, mezarlık-
ta, ölülerin büyüttüğü Nobody’nin 
hikâyesini anlatıyor. Bahsettiği şey ne 
olursa olsun, arka planda mezarlık, 
ölüm ve hayaletler var. Çocuklara ölü-
mün de hayatın bir parçası olduğunu 
öğretirken, iyi bir korku kitabından 
daha etkili bir yardımcı bulamazsınız.

Gelelim yalın ve dosdoğru yola… 
1. Adım Sam. 2. On bir yaşındayım. 

3. Hikâyelere ve fantastik gerçeklere me-
raklıyım. 4. Lösemi hastasıyım. 5. Siz 
bunu okurken, galiba ölmüş olacağım. 

Yukarıda okuduğunuz liste, Sally 
Nicholls’un Sonsuza Kadar Yaşamanın 
Yolları kitabının ilk sayfasından. Yani 
kitabı açar açmaz karşınıza, öleceğini 
düşünen bir çocuk çıkıyor. İki ve üç 
numaralı maddeler hayat doluyken, 
dört ve beş numaralara geldiğinizde, 
suskunluğa gömülüyorsunuz.

“Güzel şeylerden bahsetmek varken, 
ölümü ve hayatın acı yanlarını niye 
anlatalım ki?” diyebilirsiniz. Bu, şeye 
benziyor: Yan caddeye iki uçan daire 
inip içinden uzaylılar çıkmışken, ku-
laklarınızı kapatıp sağdaki gün batımı-
nı izlemeye... Elbette ki her durumda 
gün batımını tercih etme hakkınızı 
kullanabilirsiniz. Fakat bir çocuğu ha-
yatın acımasız yanlarından kaçırma-
nız, ancak onu Heidi’nin büyükbabası-
nın yanına yollamakla mümkün olabi-
lir. Orada bile Josef ’in, keçilerin, hatta 
büyükbabanın ölümüyle yüzleşecektir. 

ÖLÜM HAYATIN PARÇASI
Çocukları şiddetin, ölümün, hasta-

lıkların olmadığı bir dünyada yaşatma 
isteği o kadar anlaşılabilir bir şey ki… 
Ama Polyanna’nın bile etrafa bakıp, “En 
azından şey için sevinebiliriz; şey için, 
şey…” diye kekeleyeceği bir hayatın için-
deyiz. Çocuklar hastalanıyor, çocuklar 
yaralanıyor, çocuklar terk ediliyor, ço-
cuklar tacize uğruyor, çocuklar ölü-
yor… Evden çıktıkları andan itibaren 
başlarına her şeyin gelebileceği gerçeği 
öyle ağır ki bari kitaplarda güzel şeyler 
okusunlar diyoruz. Ama bu koruma  

içgüdüsü, maalesef çocukları 
hayata karşı daha da savun-

masız bırakıyor. 
Çocuklara ölümü ve 

hayatın karanlık yanla-
rını kitaplarla 

Hanzade Servi bu ay Uçan Salıncak’ta, çocuklara hayatın sert gerçeklerini anlatırken tutulabilecek 
yolları, kitaplar üzerinden örneklerle anlatıyor. Ölüm gerçeğini farklı üsluplarla ele alan kitaplara 
bakarken edebiyatın işlevi üzerine de kafa yoruyor. 

Hanzade SERVİ

Bir çocuğa 
ölümü nasıl anlatırsınız?
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karşımıza, çocuklara ölümü ve kötü şeyleri anlatmanın 
etkili bir yolu olarak çıkıyor. Bu kategoride vereceğim ör-
nek, Terry Pratchett’tan Johnny ve Ölüler. Arka kapağında 
“Komik, keskin, öfkeli, inanılmaz ve dokunaklı,” yazıyor. Bir 
kitap hem komik hem dokunaklıysa orada kara mizah var 
demektir. 

On iki yaşındaki Johnny aniden ölüleri görmeye baş-
lıyor. “Korkmamam gerek,” diyor Johnny. “Bunlar sadece 
hayattan göçmüş vatandaşlar. Birkaç sene önce çimen biçi-
yor, noel süsleri asıyor, dedelik ninelik falan yapıyorlardı.” 
Belediyenin mezarlığı satıp üzerine bina yapacağını öğre-
nenince yeni -ve ölü- arkadaşlarına yardım etmesi gerek-
tiğini düşünüyor. Bu arada mezarlığı terk etmeyi bir fırsat 
olarak gören ölüler de var. Yaşarken yapamadıkları şeyleri 
yapmak istiyorlar. Yaşamanın, insanın tüm hayatını alıyor 
olmasından şikâyet ediyorlar ki bir ölü herhalde bundan 
daha fazla haklı olamaz. Evet, hiç şüphesiz ki ölümü en iyi 
hayaletler anlatır. Bir hayalet ne kadar komik olursa olsun, 
yine de hayalettir. Hayalet olmak için ölmek gerektiğini 
unutmadığınız sürece, onlar da sizi ürkütmekten -ve bazen 
güldürmekten- vazgeçmeyecektir. 

Dünyadaki olumsuzlukları bitirecek ya da çocukları çi-
kolatadan, her şeyin “güzel” olduğu bir gezegene yerleştire-
bilecek süper güce maalesef sahip değiliz. Onları koruma-
nın tek yolu, bilmelerini sağlamak. Bence çocuk kitaplarına 
bir de bu gözle bakın. 

Ben Ölmeden Önce
Jenny Downham

Çeviren: Ebru Yalçın
Tudem Yayınları, 368 sayfa

Mezarlık Kitabı
Neil Gaiman

Resimleyen: Dave McKean  
Çeviren: Evrim Öncül

İthaki Yayınları, 320 sayfa

Johnny ve Ölüler
Terry Pratchett

Çeviren: Niran Elçi
Tudem Yayınları, 200 sayfa

Sonsuza Kadar 
Yaşamanın Yolları 

Sally Nicholls
Çeviren: Nursel Yıldız

Tudem Yayınları, 200 sayfa
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pazarlık yaparak aldığı manzaralı kule 
odasında kuştüyü yastığının üzerinde 
bademezmesi yiyerek uyuyor, Ay ise 
yavaş yavaş örümcek ağıyla kaplanı-
yor. Ne de olsa, Ay Tavşanı Gariplikler 
Diyarı’nda hoppidileyip şapşiklerken 
Ay’ı cilalayacak kimse olmuyor. Bunun 
üzerine Ay Tavşanı iç geçiriyor ve eve 
dönme zamanının geldiğine karar veri-
yor. Sonraki gün, çizgili taytına ihtiyacı 
olabilecek her şeyi dolduruyor, pulları 
cilalanmış Ejderha Sandra’nın üstüne 
atlıyor ve gitme hazırlığı yapıyor. P.J. 
karın ağrısından kıvranıyor ve ağlama-
mak için çok uğraşıyor, ama “Her iste-
diğin olmaz, Püsküllü Pasaklı Pijama,” 
diyor ona Ay Tavşanı ve bir sonraki do-
lunayda görüşecekleri sözünü vererek 
gidiyor Sonraki dolunayda, gerçekten 
de hoppidileyerek, fantastik ıvırlar yap-
maya hazır şekilde geri geliyor.

İçimizi ısıtan, bol bol güldüren, 
P.J.’le birlikte ara sıra biraz da içlenme-
mize sebep olan çok şapşik hikâyemiz 
böyle bitiyor işte. Ama merak etme-
yin, ikinci kitap da gelecek yakında. 
Bir sonraki dolunayda, “Ay Tavşanı’nı 
istiyorum,” diyerek uyuyun, belki gö-
zünüzü açtığınızda üstünüze zıplar.

badem ezmesi tadında şövalyeler olan 
(çıtır Ejderha saraydakilerin yarısını 
yemişti ama onları pek tadı tuzu yoktu) 
masallar anlattılar. Mutfağı yağmala-
dılar; Ay Tavşanı, çizgili taytına küflü 
peynir ve yumurta çırpıcısı gibi ıvırlar 
sokup tencere müziği yaptı, P.J. de onu 
durdurmaya çalıştı. En sonunda da 
mavi kremalı kek yiyip uyudular.

PÜSKÜLLÜ PASAKLI PİJAMA
Sabah olunca, Ay Tavşanı yine hop-

pidi hoppidilemeye ve yapacak yeni 
zıvırlar bulmaya koyuldu. Bahçedeki 
labirentin içine girdiler, orada aniden 
sırra kadem basan Kral’ı arayan Kra-
liçe Elsie’yle karşılaştılar. Hep birlikte 
Kral’ın nerede olabileceğini düşünür-
lerken, koşmaktan kıpkırmızı olmuş 
bir uşak (Ejderha Sandra’nın yemeye 
layık görmediği az sayıdaki uşaktan 
biri) onlara bir not getirdi. Not, hemen 
yandaki Serüvenistan Krallığının Kra-
lı Rupert’tan geliyordu. Dediğine göre 
Rupert’ın aslında Kral Winston’la bir 
alıp veremediği yoktu ama veziri çalın-
mıştı ve eğer veziri geri yollamazlarsa 
Winston’ın kellesini uçuracaktı. Şatoya 
geri dönüp Vezir Hortense’ı aramaya 
başladılar. Bu sırada onlara zıp zıp eşlik 
eden Ay Tavşanı, Winston ve Rupert’ın 
oynadıkları satranç takımını görünce, 
“Bir tas ektik,” dedi (o sıralar şapşal ko-
nuşmayı deniyordu). Sonunda eksik 
olanın insan vezir değil, satranç taşı 
vezir olduğunu anladılar.

Hikâyemizin devamında Ejderha 
Sandra’nın ne kadar iyi pazarlık yap-
tığına; P.J.’in ejderha sırtındaki çok 
şapşik yolculuğuna; Ay Tavşanı’nın 
yumurta çırpıcısıyla günü kurtarmaya 
çalışıp bir el çabukluğuyla kralın kel-
lesinin uçmasına engel oluşuna tanık 
oluyoruz. Rupert ve P.J.’in babası olan 
kralcık birbirlerinden özür diliyorlar 
(Winston biraz daha az diliyor), Sandra 

Hepimizin hayatında ıvırlar, zıvır-
lar, önemli ıvırlar ve başka zıvırlar var-
dır. Bütün bunlar bir araya gelip hayatı-
mızın güzel yanlarını oluşturur. Bu ayki 
kitabımızın en önemli ıvırı da Muhte-
şem Ay Tavşanı; nam-ı diğer Puysuz-
tompalakfofuduk. Hikâyeyi en baştan 
anlatmak daha iyi olacak sanırım.

Gariplikler Diyarı Prensesi Petunia 
Joy her istediğini elde etmeye fena hal-
de alışmıştı. Ağlayıp sızlar, tekme atıp 
çimdikler, nefesini başı dönene kadar 
tutar ve istediğini eninde sonunda alır-
dı. Dolunayda Ay’ın üzerinde beliren 
Ay Tavşanı’nı istediği zaman da tam 
böyle yaptı. Ama anne babasının ona 
Ay’ı getirme imkânları yoktu. 

Uyumaya çalışırken de isteğini 
tekrarlayan P.J. birdenbire odasında 
bir ses duydu. Cesaretini toplamak 
için “Tekmetokat!” diye bağırarak göz-
lerini açınca üstüne kahverengi, uzun 
kulaklı, hoppidi hoppidi zıplayan bir 
tavşan atladı. Yerdeki paketteki çıtır 
mukavva’yı (cips) denedi ama beğen-
medi, onun istediği “eğlence, oyun, fıkra, 
şaka ve çok çok fantastik ıvır”dı. Böylece 
P.J.’in uyku saatinin geçmiş olmasına al-
dırmadan, küçük prensesin bir önceki 
hevesi olan çıtır Ejderha’yı mutlu etme-
ye gittiler. Ona içinde bol bol ejderha ve 

Ay’da tavşan mı var?..
Her istediğinin yapılmasına fena halde alışmış olan Gariplikler Diyarı Prensesi Petunia Joy bir gün, 
dolunayda ayın üzerinde beliren Ay Tavşanı’nı ister. Daha önce, ejderha da ejderha, diye tutturup 
isteğini elde etmiş olan Petunia’nın başına bakın bu sefer neler gelir...

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Muhteşem Ay Tavşanı
Sue Monroe

Resimleyen: Birgitta Siff
Çeviren: Zeynep Alpaslan

Redhouse Kidz Yayınları, 208 sayfa

Çocuk (da) yazar
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bir şekilde ezberine aldığın dünya ma-
sallarını –Yedi Cüceler’i, Kırmızı Başlıklı 
Kız’ı, Karınca ve Ağustos Böceği’ni örne-
ğin– nasıl bilirsin, diyeceğim. Müşfik 
Kenter’in sesinden bir şey dinlemiş 
misin –hani Orhan Veli şiirlerini nasıl 
güzel okur– ya da Aziz Nesin’in Şimdiki 
Çocuklar Harika’sını duymuş musun? 
Benim bu sorularımı kitapta bir “do-
ğaçlama” edasında kendin bulacaksın 
zaten. Yazarımız senin farkındalığını, 
okuma pratiğini, akıl ilkeleriyle düşün-
me yeteneğini çoğaltmak için kitabına 
yerleştirmiş masalların sorgulamasını, 
tiyatronun insanı “baştan yaratan” se-
rüvenini.

Öyleyse en baştan anlaşalım; evet 
bu bir yaz anısı. Kitaptaki ana karak-
terlerden yan karakterlere kadar sıkı 
bir kurguda bugünün dünyasından, bir 
kasabadan ses veriyor. Çocuk olmakla 
yetişkin olmak arasındaki çizgiyi çizen 
tebeşiri bile sorgulamanızı sağlayacak 
bir kitap. Neye değer veriyorsanız onun 
değeri kadardır dünyadaki yeriniz ve 
gönüldeki varlığınız. Biraz da bunun 
kitabı Yo-Yo. Hepimizin bir hikâyesi 
var; Leyla Hanım seslenene kadar ne 
yaşadık ne yaşadık!..

sonuna bir ömür kur-
gusudur. Servi’nin diyalog-

larındaki temiz ifadeler, yan anla-
tımlardaki –zaman zaman didaktik bir 
hâl alsa da– sarkmayan, rahatsız etme-
yen ayrıntılar kitabın sürükleyici bir at-
mosferde geçiyor oluşunu tamamlıyor. 
Üstelik bazı yerlere özenle yerleştiril-
miş, gündelik hayatımızın içinde ansı-
zın ortaya çıkması muhtemel “saçmalı-
ğa” dakikalarca gülebiliyorsunuz.

Palamutluk kasabası da çok ya-
kın, bildik bir yer. Anne babasının bir 
birlikte bir ayrı hâllerinden Melis’te 
biriken “umursamazlık” duygusu; Yar-
kın’ın bir çocuk oyuncu olarak kişilik 
bölünmesi; Bora öğretmenin kendi 
çocukluğundaki travmaları tiyatro 
ile yok etmeye çalışması; ikisi de ta-
nınmış birer psikiyatrist olan çiftin 
kendi çocukları olan İlgi’yi ihmalleri 
ve bir anda ortaya çıkan Yo-Yo… Yaz 
hikâyeleri çokça işlenmiş bir tema olsa 
da Hanzade Servi bu konudaki bildik 
hazır kurgulara yüz vermediği gibi, tu-
zaklara düşmekten de kendini koruya-
bilmiş. Oldukça hacimli olan kitabı her 
yaşta okurun öncelikle okuma zevki 
alarak bitireceğini; kendini ve bulun-
duğu çevreyi sorgulayacağı cümlelerle 
kitaptan ayrılacağını söyleyebiliriz.

Yo-Yo’nun kim olduğuna dair yete-
rince şüpheci olduğunu düşünebilece-
ğiniz, aynı zamanda hikâyenin anlatıcısı 
olan Tuman’ın bir “seçilmiş” olduğunu 
öğrenmek sizi nasıl etkileyecek? El-
bette “seçilmiş”in ne olduğunu buraya 
yazmayacağım sevgili okur. Hatta sana, 

“Yaz tatili” 
desem size?.. Ama 
çocukluk hâlleriyle düşün-
düğünüz… Yosun kokusu mu du-
yarsınız, kulağınıza incecik dalgaların 
kıyıya vuruşu mu gelir, yoksa tırmandı-
ğınız erik ağaçları, top koşturduğunuz 
boş arsalar mı? Neyi anımsamış olursa-
nız olun orada illaki size refakat eden 
yaz arkadaşları, belki de bir ömür boyu 
unutamadığınız bir gönül telinin tınısı 
saklıdır… Birçoğumuzun okulların ka-
panmasını dört gözle beklediği, heye-
canla yola çıktığı ve bir önceki yaz so-
nunda vedalaştığı arkadaşlarına kavuş-
manın sevincini yaşadığı bir dönemi 
anımsayacak olanlarınız çoktur. Benim 
çocukluğumda da gidilen yazlıklar var-
dı. Yaz tatili, babaannem Peri demek-
ti çoğunlukla. Mudanya’dan Erdek’e, 
Çınarcık’tan Bodrum’a bir yelpaze… 
Çalışan anne babalar da “tatil” mola-
sıyla yanınıza gelince, gerisi haylazlık 
ve eğlence. Hanzade Servi’nin kitabının 
ilk sayfalarında beni o zamanların içine 
bırakan bir girişle karşılaştığımı baştan 
söylemeliyim. Yazarın son kitabı Yo-
Yo’dan bahsediyorum.

Servi’nin özgeçmişindeki, “Her 
yaştan ruhlar için yazıyor,” cümlesiyle 
başlangıç yapanlar, Yo-Yo’nun ve arka-
daşlarının hikâyesine kendini kaptır-
dığında, yazarın bu cümlenin hakkını 
verdiğini de hissedecektir. Zira 10. 
bölüme gelene kadar, bu tuhaf kızın 
peşine sadece bir dedektif dikkatiyle 
takılmayacaktır okur. Bir “yaz tatili” 
süresince yaşananlar aslında başından  

Siz yoyo nedir  
bilir misiniz?
Evet, bu bir yaz hikâyesi. Kitaptaki ana karakterlerden yan karakterlere kadar sıkı bir kurguda bugünün 
dünyasından, bir kasabadan ses veriyor. Oldukça hacimli olan kitabı her yaştan okurun zevkle okuyacağını 
söyleyebiliriz.

Betül DÜNDER

Yo-Yo
Hanzade Servi

Resimleyen: Ali Benice
Tudem Yayınları, 336 sayfa 
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olana yer yoktur. Hoca’nın halkı gül-
dürmesi asla bir dalkavukluk biçimini 
almaz. Zalim, işgalci ve hırslı bir hü-
kümdar karşısında sakin, güler yüzlü, 
ağırbaşlı ve nüktedan biri olarak dik 
durmuş ve milli bir simge haline gel-
miştir. Öyle ki zaman içerisinde bazı 
başka fıkralar ve olaylar da Nasreddin 
Hoca’ya mal edilmiştir.”

Türk Masalları ve Hikâyeleri, Türk-
lerin yaşadığı coğrafyada söylenen 
masal ve öykülerin yanı sıra, Karagöz 
ve Hacivat diye adlandırdığımız gölge 
oyunundan sahneler, Ergenekon, Lok-
man Hekim, Yunus Emre söylencele-
rinden, Nasreddin Hoca fıkralarından 
örnekler içeriyor. Orta Asya coğrafya-
sının develeri, Dedem Korkut ve ko-
puzu, “yurt” denilen yuvarlak çadırlar, 
Orta Asya’da giyilen başlıklar, Osman-
lı dönemi giyimleri, halılar, kilimler, 
cinler, melekler, minyatür düzeninde 
resimlerle yer alıyor kitapta. Bence 
yazılar yanında resimlerin anlattıkla-
rına da dikkat etmek, resmin öyküyü 
tamamlayışını fark etmek, ayrı bir ke-
yif verecektir okura. Ben Ergenekon 
Destanı’ndaki kırık kağnıları unuta-
mıyorum.

Cemal Süreya ne demişti: “Bir ki-
tapta resim şart.”

tutanlar. Kırşehir’de bir dizinde aslan, 
öte dizinde ceylanıyla “Hünkâr” Hacı 
Bektaş... Ve çağlayanlar, camiler, kilise-
ler, uçan kuşlar, keyifli balıklar, tasasız 
kaplumbağalarla kazlar. Surlar, kaleler, 
tarlalar, kaleler, örenler, öküzler, kedi 
köpekler, tilkiler... Nasreddin Hoca bu 
bayram kalabalığı kaynaşmasının or-
tasında, yorulmaz arkadaşı eşeği ile di-
kilmiş bekliyor. Ne bekliyor Hocamız? 
Elbette sayfayı çevirmemizi bekliyor. 
Yoksa nasıl tanıyabileceğiz onu? 

Nasreddin Hoca’nın en önemli özel- 
liği şöyle tanımlanmış: “O, her kesim-
den insanın, köylünün, kentlinin, zen-
ginin, yoksulun düşüncelerini, çelişki-
lerini, eleştirilerini dile 
getirmiştir. Fakat bun-
ları öylesine zarif ve ze-
kice yapmıştır ki, kimse 
onun bu eleştirisinden 
gocunmamıştır. Hoca, 
başkalarını eleştirirken 
aynı eleştiriyi kendisi-
ne de yapmaktan çe-
kinmemiştir. Bu, bir tür 
özeleştiridir ki bunun 
yapılması olgunluk is-
ter. Hoca, böylesine ol- 
gun bir karakterdir. Ho- 
ca, hayalci değil ger-
çekçidir. Onda, hiçbir  
zaman abartıya, hayali 

Cemal Süreya, “Mardin” şiirinin 
sonunda fısıldayıverir okuruna: “Kılıç 
kalkan gürz ve at / Tâ çocukluğumdan 
beri / Ne buldumsa okudum / Sonunda 
anladım ki / Bir kitapta resim şart”. Fa-
tih M. Durmuş’un hazırlayıp resimle-
diği kitapları okurken bu dizeleri tek-
rarlayıp durdum. Durmuş’un kitapla-
rından biri Nasreddin Hoca Fıkraları, 
öteki Türk Masalları ve Hikâyeleri. Her 
iki kitap da Pan Yayıncılık’tan çıkmış. 

Fatih M. Durmuş, Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi Grafik bölümünü 
bitirmiş, 1992’de Alpay Kabacalı’nın 
yazdığı Nasreddin Hoca kitabını re-
simlemiş. Bu kitabı kendisinin der-
leyip resimlediği Türk Masalları’yla 
Dede Korkut Hikâyeleri izlemiş.

BAYRAM KALABALIĞI
Durmuş, Nasreddin Hoca Fıkra-

ları’nın ilk sayfalarında Hoca’yı tanıtı-
yor. Bizi onun yaşadığı coğrafyaya gö-
türerek başlıyor işe. Bir yanda Bizans 
İmparatorluğu, öte yanda Timur’la Mo- 
ğol orduları... İkisinin ortasında Sel-
çuklu İmparatorluğu... 

Selçuklu İmparatorluğu’nun Kon-
ya’sında Mevlana. Az ilersinde öğ-
retmenlerinin peşinde okula giden 
öğrenciler. Çift sürenler. Kervanlar ve 
yük taşıyanlar. Nöbetçiler. Askerler. 
Dalgalı denizlerde yük gemileri, balık 

Resimlerin peşinden 
giden öyküler
Fatih M. Durmuş’un hazırlayıp resimlediği, Nasreddin Hoca Fıkraları ile Türk Masalları ve Hikâyeleri 
adlı kitaplar, gerek anlatıları gerekse resimleriyle geleneksel kültüre ait hiç eskimeyecek unsurları 
yakınımıza getiriyor, başka bir dünyayı hatırlatıyor. 

 Sennur SEZER

Türk Masalları ve Hikâyeleri
Hazırlayan ve Resimleyen: 

Fatih M. Durmuş
Pan Yayıncılık, 96 sayfa

Nasreddin Hoca Fıkraları
Hazırlayan ve Resimleyen:

Fatih M. Durmuş
Pan Yayıncılık, 192 sayfa
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unutulmaz İstanbul gezisine öyle tatlı-
lıkla yerleştirmiş ki bu bilgiler, macera-
nın büyüsüne asla zarar vermedikleri 
gibi onu zenginleştiriyor, öğrenmenin/
öğretmenin en ideal yolunu bizlere ha-
tırlatıyor. Hayallerle beslenerek ve ke-
yif alınarak da öğrenilebilir! Gezerken 
notlar almayı da ihmal etmeyen Pelin, 
İstanbul’un tarihine dair öğrendiği bu 
hikâyeleri, tanıştığı tarihî/mitolojik ka-
rakterlerin çizimleriyle de süsleyerek, 
tahmin edebileceğiniz gibi başarılı bir 
ödeve imza atıyor ama en büyük ka-
zanımı İstanbul Perisi’yle çıktığı, hayat 
boyu unutamayacağı bu masal gibi gezi 
oluyor. Betül Avunç, Pelin’in bakış açı-
sını doğallıkla yakalamayı başarıyor, 
su gibi akan diliyle zihnimizde tarih-
ten ve mitolojiden rengârenk resimler  
canlandırıyor.

Mahallenizde hâlâ bir “perili köşk” 
kaldıysa, önünden geçerken umutla 
içeriye bir göz atıp, içerden hikâyeler 
anlatan bir perinin çıkmasını diliyor-
sunuz ama buna ek olarak, kitap bit-
tikten sonra içinde yaşadığınız şeh-
ri seyreder ya da “dinlerken”, kendi 
hayallerinizin de pekâlâ böyle güzel 
hikâyelere dönüşebileceğini hissedi-
yor, tatlı tatlı gülümsüyorsunuz.

çok güzel yaşlı bir hanım 
bu peri: Keroessa.

Yeni arkadaşıyla tat-
lı bir sohbete dalan Pelin, 
okul dönüşünde geciktiği 
için evde onu merak içinde 
bekleyen anneannesinden 
bir güzel azar yiyor, geç 
kalma nedenini anlatmaya 
kalkıştığında ise büyükleri-
ni İstanbul Perisi’yle tanış-
tığına bir türlü inandıramı-
yor. Anneannesi onun “ke-
çileri kaçırdığını”, annesiyle 
babası ise hayalgücünün 

sınırlarının epey genişlediğini düşünü-
yor. Ne var ki Pelin’in öğretmeni bütün 
sınıfa İstanbul’a dair tarihî öykülerle il-
gili bir ödev verdiğinde, ona en büyük 
yardımı ailesi değil, kimseleri varlığına 
inandıramadığı Keroessa, yani İstanbul 
Perisi ediyor.

MODA'DA KÜÇÜK BİR İSKELE 
Asırlardır İstanbul’un yerlisi olan 

Keroessa, Pelin’i Moda sahilindeki kü- 
çük bir iskeleden aslında bir balina 
olan tekneye bindirerek, deniz tanrısı 
Poseidon’un oğullarından Amikos’un 
kaptanlığında İstanbul Boğazı’nda bir 
gezintiye çıkarıyor ve ona hayatı bo-
yunca unutamayacağı bir gün yaşatı-
yor. Böyle bir gün unutulur mu hiç? 
Poseidon’un karısı ve baldızı olan de-
nizkızlarıyla birlikte, Pelin de büyülü 
bir yosunla denizkızı olup, deniz tan-
rısının Marmara Denizi’nin derinlik-
lerindeki sarayını ziyaret ediyor, Bo-
ğaz’daki gemilere eşlik eden o meşhur 
iki yunusla tanışıyor, Kız Kulesi’nde 
yaşayan, hapis prensesin patatesli bö-
reklerinin tadına bakıyor, hatta Galata 
Kulesi’ndeki Uçan Adam’la, Hezarfen 
Ahmet Çelebi’yle bile tanışma şansına 
erişiyor.

Aynı zamanda arkeolog olan ya-
zar Betül Avunç, İstanbul’a dair ar-
keoloji ve tarih bilgilerini Pelin’in bu  

Nice hikâyeye, filme konu olan, ço-
cukken bahçelerinde heyecanla dolandı-
ğımız, hakkında binbir türlü hayal kur-
duğumuz “perili köşkler”... İstanbul’da 
onlardan kaç tane kaldı malum ama 
çocukluk anılarımızı hâlâ süsledikleri 
bir gerçek. Kişisel tarihimizin parçası 
olmalarının yanı sıra birlikte içinde ya-
şadığımız kentlerin de tarihi onlar. Ço-
cukken onlar hakkında uydurduğumuz 
hikâyelerden ayrı, gerçek birer hikâyesi 
var her birinin. Nice insanlara, nice tari-
hi dönemlere, değişimlere tanıklık etmiş 
hepsi. Onların önünde durup hayranlık-
la endamlarını seyrederken, içlerinden 
biri çıkıp merdivenlerde bizi karşılasa da 
dile getirse bize bu hikâyeleri...

GÜZEL PERİ KEROESSA
Betül Avunç’un Tudem Yayınla-

rı’ndan çıkan İstanbul Perisi adlı ro-
manı tam da bunu yapıyor işte. Kitabın 
kahramanı küçük Pelin, evlerinin yakı-
nındaki “perili köşk”ü merakla seyre-
derken, bir gün bahçenin gayet bakımlı 
olduğunu, içinde tatlı bir rüzgârla salı-
nan mor salkımları, köşkün içine bir göz 
attığında ise düşündüğü gibi bir harabe 
olmadığını, birilerinin yaşadığını fark 
ediyor. Peki, içinde kim yaşıyor dersiniz? 
Evet, Pelin᾿e ve bize çok güzel hikâyeler 
anlatacak bir İstanbul perisi! Hem de 
tozpembesi saçları, zarif elbiseleriyle 

İstanbul’da bir peri…
Perili köşklerin cazibesini kim bilmez! Aynı zamanda arkeolog olan yazar Betül Avunç’un İstanbul Perisi 
adlı son kitabında, böyle bir köşkten çıkan peri Keroessa, kahramanımıza hem İstanbul’u gezdiriyor 
hem de ona unutulmaz bir macera yaşatıyor.  

Nursel DENİZ

İstanbul Perisi
Betül Avunç

Tudem Yayınları, 136 sayfa



güçlendiği hikâyeye ustalıkla yerleş-
tirilmiş. Fantastik bir evrende çok ta-
nıdık unsurlarla karşılaşıyoruz. Tabiri 
caizse, doğru belletilen tüm saçmalık-
ların mantıklı bir açıklaması yapılmış; 
kent kütüphanesi ideolojiyi besleyen 
kitaplarla donatılmış. En önemlisi de 
Dara’nın bütün bu tuhaflıkları nor-
malleştirmiş olması. Kentini öyle tatlı 
anlatıyor ki, “Güneş o zararlı ışınlarıy-
la evlerimizde gezemez,” ya da “Tüm 
yollara beton döktük, artık kimsenin 
ayakkabısı yağmurda çamurlanmıyor,” 
diyor mesela. Elbette hiç şaşırmıyoruz 
çünkü Dara içine doğduğu doğrular-
dan başka bir hayatın mümkün oldu-
ğunu bilmiyor. Fakat çocuk her yerde 
çocuk işte. Yasakları delmek hoşuna 
gidiyor, merak ediyor, bildiğiyle yetin-
miyor, öğrenmek istiyor, değişimden 
korkmuyor. 

GİZLİ YASAKLAR
Lata’nın anlatıldığı bölümde ise 

başka metaforlar saklı. Orası adeta düş-
lerden kopmuş bir kent. Her şey toz-
pembe, her şey çok güzel! Okur, önce 
Lata’nın bir hayal diyarı olduğunu dü-
şünüyor ama düşünürken aklının bir  

dinliyoruz. Sonra da Şlopgen’den Ge-
nişler kenti Lata’yı. Şiba’ya bir “yasak-
lar diyarı” demek yersiz olmaz. Geniş 
olan her şey yasak, hatta “geniş” keli-
mesi bile. Evlerine güneş girmeyen 
kentte hiç hayvan yok, yeşil yok, top-
rak yok, eğlence yok. Hayal kurmak 
serbest ama onun da sınırları belli. 
Yepyeni ve farklı bir hayal kurmak 
yasak! Şlopgen’in anlattığı Lata ise 
neredeyse “harikalar diyarı”. Nereye 
baksanız yemyeşil; gün boyu şarkılar 
söylenen, gülüp eğlenilen, kimin canı 
ne isterse yaptığı bir yer.

Her ikisinde de çocuklar yanı baş-
larındaki kentten bihaber büyümüş. 
Ne kitaplarında ne dinledikleri öykü-
lerde, ne de başka bir yerde duvarların 
ötesinde böyle bir yer olduğundan söz 
ediliyor. Derken iki kentte birbirinden 
habersiz iki çocuk, gözlerinin önünde 

beliren ama başkalarının görmek is-
temediği ipuçlarının peşine düşü-

yor, sonunda el ele vererek tüm 
dengeleri değiştirecekleri bir 

maceraya atılıyorlar.
Gelelim kitaptaki 

satır aralarına. Şiba’nın 
anlatıldığı bölümde, 

resmi ideolojinin 
nasıl kök salıp 

İki kent düşünün, birbirinin tam 
zıddı. Halklarının adından başlar-
sak; birininki “Dar”, diğeri “Geniş”. 
Kentlerden biri beton zeminden göğe 
uzanan sıkış tepiş apartmanlarla kap-
lı, diğeri ise yemyeşil bir ovaya yayıl-
mış. Birinde yaşamı kurallar belirliyor, 
öbüründe zevkler. Birinde neredeyse 
hiç gülünmüyor, öbüründe günler 
kahkahayla başlıyor... Şiba ile Lata’dan 
söz ediyorum. Yani İrem Uşar’ın 
yazdığı, Sadi Güran’ın resimlediği 
LataŞiba’da anlatılan kentlerden. Bu 
iki kent birbirine hem çok yakın hem 
de uzak. Yakın, çünkü onları ayıran 
tek şey, yüksek duvarlar. Uzak, çünkü 
aralarında yıllar süren bir küslük var. 

ŞLOPGEN İLE DARA
Kitap iki bölümden oluşuyor. Önce 

Dara’nın ağzından Darlar kenti Şiba’yı 

İki kentin 
düşündürdükleri...
İki kent düşünün: Birinde yaşamı kurallar belirliyor, öbüründe zevkler. Birinde neredeyse hiç 
gülünmüyor, öbüründe günler kahkahayla başlıyor... Şiba ile Lata’dan söz ediyoruz. Yani İrem Uşar’ın 
yazdığı, Sadi Güran’ın resimlediği LataŞiba’da anlatılan kentlerden.

Sedef PEKİN

LataŞiba - İki Kentin Arasında
İrem Uşar

Resimleyen: Sadi Güran
Günışığı Kitaplığı, 136 sayfa
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köşesiyle de sorgulamaya gi-
rişmesi mümkün; ya insanın 
canı her gün gülmek istemez-
se? Derken hikâyenin sonuna 
doğru oranın da ideal olmadı-
ğı anlaşılıyor. Genişler sadece 
kendilerini sevip kendilerini 
önemseyen bir halka dönüş-
müş, tıpkı Darların yaptığı 
gibi anlamsız yasaklar koymuş, 
kendi normlarının dışına çı-
kan şeyleri yasaklamışlar. İki 
kent biçimsel olarak farklı ama 
aslında birbirine çok benzer: 
İkisi de insanlara kendi dayat-
tığından başka bir yaşam şansı 
tanımıyor, onları pek çok an-
lamda hapsediyor ve kendine 
benzemeyenlere sırt çeviriyor. 

Kitapta kentlerin ayrı ayrı 
anlatıldığı bölümlerin ardın-
dan, bu bölümler boyunca ak-
lımızda beliren “neden” soru-
larının yanıtlanmasını bekledi-
ğimiz sona yaklaşıyoruz. An-
cak hikâyenin buradan sonrası 
birtakım boşluklar içeriyor. 
Lata ve Şiba kentleri hakkınca 
tanıtılmışken, tüm düğümlerin 
çözüldüğü ve kentlerin, yani iki 
çocuğun kesiştiği son bölüm 
çok hızlı geçiliyor. Bu son bölü-

mün başlangıcı sayabileceğimiz 
sayfalarda, iki kentin birbirine sırt çevirmesine neden olan 
olayları, hikâyenin önemli bir karakterinden, Ressamlar’ın 
ağzından dinliyoruz. Fakat anlatılan gerekçe okuru ikna 
etmeye yetmiyor; çünkü birlikte yaşarken aralarına surlar 
örecek denli birbirine düşman kesilen iki halkın böylesi bir 
noktaya gelişi, bir anda beliriveren bencilliklere bağlanıyor 
ve güçlü argümanlarla desteklenmiyor. Ayrılığa kimsenin 
itiraz etmeyişi, tüm Darlar ve tüm Genişlerin neden bi-
rörnek davrandığı gibi hikâyenin inandırıcılığı açısından 
önemli olabilecek unsurlar, herhangi bir toplum tahayyü-
lüyle ya da çözümlemeyle açıklanmıyor. 

Son bölümdeki buluşma sahnelerinde de nedensellik 
zemininin güçlü kurulduğunu söylemek zor. Çocuklar, 
kitabın başından itibaren anlatılan düzlemden ikinci bir 
düzleme geçip orada buluşuyor, el ele tutuşup mutlulukla 
iki kentin üzerinde yükseliyorlar. Ancak bu yeni düzlemin 
neresi olduğu, farklı dünyalara açılan kilitleri elinde tutan 
Çilingir’in kim olduğu, özellikle de Lata’nın buraya nasıl 
geçtiği fazla “büyülü” bırakılmış. Başlangıçtan itibaren sa-
tır satır örülen fantastik gerçeklik, barışın, göksel nitelik 
yüklenen ve son anda ortaya çıkıveren bir başka düzlem-
de ve “kendine benzemeyen biriyle arkadaşlık kurmak” gibi 
romantik bir çözümle sağlanmış olmasıyla, ayaklarımızın 
altından kayıp gidiyor. 

Ancak yine de LataŞiba, açtığı kapılar ve sordurduğu 
sorularla, derdini didaktik olmadan ortaya koyabilişiyle, 
okurun ilgisini son âna kadar canlı tutan hikâyeciliğiyle 
okunmayı hak ediyor.

/dunyalidergi

BAYİLERDE
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felsefesine katkıda bulundu. Bugün 
“Erasmus Programı” adı verilen, Avru-
pa’daki yükseköğrenim kurumlarının 
uluslararası tecrübeyi, kültürlerarası 
diyaloğu, üniversiteler arası rekabe-
ti artırmaya dönük işbirliği yaygınlık 
kazanmıştır. Erasmus, güzel sanatların 
ve bilimlerin yayılmasını, ortak bir an-
layış çatısı altında birleşmesini, yaratı-
cılarından biri olduğu hümanizmin ilk 
koşulu saydı. Dünyada olup bitenleri 
sıradan örneklerle açıklayan ve topar-
layan düşünme biçimine yönlendirdi. 
“Şöyle de düşünebiliriz,” diyerek dü-
şündüğünü ısrarla kovaladı. Çoğunlu-
ğun görmediği toplumsal ilişkileri an-
laşılır bir dille, hayatın içinden aldığı 
örneklerle açıkladı. Bir “köle” olarak 
işçilerden bahsederken şöyle der me-
sela: “Köleler kürek, çekiç, kazma, taş, 
kaya, ellerine ne geçirirlerse kuşanıp 
isyan etmeye kalktıklarında imparator 
onları katlediyordu. Jandarma ne güne 
duruyordu, zaten jandarmalar ken-
dileri de köleden başka bir şey değildi. 
Ordu ve polis böyle ortaya çıktı. Ve sa-
vaş böyle icat olundu.”

bakar. Böylece herkesin aynı biçimde 
düşündüğü bir duruma dair farklı bir 
bakış ortaya koyunca sanki kendi ken-
disiyle dalga geçiyormuş gibi görünür: 
“Sevgili dostlarım,” diye seslenen ne-
hir, konuşmasını şöyle sürdürür: “ben 
daima aynı yöne akmaktan, denizin 
içinde eriyip gitmekten sıkıldım artık; 
hem deniz, benim damak zevkim için 
fazla tuzlu. Gidip doğduğum köyü gör-
mek istiyorum. Geçerken de ailemizin 
bütün diğer kollarıyla kucaklaşacağım: 
Onların konuştukları şiveyi hâlâ anla-
yabiliyorum.” 

ORTAK AVRUPA KÜLTÜRÜ
Ben Erasmus’un Deliliğe Övgü’sü ile 

Bertrand Russell’ın Aylaklığa Övgü’sü 
arasında gizli bir alışveriş, akrabalık ol-
duğunu düşünürüm. Russell’ın boş ge-
zenleri övmesi ve devamında, eğer ay-
laklar olmasaydı içinde bulunduğumuz 
bilime ve tekniğe dayalı şartların oluş-
mayacağını belirtmesi, öğrenilmiş ola-
na karşı bir tutumdur. Onlar, çalışma-
yıp aylaklık yapanlar, dünya üzerinde 
atılmış somut adımların teorisyeni, yol 
göstericisidir. Russell çok tüketmenin, 
o tüketimi karşılamak isteyen insanı 
köleleştirdiğini, bu yüzden “yetinmeyi 
bilmek” gerektiğini ifade eder. İnsanla-
rın sınırsız ihtiyaçlarını karşılama iste-
ği için yoğun bir biçimde çalışmasının 
mutluluk, özgürlük doğurmayacağını 

söyleyerek, o güne dek birikmiş 
olan bakış açısını tersyüz eder.

Bundan beş yüz yıl önce 
Erasmus ne yapmıştır ki 

bugün onun adı etrafında 
kabul edilebilir bir öğreti 

meydana getirilmiştir? Eras-
mus, Avrupa’nın ortak bir 

sanat ve bilim çatısı altında 
birleşmesi için çaba sarf etti. 

Bu yolda çağının eğitim 

Kendisine verilen ad Gerard’dır; fa-
kat o kendisine “Erasmus” denmesini 
ister. “Erasmus” Yunancada “arzu” veya 
“aşk” anlamına gelir. Rönesans’ın bü-
yük ustalarından Erasmus Hollanda’da 
dünyaya geldi. Babası rahipti. Küçük 
yaştayken babasını kaybetti. Dinî bir 
eğitim alarak sonunda papaz oldu. 
Avrupa’yı gezdi. İngiltere’ye dostu Tho-
mas More’un yanına gitti; orada ünlü 
yapıtı Deliliğe Övgü’yü -kimi çeviriler-
de Deliliğe Methiye- yazdı. İki yüzyılı 
(XV. ve XVI. yüzyıllar) ucundan kena-
rından gördü. İsviçre’de öldü. Bugün 
Erasmus adı -özellikle ülkeler arası 
öğrenci transferinde- eğitim sözcüğü 
etrafında baskın biçimde kullanılıyorsa 
bunda Erasmus’un bundan beş yüz yıl 
önce insana, hayata, olaylara bakışın-
daki farklılığın, normalin dışına sızmış 
dikkatin rolü olsa gerektir. 

Erasmus alışılmış biçimde düşün-
mez; pek çok olaya, olguya tersinden 

Rönesans’ın büyük ustası, hümanizmin kurucularından Erasmus, ünlü yapıtı Deliliğe Övgü ile dönemin 
rasyonalite anlayışını eleştirmiştir. Metis Yayınları’nın “Küçük Filozoflar” dizisinden çıkan Erasmus ve 
Deliliğin Zilleri genç okurları ustanın düşünce biçimiyle tanıştırıyor.

Şeref BİLSEL
Kendinle dalga geçmeyi 
unutma!

Erasmus ve Deliliğin Zilleri
Claude-Henri Rocquet

Resimleyen: Celine Le Gouail
Çeviren: Ayşe Deniz Temiz

Metis Yayınları, 64 sayfa
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Tüm kitaplar bu yönü ile aynı zaman-
da küçük birer seyahat rehberi gibi.

David, kaldıkları otelde karşılaştığı 
yaşlı çiftin davranışlarından ve maske-
li adamla konuşmalarından şüphele-
nip onları takip ederken, Picasso’nun 
Peggy Guggenheim Müzesi’ndeki “Plaj 
Kızları” isimli tablosunun çalınmasına 
şahit oluyorlar. Bu arada sanat eseri 
hırsızları, küçük kardeşleri Thor’u da 
kaçırıyor. Eğlenceli bir sonla hırsızlar 
yakalanıp tablo müzeye dönse de dün-
yanın dört bir yanından çalıntı sanat 
eserleriyle kendine özel koleksiyon 
yapan gizemli Norveçlinin gözü artık 
onların üzerinde.

İkinci seçim hakkı küçük kardeş 
Thor’un olunca, ufaklığın çizgi roman-
larda gördüğü Mısır’a gitmek üzere yola 

genellikle ürkütücü rüyaları, daha önce 
gördüğü kişileri veya olayları ona ha-
tırlatmak isteyen mesajlar içeriyor. 
Olaylar Norveçli Bergvik ailesinin her 
bir üyesinin dünyanın beş farklı kıta-
sından birer ülke seçme ve ailece ora-
da bir tatile gitme planları ile başlıyor. 
Çekilen kura sonucu ilk seçim hakkını 
sanat tarihçisi olan anne kazanıyor ve 
Avrupa’da Venedik'e gidiyorlar. Seya-
hat kitapları yazarı olan baba, İtalya 
hakkında yazdığı yeni kitabının tüm 
aile bireylerinin katıldığı ortak aktivi-
teler bölümü için herkesin birlikte ka-
tılacağı programlar yapmış. Venedik 
karnavalı zamanında gerçekleşen se-
yahatte, San Marco Bazilikası ve gon-
dolla Büyük Kanal’ı gezerken anneleri 
de bildiği konuları onlara anlatıyor. 

2013 yılının Kasım ayında Kral 
V. Harrard ile Türkiye’yi ziyaret eden 
Norveç Kraliçesi Sonja’nın sanat tarih-
çisi olduğu gazete ve televizyon haber-
lerinde özellikle belirtilmişti. Norveçli 
yazar BjØrn Sortland da kitaplarında 
sanat bilgisini ve sevgisini pekiştiren 
konuları ele almayı tercih ediyor ve 
kraliçenin sanat tarihi konusundaki 
eğitimini özellikle belirtiyor. “Sanat 
Dedektifleri” adını taşıyan seride he-
yecanlı polisiye olaylar yaşanırken bir 
yandan da sanat eserleri ve antik kentler  
hakkında bilgiler, eski eser kaçakçılığı 
gibi konulara dikkat çekiliyor.

Kitaplar, 11 yaşındaki kahramanı-
mız David’in rüyaları ile başlıyor. 13 ya-
şındaki ablası Sissel onun abartılı bir ha-
yalgücü olduğunu düşünse de David’in 

Kültür ve macera iç içe!
Büyülü Fener Yayınları’nın çıkardığı 4 kitaplık “Sanat Dedektifleri” serisinde, annenin sanat tarihçi, 
babanın gezi kitapları yazarı olduğu Norveçli bir aile, dört farklı ülkede tatile çıkıyor ve her ülkede 
sanat tarihinin önemli eserleriyle ilgili maceralar yaşıyor. 

Şebnem AKALIN

Metis Yayınları’nın “Küçük Filo-
zoflar” dizisinden çıkan Erasmus ve 
Deliliğin Zilleri adlı kitapta Heraklit’ten 
Parmenides’e, Empedokles’ten Sokrates’e 
ve Sokrat’ın öğrencisi Platon’a; Diyojen, 
Epikür, Seneka, İbni Rüşd’e dek pek çok 
filozofa göndermede bulunulur. Kitap, 
Sorbonne’da profesörler topluluğunun 
önünde bir ders vermeye, konuşma yap-
maya hazırlanan Erasmus’un düşünce 
dünyasına götürür bizi. “Hoca” unvanı-
nı alması bu konuşmaya bağlıdır. Ondan 
beklenen her bir filozofu övmesi, felsefe-
yi yüceltmesidir. Oysa Erasmus bilinen-
leri tekrar etmekten zevk almayan, olay-
ların arka planını merak eden, dışarıdan 
bakmayı seven biridir. Tarihi ve olguları 
tersten okumayı sever. Onun gözünde 
“kitap” suya düşünce ıslanıp “patik” olur.

 Kitabı oluşturan anlatılar içinde 
sıradan şeylerden hareketle bize köle-
liği, kapitalizmi, orduyu, polisi, sava-
şı, en kestirme yoldan ustalıkla ifade 
eder. Hayatımızı belirleyen temel kav-
ramların nerelerden, nasıl doğduğunu 
sıradan olaylar içinden taşır. Felsefe 
yapmadan önce yaşamak gerektiğinin 
altını çizer. Okullarda çocuklara ve-
rilen askerî eğitimlerde koro halinde 
söylenen şarkıların onları başkalarına 

kin gütmeye teşvik ettiğini vurgular. 
Bütün bunlar inşa edilmeye çalışılan 
bir kule (Babil) etrafında söze dökü-
lür. Kule, imparatorluğu sembolize et-
mektedir. Kulenin bir tarafındaki kat-
lar yıkılırken diğer tarafı yükselir. Tıp-
kı Brecht’in “Tahterevalli” adlı şiirinde 
olduğu gibi: “ve ancak; / aşağıdakiler, 
aşağıda oturduğu sürece / kalabilirler 
orada. / yukarıda olamazlar çünkü, / 
ötekiler yerlerini bırakıp çıksalar yuka-
rı. / bu yüzden isterler ki; /aşağıdakiler 
sonsuza dek / hep orada kalsınlar. / çık-
masınlar yukarı.”

Erasmus, Babil’den geriye kalan tek 
şeyin savaş olduğunu ve bütün savaşla-
rın kardeş katli anlamına geldiğini söy-
ler. Anlatının sonunda saygın profesör-
ler Ersamus’un konuşması karşısında 
mahcup olur. Erasmus doktor unvanı-
nı alır. Anlatı biterken, kendini filozof 
sananlara, kitabın sonunda kafasına 
geçirdiği şapkanın ona seslenişini kul-
lanarak, yine kendi üzerinden cevap 
verir Erasmus: “İnsanlarla ve onların 
budalalıklarıyla alay etmeyi çok iyi öğ-
rendin Erasmus. Aferin. Ama en başta 
kendinle dalga geçmeyi unutma. Filozof 
olmanın püf noktası budur. Ahmakların 
en ahmağı kendini bilge sanan kişidir.” 
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Resimleyen: Trond Bredesen • Çeviren: Ebru Tüzel • Büyülü Fener Yayınları 
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koyuluyorlar. Anneleri bu kez onlara 
Gize piramitlerini, Krallar Vadisi’ni, 
Luksor ve Karnak’ı gezdiriyor. Fakat 
burada da, yaşlı bir İngiliz arkeolo-
ğun yönlendirmesi ile gittikleri köy-
de, kaybolan çocukların hikâyesiyle 
yüz yüze geliyorlar ve onlara yardım 
etmek isterken başlarına gelen olay-
lar serinin ikinci kitabının konusunu 
oluşturuyor. Hasta olan kızının teda-
vi masraflarını karşılamak için elinde 
bulunan antik Mısır eserlerini eski 
eser kaçakçılarına satmak zorunda 
kalan Mısırlı aileye yardım eden kah-
ramanlarımızın yaşadığı olaylar, tarihî 
eser kaçakçılığının uluslararası boyu-
tuna da dikkat çekiyor. 

Üçüncü kitap, Tomb Raider fil-
minin çekildiği Kamboçya Angkor 
harabelerinin, tarihî eser hırsızları 
tarafından nasıl yağmalandığını anla-
tıyor. Kraliçe Sonja’nın okul arkadaşı 
olduğunu söyleyen Norveçli sahte 
uzman, antik kentin taş eserlerinin 
üzerini kaplayan yosunları temizleme 

bahanesi ile bunları yurtdışına kaçır-
ma planları yapıyor. David’in Kmer 
kültürü konusunda uzman olan an-
nesinin bu planlara engel olacağını 
anlayınca onlara tuzak kurmaktan hiç 
çekinmiyor. Çocuklar balta girmemiş 
ormanda, James Bond filmlerini andı-
ran olaylar sırasında, yalnızca haydut-
larla değil, vahşi timsahlarla da müca-
dele etmek zorunda kalıyorlar. Tarihî 
eserlerin tüm insanlığın ortak mirası 
olduğu ve onları korumanın herkesin 
görevi olduğu, bu kitabın da temel  
konusu.

ULUSLARARASI SANAT HIRSIZLIĞI
Dördüncü öykünün geçtiği New 

York kentinde, uluslararası sanat 
hırsızlığının gizemini çözmek için 
her seferinde yardımlarına yetişen 
William Dayı da onlarla beraber. 
Zaten onlara yeni yolculukları için 
Amerika’ya gitmelerini öneren de o. 
Mısır’da çocukları tehdit edip kaçıran 
Ronald’ın New York’ta bir kez daha 

karşılarına çıkması ile gelişen olay-
lar sonunda okuru sürpriz gerçekler 
bekliyor. Bu sırada David’in annesini 
kandıran soyguncuların Van Gogh’un 
“Yıldızlı Gece” isimli tablosunu çal-
ması, William Dayı ile babalarını ka-
çıran kişilerin onları betondan birer 
heykele dönüştürmesi, Sissel’in bir 
Örümcek Adam tarafından soygun-
cuların elinden kurtarılması tam bir 
Hollywood filmini andırıyor. 

REHBERLİK DE YAPIYOR
Anneleri tüm yaşananlardan son-

ra başka ülkelere seyahatler yapmak-
tan vazgeçip Norveç’in güneyindeki 
huzurlu tatil beldelerine gitme fikrin-
de olsa da, “Sanat Dedektifleri” serisi 
farklı şehirlerde süreceğe benziyor. 
Olayların David’in ağzından aktarılı-
yor olması, o an hissettiği duyguları 
açıkça ortaya koyması hikâyeleri daha 
da gerçekçi kılıyor. Trond Bredesen’in 
çizimleri de serüvene ev sahipliği ya-
pan şehirleri, antik harabeleri, anlatı-
lan tabloları tanımak için güzel birer 
kaynak olmuş. Kapak içlerindeki çi-
zim haritalar, sondaki bilgi ve tavsiye 
sayfaları, İtalyanca-Arapça-Kmer di-
linde bazı sözcükleri öğreten minik 
sözlükler, turistler için hazırlanan gezi 
kitaplarını çağrıştırıyor.

Çağlar boyu çeşitli uygarlıklara 
merkez olan ülkemizde kültür ve sa-
nata önem veren yayınların giderek 
çoğalması, insanlığın ortak mirası 
olan eski eserleri koruma bilincinin 
çok küçük yaştan itibaren öğrenil-
mesi, gelecek için umutlarımızı art-
tırmakta. Yaz tatilini dört gözle bek-
leyen küçük meraklılara bu kitapları  
okumalarını tavsiye ediyorum.
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Paten mi yasak; kaykaya atlıyor! Yangın 
alarmıyla mı oynamak yasak; çekiyor! 
Okulda satış yapmak mı yasak; ağabe-
yinden aşırdığı gazozları peynir ekmek 
gibi satıyor! Kavga etmek mi yasak; dev 
gibi Katil Miller’ın tepesine atlıyor! Ta-
mam, dayak yiyor ama olsun! 

SORUN BENDE DEĞİL, SENDE!
Ceza alıyor, etüde kalıyor, okuldan 

atılıyor ama ne ki kuralların alayına is-
yanını bırakmıyor. Tam bir ergen gibi! 
Ergen demişken, elbette okulun en po-
püler kızına da âşık oluyor. Ha elbette, 
Rafe’ye beş para etmez bir çocuk gö-
züyle bakabilirsiniz ki çok yanılırsınız. 
O sadece herkes için belirlenen stan-
dart kurallara uyamıyor, bütün mese-
lemiz bu. Bir başka gözle baktığınızda, 
ki en çok cezaya kaldığı öğretmeni öyle 
bakıyor, Rafe’nin müthiş resim yete-
neğini keşfediyor ve... Yok, o kadar da 
değil, devamını okuyunuz. Ortaoku-
lun ve ergen olmanın ne çekilmez ne 
karanlık ne tatsız olduğunu, hem ya-
zarın üslubu hem de Chris Tebbetss’in 
gotik resimleri apaçık ortaya seriyor. 
Sorunun çocuklarda değil, sistemde 
olduğunu da! Ha unutmadan, evet di-
sipline gitmek o zaman çok sinir bozu-
cuydu ama şimdi hatırlayınca kahkaha 
atmaktan başka bir şey yapmıyorum.

disipline gönderen hocamın yüzünü 
hiç unutamam! 

Evet, yalandı ama ben ergendim! 
Üstelik kırmızı ayakkabının kime ne za-
rarı dokunurdu? Üzerime üzerime gel-
meyeceklerdi! Çünkü ortaokulda her 
şey yasak denizine dönüşmüştü. Nefes 
almak için yasakları kırmak gerekti. 
Çok şükür, hepsini yaptım! Hoca iki 
örgü yapmadığım saçımdan tutup çe-
kince, yapmayacağım işte diye ağlaya-
rak gidip üç numaraya vurdurmuştum. 
Ammaaa, arkada kocaman bir kuyruk 
bırakmayı da ihmal etmeden! Onu da 
bir güzel örmüştüm. Prezentabl’lık mı, 
buyrun sizin olsun! Saçsa saç, örgüyse 
örgü! Yani mesele şu: Ey öğretmen, er-
genle uğraşma, yenilgiye mahkûmsun! 

YASAKLAR YASAKLAR
İşte o yüzden, James Patterson’ın 

Ortaokul-Hayatımın En Kötü Yılları 
kitabını okurken, Rafe’yi o kadar iyi 
anlıyor, bağrınıza basmak ve anlattığı 
hikâyenin içinde olup onunla birlik-
te okulu, yeni korkunç arkadaşları ve 
zalim öğretmenleriyle omuz omuza 
çarpışmak istiyorsunuz! Yeminle! Çün-
kü Rafe Hacadoryan, tıpkı senin gibi, 
benim gibi bir ergen, tamam, belki bi-
raz daha fazla sorunu var. Berbat bir 
ağabey, ki kendisine Ayı diyoruz, her 
şeye karışan minik bir kızkardeş ve ai-
leyi geçindirmek için 24 saat çalışmak 
zorunda olan bir anne. Babanın esa-
misi bile okunmuyor! İşte bu ahval ve 
şerait içinde Rafe, ortaokula başlayın-
ca karşısında okulun kabadayısı Katil 
Miller, zalim öğretmenler ve binlerce 
ve on binlerce “yapılmaması gereken” 
buluyor. Damarlarındaki “deli kanı”yla 
öğretmenlerinin her yapma dediğini, 
yasak dediğini yapmaya karar veriyor. 
Üstelik bunu bir oyun şekline de geti-
riyor, her yasak olanı yaptığında arka-
daşı Sessiz Leo’dan puanları kapıyor. 
Okuldaki giyim kurallarına uymak şart 
mı; Rafe çırılçıplak okulda koşuyor!  

Hatırladıkça tüylerimin “tiken ti-
ken” olduğu zamanlar var elbet! Sıraya 
koysam, en başta ortaokul yılları gelir. 
Bırrrrr, evlerden uzak zamanlar ve iyi 
ki geçmiş! Hiç tanımadığın yaşıtların-
la aynı sınıfa tıkılmışsın, herkes bir-
birinden zalim. Bir taraftan ergenlik 
vurur, bir taraftan seni “adam etmek” 
için disiplin disiplin diye tepinen ho-
calar! Sonra o acayip dersler! Ama esas 
dert, öğretmenlerdir! Onlar da bilir 
ergensin, isyanlardasın, asinin önde 
koşanısın, o yüzden daha da çökerler 
boğazına. Her yaptığın hatadır, yan-
lıştır, saçmadır! Onlar yanlış dedikçe, 
yasak dedikçe, hata dedikçe, bilmezler 
ki, senin daha ısrarla ve şiddetle ya-
pasın gelir. Zaten, “Yassak çocuuum, 
disipline gönderirim valla,” lafları seni 
gram korkutmaz, daha da heveslenir-
sin. Yani en azından ben öyleydim. 
İlla da siyah ayakkabı diyen hocamın 
karşısına, üç kuruş fazla olsun kırmızı 
olsun ayakkabılarımla çıkıp saatlerce 
bağırmasını, azarlamasını, aşağılama-
sını dinledim mi, dinledim! Duydum 
mu, hayır! Yarınsı gri-lacivert sıkıcılı-
ğındaki üniformanın altına yine kır-
mızı ayakkabılarımı çekip ön sıraya 
ısrarla geçtim. Gözüktü disiplin yol-
ları. Çok da fifi! Çünkü en sonunda 
ağır darbe hazırlamıştım. “Hocam, ai-
lemin bana yeni ayakkabı alacak parası 
yok ki, bu ayakkabılar da ablamdan 
bana kalanlar,” diye yalandan ağlak 
sesimle savunmamı yapmıştım. Beni  

Ergenle uğraşma, 
yenilirsin!
Ortaokul-Hayatımın En Kötü Yılları’nın üzerinde “Çocukların Seçtiği Yılın Kitabı” yazıyor. Sebebini 
anlamak zor değil, hangimiz ergen olmadık ki! Üstelik Rafe’nin berbat bir ağbisi, her şeye karışan bir 
kızkardeşi ve aileyi geçindirmek için 24 saat çalışmak zorunda olan bir annesi var. 

Nazan ÖZCAN
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Ortaokul-Hayatımın En Kötü Yılları 
James Patterson

Resimleyen: Chris Tebbetss
Çeviren: Petek Demir

Altın Kitaplar, 272 sayfa
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Benliğini yeniden bulmak…

ve Amerikan dolarlarının aldığını fark 
eder. Amarok’un vurulduğu helikopte-
ri kullanan Kapugen’in ta kendisidir ve 
Kapugen, Miyax için yeniden ölmüştür.

Amerikalı yazar Jean Craighead 
George, Miyax ile Julie arasındaki gel-
gitleri, kültürel asimilasyon gerçeğini, 
zorunlu eğitim ve ekonomik bağım-
lılıklar yoluyla ortaya koyarken, bizi 
Eskimo halkının yalnızca yaşam alış-
kanlıklarını değil, doğa ile kurdukları 
bağı, benliklerini, inançlarını, dahası 
belleklerini yitirmesine sebep olan 
o dramatik sürece şahit ediyor. İlk 
kez 1972 yılında yayımlanan Kurtla-
rın Kızı Julie, doğal yaşamın ayrıntılı 
gözlemleri ile donatılmış, fakat diğer 
yandan kültürel hiyerarşinin varlığını 
iliklerimize kadar hissettiriyor ve alt-
tan alta feminist bir okuma imkânını 
da elde bulunduruyor.

* Eskimoların beyazlara verdiği ad.

Amy’den gelen, kapitalist dünyanın 
yaşam alışkanlıklarını (yazlık elbiseler, 
hamburgerler, colalar, tramvay ile gidi-
len yerler, kadife kaplı tiyatro koltukla-
rı, penceresinden Golden Gate’i gören 
pembe bir misafir odası) anlatan mek-
tuplar Julie’yi adeta büyüler ve Mekor-
yuk’taki hayatını gölgelemeye başlar.

ONLAR NAZİK KARDEŞLERİMİZ
Bir süre sonra, Kapugen’in aylardır 

denizden dönmediği haberiyle umudu-
nu yitiren Julie okula devam edebilmek 
için, babasının ayrılmadan planladığı, 
Naka’nın zihinsel engelli oğluyla ya-
pılan anlaşmalı evliliği kabul ederek 
Barrow’a gider. Burada insanlar geçim-
lerini büyük oranda, gussak᾿ların* satın 
aldığı, hayvan kürklerinden yapılma 
parka, bot gibi eşyalardan sağladığın-
dan, aileler üretim gücünü arttırmak 
için anlaşmalı evlilikler yapmaktadır, 
nitekim o da bu sürece dâhil olur. Ne 
var ki, herkesin güldüğü Daniel’ın 
Julie’ye gerçek bir evlilik talebiyle sal-
dırması üzerine Julie arkasına bile 
bakmadan orayı terk eder, buzda ilerle-
meye koyulur. Hedefi, Arktika Tundra-
larından geçerek San Francisco’ya var-
maktır. “Julie öldü. Ben artık Miyax’ım,” 
diyerek, Kapugen’den öğrendiği avcılık 
yöntemleri ve ruhunu taşıdığı Eskimo 
öğretileri ile o uzun yoldadır artık.

Miyax yolda bir kurt sürüsüyle kar-
şılaştığında Kapugen`in sözleri geçer 
aklından: “Kurtlar insan yemez, gussak 
uydurması bunlar, onlar nazik kardeş-
lerimiz.” Nitekim hayatta kalması kurt 
sürüsünden kabul görmesiyle müm-
kündür. Sürünün lideri Amarok, ıssız 
tundaralarda aylar süren hayatta kalma 
çabası içindeki Miyax’ı sürüsüne kabul 
eder, besler ve gözetir. Hikâyenin so-
nunda babası Kapugen ile tekrar karşıla-
şan Miyax, babasının hayatında Eskimo 
öğretilerinin yerini Batı kültürünün 

Aklımın bir süredir yollarda oldu-
ğu, yalnızca yolda olma fikrinin beni 
heyecanlandırdığı zamanlardan biriy-
di Kurtların Kızı Julie’yle karşılaşmam. 
Kitabı tavsiye eden dostumla, uzun bir 
yola yalnız çıkma fikri ve cesaretiyle 
ilgili konuşurken, Miyax ile yürümeye 
başlamadan bilemeyecektim, içimde 
yapacağım yolculuğun uzunluğunu.

Miyax bir Eskimo kızı. Babası Ka-
pugen ise bir avcı. Kapugen, karısının 
ölümünden sonra hayatındaki her 
şeyi bırakarak, Miyax ile fok avcıları-
nın kampına yerleşir. Fok avcılarının 
kampındaki yıllar Miyax için rüya gibi 
geçer. Ta ki bir gün yaşlı Martha teyze-
nin çıkagelip, Miyax’ın kanunen artık 
okula gitmesi gerektiğinde diretmesiy-
le tüm yaşamları değişene dek. O güne 
dek olan yaşamı Miyax için artık, Es-
kimolara özgü kuzey ışıkları tadında 
rengârenk anılar olarak kalacaktır.

YENİ YER, YENİ AD
Miyax okula gitmek üzere teyzesi-

nin yanına, Mekoryuk’a yerleşir. Yeni 
yaşadığı topluma uygun olarak adı da 
değişmiş, Julie olmuştur. Yeni haya-
tına kısa sürede adapte olur. Okulda 
İngilizce öğrenmeye başlar ve hatta 
San Francisco’dan bir mektup arkadaşı 
bile edinir. Ne var ki mektup arkadaşı  

Eserlerinde doğal yaşama dair ayrıntılı gözlemlere yer veren J. C. George, Newbery ödüllü kitabı 
Kurtların Kızı Julie’de, Eskimo halkının yalnızca yaşam alışkanlıklarını değil, doğa ile kurdukları bağı, 
benliklerini, inançlarını, dahası belleklerini yitirmelerine sebep olan o dramatik süreci anlatıyor. 

Aylin OMİNÇ

Kurtların Kızı Julie
Jean Craighead George

Çeviren: Begüm Kovulmaz
İş Kültür Yayınları, 155 sayfa
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yerleri ziyaret edilecekmiş,” diye açık-
ladı Oki.

“Ne işe yarayacakmış ki bu ziya-
retler?”

“E işte, ileride meslek seçiminde 
bize katkısı olurmuş. Ne yapacağımıza 
daha kolay karar verirmişiz.”

Oki ile Zet’in konuşmalarına ku-
lak misafiri olan Ezi lafa karıştı.

“Ben ne olacağımı şimdiden bili-
yorum.”

“Ne olacaksın? Komedyen mi?”

yaklaştı, sesi neredeyse arkadaşının 
kulağından içeriye akacaktı.

“Hex Dünya’ya gidip geldi ya... 
Belki bunun bir yan etkisi olabilir diye 
düşündüm. Dünya konusunu işlerken 
coğrafyacı Tonto anlatmıştı, orada er-
genlik başlangıcının belirtileri nere-
deyse on yaşına kadar inmiş. E biz de 
on bir yaşındayız...”

“Evet ama onların ömürleri kısa, 
bizimki gibi 500 yıl değil!”

Zet, az ileride Sez ile, tartışmaktan 
çok, kavga eder görünen Hex’e bak-
tı. Yüzü kıpkırmızıydı, yumruklarını 
sıkmış, neredeyse Sez’in suratına ya-
pıştıracak gibiydi.

“Hex’le birlikte Nen de gitti Dün-
ya’ya. Onda neden bu tür belirtiler 
yok, o zaman?”

Oki, “Belki Nen kız olduğu için...” 
diye sözüne başlamıştı ki, Zet’in sert 
bakışları karşısında hemen sustu.

İçinden, “Kızlarla da rahat konu-
şulmuyor ki! Hemen alınıyorlar,” diye 
düşünürken, yüksek sesle, “Tamam, 
belki başka bir nedeni vardır,” dedi. 
“Ama Hex’e tuhaf bir şeyler olduğu 
kesin. Onu hiç böyle görmemiştim.”

“Gidip Müdür Teltenek’le konuş-
sak mı?”

Oki, Zet’e şaşırarak baktı.
“Nasıl yani? Arkadaşımızı okul 

müdürüne şikâyet mi edelim diyor-
sun?”

“Hayır, canım, olur mu hiç? Bel-
ki Teltenek, Hex’le konuşur da derdi 
neymiş anlarız diye düşündüm...”

“O zaman Psipik’e gidelim daha 
iyi. Psikolog olan o. Müdürün başı za-
ten yeni yönetmelikle dertte.”

“Yeni yönetmelik mi? Yine saçma 
sapan kurallar mı getirdi bakanlık?”

Belli ki Zet’in yeni gelişmelerden 
haberi yoktu.

“Duymadın mı? Haftada bir, 
sınıfça anne ve babalarımızın iş 

“Kes sesini!”
“Çekil git, meteorböceği.”
“Evet, ben kırdım sınav tabletini, 

var mı bir diyeceğin?”
“Ne bakıyorsun öyle, tanıyamadın 

mı, yıldız patlağı?”
“Yoo, yanlışlık falan yok, bilerek 

çarptım sana.”
Ne oluyordu Hex’e böyle? Arkadaş-

larına kötü davranıyor, günlerdir her-
kesi tersleyip kırıyordu. Öğretmenden 
iki kez ceza almıştı ama akıllanmaya 
niyeti yok gibiydi. Her zamanki nazik 
ve düşünceli Hex gitmiş, yerine kaba ve 
hırçın biri gelmişti.

“Ergenliğe giriyor olmalı... O sü-
reçte böyle tuhaf davranışlar normal-
miş,” diye fısıldadı Zet, Oki’ye.

“Olamaz!” dedi Oki. “Hexonya 
tarihinde kırkından önce ergenliğe gi-
rildiği, hiç duyulmamış.”

“Evet ama...”
Zet sözünü yarım bırakıp sağına 

soluna bakındı. Hex’in yakınlarda 
olmadığından emin olmak istiyordu. 
İleride Sez ile tartıştığına göre, şimdi-
lik tehlike yoktu. Yine de Oki’ye iyice 

Hexonyalılarla tanışın!
Aytül Akal’ın Mandolin Yayınları’ndan çıkan “Fantastik Galaksi Serisi”nin ikinci kitabı Yine mi Uzaylı 
raflardaki yerini aldı. Kitaptaki kahramanlarının yaşı 11 ila 313 arasında değişen Hexonyalıların 
Dünya’yla sınavı kaldığı yerden devam ediyor.

Yine mi Uzaylı
Aytül Akal

Resimleyen: Gökçe Yavaş Önal 
Mandolin Yayınları, 160 sayfa

Kitap içi



32

Yeni Çarşı Caddesi No:74, 34430 Galatasaray,İstanbuL     
T.: 0212 245 8292     F.: 0212 245 6082     
www.cancocuk.com     cancocuk@cancocuk.com

     http://www.facebook.com/cancocukcom
     http://twit ter.com/Can_Cocuk

Yeni Çarşı Caddesi No:74, 34430 Galatasaray,İstanbuL     
T.: 0212 245 8292     F.: 0212 245 6082     
www.cancocuk.com     cancocuk@cancocuk.com

     http://www.facebook.com/cancocukcom
     http://twit ter.com/Can_Cocuk

Yeni Çarşı Caddesi No:74, 34430 Galatasaray,İstanbuL     
T.: 0212 245 8292     F.: 0212 245 6082     
www.cancocuk.com     cancocuk@cancocuk.com

     http://www.facebook.com/cancocukcom
     http://twit ter.com/Can_Cocuk

Yeni Çarşı Caddesi No:74, 34430 Galatasaray,İstanbuL     
T.: 0212 245 8292     F.: 0212 245 6082     
www.cancocuk.com     cancocuk@cancocuk.com

     http://www.facebook.com/cancocukcom
     http://twit ter.com/Can_Cocuk

Yeni Çarşı Caddesi No:74, 34430 Galatasaray,İstanbuL     
T.: 0212 245 8292     F.: 0212 245 6082     
www.cancocuk.com     cancocuk@cancocuk.com

     http://www.facebook.com/cancocukcom
     http://twit ter.com/Can_Cocuk

Yeni Çarşı Caddesi No:74, 34430 Galatasaray,İstanbuL     
T.: 0212 245 8292     F.: 0212 245 6082     
www.cancocuk.com     cancocuk@cancocuk.com

     http://www.facebook.com/cancocukcom
     http://twit ter.com/Can_Cocuk

Yeni Çarşı Caddesi No:74, 34430 Galatasaray,İstanbuL     
T.: 0212 245 8292     F.: 0212 245 6082     
www.cancocuk.com     cancocuk@cancocuk.com

     http://www.facebook.com/cancocukcom
     http://twit ter.com/Can_Cocuk

Satır arasındaki
sırların peşinde...

R
es

im
le

r:
 S

ed
at

 G
ir

g
in

R
es

im
le

r:
 S

ed
at

 G
ir

g
in


