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İyi Kitap’ta bu ay…

İçimizi ısıtan haziran güneşi değil sadece, 
yaklaşan yaz tatili vesilesiyle dinginleşen 
yaşamda okunmayı bekleyen kitapların 

heyecanı da var. Mo Williems’ın uyumak 
istemeyen, dalavereci güvercini gece 
yatmamak için okurlarla pazarlığa 
oturuyor ve sizi ikna etmek için her 
yolu deniyor; hazırlıklı olun! Anne 

Hofmann Balıkçı Osman’ında balıklarıyla, 
martılarıyla, denizle sarmaş dolaş 

İstanbul’un masmavi bir panoramasını 
çiziyor. Bilindik bir masalın toplumsal 

cinsiyet rolleri açısından ters yüz edilmiş 
hâlini okumak isterseniz Babette Cole’ün 
Külprensi sizi bekliyor. Disleksili çocuklar 
ve onların eğitim sürecine yaklaşımla ilgili 
iki kitabı, Greg’in Zaferleri ile Dorilenya’yı 

pedagog Elif İpek bizim için inceledi. 
Şemsiyesi’ne Saklanan Adam, Bink ve Gollie 
ikilisinin maceraları ve Angela Nanetti’nin 

Kuyrukluyıldız Eken Adam’ı bu ayın 
dikkat çeken kitapları arasında. Kitaplar 

da haziran güneşi gibi içimizi ısıtıyor 
dedik ama yanarak değil, okunarak elbette. 
Makus talihine yenik düşüp selüloz eritme 

kazanında ömrünü tamamlamak üzereyken 
kurtarılan bir kitabın öyküsünü okumak 

isterseniz Sahaf Dükkânına buyurun. 
Yolunuz ve zihniniz aydınlık olsun... 

Küçük yaşlardan itibaren okumaya 
başlayan herkesin yolu Jules Verne’le 
kesişmiştir. Yaşadığı dönemin ardılı 
olan çağda, bir asır kadar önce yazdı-
ğı eserlerindeki fantastik öngörülerin 
çoğunun art arda gerçekleşmiş olması, 
bunların, üzerinde ciddi biçimde kafa 
yorulmuş bilimsel temelli öngörüler 
olduğunu zaman içinde göstermiştir 
adeta. Yazıldığı dönem için uçuk gibi 
görünen fantastik olayları bu denli iyi 
anlatması, yazarın pozitif bilimlerin 
muhtelif dallarına bir hayli ilgi duy-
masından ve bilgi birikiminin yanı 
sıra, sahip olduğu engin hayalgücünü 
de etkili biçimde kullanarak elindeki 
malzemeyi kurgulayabilme becerisin-
den ileri gelir kuşkusuz. Bütün bunlara 
seyahat etme merakı da eklenince Kap-
tan Grant’ın Çocukları gibi doyurucu 

Sizin Jules Verne’iniz 
hangisi?

bir macera romanının ortaya çıkması-
na herhâlde şaşırmamak gerekir.

19. yüzyılın ikinci yarısına yaklaşır-
ken “Britannia” adlı gemi, yeni koloni 
arayışıyla İskoçya’dan yola çıkar. On-
larca tayfa barındıran bu koca gemi-
nin idaresi Kaptan Harry Grant’tadır. 
Geçmişi daha eskiye dayansa da, İs-
panya ve Portekiz menşeli denizcile-
rin öncülüğünde coğrafî keşifler 15. 
yüzyılda büyük ivme kazanmıştır. Za-
man içinde dünyanın dört bir yanın-
da ulaşılan yeni toprak parçaları 19. 
yüzyıl itibarıyla sömürgeci güçlerce 
büyük oranda bölüşülmüştür. Böyle 
bir ortamda yola çıkan Britannia’nın 
akıbeti ise geçen iki yılın ardından bir 
bilinmeze sürüklenmişken, karşılaşıl-
ması güç bir tesadüf, Kaptan Grant’ın 
bizzat kaleme aldığı acil durum mesa-
jının Edward Glenarvan’a ulaşmasını  

Jules Verne’i 
daha çok “yarı-
bilimsel”, 
fütüristik 
romanlarıyla 
tanırız. Kaptan 
Grant’ın Çocukları 
olağanüstü bir 
deniz yolculuğunu 
anlatır, Karpatlar 
Şatosu ise mistik 
öğelerle bezeli bir 
gerilim öyküsüdür. 
Artık Verne’in 
gün yüzüne 
çıkan öyküleriyle 
de tanışmanın 
zamanı... 

sağlar. Eldeki veriler Grant’ın hâlâ ha-
yatta olabileceğine dair umutları ye-
şertir. Ne var ki birtakım koordinatlar 
içeren mesajdaki sözcüklerin çoğu si-
linmiştir; çünkü yazıldıktan sonra bi-
rilerine ulaşması umuduyla bir şişenin 
içinde denize atılmıştır. 

Duncan adında muazzam bir ge-
miye sahip, varsıl olduğu kadar da iyi 
yürekli bir İskoç soylusu olan Glenar-
van, mesajı Kaptan Grant’ın yakınla-
rına iletmek için gazeteye ilan verir. 
Kaptan’ın çocukları Robert ve Maria 
ilanı görür görmez kendisine ulaşın-
ca, kayıp denizcinin bulunması için 
gemisi ve ekibiyle gönüllü olur İskoç 
lordu. Böylece Kaptan Grant’ın izinde 
Avrupa’dan başlayıp Okyanusya ve Gü-
ney Amerika’ya uzanan oldukça heye-
canlı ve yer yer tehlikeli bir maceraya 
yelken açar.



2

Romanın birbirinden farklı kül-
türlere ait ritüellere dair ve dönemine 
göre oldukça ilgi çekici coğrafî bil-
gilerle bezeli olması, okurun ilgisini 
de canlı tutuyor. Aslında üç kitaptan 
oluşan roman, yanılmıyorsam tek cilt 
olarak ilk kez Alfa Yayınları tarafın-
dan basılmış; sebebi belki de budur. 
Bununla birlikte, kitabın hacmin-
den gözü korkup okumakta tereddüt 
edenlerin, okumaya başladıktan son-
ra tereddüdünden eser kalmayacağını  
rahatlıkla söyleyebiliriz.

ESRARLI BİR ŞATO 
Hikâyenin karakterleri arasında 

özellikle, Kaptan Grant’ı aramaya ko-
yulan ekibin gemisi Duncan’a kazara 
binen coğrafya profesörü Paganel’in, 
belki de maceranın seyrini değiştiren 
gizli ana karakter olarak sivrildiğini 
belirtmek gerekir. “Olağanüstü Yol-
culuklar” serisinin ikinci halkası olan 
Kaptan Grant’ın Çocukları’nı okumak, 
özellikle öğrenmeye meraklı çocuklar 
ve keşfetmeye meraklı gençler açısın-
dan hoş bir deneyim olacaktır. 

Jules Verne akıllarda çoğunlukla 
“yarı-bilimsel” diye de tabir edilebile-
cek fütüristik kitaplarıyla yer ettiğin-
den, “Olağanüstü Yolculuklar” seri-
sinin üçüncü kitabı Karpatlar Şatosu, 
ilk bakışta muhtemelen birçok okura 
yazarın eserlerinin genel profili dışın-
da seyreden bir öykü olduğu izlenimi 
verecektir. 

Ana hatlarıyla, birtakım doğaüstü 
varlıklar tarafından kuşatıldığına, bu 
yüzden uzak durulması gerektiğine 

inanılan bir şatoyu ve günümüz Ro-
manya sınırları içinde kalan Transil-
vanya bölgesinde yaşayan köy aha-
lisinden bazı gönüllülerin, şatonun 
korkulan ama bir yandan da merak 
edilen gizemini çözmeye çalışırken 
yaşadıklarını anlatıyor kitap. Kitabın 
ilk ve son kısımları arasında kurulacak 
nihai bağlantıya gelmeden, arada ge-
çen ve romanın büyük kısmına hâkim 
olan macerayı “otonom”, yani yarı-ba-
ğımsız bir bölüm olarak değerlendirir-
sek, oldukça mistik öğelerle bezeli bir 
gerilim öyküsünün muhatabı olduğu-
muzu düşünebiliriz. Ne var ki yazarın 
derinliği ve her daim öngörüye sahip 
hayalgücünün bir noktadan sonra bu 
tarz bir öyküde dahi ortaya çıkıverişi-
ne tanık olunca şaşırmadan edemeyiz. 

Yazarın alışılmış tarzından farklı 
olarak niteleyebileceğimiz kısımların 
kitabın bütününe oranla fazlalığı, ka-
rakterlerin –söz gelimi Kaptan Grant’ın 
Çocukları’nda olduğu kadar– derinle-
mesine işlenmemiş olması, Karpatlar 
Şatosu’nu kötü bir öykü yapmıyor ke-
sinlikle; kitabın başı ve sonu arasında 
örülen bağlantının yanı sıra, ilgili bö-
lümlerde ustalıkla kullanılan alaycı an-
latım dahi tek başına kitabı okumaya 
değer kılacak kadar keyifli. 

GÜN YÜZÜNE ÇIKAN ÖYKÜLER 
Verne’in toplam eser sayısı kesin 

olarak bilinmiyor; fakat Türkçeye çev-
rilen kitaplarının sayıca henüz çevril-
meyenlerin gerisinde olması muhte-
mel. Elma Yayınevi bu duruma el atıp 
yazarın daha önce çevrilmemiş bazı 
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öykülerini üç kitaplık bir seri hâlinde 
(Öyküler 1, 2, 3) yayımlamaya karar 
vermiş. Toplamda on beş öykü bulu-
nan ilk iki kitapta yer yer tarihsel, yer 
yer yine fantastik ve bazen de mizahî 
öykülere rastlıyoruz.

Yazarımız bu öykülerde de deniz-
ciliği merkezine alan maceralar an-
latmayı sürdürüyor. Bunun dışında, 
özveriyle harmanlanarak yapılan iyi-
liğin kritik bir anda kişiyi nasıl kur-
tarabileceğine ya da para düşkünlüğü 
yüzünden insani duyarlılığını yitirmiş 
bir doktorun hazin sonuna dair ders 
verir nitelikte hikâyelere de rastlıyo-
ruz. Verne, milenyumun hastalıktan 
ve pasaktan arınmış ideal kentini zih-
ninde nasıl tasarladığını da fütüristik 
bir dille aktarıyor. 

Öyküler 2’de geçen, yazıldığı dö-
nemden bin yıl sonrasını konu alan, 
“2890’da Bir Amerikan Gazetecisinin 
Günü” adlı öyküyle bağlantılı olarak 
kitabın sonunda geçen anekdotun ise 
şahsen ilginç bulduğum bir özelliği var. 
Öykü her ne kadar Verne’den okumaya 
alıştığımız öykülerden farklı değilse de, 
anlatılana göre Jules Verne, bir dostuna 
yazdığı mektupta, bu öyküyü aslında 
oğlu Michel’in kaleme aldığını yazıyor! 
Bu belki de öykünün baba ünü aracılı-
ğıyla daha fazla kişiye ulaşması saikiyle 
başvurulan bir yöntemdi.

Velhasıl, Öyküler serisi, daha çok 
romanlarıyla bilinen Jules Verne’in öy-
külerinin de bilinmeye değer olduğunu 
gösteriyor. 

Sinan KAZAK

Öyküler 1
Jules Verne

Çeviren: Sevgi Şen
Elma Yayınevi, 188 sayfa

Öyküler 2
Jules Verne

Çeviren: Sevgi Şen
Elma Yayınevi, 176 sayfa

Karpatlar Şatosu
Jules Verne

Çeviren: Işık Ergüden
Alfa Yayınları, 247 sayfa

Kaptan Grant’ın Çocukları 
Jules Verne 

Çeviren: Işık Ergüden 
Alfa Yayınları, 742 sayfa
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“eğip büküp şurasını burasını değişti-
rirken” ortaya herkesin ilgisini çeken 
ufak tefek oyuncaklar ve alet edevat 
çıkıyor. Akşam gezintiye çıkan insan-
lar beğendiklerini satın alıp Osman’ın 
çerçöp dağını eritiyor. Oyuncakları, 
alet edevatı alan, geceyi ışıl ışıl aydın-
latıyor mutluluktan. Karanlıkta, dara-
cık İstanbul sokaklarında, Osman’ın 
ıvır zıvırlarının arasından bir şey bu-
lup evin yolunu tutanların resmedil-
diği sahneye uzun uzun bakmaktan 
kendimi alamadım. 

Ben böyle hülyalara dalmışken hi-
kâyeyi martıların ağzından dinlediğimi 
unutmuşum tabii. Hemen kendilerini 
hatırlattılar. Neyse ki yüreği de pala 
bıyıkları kadar kocaman olan Osman, 
bütün gün peşine takılan martıları 
unutmayıp onların karnını doyurdu da 
bizim gevezelerin sesi kesildi. Son sah-
nede hepsi gayet mutlu görünüyordu. 

Balıkçı Osman’ın yazarı ve çize-
ri Anne Hofmann, hayır İstanbul’da 
değil, Berlin’de yaşıyor! Resimler öyle 
gerçekçi ve bir o kadar da masalsı ki 
İstanbul’da yaşıyor sandım. Martıların 
başrolde olduğu, kedilerin uzaklardan 
eşlik ettiği, sımsıcak bir İstanbul kitabı 
bu. Bahse girerim, kitabı okurken tab-
lo gibi resimlere uzun uzun bakmak-
tan hikâyenin neresinde olduğunuzu 
unutacaksınız.

deniz kenarı dışında ilginç yerlerde de 
“pılı pırtı” toplarken rastlıyoruz ona. 
Yani yaptığı iş lodosçularınkinden bel-
ki biraz daha farklı ama çok eğlenceli 
olduğuna şüphe yok. 

Gelelim iki aç martıyla pala bıyıklı 
Balıkçı Osman’ın macerasına... Ama 
unutmadan ekleyelim, hikâyemizi 
martıların ağzından dinliyoruz. Çok 
ama çok aç iki martı, resimlerden 
anlaşıldığı üzere sabahın erken sa-
atlerinde, oltası ve seyyar arabasıyla 
yollara düşen Osman’ı gözlerine kes-
tiriyorlar. Eh, Osman balığa gidiyor, 
martıların da karnı çok aç demiştik. 
Harika bir ekip! Osman, yine resim-
lerden anladığımız üzere oltasını Ga-
lata Köprüsü’nden denize sallandırı-
yor. Martıların ağzının suyu akadur-
sun, Osman hiç balık yakalamıyor! 
Martılar bekliyor, bekliyor, bekliyor. 
Hatta sonra Osman’ı oltasıyla bir evin 
çatısında bile görüyor, ona yardım et-
meye çalışıyorlar. Ama Osman hiç 
balık yakalamıyor. Peki, ne yakalıyor? 
Martılardan dinleyelim: “Osman’ın 
çerçöpten başka bir şey tuttuğu yoktu. 
Unutulmuş, kaybedilmiş, çöpe atıl-
mış şeyler... Uzun lafın kısası, oltasına  
balık hariç her şey takıldı.”

Osman, günün sonunda “pılı pırtı” 
arabasına “ıvır zıvırlarını” doldurup 
düşüyor yollara. Hava kararınca da 
deniz kıyısına oturup oltasına takılan 
çerçöple uğraşmaya başlıyor. Onları 

Eskiden, “lodosçuluk” diye bir mes-
lek varmış. Eski bir İstanbullu olan ba-
bama sordum, o bile bilmiyor. O kadar 
eski yani. Ben de bundan yıllar önce, 
çocukken ve şimdiki hâlime göre çok 
daha meraklıyken, Atlas dergisini ka-
rıştırdığım sırada denk gelmiştim bu 
mesleğe. Efendim, “Nedir bu lodosçu-
luk?” derseniz hemen anlatayım: Ilık 
ılık esen güzelim lodos rüzgârının ha-
vayı yaladığı günlerde, kıyıyı döven dal-
gaların denizden sahile sürükledikleri-
ni toplamaya lodosçuluk deniyormuş. 

Belki yüzerken, belki vapurun 
yan çarkında güneşin tadını çıkarır-
ken, belki de martılara simit atarken 
farkında olmadan denize düşürdük-
lerimizi ya da kumsalda oyun oynar-
ken dev bir dalgaya kaptırdıklarımızı 
lodoslu günlerde deniz kıyıya bıra-
kırmış. İşte böyle zamanlarda kıyıya 
gidip kıymetli ziynet eşyaları arayan-
lara lodosçu denirmiş. Kıymetsiz eşya-
ları toplayanlara da “lodosçu” denir mi 
bilmiyorum. Belki de onlara “pılı pırtı-
cı” deniyordur. İstanbul’da bu mesle-
ğin ne zaman ve neden yok olduğunu 
anlamak hiç zor değil. Belki Ege’de ya 
da Akdeniz’de hâlâ devam ediyordur,  
kim bilir...

Bana ta çocukluğumda, dergi say-
falarında denk geldiğim bu mesleği 
hatırlatan kitabın adı Balıkçı Osman. 
Ama Balıkçı Osman değerli eşyaların 
değil, “pılı pırtı”nın peşinde. Üstelik 

Adında İstanbul gizli
Kedileri, martıları, balıklarıyla deniz kenti İstanbul’u bir resimli çocuk kitabına nasıl taşırsınız? 
Berlin’de yaşayan Anne Hofmann, Balıkçı Osman’da bu işi hakkını vererek başarmış. Denizle sarmaş 
dolaş bir kentin büyüsünü hem sözcükler hem de renklerle aktarmış.

Ezgi BERK

Balıkçı Osman
Anne Hofmann

Çeviren: Şeyda Öztürk
Yapı Kredi Yayınları, 32 sayfa



4

o gülümsemenin akıbeti ne olurdu 
bilmiyorum. Acaba yine aynı biçimde 
gülümsetir miydi okurunu? Galiba, 
gülümsemenin kaynağı, masalın tam 
da ezber bozan karakterinden doğan 
absürtte gizli. “Pantolon üzerine uy-
duysa seni eve götürüyorum,” absürt-
lüğü, “Ayakkabı ayağına uyduysa seni 
eve götürüyorum,” absürtlüğüne göre 
daha doğrudan bir ifade gücüne sahip; 
elbette yine cinsiyet rollerini kanıksa-
mış olmamız nedeniyle. 

Ama Külprensi sadece Külkedisi 
ile değil, kendisiyle de absürdün mey-
danında karşılaşıyor. İri ve kıllı olmak, 
ergen erkeklerin hâlâ en büyük arzusu 
mudur bilemiyorum ama bizim öğ-
rencilik yıllarımızda bir anlamı vardı 
bunun. Neyse, masalın sonunda o iri 
ve kıllı ağabeylerin başına gelenlerin 
pek de iç açıcı olmadığını söyleyelim. 

kıyafet. Ve son olarak Külprensi’nin 
iri, kıllı bir erkeğe dönüşmesi için 
sallar değneğini. Ancak iri ve kıllı bir 
maymuna dönüşür prens. Fakat ayna-
daki yansıması yakışıklı bir erkek gö-
rünümünde olduğu için arabayı ayağı-
na paten gibi geçirip diskonun 
yolunu tutar. Bir peri gelip 
zayıf olanı kurtarmıştır. Hiç 
değilse gece yarısına kadar! 

Diskoya giremeyecek ka-
dar iri olduğunu fark eden 
prens, otobüse binip eve 
dönmek ister ve durakta bir 
prensesle karşılaşır. Ama tam 
o anda saat gece yarısını vurunca 
eski hâline döner. Prenses ise bizim 
sıska prensin onu iri ve kıllı maymun-
dan kurtardığını düşünür. Fakat büyü 
bozulunca çok utanan prens koşarak 
uzaklaşır ve bu arada pantolonunu 
düşürür! Ertesi gün hemen duyuru 
yapılır: “Ülkenin tüm prensleri pan-
tolonu denesin! Prenses Şekerkuruş,  
pantolonun sahibiyle evlenecek.”

Bir Külkedisi uyarlaması olan bu 
masal, artık ezbere bildiğimiz ve tu-
haftır, kendi çocuklarımıza da okudu-
ğumuz bir dizi peşin hükmü sorgula-
mamıza yardım edebilir belki. Mesela 
Külkedisi masalında erkeğin kaderine 
düşen şey gayet kabul edilebilirdir. 
(Hiç tanımadığınız bir kadınla ne pa-
hasına olursa olsun evlenmeye karar 
vermek, masal bile olsa riskli görü-
nebilir tabii. Fakat sonunda yakışıklı 
prens, ülkenin en güzel ve hamarat kı-
zını bulabildiğine göre lüzumsuz kay-
gıların pençesindeymişiz!) Öte yan-
dan hatırlayacaksınız, masalda kadın-
ların payına düşen şey pek ağırdır. Kız 
kardeşlerin birbirlerinin ezeli rakibi 
gibi davranmaları bir yana, ayağını 
o zarif ayakkabıya sığdırabilmek için 
kadınların verdiği mücadele, çektiği 
eziyet… Üstelik bütün bunları huyu-
nu suyunu bilmedikleri bir adam için 
yapmaları… 

Külprensi, tuhaf bir biçimde, insa-
nı gülümseten bir masal. Arka planda 
Külkedisi masalının bilgisi olmasaydı 

Bir Külkedisi “uyarlaması” olan 
Külprensi ezber bozan, soru sorduran 
bir masal. Ezberimiz neydi, bu ma-
salla hangi soruları sormaya başladık 
faslından önce, “uyarlama” vurgusuna 
değinmek gerek. 

Babette Cole’ün yazıp resimle-
diği bu küçük masal kitabı, Grimm 
Kardeşler’in ünlü Külkedisi masalının 
tipik vurgularını koruyarak, erkeklerle 
kadınları ters yüz etmiş. Böylece er-
kekler kadınların, kadınlar da erkekle-
rin kaderini paylaşmış. Masalda bu kez 
çelimsiz, sivilceli ve pasaklı bir prens 
ile onun iriyarı, kıllı, kendini beğen-
miş, varsa yoksa dans, eğlence peşinde 
koşan üç ağabeyi var. Ebeveynlerse or-
tada yok. Külprensi’nin çelimsiz ve pa-
saklı olması, onun doğasından mı kay-
naklanıyor, yoksa başına olmadık işler 
mi gelmiş, bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, 
ağabeyleri vur patlasın çal oynasın eğ-
lencedeyken, Külprensi’nin evin tüm 
işini tek başına üstlendiği, ağabeyleri 
gibi iri ve kıllı olmanın hayaliyle yaşa-
dığıdır. Zayıf olan, eve mahkûmdur ve 
hayalleri dışında bir varlığı yoktur. 

PANTOLONUNU DÜŞÜREN PRENS!
Külprensi bir gün yine ev işleriyle 

uğraşırken, bacadan sıska ve pasak-
lı bir peri düşer. Külprensi’nin tüm 
dileklerini gerçekleştireceğini söyler. 
Önce, balkabağı yerine bir konserve 
kutusunu arabaya dönüştürür; ne ya-
zık ki ola ola bir oyuncak araba olabilir 
konserve kutusu. Derken peri, prensin 
üzerindeki paçavralardan bir takım 

elbise yaratmak ister ama aksi gibi 
bir mayoya dönüşür 

Ünlü yazar Babette Cole’ün Türkçeye çevrilen ilk kitabı Külprensi, Külkedisi masalını toplumsal cinsiyet 
rolleri açısından tepetaklak ediyor. Bu kez karşımızda ablalarının zulmüne maruz kalan zarif bir genç 
kız yerine, abileri tarafından sömürülen çelimsiz bir delikanlı var.

Defne ULUSEzber bozan uyarlama

Külprensi
Babette Cole

Çeviren: Coşkun Şenkaya
Kuraldışı Yayınları, 32 sayfa 
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Tek satır yazı içermeyen sözsüz kitaplarda hikâyenin kurucu unsuru resmin ta kendisi olunca, okura da 
hikâyeyi kendi hayalgücü ve kavrayış dünyasına göre yorumlamak düşüyor. Aynen, İranlı sanatçı Nazli 
Tahvili’nin Kâğıttan Şehir adlı kitabında olduğu gibi...

Sema ASLANSessiz kitapların  
çocuk failleri

“Boş bilinç” ile “dünyanın varlığı” 
arasında tek bir adım kalır. Kuşunu 
oradan kurtarmak için mi, yoksa o 
varlığın cazibesine yüz çeviremeye-
ceğinden mi bilinmez, o adımı atar... 

İÇERİSİ VE DIŞARISI
Bu bir yorum. Sizinki bambaşka 

olabilir. (Mesela sekiz yaşındaki kızım, 
hikâyenin finalini şöyle yorumladı: 
“Dışarıda kâğıttan hiçbir şey yoktu; tek 
bir kuş hariç. Onu da zaten çocuk yap-
mıştı.” Bir tür hayal kırıklığına vurgu 
yapmayı tercih etti özetle.) 

Bu tür kitaplar, okurunu genelde 
oyun kurmaya yönlendirir. Böylelikle 
hem mesela bir dikkat çalışması ya-
pılabilir hem de yaratıcılığın sınırları 
genişletilebilir. Kâğıttan Şehir, “okun-
maya” daha meyilli bir kitap diye 
düşünüyorum. Düşünsel güzergâhı, 
hikâyenin izleyeceği hat, esnemeye 
çok uygun değil sanki... Yeni sapak-
lara girip çıkmaya daha yatkın, okuru 
yönlendirmeye daha uzak olabilirdi 
belki de. Çizer, kahramanının kendine 
bambaşka bir dünya kurduğunu anlat-
makta son derece başarılı. “İçerisi” ve 
“dışarısı” ayrımı da kuvvetli. Sadece, 
bu belirleyicilik yerine, oyuna ve ya-
ratıcılığa biraz daha yer açması, oku-
runu, tıpkı o küçük pencereden dışarı 
çıkmaya cesaret eden çocuğu olduğu 
gibi ayartması ne hoş olurdu...

kadar belirgin bir şekilde çıkmamıştı 
karşımıza. Sınırları çok esneyebilen 
bir hikâyeyi yorumlayabilmek, aslında 
herkesin kendi özgün hikâyesine va-
rabilmesi demek. İranlı sanatçı Nazli 
Tahvili’nin çalışması olan Kâğıttan 
Şehir, tüm nesne ve duygu dünyasını 
kâğıtlardan kuran bir çocuğun mace-
rasını anlatıyor. Bomboş bir odada, 
tamamen boş bir bilinçteymiş gibi 
oturan çocuk, küçük bir pencereden 
içeri giren güneş ışığının aydınlığında 
kendisine kâğıttan evler, o evlerin açıl-
dığı sokaklar, belki sokakların vardığı 
kâğıttan sahiller, denizler ve gemiler; 
bu mutlu ve uyumlu kâğıt dünyasında 
el ele, yan yana duran, gülümseyen in-
sanlar, dostlar yapar. Özetle, kendine 
kâğıttan bir dünya kurar. Fakat sonra 
küçük pencereden içeri ansızın bir 
kuş girer. Kuş, tüm dengeyi bozarca-
sına kestirilemez bir güzergâhta ka-
nat çırparken, kâğıt insanlar da sanki 
onu izler, hatta ona ulaşmaya çalışır. 
Küçük çocuk, belki de kâğıttan dünya-
sının, insanlarının, dostlarının kuşun 
peşinden gidebileceği korkusuyla, bu 
kez kâğıttan kuşlar yapar. Hatta onla-
rı uçurmaya çalışır, ancak başaramaz. 
Derken kuşlarından biri pencereden 
dışarı çıkar. Çocuk, yine kâğıtları kul-
lanarak bu kez bir merdiven yapar ve 
tırmanıp pencereden dışarı bakar... 

“Resim-kitap”, 
“resimli kitap” ve “sessiz kitap”, çocuk 
edebiyatı üzerine çalışan yazar, çizer, 
akademisyen ve edebi-
yatseverlerin araştırdığı 
kavramlar. Her biri, bir 
başka içeriğe, bir başka 
üsluba ve biçime işaret ediyor. “Re-
sim-kitap” ile “resimli kitap” arasındaki 
fark, “sessiz kitap” ile kıyaslandığında 
çok bariz değil, ince bir ayrım gibi du-
ruyor. Resimli kitaplar, adından da an-
laşılacağı üzere, hikâyenin resimlerle, 
illüstrasyonlarla desteklendiği kitap-
lar. Görsel unsur, hikâyeyi tamamla-
mak üzere kullanılıyor bu kitaplarda. 
Resim-kitap ise metin ile görselin iliş-
kisinde metnin lehine bir dengenin 
olmadığı ve çoğu zaman resmin öne 
çıktığı kitaplara verilen isim. “Picture 
book” adıyla da anımsanabilecek olan 
bu kitaplarda hikâye daha çok resimle 
anlatılıyor. 

HİKÂYE ANLATAN RESİM
Redhouse Kidz’in özellikle vurgu-

ladığı “sessiz kitap” ise bu ikisinden 
bütünüyle farklı. Bu kitaplarda tek 
kelime, tek satır yazı yok. Hikâyenin 
kurucu unsuru, resmin ta kendisi. 
Okur ya da izleyici kişi yazarın/çize-
rin hikâyesini kendi hayalgücü ve algı/
kavrayış dünyasının sınırları elverdi-
ğince yorumluyor. Bu yanıyla, hangi 
yaş grubu hedeflenerek yazılmış olur-
sa olsun, sözsüz kitaplar az buz iddialı 
değil. Edebiyat dünyasının ve edebiyat 
teorisinin yıllardan beridir tartışa gel-
diği, okurun da en az yazar kadar ki-
tabın faili olduğu gerçeği, belki hiç bu 

Kâğıttan Şehir
Nazli Tahvili

Redhouse Kidz Yayınları, 32 sayfa
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Mo Williems’ın yazıp resimlediği Güvercin Geç Yatmasın ve Güvercin Otobüsü Kullanmasın’ı okurken, 
bomboş sayfalardan başını uzatıp çocuğunuzla sohbete dalan inatçı ve pazarlıkçı bir güvercini hayretle 
izliyorsunuz! Tabii çocuğunuzun kahkahalarını da…

Didem ÜNAL BİÇİCİOĞLUGüvercin her yolu 
deniyor!

Bir başka gece, yine aynı şekil-
de kurgulanmış Güvercin Otobüsü 
Kullanmasın’ı alıyoruz elimize. Bu 
kitaba nasıl tepki vereceğini tahmin 
edemiyorum; hadi ötekisi uyku saatiy-
le ilgiliydi, otobüs de nedir, derken... 
Kızım daha ilk sayfada, “Merhaba, ben 
otobüs şoförüyüm! Senden bir ricam 
olacak; kısa bir işim var, ben yokken 
etrafa göz kulak olabilir misin? Çok 
teşekkür ederim. Bir de, sakın unut-
ma: Güvercin Otobüsü Kullanmasın!” 
diyen şoföre “Tamam, sen tuvalete mi 
gideceksin?” diye sorarak yine kitapla 
konuşmaya başlıyor. Güvercinin oku-
ra rüşvet teklif ettiği sayfada ben bile  
kahkaha attım... 

Bu pazarlıkçı güvercini hem yazan 
hem çizen Mo Williems’ın dünyanın 
en saygın çocuk kitapları ödüllerinden 
olan Caldecott Onur 
Ödülü’nü üç kez alma-
sına da Theodor Seuss 
Geisel madalyasını iki 
kez kazanmasına da 
şaşırmamalı. Sonuç ola-
rak, amaca ulaşmak için 
her yol mubah diyen 
bu güvercine 
dikkat!

olarak düşündük; aynen ki-
taptaki yaramaz ve inatçı 

güvercin gibi, yatağa 
girmemek için itirazlar 

ve kimi sıradan kimi 
zekice bahaneler 

üretmeye devam eden 
kızıma okumaya baş-

ladım. İlk sayfada, 
pijamasını giymiş 

bir adam, sayfanın 
köşesinden kafasını 

uzatıp sihirli sözcük-
leri söylüyor: “Mer-

haba, seni gördüğüme 
sevindim. Saat geç oldu ve 

dişlerimi fırçalamam gerek, 
bana bir konuda yardım eder misin: 
Güvercin Geç Yatmasın!” Bu noktada 
“Tamaaaam!” diye bağıran kızımın, 
sanıyorum tam bir “görev insanı” ol-
masından da kaynaklanabilecek bir se-
rüven başladı... Görüp görebileceğimiz 
en yalın çizgilerle oluşturulmuş, şaşkın 
bakışlı bir güvercin, bomboş sayfala-
ra giriyor ve oradan çocuğunuzla ko-
nuşmaya başlıyor. “Bir kere hiç uykum 
yok!” diyen güvercine kızım ‒hele de 
daha beş dakika önce bana bu cüm-
lenin aynısını kurmuşken‒ “Haaayıır 
vaar, çok geç oldu!” diyerek beni şaşırtı-
yor. Güvercinin her cümlesiyle gülerek 
dalga geçiyor. Aslında kendisi o güver-
cin şu an! İşin tuhafı, kızımın “Hayır!” 
diye cevap verdiği sayfayı çevirdiği-
mizde, güvercini bize doğru uzanmış 
“Hayır mı?” diye üstelerken buluyoruz! 
Ben şaşırmayayım da kimler şaşırsın! 
Güvercin de tuhaf mı tu-
haf. Kimi sayfada tüm se-
vimliliğiyle geliyor, kimi 
sayfada alttan alıyor, ki-
minde öfkeden çıldırıyor! 
Pijamalı adamla işbirliği 
yapan kızım son sayfada 
görevini kahkahalar eş-
liğinde tamamlamanın 
mutluluğuyla uyuyor. 

Çocuk kitaplarına oldum olası me-
raklıydım. Çocukken meraklı olmam 
normaldi ama yetişkin dönemlerimde 
de “küçük zihinlerde büyük evrenler 
kuran” bu kitapların kudretine inana-
rak onları izlemeyi sürdürdüm. Okur 
olarak bir yanım halen çocuklar için 
yaratılmış farklı dünyalara dokunan, 
yaratıcı, merakı kamçılayan, mizahî 
bir dile sahip kitaplarla haşır neşirken, 
gün geldi anne oldum! O kitapları ar-
tık kızımla birlikte okuyorum. Eğer 
anne olmasaydım, tüm bu ilgime rağ-
men hakkını teslim edemeyeceğim ki-
taplar olacaktı: Güvercin Geç Yatmasın 
ve Güvercin Otobüsü Kullanmasın gibi.

GÜVERCİNLE MUHABBET
Mo Williems’ın yarattığı bu şaşır-

tıcı seri, interaktif kitaplara verilebile-
cek en güzel örneklerden! Kızımın her 
sayfada kıkır kıkır gülüp güvercine 
sürekli cevap yetiştirmesi, ona kitabı 
her okuyuşumda yanıtlarını değişti-
rip farklı argümanlar ortaya koyması 
hiç beklemediğim bir şeydi! Bu Mo 
Williems’ın başarısıydı! Neden böyle 
düşündüğüme gelince… Güvercin Geç 
Yatmasın’ı, bir “uykudan önce kitabı” 

Güvercin Geç Yatmasın!
Güvercin Otobüsü Kullanmasın!

Mo Williems
Çeviren: Fırat Yenici

Uçan Fil, 38 Sayfa

Caldecott 
Onur Ödülü
Amazon.com 
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2012 yılı Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’nü alan Finn-Ole Heinrich’in kaleme aldığı Ekşilina’nın 
Hayret Verici Maceraları − Yıkık Dökük Krallığım, hayatı beklenmedik bir şekilde değişince her şeyi 
eski hâline çevirmeye çalışan Ekşilina’nın maceralarını anlatıyor. 

Ecem Nida DİNÇTÜRKBir yaşam biçimi  
olarak “ekşimek”

ekşimiklik yapmakla birlikte, Paul’ün 
varlığına fazla direnç gösteremiyor. 
Zira o sırada yaşananların, tahmin et-
tiğinin çok ötesinde olduğunu fark edi-
yor. Annesi, babasıyla beraber yaşadık-
ları evden neden ayrıldıklarını, bu kü-
çük ve “plastik” eve taşınmalarının asıl 
gerekçelerini açıkladığında Ekşilina’nın 
da duruma yaklaşımı değişiyor. Bu sı-
rada Ekşilina, Paul’ü daha iyi tanıdıkça, 
onun da hayatında çıkmazlar olduğunu 
keşfediyor. Fakat Paul’ün hayat karşı-
sında o kadar bilgece bir duruşu var ki 
Ekşilina onun her şeyi kabullenişindeki 
sırrı çözmeye çalışırken zaman zaman 
kendi sıkıntısını unutuyor. Bu arada 
kendi geçmişine dair anlattığı akıl al-
maz hikâyelerle de Paul’e sıkıntılarını 
unutturuyor. Kitap, Ekşilina’nın mace-
ralarını daha anlaşılır kılmak için araya 
serpiştirilen minicik oyunlar ve tarifler-
le oldukça dinamik bir form kazanmış. 

Finn-Ole Heinrich’in sözcükleriy-
le can verdiği, Rán Flygenring’in ise 
çizimleriyle renklenen kitap, hayatın 
sert virajlarıyla biraz erken yüzleşmek 
zorunda kalan çocuklara yoldaşlık 
edebilecek, sıcak, eğlenceli ve zaman 
zaman hüzünlü bir hikâye anlatıyor. 

çilekler büyütülen bir balkonu, boy 
çentikleriyle dolu kapı kasaları, seksen 
dört tane saksı bitkisi ve daha niceleri) 
olduğu evinden annesiyle birlikte ay-
rılıp her tarafı “anlamsız” tutamaçlar 
ve rampalarla dolu, küçük ve “plastik” 
bir eve taşınmak zorunda kalıyor. Za-
ten krallığı da bu aşamada “yıkık dö-
kük” sıfatını kazanmaya başlıyor. Bu 
noktada Ekşilina’nın adının da neden 
“Ekşilina” olduğunu sizlere açıklamak 
isterim. Çünkü “ekşimek”, Ekşilina için 
bir yaşam biçimi. Duruma kendi sözle-
riyle açıklık getirmemiz gerekirse şöy-
le de diyebiliriz: “Ekşimiklik yalnızca 
surat asmak, mızıkçılık etmek değildir, 
ekşimiklik yaşama karşı bir tutumdur.” 

AİLE PARÇALANINCA...
Annesiyle beraber başladığı yeni 

hayatına adapte olmakta direnen Ekşi-
lina, yaşamındaki bu radikal değişikli-
ğin tek sorumlusunu babası ilan ediyor 
ve başına gelen tüm aksiliklerden onu 
sorumlu tutuyor. Bu noktada, aile da-
ğılma aşamasına geldiğinde, çocukla 
ebeveyn arasında yaşananların klasik 
bir örneğine tanık oluyoruz. Ebeveyn-
ler kaldıkları yerden devam etmeye ça-
lışırken, çocuk olduğu yerde direniyor 
ve yeniliklerle savaşıyor. Tabii bu sırada 

mutlaka, olan bitenin sorumluluğu-
nu yükleyebileceği bir de günah ke-
çisi buluyor. Aslında Ekşilina’nın 
da tüm bunları yaşarken içinde ko-

pan fırtınayı, kitabın daha ilk cüm-
lesinden anlamak mümkün: “Bir  
zamanlar her şeyimiz vardı...”

Ekşilina yeni “plastik” eve alış-
mayı reddeder ve Ekşimistan’a 

dönmenin planlarını yapar-
ken hayatına Paul giriyor. 

Gülümsediği zaman yüzünde 
güneşler açan Paul, Ekşilina’nın 

ekşiliklerine rağmen yanında kal-
mayı, hatta hayatına sızmayı ba-

şarıyor. Ekşilina da başta 

İnsan, bağlanan bir hayvandır. 
Evine, işine, eşyalarına, diğer insan-
lara, duygularına, yemeğe, kitaba… 
Bulduğu her şeye bağlanır. Kendi iste-
ği dışında bağlarını gevşetmesi ya da 
kopartması gerektiğinde de ortalığı 
birbirine katar. Bu, bizim düşünebi-
lir olmamızdan kaynaklanan bir defo 
mudur bilinmez ama çoğumuzun de-
ğişiklikleri ve sürprizleri sevmeyişinin 
gerekçesi olduğu açık. 

Ekşilina’nın Hayret Verici Mace-
raları–Yıkık Dökük Krallığım’da ta-
nıştığımız kahramanımız Ekşilina da 
değişikliklere pek açık değil. Kendi 
başına “sanat eserleri erkenden ifşa 
olmuş sanatçı”sı, ünlü jimnastikçisi, 
tek patronu, tek bahçıvanı, tek sirk 
yöneticisi ve hatta prensesi olduğu 
Ekşimistan’dan beklenmedik bir şekil-
de kopunca, ortalığı birbirine katma 
konusunda o da elinden geleni yapıyor. 
Bir anda, içinde her şeyin (dünyanın 
en uzun kahvaltı sofrası, dört odası, 

Ekşilina’nın Hayret Verici Maceraları 
Yıkık Dökük Krallığım

Finn-Ole Heinrich
Resimleyen: Rán Flygenring

Çeviren: Tuvana Gülcan
Tudem Yayınları, 168 sayfa
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SINIRSIZ ZÇARPICI , 
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Bir süre sonra etten kemikten fareler 
çizgi roman faresine daha fazla katla-
namadıkları için onu yapayalnız bıra-
kıp ortadan kaybolurlar. Sırf yabancı 
olduğu, kendilerinden farklı olduğu 
için... Hemcinsleri arasında ötekileş-
tirilen çizgi roman faresinin yalnızlı-
ğı, karşısına umulmadık bir yoldaşın 
çıkmasıyla son bulur. Bu yoldaş, tıpkı 
onun gibi bir çizgi romandan çıkmış, 
etten kemikten kediler gibi miyavla-
mayı beceremeyen bir çizgi roman ke-
disinden başkası değildir.

İranlı yazar ve illüstratör Ali Ma-
fakheri’nin yazıp resimlediği Bayan 
Elma ve Bay Karpuz ise bir çocuğun 
hayalgücünün ne kadar uçsuz bucaksız 
olabileceğini gösteriyor. Şahperi salon-
da oyun oynarken her çocuk gibi etrafa 
kulak verir ve annesiyle babası arasın-
da geçen konuşmadaki bir söze takılır: 
“Dünya ne garip hale geldi. Her şey ter-
sine dönüyor!” Akşam olup da yatağına 
yatınca Şahperi bu sözleri düşünmeye 
başlar. Her şeyin tersine dönmesi ne de-
mektir? Uykusunu kaçıran bu sözlerin 
anlamını oyuncak ayısını baş aşağı çe-
virerek çözmeye çalışır. Oyuncak ayı ise 
Şahperi’ye işin kolayını öğretir: “Bu zor 
değil. Kafanda her şeyin yerini değiştir.” 

Şahperi bu öneriden öyle hoşla-
nır ki bildiği her şeyi ters yüz etmeye  

çıkan bir diğer kitabı Küçük Kerevit’te 
bambaşka bir kararlılık öyküsü anlatı-
yor. Öykünün kahramanı olan küçük 
kerevit, tıpkı ailesi ve diğer kerevitler 
gibi geri geri yürümektedir. Ama o, 
tıpkı kurbağaların yaptığı gibi ileriye 
doğru da pekâlâ gidilebileceğine inanır, 
hatta bunu denemeye başlar. Gizli gizli 
çalışır, çabalar ve sonunda ailesi ve diğer 
kerevitlerden farklı olarak ileri doğru 
yürümeyi başarır. Tıpkı kurbağalar gibi. 
Ancak bunca çabanın karşılığında aldı-
ğı tepki, annesinin acı dolu gözyaşları 
ve babasının “Ya bizim gibi yürü ya da 
git ve bir daha geri gelme!” tehdidi olur. 
Küçük kerevit cesaretini yitirmez ve yo-
luna “ileri doğru” devam eder. Alaylarla 
karşılanır, saygısızlıkla itham edilir, geri 
dönmesi ve diğerlerinin yaptığını yap-
maya devam etmesi telkin edilir ama 
o yolundan dönmez. Kitap birtakım 
sorularla noktalansa da aslında tam 
anlamıyla sona ermiyor. Küçük kerevi-
tin başına ne gelmiş olabileceği tama-
men okurun hayalgücüne bırakılmış. 

ÇİZGİ DÜNYASINDAN GERÇEĞE
Yine Rodari serisinden bir kitap 

olan Çizgi Roman Faresi de bir farklı-
lık ve dışlanma öyküsü anlatıyor. Ga-
zetenin sayfaları arasında oturmaktan 
sıkılan bir çizgi roman faresi, artık 
kâğıt yerine peynir tatmak istediği için 
gazeteden fırladığı 
gibi kendini ger-
çek dünyanın içine 
atar. Kedi koku-
su alınca “Skuaş!” 
diye bağırır. Çıkar-
dığı “Bumm, güm, 
gulup!” sesleri di-
ğer fareleri rahatsız 
eder. Fareler çizgi 
roman faresini an-
lamaya, zavallı çiz-
gi roman faresi de 
bildiği tek dil olan 
çizgi roman dilin-
de bir şeyler anlat-
maya çalışır: “Zo-
ong, floş, skuart!”  

İtalyan çocuk edebiyatı denince 
kuşkusuz akla gelen ilk isimlerden biri 
Gianni Rodari… 1920 yılında dünya-
ya gelen Rodari, II. Dünya Savaşı’nın 
ardından gazetecilik mesleğini bir ke-
nara bırakıp kalemini çocuklar için 
kullanmaya başlamış. Altmış yıllık 
ömrüne onlarca çocuk kitabı sığdıran 
Rodari, bu alandaki kariyerini 1970 yı-
lında aldığı Hans Christian Andersen 
Ödülü ile taçlandırmış. Yazdığı öykü, 
masal ve romanlarda yaşama dair en 
keskin gerçekleri dillendirmekten ka-
çınmayan ama hayalgücünden de asla 
vazgeçmeyen yazarın pek çok yapıtı 
dilimize de çevrildi. 

Rodari kitaplarına geçtiğimiz gün-
lerde yeni bir seri eklendi. Can Çocuk 
Yayınları’nın ilk okuma kitapları dizi-
sinden çıkan bu kısa öyküler, okumayı 
yeni sökmüş genç okurlar için ideal. 

ÇAL ÇAL BİTMEZ
Kolezyum’u Çalan Adam sıradışı 

bir hırsızlık öyküsünü konu ediyor. 
Öykünün kahramanı açgözlü ve bencil 
bir adam. Bu adamın hayattaki biri-
cik amacı Kolezyum’u çalmak! Adam 
Kolezyum’u o kadar çok sevmektedir 
ki bu güzelliği başkalarıyla paylaşmaya 
katlanamaz. Ama koskoca Kolezyum’u 
çalmak kolay mı? Kahramanımız bu 
zor meseleyi şıp diye çözer. Kolezyum’u 
bir seferde çalamayacağına göre parça 
parça çalacaktır. Böylece işe koyulur ve 
her gün ünlü yapının orasından bura-
sından söktüğü irili ufaklı taşları çan-
tasına doldurup evine taşır. Bir yandan 
da yaptığı “uyanıklığı” düşünüp diğer 
insanların arkasından kıs kıs güler. Yıl-
lar geçtikçe adamın evi taşlarla dolup 
taşar. Ne var ki Kolezyum’da en ufak 
bir değişiklik bile olmamıştır. Hesap-
larında bir hata mı yapmıştır acaba? 
Adam içinde kaybolduğu bencil dü-
şüncelerin farkına vardığındaysa artık 
her şey için çok geçtir. 

Kolezyum’u çalmaya çalışan adam 
için olumsuz da olsa bir “kararlılık öy-
küsü” diyebiliriz. Rodari, aynı seriden 

Yeni okuma öğrenenlere...
İtalyan çocuk edebiyatının ünlü ismi Gianni Rodari’den okumaya yeni başlayanlar için ilk okuma 
kitapları: Kolezyumu Çalan Adam, Küçük Kerevit ve Çizgi Roman Faresi. İranlı Ali Mafakheri ise 
Bayan Elma ve Bay Karpuz’da çocukluğun hayalgücüne dokunuyor. 

Banu AKSOY

Kolezyum’u Çalan Adam
Gianni Rodari

Resimleyen: Nicoletta Costa
Çeviren: Tülin Sadıkoğlu

Can Çocuk Yayınları, 24 sayfa

Küçük Kerevit
Gianni Rodari

Resimleyen: Viola Sgarbi
Çeviren: Tülin Sadıkoğlu

Can Çocuk Yayınları, 24 sayfa



başlar. Fanustaki balıkla gökyüzündeki Ay’ın yerini değiş-
tirir önce. Bu sayede balık için öykü anlatabilecek, Ay’ın 
resmini yapabilecektir. Hem böylece gökteki yıldızlar ba-
lıkla arkadaşlık edebilecek, kedi de Ay’ı yiyemeyecektir. 
Şahperi parktaki kaydırakla gökkuşağının, kuşlarla tren 
vagonlarının, zürafa ile giysi dolabının, arabalarla bulutla-
rın yerlerini değiştirir. Her değişiklikte yeni bir bakış açısı 
kazanır. Annesiyle babasının evlilik fotoğrafını anımsayın-
ca onların elbiselerini değiştirir. Annesinin en hoş damat,  
babasının en çirkin gelin olması fikriyle çok eğlenir. 

Kitap bu aşamaya kadar –birkaç ifade bozukluğunu 
saymazsak– belli bir mantıkla ilerlerken sonrasında biraz 
farklılaşıyor. Bunca hayalgücü antrenmanı yapan Şahpe-
ri, sıra kedisine gelince onun hiçbir şeyi yapamayacağına 
karar veriyor. Ardından, “Elma ağacına karpuz aşılansa ne 
olurdu?” sorusuna, ağaçta yeşil erik yetişirdi yanıtıyla karşı-
lık veriyor ki bu kitabın başlığıyla ilişkilendirilebilecek tek 
kısmı. 

Derken sabah oluyor ve Şahperi uyanıp tüm erikleri 
yiyor. Kitap “Ne güzel bir gündü. Küçük ayıcık bir yıl önce 
doğmuştu,” cümlesiyle ve Şahperi’nin annesinin eteğine 
resimler yaptığı ve bütün günü resim yaparak geçirdiği  
bilgisiyle sona eriyor. 

Mafakheri’nin iyi başlayan ama aynı şekilde devam 
edemeyen öyküsünde kurgu sonlara doğru anlayamadı-
ğım biçimde başka bir yöne sapıyor. Kurgudaki bu sapma, 
öyküde bir yanlışlık yapılmış olabileceği hissini uyandırdı 
bende. “Her şeyin tersine dönmesi” fikrinden ne zaman ve 
niye vazgeçildiğiyse benim için cevaplanamayan bir soru 
olarak kalacak. 

Çizgi Roman Faresi
Gianni Rodari

Resimleyen: Nicoletta Costa
Çeviren: Tülin Sadıkoğlu

Can Çocuk Yayınları, 24 sayfa

Bayan Elma ve Bay Karpuz
Ali Mafakheri

Çeviren: Fulya Alikoç
Evrensel Çocuk Kitaplığı

28 sayfa



Bir amca, bir yeğen ve bir zebra... Amca anlatıyor, yeğen dinliyor, zebraysa bu absürt öyküde başrolü 
oynuyor. Müzisyen kimliğiyle tanıdığımız Genç Osman Yavaş’tan, iki şarkının eşlik ettiği bu keyifli 
öyküyü gene müzisyen olan Sumru Ağıryürüyen kaleme aldı. 

Sumru AĞIRYÜRÜYENZebranın pasaportu 
olmayınca...

Bu bir ilk kitap olsa da Genç Os-
man Yavaş’ın yazın dünyasına hiç ya-
bancı olmadığını, klasik Alman edebi-
yatı gibi zorlu bir alanda Goethe, Rilke 
gibi yazarlardan çeviriler yaptığını ek-
leyeyim. Çocuklar için öykü anlatmak 
ise bambaşka bir ustalık istiyor elbet. 
İşte bu konuda Yavaş’ın hakkını tes-
lim etmeli. Yazarın ilk kitaptaki özenli 
yaklaşımının, serinin diğer kitapla-
rında çok daha yetkinleşeceğini dü-
şünüyorum. Öte yandan kitap, çocuk 
edebiyatı alanında kalem oynatan ya-
zarlarımızın pek ilişmediği ve benim 
de pek sevdiğim absürt öykü dilin-
den sesleniyor. Kendisini tanımasam 
da yazarın müzisyen, uğraştığı müzik 
türününse rock olmasının, bu türün 
yaşam kültürü açısından bakıldığında, 
kitaptaki “aykırı” amca tipinin şekil-
lenmesinde etkili olduğunu tahmin 
ediyorum. Yavaş da kitabını yeğenleri-
ne ithaf etmiş zaten. “Amca”nın, yaza-
rımızdan izler taşıdığına dair bir ipucu 
olmalı bu.

İşte böyle... Amcanın yeni ma-
ceralarını merakla bekliyorum ben. 
Bir de şimşekli havalarda, çocukların 
zebra dostumuzun eğlenceli öyküsünü  
hatırlamalarını diliyorum.

da verilen internet adresi üzerinden 
yayınevinin sitesine ulaşıyorsunuz. 
Kitaptaki resimlere gelince... Nalan 
Alaca’nın ustalıklı çalışması, öykünün 
diline çok uygun ve çok şey katıyor 
bence. Alaca’nın çizimleriyle daha önce 
tanışmamış olduğuma hayıflanmadım 
desem yalan olur. 

KUYRUKLU YALAN
Yalan demişken, matrak amcamı-

zın yeğenine anlattıklarının gerçeklik-
le en ufak ilişkisi yok gibi. Yani, am-
canın havaalanında bir zebraya rastla-
dığına; Avrupa’da yakınlarının yanına 
gitmek isteyen ama pasaportu filan 
olmayan bu zebrayla arkadaş olup onu 
akla hayale gelmeyecek bir numaray-
la uçağa soktuğuna; zebraların aslın-
da ot filan değil, menemen, çikolata, 
muhallebi, hatta dondurma sevdiğine; 
kılık değiştirip bakkala gidebileceğine 
inanmak için ancak çocuk olmanız ge-
rekir. Amcanın numarasını size açık-
layacak değilim tabii, nasıl olsa kitabı 
okuyacaksınız. Ve eminim, amcanın 
hayalgücüyle tanıştığınızda şu meşhur 
“Dört fil bir vosvosa nasıl sığar?” soru-
sunun yanıtını dahi makul bulacaksı-
nız. Zaten yeğeni bile bir yere kadar 
kuşkuyla bakıyor amcanın macerala-
rına. Hatta ressamımız, amcanın an-
lattıklarının kuyruklu yalan olduğunu 
ima edercesine kitap boyunca zebra-
nın kuyruğunu dolandırıp duruyor.

Bu yazıyı tepemizde gök delin-
miş, şimşekler çakarken yazıyorum. 
Aklıma çocukluğumun filmi Neşeli 
Günler’deki sahne geliyor: Kural tanı-
maz mürebbiye Maria’nın, gökgürül-
tüsünden korkan yedi çocuğu, ünlü 
“My favorite things” şarkısıyla sakin-
leştirdiği sahne. Siz de hatırladınız mı, 
“Korktuğunda, en sevdiğin şeyleri getir 
aklına!” diyen şarkıyı?.. Artık küçük 
bir çocuk olmadığıma göre korkacak 
değilim şimşekten filan. Yine de en 
sevdiğim şarkıları, filmleri, kitapları 
düşünebilirim korkarsam. Zaten size 
eğlenceli bir kitaptan söz etmek için 
oturmuştum bilgisayarın başına: Ki-
tabımız, Genç Osman Yavaş’ın kaleme 
aldığı Amcam ve Ben – Havaalanında 
Bir Zebra. Lafı daha fazla uzatmadan 
konuya dalayım.

“Amcam ve Ben” serisinin ilki olan 
Havaalanında Bir Zebra, yazarın da 
ilk kitabı. Aynı zamanda müzisyen 
olan Genç Osman Yavaş’ı Mavi Sakal 
ve Hindiba gruplarından ya da kendi 
albümü Gökyüzü Masmavi’den hatır-
layanlar olacaktır mutlaka. Eh, yazar 
müzisyen olunca kitaba iki de şarkı eş-
lik etmiş. Bildik çocuk şarkısı kalıpla-

rına uymayan ve iyi ki de uymayan 
bu şarkıları dinlemek için ya kitap-
taki karekodlardan yararlanıyor ya Amcam ve Ben – Havaalanında Bir Zebra 

Genç Osman Yavaş
Resimleyen: Nazan Alaca

Final Kültür Sanat Yayınları, 64 sayfa
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görünen şey, ufak tefek bir şey değil, 
son kareyle ilgisi olmayan basbayağı 
kocaman bir kaya sanki! Dahası, bu 
kayayı/aynayı ormanın ortasına düşü-
ren kişi de ilk sayfalarda gördüğümüz 
kadarıyla kırmızı topuklu ayakkabısı 
ve kırmızı çantasıyla bir kadın! Kentli 
giyimiyle ormanın göbeğine bir eşya 
düşüren bu insan, kitapta düğüm bö-
lümünün çözümünde kafa karıştıran 
ikinci nokta oluyor. Başta “Bu hikâye, 
bir yabancının ansızın ortaya çıkıverdi-
ği bir diyarda geçer,” denildiği ve son 
sayfalara dek “orman” sözcüğü geçme-
diği için üstünde çok durmuyoruz; bu 
bilgiye sadık kalarak kahramanların 
ormanda yaşayan hayvanlar olmasına 
da bakmıyoruz ama son bölümde bay-
kuş “ormanın” üstünde uçmaya başlı-
yor ve tasvir edilen ormanda topuklu 
ayakkabıyla dolaşmanın manasızlığı 
karşımıza dikiliyor. Bu noktalar da 
kitabın “sürpriz” unsurunu korumak 
uğruna düştüğü iki tuzak gibi duruyor.

Bil Bakalım Bu Hangi Hayvan, Ya-
zılama Yayınları’nın Kübalı sanatçılar 
serisinden çıkmış. Konusu sevimli, 
çizimleri dinamik ve neşeli olan ki-
tap, aslında bir yandan aynanın kar-
şısına geçip kendimize bakmaya da  
çağırıyor bizi.

koymaya karar verir ve dik-
katli gözleriyle tüm bölgeyi ta-

rayarak uçar; aradığının pe-
şinde, aç susuz ve yorgun 
düşerek nihayet ormanın 

içinde dinlenmeye çekilir. O 
an, onunla karşılaşır. Gizem çözülür…

Kitap kapağında belirtilen 3-6 yaş 
grubunun kolayca tahmin edemeye-
ceği, ancak kitabı onlara okuyacak 
ebeveynlerin hemen düşünebileceği  
gibi, ormana gelen gizemli konuk 
AYNA’dır! Bütün kitabı eğlenceli 
kılan, her hayvanın kendine dair öz 
değerlendirmesini karşısında gör-
mesi ve bu özellikleri “yeni gelen” 
kişiye sorgusuz atfetmesidir. Aslında 
daha da ilginç olan, kitabın sayfala-
rı boyunca aklınıza “Kişi kendinden 
bilir işi,” sözünün gelmesi... En ko-
miği ise fikir bildiren hayvanların 
kendilerine dair yargılarındaki kimi 
narsist, kimi şımarık, kimi kaba, 
kimi olgun bakış. Kimi ise basbaya-
ğı yalancı: Örneğin tilkinin aynada 
gördüğünü sandığı hayvana dair fik-
ri şu: “Bana oldukça güvenilir, sevgi 
dolu, cana yakın ve zeki biri gibi geldi.” 

KENDİNİ GÖRMEK
Kitabın sonuna yaklaşırken iki 

noktaya takılmanız olası. Nihayetin-
de her hayvanın ayrı ayrı tanımladığı 
“şey”in bir ayna olduğunun kesinlik 
kazanmasıyla, ilk sayfaya tekrar bak-
ma ihtiyacı duyuyorsunuz ister iste-
mez. Evet, kafa karışıklığı yaratan bir 
durum var burada! Kitabın yaratıcıla-
rının bir şaşırtmaca yapıp nesneyi giz-
lemek istediği açık ama bu ilk karede 

“Bilinmeyen”, büyük merak konu-
sudur daima. Kitaptan anlıyoruz ki hay-
vanlar için de böyleymiş. Bir ormanda 
yaşayan hayvanlar bir gün hiç bilme-
dikleri bir şeyle karşılaşırlar. Hepsi te-
ker teker onun kim olduğunu anlamak 
için uğraşır, nihayet dedikodularını ve 
esprilerini paylaşmak üzere bir toplan-
tı yapmaya karar verirler. Böylece her 
hayvan, yeni gelenin kimliğine dair gö-
rüşünü söyleyebilecek, sonunda ortak 
bir karara varabileceklerdir. Ama bek-
lendiği gibi olmaz… Her hayvan farklı 
şeyler anlatır; bu yeni gelen ne menem 
bir şeydir, gerçekten neye benzemekte-
dir? Örneğin tavşan der ki, “Ufak tefek, 
biraz safça, sivri bıyıklı, biraz da değişik 
bir hayvan bu!” Peki, kurbağanın gör-
düğü hayvan nasıl oluyor da “Çok yakı-
şıklı, yeşil takım elbisesi içinde harika gö-
rünüyor ve ne de güzel şarkı söylüyor?” 
Hepsinin gördüğü hayvan aynı ise yen-
gecin söylediğine ne demeli: “Bana göre 
bir o yana bir bu yana giden sarhoş bir 
boş kafalı!” Daha da şaşırtıcı olan, gölü 
en iyi bilen yaşlı kaplumbağanın, “Ben 
ona saygılarımı sunuyorum ve bu büyük 
sihirbazı alkışlıyorum! Çünkü sırtında 
dünyayı taşıyor,” demesi değil mi! Hep-
si nasıl olur da aynı şeyi, bunca farklı 
sözle tarif eder… Diğer hayvanları da 
dinleyen baykuş, sonunda duruma el 

Bütün dünya  
kendi suretinde
Hayvanlar hayatı tüm olağanlığıyla yaşayıp giderken bir gün birdenbire, hiç mi hiç tanımadıkları 
bir “şeyle” karşılaşıverirler! Her biri kendince tanımlar bu şeyi ama tanımlardan hiçbiri bir diğerini 
tutmaz. İyi de kimdir bu “yeni gelen”?

Ceren SEZER

Bil Bakalım Bu Hangi Hayvan?
Mayed Morera Rodriguez

Resimleyen: Yahilis Fonseca
Çeviren: Yaşmak Pusat Keskin

Yazılama Yayınları, 24 sayfa

karar verir ve dikaya -



tanıyoruz. Çok geçmeden bu ikilinin 
arkadaş çevresi bir kuş sürüsü ve bir 
fare ile genişliyor. Dorilenya hayvan 
arkadaşları ile kurduğu iletişimi çok 
sevdiği için dünyanın bütün dillerini 
unutmamak adına insan dilini redde-
diyor! Ailesi ise konuşmadığı için çok 
endişeli. Okul hayatı başlayınca insan 
dili Dorilenya’nın ayağına dolanıyor, 
bir de yetmezmiş gibi okuma-yazma 
öğrenmesi gerekiyor! Tüm bu zorluk-
ları farkındalığı, kararlılığı ve yaratıcı-
lığı sayesinde aşan Dorilenya yetenek-
lerini de keşfediyor. Üstelik bu özel-
liklerini okul öncesi döneminden okul 
dönemine nasıl taşıdığına da şahit 
oluyoruz. Çizimleri, okuduklarımızın 
ötesini düşünmemize yardımcı olur-
ken, kitabı daha da eğlenceli hâle geti-
riyor, destekliyor. Birbirini anlamaya 
çalışarak arkadaş olmak, başkalarına 
fırsat tanımak, çözüm odaklı olmak 
gibi özellikler vurgulanırken beden 
dili çok iyi aktarılıyor. Her bölümde 
Dorilenya’yı biraz daha büyümüş bu-
lacağınız için bölüm aralarında çocu-
ğunuzla değerlendirmeler yapmak, 

Çevremizde, parlak zekâya sahip 
olduğu hâlde, her çocuğun rahatlık-
la yapmasını beklediğimiz, kendini 
anlatmak, okumak, yazmak, bisikle-
te binmek gibi becerilerde başarısız 
olan çocuklar var. Üstelik bu çocuklar 
tüm takımyıldızları, dinozor türlerini 
ezbere bilir ya da yaşıtlarına göre bir 
yapbozu çarçabuk yapabilirken cümle 
kurmayı başaramıyorlar. Yaşadıkla-
rı durum bir eksiklikten değil, görsel 
becerilerinin ve yaratıcılıklarının ana-
litik düşünme becerilerinden daha 
ilerde olmasından kaynaklanıyor. Bu 
durum özgül öğrenme güçlüğü, öğ-
renme bozukluğu ya da disleksi olarak 
adlandırılabiliyor. Sadece dil gelişimi 
etkilendiğinde disfazi, yazma beceri-
leri etkilendiğinde disgrafi, aritmetik 
becerileri etkilendiğinde diskalkuli 
gibi özel isimler de alabiliyor.

 
FARKLI ÖĞRENME BİÇİMLERİ

Disleksili çocuklar ne yazık ki er-
ken çocuklukta bu harika durumun 
dezavantajları ile karşılaşıyorlar. Çev-
resinin ve terapinin yardımıyla bu du-
rumun üstesinden gelenler ise başarı-
da sınır tanımıyor. En büyük sıkıntıları 
farklılıklarından dolayı tepki görmek, 
eleştirilmek, dışlanmak ve yalnızlık 
hissetmek... Bu yüzden de öğrenme 
yollarını keşfetmek yerine, travmatik 

Hiçbir çocuk arkada 
kalmasın...
Kimi çocuklar, bazı becerileri yaşıtlarına göre çok gelişkin olduğu hâlde bazı alanlarda öğrenme 
güçlüğü çeker. Greg’in Zaferleri ve Dorilenya, böyle iki çocuğun dünyasına götürüyor bizi ve  
onları daha iyi anlayabilmemiz için yol gösteriyor. Pedagog Elif İpek’in kaleminden... 

Elif İPEK

yaşantılarıyla mücadele etmeye çalışı-
yorlar. Sıkıntılarıyla mücadele ederek 
kendini aşmaya çalışan, üstelik nasıl 
yardım isteyeceğini bilemeyen, çoğu 
zaman “Bende ne var?” diye düşünen 
bu özellikteki çocukların dünyasından 
seslenen iki güzel kitap yayımlandı. 

Bunlardan ilki olan Greg’in Zafer-
leri dört yaşındaki Greg’in disfazinin 
yol açtığı zorluklarla mücadelesini ve 
ailesinin, öğretmeninin, arkadaşla-
rının, terapistinin desteğiyle ulaştığı 
zaferleri anlatıyor. 4-5 yaşından itiba-
ren çocukların keyifle okuyabileceği 
bu kitabın resimleri de çok başarılı. 
Çevresindekilerin Greg’e şans verme-
leri, onu sabırla dinlemeleri ve öğret-
meninin basit sınıf içi düzenlemeler 
ve açıklamalarla yardımcı yaklaşımı 
dikkatimizi çekerken, Greg’in düşün-
me ve öğrenme biçimini, yeteneklerini 
keşfetme sürecini de izlemiş oluyoruz. 
Her bireyin özgül olarak geliştirdiği 
unutmama, hatırlama yollarını Greg 
aracılığı ile çocuğunuzla konuşabilir, 
öğrenme biçimlerimizin farklılığını 
anlatabilir, yeni düşünme yolları aça-
bilirsiniz. Kitabın sonunda, konuşma 
terapisti olan yazarın, Greg’i ve ben-
zer özellikler taşıyan çocukları daha 
iyi anlayabilmek için anne baba ve  
eğitimcilere verdiği bilgiler de var.

Dorilenya’yı ise bebekliğinde ileti-
şim kurmaya başladığı kedisi Ririka ile 
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gelecek bölümlere dair tahminlerde bulunmak, hikâyenin 
akışını takip etmelerine yardımcı olacaktır.

Her iki kitap da ailelerin ve öğretmenlerin, çocukları 
dinleyerek onların ihtiyaçlarını anlamaya çalışmasının 
önemini vurguluyor. Ayrıca farklılıklardan ve farklılıklarla 
bir arada olmaktan ne kadar keyif alınabileceğini, her bire-
yin güçlü yönlerinin yanı sıra desteklenmesi gerekebilecek 
özellikleri de bulunduğunu, çocuğu her yönüyle destekle-
menin başarılı sonuçlar verebileceğini gösteriyor. Kitap-
taki karakterlerin pes etmeme, çözüm odaklı düşünme ve 
kararlı olma nitelikleri okur çocukların da bu becerilerini 
geliştirmelerini teşvik ediyor. 

Yeryüzünün tüm dillerini kitaplarda bulabileceğini 
keşfeden Dorilenya ve görsel becerilerinden yararlanarak 
zorlandığı alanlarda da zafere ulaşan Greg, çocukların ta-
nımaktan ve kendilerini yerine koymaktan hoşlanacağı 
karakterler. Öğretmenlere grup dinamiği oluşturma açısın-
dan yardım ederken iletişim biçimleriyle ilgili bol malzeme 
sunabilecek bu kitaplar, disleksili çocukların yalnız olma-
dıklarını hissetmelerini sağlarken mücadele süreçlerine de 
güç katacak. 

Greg’in Zaferleri
Danielle Noreau

Resimleyen: Stéphane Jorisch
Çeviren: Yalçın Varnalı

Yapı Kredi Yayınları, 27 sayfa

Dorilenya
Vula Mastori

Resimleyen: Vasilis Papatsaruhas
Çeviren: Seda Kostik 

Kuraldışı Yayınları, 72 sayfa

DANIELLE NOREAU

 Konu ma bozuklu u üzerine bir hikâye

Greg’in Zaferleri

Resimleyen 
Stéphane Jorisch

Çeviren
al n arnal
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garip olay oluyor. Arıdan dudaklarına 
damlayan bal, orman krallığı seçim-
leri için yardım isteyen domuz, kendi 
kendine şişen balonlar, dünyayı ele ge-
çirmek isteyen saç kurutma makine-
sinden korkan kedili adam... Macera 
ile evdeki kutlamalar arasında kalıyor 
iki çocuk. Kendini masal kahramanı 
olarak gören küçük kardeş, gerçekçi 
olmaya çalışan ağabeyine böyle ma-
ceraları normal insanların yaşayama-
yacağını söylüyor. Ağabey ise her za-
manki ikna edici tavrıyla, hiçbir masal 
kahramanının da annelerinin yaptığı 
kestane şekerlerini yiyemeyeceğini ha-
tırlatıyor. Maceraları geride bırakıp ev-
deki sürprize doğru yola koyuluyorlar. 

Bir solukta okunan öykülerin tü-
münde okur sorgulamaya, araştırma-
ya teşvik ediliyor. Betonların arasına 
sıkışmış çocuklar için bir kaçış yolu ya 
da ilham kaynağı olabilir iki kardeşin 
masalları. Yazımızı çocukların nine-
sinin söylediği bir şarkının sözleriyle 
bitirelim: “Kim demiş sonsuz hüzün 
var diye / Mutluluk senin olduğun yer-
de yine / Tatlar, sesler ve renklerin hep-
si sende / Sadece kafanı kaldır ve bak  
gökyüzüne.”

nedeniyle çocuklarından uzakta olsa da 
çok mutlu bir aile tablosu çiziliyor her 

iki kitapta da. Rüya gibi bir 
hayat yaşıyor bu çocuklar.

İlk öykü “Ben Bir Bül-
bülüm”, iki kardeşin, papa-
ğanların yayın yaptığı Gak 
Radyo’ya şarkı isteğinde bu-
lunmak için atıldıkları mace-
ra hakkında. Ormandan ge-
çip dağın tepesindeki huysuz 
tavus kuşunun en sevdiği tü-

yünü almaları ve onunla bir istek mek-
tubu yazmaları gerekiyor. Ormandaki 
kaba tavşanlar ve inatçı keçiler, çocuk-
ların yolculuğuna heyecan katıyor. Ta-
vus kuşu da onlara güzelliğin geçiciliği 
hakkında değerli bir ders veriyor.  

Kar Tarlası adlı ikinci öyküde, 
konuşan ve başı dertte olan bir kar-
dan adam var; hem de yaz ortasında! 
Gözleri, düğmeleri elmastan yapılmış 
kardan adam, kötü kalpli hırsızlardan 
kaçıyor; “kar kaybederek” kahraman-
larımızın evine ulaşıyor. Kardan Bey 
erimekten nasıl kurtarılacak? Ağabey 
hiç akla gelmeyecek bir çözüm bulu-
yor: Kar üreten bir kar tarlası yapmak!

KIYIYA VURAN TABLOLAR
Üçüncü öyküde, fırtınanın ardın-

dan kıyıya vuran birbirinden güzel 
tablolar ile terk edilmiş, kocaman, 
gizemli bir gemi var. Bu kez aileler de 
karışıyor maceraya. Tabloların, gemi-
nin ve hayata küsmüş kaptanın gize-
mi çözülüyor. Kaptan, tablolarında  
kullandığı renklere başka 
gözle bakıyor ve “Gökyü-
zünün turuncusu, kırmızısı, 
sarısı... Hepsi hayatımı güzel-
leştirmek için varlar,” diyerek 
dünyanın, yaşamanın tadını 
tekrar keşfediyor. 

Son öykü Bugün Değil’de 
çocuklar bir yaş büyüyor. Yaş 
günleri ortak. Onları bek-
leyen sürprizleri öğrenmek 
için eve giderken geçtikleri 
kısacık yolda bile bir sürü 

Çocukluğunda sokakta arkadaşla-
rıyla eğlenceli oyunlar oynadığını söy-
leyen Selçuk Ceylan, Rüya Dalgıçları 
İçin Masallar adını verdiği iki öykü ki-
tabıyla sesleniyor okurlara. Gerçek ya-
şamla fantastik dünyanın iç içe olduğu 
öykülerde, iki kardeş masalsı mace-
ralar yaşıyorlar. Ağabey hayal dün-
yasında yaşayan kardeşini korumaya 
çalışırken bir yandan da onun büyük 
bir merakla sorduğu soruları sabırla 
yanıtlıyor. İçin için bir masal kahra-
manı olmak istiyor ama bir yandan 
da gerçek insan olmanın güzelliğini 
kardeşine gösteriyor. Meltem Şahin’in 
sıradışı çizimleri, akıcı ve kolay anla-
şılır bir dille büyük kardeşin ağzından 
anlatılan öyküleri bütünlemiş. 

Öykülerde ilginç ve farklı olan; 
konuşan hayvanlar, canlanan kardan 
adamlar gibi fantastik öğeler değil 
sadece. Çocukların günlük yaşantısı 
bile çoğumuz için neredeyse fantas-
tik! Biri altı, diğeri sekiz yaşında olan 
iki kardeşin güneş doğmadan güne 
başlaması ve günün büyük bölümünü 
büyüklerden uzak, birlikte geçirme-
leri; özgür ve güven içinde istedikleri 
yere gidebilmeleri; hem kocaman bir 
ormanın, hem bir dağın, hem deni-
zin, hem de bir gölün yanında yaşa-
mak; uzun bir yürüyüş veya bisiklet 
yolculuğuyla ulaşılan macera dolu 
yerler... Öykülerin atmosferine gerçek 
olması neredeyse imkânsız bir mutlu-
luk, huzur ve umut hâkim. Babaları işi  

Uyumadan rüyaya dalmak
Rüya Dalgıçları İçin Masallar, iki kardeşin arasındaki sıcacık ilişkiyi ve birlikte yaşadıkları masalsı 
maceraları anlatan dört öykü içeriyor. Gerçek yaşamla fantastik dünya bu öykülerde iç içe geçiyor.

Deniz VURAL

Rüya Dalgıçları İçin Masallar 1
Selçuk Ceylan

Resimleyen: Meltem Şahin
Can Çocuk Yayınları, 96 sayfa 

Rüya Dalgıçları İçin Masallar 2
Selçuk Ceylan

Resimleyen: Meltem Şahin
Can Çocuk Yayınları, 88 sayfa 
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en önemlisi, bu işi Tiffany kadar iyi ya-
pabileceğini düşünüyor olması! Angela 
sevimliliği ve iyi niyetiyle bu hikâyede 
de son gülen olmayı başarabilecek mi 
bakalım! 

Bir başka hikâyede, gazetede gör-
düğü bir tanıtım yazısı Angela’nın 
annesi Bayan Nicely’nin dikkatini çe-
kiyor: “Biraz kilo mu aldınız? İncelmek 
mi istiyorsunuz? Forma girin! Sıkıkorse 
Merkezi’nde bir spa molası verin!” Al-
dığı kilolarla başı dertte olan Bayan 
Nicely, Angela’yı da yanına alıp zayıf-
lama kampının yolunu tutuyor. Tatil 
köyü niyetiyle güle oynaya gittiği yerin 
bir zayıflama kampı olduğunu gören 
Angela ne yapsın 
peki! Sabah kah-
valtısında küçücük 
bir kâse yulaf lapası, 
akşam yemeğinde 
rendelenmiş havuçla 
üstünde üç dilim 
incecik pancar gören 
Angela aç kalmamak 
için bakın neler 
yapacak! Üstelik 
bu kez muzırlık 
yapan sadece 
Angela değil; işin 
içinde annesi  
Bayan Nicely 
de var!

Okul müdiresi Bayan Skinner’ın 
saçındaki değişimi peruk takmasına 

bağlayan Angela, arkadaşla-
rını da ikna edebilmek 

için çeşitli yollara 
başvurur, hem de 

ne yollar! Bir ufak 
şüpheden okulun gö-
revlisi Bay Grouch’un 

elindeki elektrik süpürge-
sine uzanan hikâyede 
Angela’nın yaramaz, 
inatçı hâlleriyle tanı-

şıyoruz. Sınıf arkadaşları 
Laura ve Maisie’nin de yardımıy-

la Bayan Skinner’ın kafasın-
daki peruğu düşürebilmek 

için türlü numaralar çekiyor Ange-
la. İnatçı, aklına koyduğunu yapan, 
muzır, iyi niyetiyle istediğini eninde 
sonunda elde eden; yaramazlığı ve 
inatçılığı yüzünden ortalığı biraz ka-
rıştırsa da sonunda hep gülen, mutlu 
olan, çevresine neşe saçan bir kız o. 
Hangimiz böyle bir arkadaşımız olsun 
istemez ki! 

SÜPER MODEL
İşte tam da bu noktada, Tiffany 

geliyor aklımıza. Tiffany, Angela’nın 
sınıf arkadaşı ve aynı zamanda da en 
büyük rakibi. Nezaket deyince Tiffany, 
güzellik deyince Tiffany, akıllı uslu 
tavırlarıyla hemen herkes tarafından 
çok sevilen hep Tiffany, Tiffany Char-
mers. Büyüleyici, çekici anlamına ge-
len “Charmers” soyadını boşuna taşı-
madığını düşünüyoruz. Peki, durum 
gerçekten böyle mi? 

Her pazartesi sabahı “Haber Saati” 
için halının üzerinde toplanan sınıfın, 
öğretmenleri Bayan Darling’e verile-
cek bazı haberleri oluyor. Bu haftanın 
bomba haberiyse şu: Tiffany süper 
model oluyor!

Okulun gözdesi, herkesin sevgilisi 
Tiffany bir de süper model olacak ha! 
Angela’nın pek umurunda değil model 
olmak esasen; güzel kıyafetleri olacak, 
bir sürü fotoğrafı çekilecek gerçi ama 

Birazdan Angela Nicely ile tanı-
şacaksınız. Angela sarı saçları, ışıldak 
gibi yanıp sönen iri kahverengi göz-
leri, puanlı pembe kabarık elbisesiyle 
karşılıyor bizi kitabın kapağında. Saç-
larını kocaman fiyonk bir toka ile taç-
landırmış; ellerini önde birleştirip ba-
caklarını hafifçe bükmüş; gözümüzün 
içine bakıp süzüm süzüm süzülüyor 
karşımızda. Hınzır bir hâli de yok de-
ğil hani; kitabın adından da anlıyoruz 
ki bir iş var bu sevimli kızda ama ne? 

Yazar Alan Macdonald’ı Pasaklı 
Bertie serisinden tanıyoruz. Ele avuca 
sığmayan hâlleri, türlü delilikleriyle 
hepimizin ilgi ve sevgisini kazanan 
Bertie’den sonra sırada, tanıştığımıza 
gerçekten memnun olacağımız Angela 
var!

SOYADLARININ HİKMETİ
Angela Nicely hikâyelerinde kar-

şımıza çıkan karakterlerin soyadları, 
o karakterlerin özelliklerine “uygun” 
olarak seçilmiş. Taşıdığımız ismin ka-
rakteristik özelliklerimizi de etkilediği 
söylenir hep. Acaba bu kez durum bi-
raz farklı mı? “Nicely” İngilizcede tatlı, 
kibar anlamına geliyor. Angela soyadı 
gibi kibar ve tatlı biri mi? Peki, neden 
ismi bela sözcüğü ile yan yana gelmiş 
dersiniz?

İnatçı, muzır ve hınzır...
Pasaklı Bertie serisinin yaratıcısı Alan MacDonald’dan çocukların bayılacağı bir karakter daha: Angela 
Nicely, diğer adıyla Tatlı Bela Angela. Ortalığı ne denli karıştırırsa karıştırsın bu sevimli kızda şeytan 
tüyü var!

Neslihan KILIÇ

Tatlı Bela Angela
Alan MacDonald

Resimleyen: David Roberts
Çeviren: Alkım Özalp

Kırmızı Kedi Yayınları, 100 sayfa
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önünde mendil sattığını düşündüğü 
Revan’ı bulmaları için onlardan yar-
dım istiyor. “Çocuğun hâlinden çocuk 
anlar,” misali, kardeşini bulmak için 
mücadelesinden ve ısrarından vaz-
geçmeyen bu güçlü kıza ilk yardım 
eden de nitekim “şehirli çocuklar” 
İştar ile Talay oluyor. Roman boyun-
ca “şehirli çocuklar”ın karşısında ka-
rın tokluğuna mevsimlik işçi olarak 
çalışmak zorunda kalan, patronların 
sömürüsüne maruz kalan çocuklar ve 
kadınlarla karşılaşıyoruz. Sömürü sa-
dece tarlalarda değil, şehirde kimsesiz 
kalan çocukların hayatında da sokak  
çeteleriyle vücut buluyor. 

Atilla’nın romanının en kayda de-
ğer özelliği, çocuk işçiler, farklı etnik 
kökenler gibi çetin ve hassas mesele-
leri, tamamen sürükleyici bir kurgu 
içinde ve insanlığın gülümseten ta-
raflarını sergileyerek, ağaçlarla kuş-
ların tatlı tatlı atışması ve ağaçların 
önderliğinde kurulan kuş çetelerinin 
yardımıyla, hiçbir duygu sömürüsü-
ne ya da kalıp söyleme başvurmadan 
anlatabilmesi. Atilla, konduğu çınar 
ağacının dalını yeniden yeşertiyor, Ya-
şar Kemal’e selam gönderiyor, çocuk-
ların hep gülümsediği bir dünyanın  
umudunu aşılıyor. 

oluyor, o meseleleri 
doğadan seslerle 

dillendiriyor. Yap-
boz Çocukları fabl 

geleneğinden de 
beslenerek hayvanları 

kişileştiriyor; romanın 
başlıca anlatıcıları 222 
yaşındaki zeytin ağacı 
Mentor, Arap bülbülü 

Kirke, kırlangıç Kalipso, 
güvercin Hermes, serçe Na-

usika. Antalya’daki Aspendos 
antik kenti civarında yaşa-

yan zeytin ağacı Mentor, 
“mentor”un sözlük anlamı-
na yaraşır biçimde görmüş 

geçirmiş, bilge, mütevazı ve 
kendi deyimiyle “çenebaz”; anlatmayı 
olduğu kadar yol göstermeyi, yardıma 
muhtaç olanlara yardım etmeyi seven 
bir karakter. Sadece anlatıcılarımızın 
özelliklerine, isimlerinin göndermele-
rine, romana mekân olan Aspendos ve 
çevresinin ele alınışına bakarak dahi 
romanın doğaya ve antikiteye bir övgü 
niteliği taşıdığını söyleyebiliriz.

ROJİN İLE REVAN
Peki, bu çenebaz zeytin ağacı ve 

kuşlar çetesi bize ne mi anlatıyor? Ro-
jin ve Revan adındaki iki kardeşin bir-
birine kavuşma çabasını, hayatta kal-
ma mücadelesini, onları sömürmek 
suretiyle boyunduruk altına almaya 
çalışan yetişkinlere karşı duruşlarını. 
Anneleri ölen, babaları tarafından 
terk edilen iki kardeşin yolları mecbu-
ren ayrılıyor ve roman, Rojin’in erkek 
kardeşi Revan’ı arayış serüvenine biz-
leri ortak ediyor. Halası Fatin’le bir-
likte mevsimlik işçi olarak tarlalarda 
çalışan Rojin (Tanıdık geldi mi? Yaşar 
Kemal çınarının dallarına konduğu-
muzu belirtmiştik), Aspendos’u gez-
meye gelen bir grup şehirli öğrenciy-
le karşılaşıyor ve şehirde bir hastane 

Geçtiğimiz aylarda Türkçe edebi-
yatının dev çınarı Yaşar Kemal’i kay-
bettik. Yaşar Kemal, yazdığı onlarca 
esere rağmen aslında tek bir roman 
yazdığını söylüyordu. Yoruma çok 
da ihtiyaç duymayan bir ifadeydi bu. 
Kendi açıklamasını da göz önünde 
bulundurarak onun biricik romanının 
doğaya, onun özünü her şeyden üstün 
tutanlara, adalete, merhamete ve sev-
giye dair olduğunu; her alanda ezilen-
lerin yanında yer aldığını; kötünün ve 
mağdurun mümkünse edebi/ilahi bir 
adaletle her daim hak ettiğini aldığı-
nı söyleyebiliriz. Bu biricik romanın 
en değerli özelliklerinden biri, geçti-
ği coğrafyanın doğasının, toprağının, 
bitkilerinin, hayvanlarının da dile  
gelmesidir.

Tansel Tozan Serüvenleri, Kalbim-
deki Kelebek, Balıklar Tiyatro’da gibi 
eserleriyle tanıdığımız üretken yazar 
Mehmet Atilla’nın yeni kitabı Yap-
boz Çocukları, Yaşar Kemal edebiya-
tının kök saldığı topraktan beslenen 
bir eser. Yaşar Kemal dev bir çınarsa, 
Mehmet Atilla tabiri caizse o çınarın 
dallarına konan bir kuş oluyor; ağaçla 
konuşuyor, onun meselelerine ortak 

Çınar ağacının 
dalındaki hikâye
Mehmet Atilla’nın fabl geleneğinden beslenen yeni kitabı Yapboz Çocukları, iki kardeşin hayata 
tutunma mücadelesinin, tarlalarda çalışan mevsimlik işçilerin, şehirde sokak çeteleriyle vücut bulan 
sömürünün öyküsünü anlatıyor.

Nilay KAYA

Yapboz Çocukları
Mehmet Atilla

Tudem Yayınları, 208 sayfa
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olan Fucile’in bu alandaki geçmişinin 
bariz etkisi hissediliyor kitaplarda. İki 
yazar bir çizerden oluşan ekibin ka-
rakter tasarımı üzerinde nasıl bir çalış-
ma yaptığı merakımı mucip oldu pek 
tabii. Zira darmadağınık, sapsarı, kirpi 
gibi saçları ve kısacık boyuyla yüzün-
den hınzırlık akan Bink ile daha ağır-
başlı bir tip olan servi boylu Gollie, hık 
demiş iki yazarın burnundan düşmüş. 
DiCamillo ile McGhee, işin başında 
karakter tasarımına dair tek ipucu 
vermişler çizere: Biri kısa, diğeri uzun 
boylu olacak. Gerisini bütünüyle çize-
rin yaratıcılığına bırakmışlar. Bink’in 
DiCamillo gibi gürültücü, sürekli aç 
ve doyurulmaya muhtaç; Gollie’nin 
ise McGhee gibi macera dolu yolcu-
luklara meraklı, krep düşkünü bir tip  
olması tesadüf değil herhâlde.

KISKANIRIM SENİ BEN
Bink, dev bir ağacın dibindeki kü-

çük kulübesinde yaşıyor, Gollie’yse 
aynı ağacın üzerindeki, modern dö-
şenmiş gayet şık bir ağaç evde. İki 
ev arasında, ağacın gövdesi boyunca 
yükselen merdiven iki dostun yaşadığı 

Bu sıkı dostluk öykülerine bir ye-
nisi eklendi: Kate DiCamillo ile Alison 
McGhee’nin yazıp, Tony Fucile’in re-
simlediği Bink ve Gollie serisi. Yıllar-
dan beri arkadaş olan iki yazar kafa 
kafaya verip bir dostluk öyküsü kur-
gulamaya karar vermiş. Serinin kita-
bındaki dokuz öykü, iki yazarın bir 
araya gelerek yürüttüğü ortak çalış-
madan kahkahalar arasında doğmuş. 

Çok ama çok gülmüşler bir-
likte çalışırken ve kendi 

ifadelerine göre ikisinin 
de tek dileği, öyküleri 
okurken çocukların da 
aynı ruhu yakalayıp 
doya doya gülmesi. 

SENSİZ OLMAZ!
İki yazarın aynı me-

tin üzerinde çalışması 
ilginç bir yaratım süreci 

olsa gerek. Yayıncılık dâhil, 
artık hayatın hemen hiçbir alanında 
dirsek teması hâlinde, yüz yüze çalış-
mak söz konusu değil. Ama bakın, bu 
iki yazar ne yapmış! Öyküler üzerinde 
ayrı ayrı çalışmayacaklarına dair söz 
vermişler birbirlerine, hatta bir süre 
sonra e-posta üzerinden fikir alışve-
rişi ve düzelti yaptıklarını fark edin-
ce, verdikleri sözü tutup kitapla ilgili  
yazışmaya hemen son vermişler. 

DiCamillo ile McGhee ikilisinin 
anlattığı öykülerin içtenliği ve çocuk 
dünyasını güçlü biçimde yansıtabilme-
si bir yana, çizer Tony Fucile’in Bink ve 
Gollie serisine kimliğini kazandırma-
daki rolünü yabana atmamak lazım. 
Bunun nedeni, metnin minimal ol-
ması ve her sayfada görsel bulunması 
değil sadece; Fucile Laurel ile Hardy 
gibi unutulmaz iki karakter yaratmış. 
Uzun yıllar animasyon alanında ça-
lıştıktan sonra çocuk kitapları alanına 
geçen, Aslan Kral ve Ratatouille gibi 
unutulmaz animasyonlarda imzası 

Çocuk edebiyatının yalnız çocuk-
ları vardır. Roald Dahl’ın Mathilda’sı 
gibi ya da Michael Ende’nin Bitmeye-
cek Öyküsü’ndeki Bastian Balthazar 
Bux gibi. Bu çocuklar kimsesiz değilse 
bile “dostsuzdur.” Bir çocuk için bu da 
bir tür kimsesizlik sayılmaz mı? Yetiş-
kin hayatı nihai yalnızlığı pek güzel 
öğretir insana ama en azından çocuk-
ken yalnızlık uzak olmalı herkesten 
ve hiçbir çocuk kendini “bir başına” 
hissetmemeli. Belki de bu yüzden 
dostluk, çocuk edebiyatında bu denli 
önemli bir tema. Birgitta Sif ’in Oli-
ver’ını hatırlayın ya da Steinhöfel’in 
Rico ve Oskar’ını veya Åsa Lind’in 
Kumkurdu’nu (o da başka türlü, biraz 
türler ötesi, biraz hayalî ama çok sıkı 
bir dostluktur sonuçta). 

Dostluk üzerine...  
Bir de yalnızlık...
Dostluk, çocuk edebiyatındaki önemli temalardan biri. Bink ve Gollie serisi, sıkı dostluk öykülerine 
unutulmaz iki karakter daha ekliyor. İki yazarla bir çizerin ortak ürünü olan seriyi okurken yüzünüzde 
güller açacak.

Şiirsel TAŞ

Bink ve Gollie
Kate DiCamillo, Alison McGhee

Resimleyen: Tony Fucile
Çeviren: Özlem Özarpacı

1001 Çiçek Kitaplar, 88 sayfa
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mekânları birleştiriyor. Evet, Bink ile Gollie canciğer kuzu 
sarma ama ikisinin de kendi evi, kendine ait bir dünyası 
var. Dostluğun keyfini sürerken bir yandan da yakın ol-
manın sancılarını çeken, kimi zaman çekişen, çatışan ama 
eninde sonunda uzlaşmanın yolunu bulan bir ikili Bink 
ve Gollie. Bink küçük bir çocuk gibi görünüyor, Gollie ise 
ergenliğe daha yakın duruyor; yaşları bu denli samimi ar-
kadaş olabilmelerine pek uygun değilmiş gibi görünse de 
huyu suyu birbirinden çok farklı bu iki çocuğun “her şeye 
rağmen” yakın dost oldukları vurgusunu pekiştiren bir 
özellik de olabilir fiziksel görünümlerinin hissettirdiği yaş 
farkı. Bink’in bayıldığı “delicesine parlak renkli çoraplar” 
Gollie’yi çılgına çevirebiliyor ya da Gollie, arkadaşını bir 
balıktan kıskanabiliyor. Kraliyet soyundan geldiğini öğre-
nen Gollie, salt Gollie olmak yerine kraliçeliğe soyununca 
asaletin bedelini Bink’siz, yani yalnız kalarak ödüyor ve bi-
ricik dostundan vazgeçemeyeceğini anlayınca da tacı tahtı 
bir kenara bırakıyor.

YALNIZLIK VE KİMSESİZLİK
Bink ile Gollie’nin imrenilesi dostluğunu bu yazıya 

döküp yanı başımdaki koliye dönüyorum. Baharın geç 
muştusu martı Marduk, kolinin içinde yazıyı bitirip ken-
disine hamsi vermemi bekliyor sabırsızlıkla. Bir civciv 
olarak geldiği evde yarkalığa doğru ilerlemekte. Kendi 
başına idare edebilir hâle geldiğinde sahilde “dostlarının” 
arasına karışacak. Her şey yolunda giderse olayların nasıl 
bir seyir izleyeceğini biliyorum. Bir sabah banyo kapısını 
açtığımda onu koliden çıkmış, banyonun her tarafını iti-
nayla sıvamış bulacağımı; “Artık kedilerle başa çıkabilirim,” 
mesajını vereceği o gün koliden bahçeye terfi edeceğini; 
bahçedeki kedilerin bir déjà-vu yaşadıklarını sanıp “Hay 
canına yandığımın, yine mi martı?” diye homurdanacağını; 
Marduk’un giderek görkemli yetişkin bir martıya dönüş-
mesini hayranlıkla seyredeceğimi... hepsini biliyorum. Bel-
ki de bu yüzden, bu evi ve bahçeyi geride bırakıp denizdeki 
dostlarının arasına karışacağı günü dört gözle bekliyorum. 
Denize ve dostlarına kavuşunca, şu anda bize rağmen yaşa-
dığı yalnızlığı unutacağı ama aramızda kurulan türler ötesi 
dostluğu hatırlayacağı umuduyla gagasına bir hamsi daha  
uzatıyorum. (Hayır Bink, bu senin balığın Fred değil!)

Bink ve Gollie – İkisi Birden
Kate DiCamillo, Alison McGhee 

Resimleyen: Tony Fucile
Çeviren: Özlem Özarpacı

1001 Çiçek Kitaplar, 88 sayfa

Bink ve Gollie – İki Can Dost
Kate DiCamillo, Alison McGhee 

Resimleyen: Tony Fucile
Çeviren: Özlem Özarpacı

1001 Çiçek Kitaplar, 88 sayfa



olsa da şoförün yeğenleri bir güzel 
onarıyor kardan adamı, hatta ona ayak 
bile yapıyorlar. Hikâyenin sonunda 
anlıyoruz ki bu yolculuk, dünyanın 
bütün kardan adamlarının katıldığı 
genel bir göç. Hepsi Sibirya’da kendi-
ne yeni bir hayat kurmak istiyor. İşte 
bizim Yuvarlak Hüsnü Dayı’nın da bir 
kardan adamın mutluluğunda büyük 
payı var. Otobüs şoförü dediğin böyle 
olmalı, insanı –pardon kardan adamı 
bile– istediği yere götürebilmeli. 

Yazarın her üç öyküsünde de 
kasaba ve şehir adları kulağımızda 
yemyeşil çağrışımlar bırakıyor. Kır-
kent, Yaya Kent, Yukarı Ova, Güzel 
Göl, Sarp Kaya, Düzova, Tepebaşı, 
Kuş Yaylası, Yüce Dağ. Günümüzdeki 
yeni yerleşim alanlarının adlarından 
ne kadar da farklı! Belki de gerçek-
çi öyküler yazmalıydı Ayşe Güren; 
Myhome, Exen, My Newwork, My To-
werland gibi yerlerde oturmalıydı ka-
rakterleri. Ama o başka bir mutluluğu 
anlatmayı tercih etmiş. Doğayla iç içe 
kurulmuş kasabaları, tren istasyon-
larını, sıradan insanların olağanüstü 
samimi ve renkli hikâyelerini. Ada 
Tuncer’in ayrıntılı figüratif resimle-
riyle daha da gerçek geliyor okura bu 
mutluluk. 

mecburen son durakta inmiş, diğer 
treni beklemekte. Beklerken de, elinde 
çilek sepetiyle tak tuk giden bu hayli 
“farklı” küçük çocukla birlikte yürür-
ken buluyor kendini. İnsanlarla ilişki 
kuramayan adam küçük kızla diyalog 
kurabiliyor ve kızın dürüst yorumları 
sayesinde hem kendini hem de diğer 
insanları keşfediyor. İkisi sohbet eder-
ken yanlarından, siyah gözlüklerinin 
arkasına saklanan bir kadın geçiyor 
sözgelimi. Herkesin arkasına saklan-
dığı bir şey ya da sakladığı bir yer var 
bedeninde... Şapka, şemsiye, ayakkabı, 
gözlük, pelerin, bıyık... Bu bir kusur 
değil, değişmeye de gerek yok, önemli 
olan sadece anlaşılmak. 

İkinci öyküde, çocuklar için ya-
zılmış eski masal ve hikâyelerin izin-
den gidiyor yazar. Kendi sürüsünden 
kimseyi yemesinler diye aslanlara ot 
taşıyan yavru ceylan Sibi’yle karşılaşı-
yoruz. Sibi sürekli hoş kokulu kekikler, 
reyhanlar sunuyor aslan kral Miro’ya. 
Miro bunları yemiyor tabii ama güzel 
kokularıyla huzurlu uykular çekiyor. 
Bu arada yazarın “dişiler” dediği diğer 
aslanların tek derdi, ayaklarına gelen 
bu avı yalayıp yutmak. Ancak Miro, 
Sibi’nin arkadaşlığını seviyor zamanla. 
En sonunda Sibi, ormanlar kralından 
sürüsüne dokunmama sözü alıyor. 
(Öyküde dişilerin neden daha vahşi ve 
acımasız anlatıldığını anlayamadım. 
Belki bir gün yazarına sorma şansım 
olur.) 

DURAKTAKİ KARDAN ADAM
Bir gün, bir otobüs şoförü son se-

ferini yapacakken durakta bir kardan 
adam görürse ne yapar? Hele de ken-
disi gibi yuvarlak olan bu kocaman 
kardan adam konuşuyor ve durma-
dan gideceği yeri söylüyorsa... Başka 
yolcu yok neyse ki. Yuvarlak Hüsnü 
Dayı, yani yardımsever otobüs şoförü 
kardan adama yardım etmek niyetiyle 
onu evinin bahçesine götürüyor. Yol-
culuk erimesine, bozulmasına neden 

Ayşe Güren’in ilk çocuk kitabı, 
özgün anlatımı, zengin dili ve sıcak 
hikâyeleriyle dikkat çekiyor. Kitapta 
yer alan üç öyküde, hasır şapkasını 
başından hiç çıkarmayan ve yağmur 
yağmasa da şemsiyesiyle dolaşan tu-
haf adamı, ayağına büyük gelen kır-
mızı ayakkabılarla dolaşan sevimli bir 
kız sayesinde; monotonluktan sıkılmış 
ormanlar kralı aslan Miro’yu, kokulu 
otların piri yavru ceylan Sibi sayesin-
de; iyi yürekli otobüs şoförü Yuvar-
lak Hüsnü Dayı’yı, Sibirya’ya gitmek 
için otobüs bekleyen kardan adam  
sayesinde yakından tanıyoruz. 

KIRMIZI PABUÇLU KIZ
Güren çocuklar için yazdığının bi-

lincinde olarak almış kalemini eline, 
iyimser, eğlenceli, esprili öyküler yaz-
mış... Bununla beraber kalemini öz-
gür bırakabilmiş. Edebi hazla yazdığı  
izlenimini ediniyoruz okurken. 

“Şemsiyesine Saklanan 
Adam” adlı ilk öyküde ‒en 

sevdiğim metin bu oldu‒ giz-
lenme takıntısı olan, yüzünü 
insanlardan saklayan yalnız 

bir adamın, kendisine 
başka bir biçimde benze-
yen, ayağına büyük gelen 
kırmızı pabuçlu kızla ta-

nışmasına ve bu benzerlik 
sayesinde onu tanımasına 

şahit oluyoruz. Küçük kıza 
göre, şemsiyesine sak-

lanan adam bu 
şemsiyeden 

ötürü aslında 
daha fazla 

görünüyor; 
küçük kız 

bunu pat diye 
söyleyiveriyor 

tanıştıkları tren 
istasyonunda. 

Adam uyuduğu 
için ineceği  

durağı kaçırmış, 

Şemsiyeler, kekikler ve 
kardan adam
Ayşe Güren, Şemsiyesine Saklanan Adam adlı ilk çocuk kitabında, edebi hazla yazıldığı belli olan 
iyimser, eğlenceli ve esprili üç öyküyle sesleniyor genç okurlara. 

Simlâ SUNAY

Şemsiyesine Saklanan Adam
Ayşe Güren

Resimleyen: Ada Tuncer
Kuraldışı Yayınları, 90 sayfa
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Yazar, hikâyeye esprili, neşeli genç 
amca figürünü de ekleyerek, Türk 
filmleri ve edebiyatında alışkın oldu-
ğumuz genç amcasına/dayısına âşık 
küçük kız çocuğu figürü nostaljisini 
de yaşatıyor okurlara. Amcanın köyün 
güzel kızıyla aşkı ve bu aşkta elbet-
te mektup taşıyıcılığı görevinin Elif ’e 
düşmesi, nasıl da tatlı bir Yeşilçam  
kokusu yayıyor, değil mi?

Elif karakterinin bacak kadar boyu 
ve minnacık yaşına rağmen abartısız, 
dosdoğru ve tertemiz bir karakterle 
donatılmış olması, çocuk romanla-
rında görmek istediğimiz yapmacıksız 
karakterlere güzel bir emsal oluşturu-
yor. Elbette Elif ’in de “kötü” özellikleri 
var. Her çocuk gibi o da biraz yalancı. 
Yine de bahçedeki portakal ağacına 
bakıp, “Acaba yalancılık bana bu ya-
lancı portakal ağacından mı bulaştı?” 
diye sorgularkenki masumiyeti, yalan-
larını da gözümüzde sevimli kılıyor. 
Hadi, sevimli demeyelim de, çocuk-
luğun o hayalci dünyasına yakışır bu-
luyoruz Elif ’in öğretmeninin gözünde 
biricik olmak için uydurduklarını.

Hikâyedeki her şey köy hayatı gibi, 
Elif gibi doğal. Kitaba verdiği isimle 
tatlı bir tezat yakaladığını düşünebili-
riz yazarın. Portakallar dışında her şey 
sahici! 

beklentileri var. Her sabahın aynı şe-
kilde başladığı bu küçük köyde, 

herkesin tüm kusurlarına 
rağmen birbirine bağ-
lanmasının, kol kanat 

germesinin sebep-
leri, köy hayatının 
müthiş güzelliğini 
doğuran ortak ya-
şamın içinde gizli. 

Şehrin bencilliği 
ve bireyselliği köyde 

yerini bahçedeki ağaç-
lardan evdeki yaşlılara, 
komşu teyzelerden ma-

halledeki çocuklara, birlikte 
aşılan yollara, ekilen bahçelere, yem-
lenen hayvanlara bırakıyor. Elif de bu 
komün hayatında kendi benliğinin za-
yıf ve güçlü yönlerini bula bula yoluna 
devam ediyor. 

Yuvasından ayrılan ürkek bir kuş 
gibi gittiği köyde zamanla herkesin 
sevgilisi, öğretmeninin gözde öğren-
cisi olmayı başaran Elif, konuşma 
yetisini yitirmiş babaannesine ismini 
söylettirmeyi bile başarıyor. Miyase 
Sertbarut, Elif karakterini ve onu çev-
releyen dünyayı yaratırken abartıdan, 
masalsılıktan kaçınan, gerçekçi ama 
kötümserlikten kesinlikle uzak bir 
dil yakalamış. Zaten hiçbir çocuğun 
dünyasında umutsuzluğa yer olma-
malı. Yalancı Portakal’da da yanında 
olmayan annesinin şefkat dolu ok-
şayışlarını, babaannesinin felçli elini 
saçında dolaştırarak yaşıyor Elif. Ya 
da bahçesindeki şifalı dut ağacının ye-
rine, yemişleri bile yenmeyen yalancı 
portakal ağacını koyabiliyor. Elif, bana 
kalırsa, hikâyenin başında bile birçok 
yetişkinden daha dirayetli ve olgun. 
Öykünün sonuna doğru, aldığı karar-
la evinden uzakta geçirdiği günlerin, 
yeni hayatının, onun dirayetini ve tüm 
dünyayı sarmalayan sevgisini daha da 
güçlendirdiğini görüyoruz. 

Elif, okul çağına gelmiş, zehir gibi, 
duygu dünyası da zekâsı kadar ge-
lişmiş, sevimli bir kız çocuğu. Ailesi 
maddi sebeplerle Elif ’i köye, halasının 
yanına göndermeye karar veriyor. Elif 
kızımızı da en çok tülbendinden mis 
gibi kokular yayılan biricik annesin-
den ve dertliyken derdine derman, ne-
şeliyken kahkahasına ortak olan şifalı 
dut ağacından ayrılmak üzüyor. Köyde 
yaşayan halalarının yanına gittiğin-
deyse Elif ’in asıl şifayı kendi içinde 
taşıdığını fark ediyoruz. Çünkü konu-
şamayan felçli babaannesinden başla-
yarak herkesin yaşamına kâh küçük 
kâh büyük mucizeler saçıyor. 

KÖYDEKİ KOMÜN HAYATI
İlk zamanlar onu bahçeye esir 

eden sinirli kaz sürüsü bile sevecen ve 
hayat dolu Elif ’i sonunda dünyalarına 
kabul ediyor. Aslında bu “kabul ediş”te 
iki tarafın da ihtiyaçlarının yarattığı 
muhtaçlıklar gizli. Yaşadığı hayatın bi-
raz sertleştirdiği hala, kendine bir can 
yoldaşı arıyor; babaanne, saplanıp kal-
dığı hasta yatağında torun sevgisi ve 
neşesiyle hayat buluyor; Elif ’inse bu 
küçük yaşında en çok istediği şey anne 
şefkati. Eminiz ki kazların ve yalancı 
portakal ağacının da kendilerine göre 

Sırdaşı ağaç olan 
güzel çocuklara...
Miyase Sertbarut’un kaleme aldığı Yalancı Portakal, çocukluğunu bahçeli bir evde geçirenlerin, 
bahçesinde sırdaş bir ağacı, mis kokulu annesi ve kalabalık bir ailesi olanların daha başka etkileneceği, 
adeta geçmiş zamanlardan çıkagelmiş bir çocuk romanı. 

Emel ALTAY

Yalancı Portakal
Miyase Sertbarut

Tudem Yayınları, 104 sayfa
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Eski Mısır uygarlığı piramitleri, firavunları, mumyalama işlemi, hiyeroglif yazısı gibi pek çok 
özelliğiyle, yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da ilgisini çeker. Bu ilgi çekici konular kuru tarih 
bilgisi olarak değil de merak uyandıran bir üslupla anlatılmışsa, okur daha ne ister!

Şebnem AKALINMumyalasak da mı 
saklasak?

kadar pek çok konuya yer verilmiş. 
Anlatılanların daha iyi kavranmasını 
sağlayan çizimlerin yanı sıra karika-
tür benzeri görseller de okumayı daha 
keyifli hâle getiriyor. Mumya çalmak 
için ipuçları, mumya yemek ve mum-
yadan yapılacak mucizevi ilaç reçetesi 
ile piramit yapımı hakkında bilinmesi 
gerekenler diğer konu başlıklarından 
bazıları. 

Çocuklarınıza aldığınız kitaplara 
ne olur sizler de bir göz atın ve bunu 
yalnızca onları koruma içgüdüsüy-
le değil, çocukken öğrendiklerinizi 
hatırlamak veya son gelişmelerden 
haberdar olmak için yapın. Örneğin, 
bu kitaptan arkeologların günümüz-
de bir mumyayı DNA örneğine kadar 
nasıl incelediğini, ünlü firavunların 
mumyalarının hangi müzelerde sergi-
lendiğini, Edward Munch’ın “Çığlık” 
tablosunun esin kaynağının neden bir 
mumya olduğunu eğlenerek öğrenebi-
lirsiniz. Biz çocukken bunları anlatan 
kitaplar yoktu. 

Son söz eski bir Mısır duasından: 
“Yine gençsin, yine hayattasın, sonsu-
za kadar.” Beş ya da altı bin yaşındaki 
bir mumyaya baktığınızda bunun ne  
kadar sıradışı olduğunu düşünün.

ve şaşırtıcı bazı rakamlarla konuya 
bilimsel bir giriş yapıyor. Mumyala-
rın hangi amaçla yapıldığının daha 
iyi anlaşılabilmesi için öncelikle eski 
Mısır kültüründen ve tarihinden söz 
edilmesi, adı geçen her firavunun ka-
çıncı hanedandan olduğunun özellikle 
belirtilmesi bu açıdan dikkat çekici bir 
detay. Konuya böyle başlayınca, sıkıcı 
bir tarih kitabı okuyacağınızı düşün-
meyin. Çünkü kitap daha ilk sayfasın-
da okurda merak uyandırmayı ve bu 
merakı canlı tutmayı başarıyor. Hatta 
öyle ki mumyalama işleminin “mide 
bulandırıcı” olabilecek kimi aşamala-
rını “Okumayın” başlıklı kutucuklarda 
vererek okuru rahatsız olma ihtimaline 
karşı uyarırken, bir yandan da merak 
uyandırıyor. Bu bilgi kutucuklarında, 
mumyalama işleminin tüm ayrıntıla-
rını, 1000 yıl önce yaşamış insanların 
mumyalardan yapılmış ilaçlardan şifa 
bulma arayışlarını da öğrenebilirsiniz. 

HAYATTASIN SONSUZA KADAR...
Kitapta yalnızca mumyalar ve fira-

vunlar değil, eski Mısır inancı ve cena-
ze törenlerinden, piramitlerin inşasına 
ve çöl kumları altında kalmış mezar-
ların tesadüfler sonucu bulunmasına; 
mezar odalarındaki değerli eşyaları 
çalmak isteyen hırsızları uzak tutmak 
için yazılan beddualardan, serüven 
meraklısı kâşiflerin başına gelen uğur-
suzluklara; hiyerogliflerin okunmasını 
sağlayan “rosetta taşı”ndan, günümü-
zün son bilimsel yöntemlerini kulla-
nan “olay yeri inceleme” çalışmalarına 

Ebeveynler olarak yaşamın gerçek-
lerini çocuklara anlatmakta zorlandı-
ğımız anlar olur. Kimi zaman, koruma 
içgüdüsüyle onlardan bir şeyleri sakla-
maya çalışırız. Yaşından büyük sorular 
sorduğunu düşünüp, “Seni leylek getir-
di,” diyerek geçiştirdiğimiz durum-
larda olduğu gibi. Yanıtlanması zor 
sorulardan biri de ölümle ilgili olan-
dır. İster pedagoglara danışın, ister bu 
konu hakkında yazılmış kitapları oku-
yun, sonuçta sevdiği bir insanı veya 
evcil hayvanını “kaybeden” bir çocuğa 
ölümü ve sonrasını anlatmak çok zor. 
Peki, eski Mısır’da yaşamış ve öldük-
ten sonra mumyalanmış insanlara ve 
hatta hayvanlara bu uygulamanın ne-
den yapıldığını merak eden bir çocuğa  
gerçekleri nasıl anlatırsınız? 

Eski Mısır – Mumyalar, Sihir ve 
Efsaneleri kitabı, bu kadim uygarlık 
hakkında özet bilgi veren bir çalış-
ma. Kitaptaki metinlerin, Oxford 
Üniversitesi’nde eski ve modern tarih 
eğitimi görmüş, çocuk kitapları yazarı 

Jim Pipe tarafından ya-
zıldığını özellikle be-

lirtelim. Televizyonda 
seyrettiğiniz firavun 

belgesellerinden 
çok daha fazlası 

var bu kitapta.  
“Mumya nedir?” 

sorusuyla başlıyor 
kitap ve ana metnin 

dışında, çerçeve 
içine alınmış mad-
delerle, örneğin en 

tanınmış mumyalar 

Eski Mısır – Mumyalar, Sihir ve Efsaneleri 
Jim Pipe

Yaratı ve Tasarım: David Salariya
Resimleyen: David Antram
Çeviren: Berna Yılmazcan

Akılçelen Kitaplar, 152 sayfa
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Kimi kitaplar, yıllar içinde elden ele geçerek upuzun bir yolculuk yapar. Bir kitap var ki 1930’da Paris’te 
başlayan yolculuğu bir kâğıt fabrikasında son bulmak üzereyken bir hurdacının arabasından kurtarılıp 
dergimize konuk oldu. 

“Hurdaciiiyye!” Siz 
de duydunuz mu? So-
kakta biri “Masalcııı!” 
diye bağırıyor galiba. 
Durun, ben bir pen-

cereden bakayım... Yok 
yok, masalcı değil hur-
dacıymış, yanılmışım. 

Doğrusu bu yanılsama bende 
Les Douze Filles de La Reine 

Mab (Kraliçe Mab’ın  
On İki Kızı) kitabını 

bir hurdacının araba-
sında bulduğumdan 

beri sık sık oluyor. 
O gün kaldırımda 

yürürken sıradan bir 
hurdacıyla karşılaşmış-

tım. Hani şu üç tekerlekli 
el arabası olanlardan. Bilir-
siniz, arabalarının üzerinde 
genelde özensiz bir yazıyla 

“Hurda alınır” yazar. Bazen tek, ba-
zense iki hurdacı yan yana, seyyar 
tezgâhlarını ittire ittire sokak sokak 
dolaşır. Eğer ikiliyseler “hurdacı” söz-
cüğünü birbirlerinin ağzından alır, 
eğip bükerek, kılıktan kılığa sokarak 
düet yaparlar. Çöpleri eşelemezler, sa-
dece hurda ve eskiler alırlar. Bunları da 
ya en iyi dinleyicileri olan kapıcılardan 
ya da doğrudan doğruya, o hurdanın, 
eskinin sahibinden alırlar. Yolda kar-
şılaştığım da bu hurdacılardan biriydi 
işte. Yanından geçerken gözüm el ara-
basının üzerindeki kitaba ilişti. Ka-
rarmış birkaç tencere tava, ezilmiş bir 
anten, eski bir ütü ve tepeleme yığılmış 
ansiklopedi ciltlerinin arasında duru-
yordu. Yeşil ciltli, üzerinde suluboya 
bir resim olan kalın bir masal kitabıydı 
bu. Fiyatını sordum. Eğer almazsam 
bir selüloz pişirme kazanında eriyip 
yok olacak endişesiyle hiç pazarlık  
etmeden, tereddütsüz satın aldım. 

Biraz uzaklaştıktan sonra bir ban-
ka oturup sayfalarına göz attım. Kitap 
Paris’te 1930 yılında basılmış. İlk sayfa-
sına, kitabın sahibi olan çocuk güzel bir 
elyazısıyla Fransızca bir not düşmüş: 
“Erkek kardeşim Isaac’ın Noel hediyesi, 
2 Ocak Salı 1930, Esther.” Notun altına 
da aynı kurşunkalemle İngilizce olarak 
“Bu kitap Paris’ten geldi,” yazılmış. 1930 
yılında Paris’ten başlayıp İstanbul’a 
uzanan bir yolculuğun bir kâğıt fabri-
kasında bitmesini önlediğim için sevi-
niyorum. Akşam eve gidip masalları 
okuyunca sevincim daha da artıyor. 

Yazarın önsözündeki tarihe göre 
kitabın ilk baskısı 1906 yılında yapıl-
mış, elimdeki kopya ise altıncı bas-
kı. İçinde toplam altmış desen ve her 
bölümde birer tane olmak üzere on 
iki suluboya resim yer alıyor. Kitapta 
Kraliçe Mab’ın kızlarıyla, yani on iki 
prenses ile ilgili toplam on iki ma-
sal var. Bunlar sırasıyla Minne ve Ayı, 
Elen ve Maymun, Lena ve Ördek, Lise 
ve Yunus Balığı, Maud ve Tilki, Daisy 
ve Kurbağa, Elsa ve Çekirge, Janine ve 
Eşek, Colette ve Kartal, Line ve Kedi, 
Annie ve Eşekarısı, Gab ve Şövalye. 
Masalların neredeyse hepsi benzer bir 
kurguya sahip. İlk sayfada prensesler-
le dadıları arasında kısa bir konuşma 
geçiyor. Dadı prensesi, masalına göre, 
karlı havada sokağa çıkmaması, ma-
sum da olsa yalanlar söylememesi, 
ördek beslerken gölün kıyısına yaklaş-
maması, denizdeki dalgalardan uzak 
durması, at binerken dikkatli olması, 
tek başına çayıra çıkmaması veya or-
mana girmemesi için uyarıyor. Tabii 
prenses öğütlere kulak asmayıp kendi 
bildiğini okuyunca, çoğunlukla yaşlı 
bir cadı ile karşılaşıyor ve başına türlü 
kötülük geliyor. İçine düştüğü çaresiz 
durumdan, rastladığı bir hayvanın ‒ki 
bu genellikle cadı tarafından hayva-
na dönüştürülmüş bir prens oluyor‒  

yardımıyla kurtuluyor. Böylece pren-
ses de prensin hayvandan insana dö-
nüşmesine vesile oluyor. Sonunda 
prensle prenses evlenip sonsuza dek 
mutlu yaşıyorlar. 

Kötünün hep yaşlı bir kadın olma-
sı, “Yetişkinlerin sözünü dinlemeyen 
çocukların başına kötü şeyler gelir,” 
öğüdünün korku veren bir vurgu ile 
anlatılması ve masalın sonunda mut-
luluğun ille de prensle yapılan evlilikle 
gelmesi rahatsız edici olsa da, kitap 20. 
yüzyılın başında klasik masalların ye-
niden üretimine güzel bir örnek.

Kitabı bitirdiğimde, en çok on 
üçüncü prensesin eksik kalan masa-
lını merak ediyorum. Hani, şu kitabın 
ilk sayfasına el yazısıyla ismini yazan, 
ikinci dünya savaşının ve Nazi soykı-
rımının arifesinde henüz çocuk olan, 
Isaac’ın kız kardeşi, kitabın sahibi, 
anne babasının prensesi Esther’in  
masalını…

“Hurdaciiiyye!” Siz de duydunuz 
mu? Sokakta biri “Masalcııı!” diye ba-
ğırıyor galiba. Durun, ben bir pence-
reden bakayım. Kim bilir, belki bu kez 
Esther’in masalını bulabilirim.

On üçüncü prenses

Doğan GÜNDÜZSahaf Dükkânı

Les Douze Filles de La Reine Mab 
Jérôme Doucet

Resimleyen: Henry Morin
1930, Librairie Hachette, Paris 

168 Sayfa
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Biricik May Amelia, 20. yüzyılın başında yedi erkek kardeşiyle birlikte büyüyen bir kızın 
“hanımefendilikten alabildiğine uzak” geçirdiği çocukluğunu, hayatın sorumluluğunun tam anlamıyla 
paylaşıldığı bir “doğal yaşam” içinde bireyselliğe gösterilen saygıyı anlatıyor.

Ezel Dağlar ERGÜDENBaşka türlü bir  
çocukluk...

geliyor. Ama Alice teyze anneyle ilgi-
lenme işini üstlenince küçük Amy’nin 
bakımı tamamen May’e kalıyor. May 
kardeşine neredeyse annelik yapıyor. 
Gelişim kaydını tutuyor, onu besliyor, 
hastalandığında bütün gece başın-
da bekliyor. Ama işler hiçbir zaman 
umduğumuz gibi gitmez. Büyükan-
ne Patience’ın varlığı da işlerin ters  
gitmesinde rol oynuyor.

Biricik May Amelia, küçük bir kı-
zın gözünden 19. yüzyıl Amerika’sın-
daki günlük hayatı, dertleri, zorlukları 
ve sevinçleri anlatıyor. Kitap, yazdığım 
kadarıyla sınırlı kalmıyor, hatta daha 
sonrasında May Amelia’nın ruhsal 
durumuna ve duygularına odakla-
nıyor. Dönemi içinde “kız” olmanın 
kaderine meydan okuyan bir çocuğun 
maceralarına olduğu kadar hayatın 
her yönüne de dokunuyor. Üstelik çok 
gerçekçi. Gerçi bunun da bir nedeni 
var. Yazar kitabı büyük halasının gün-
lüklerini temel alarak yazmış. Böylece 
roman hem hoş bir okuma deneyimi 
yaşatıyor, hem de o dönem hakkında 
bir fikir veriyor. May Amelia’nın dün-
yasına dalarsanız kolay kolay çıkama-
yacaksınız ve bir zamanlar işlerin bu-
günkünden ne kadar farklı ya da aynı 
olduğunu göreceksiniz.

hayatına tanık oluyor. Alice teyzenin 
kıyafetleri, evinde pişen yemekler... 
Hepsi ona o kadar güzel ve yabancı 
geliyor ki!

May Amelia eve döndükten bir 
süre sonra Büyükanne Patience onlarla 
kalmaya geliyor. Büyükanne çocuklar-
dan hoşlanmıyor, çocuklar da ondan. 
Hamile olan anneleri bir de büyükan-
ne Patience’ı memnun etmekle uğraş-
mak zorunda kalıyor ki bu hiç de kolay 
bir iş değil. Büyükanne her şeyin kendi 
istediği gibi olması için herkesi uğraş-
tırıyor, çocuklarla tartışıyor. Hatta si-
nirlenince onlara bastonuyla vuruyor. 
Özellikle de May Amelia’dan hoşlan-
mıyor. Onu gerçek bir hanımefendi ol-
madığı, evdeki işlere yardım etmediği 
için sürekli eleştiriyor. Her ne kadar 
ev halkı gerçeğin bunun tam tersi ol-
duğunu bilse de büyükanne geleneksel 
bir aile yapısı içinde yaşlıların gördü-
ğü saygıdan dolayı “dokunulmaz” bir 
konuma sahip... Dengeler zorlanıyor.

May Amelia ev işlerine fazlasıy-
la yardımcı oluyor ayrıca. Hatta bir 
noktadan sonra annelik yapmaya bile 
başlıyor. Evet, tahmin ettiğiniz gibi 
annesi doğum yaptı. Peki, yeni doğan 
bebeğin cinsiyeti ne sizce? Aynen; o 
Nasel’da doğan ikinci kız çocuk. Adı 
da Amy. Annesi Amy’yi doğurduktan 
sonra hastalanıp ateşleniyor, bu yüz-
den Alice teyze de onlarla kalmaya 

1900’lerin başında, Washington’da 
yaşayan bir kız çocuğu olmak nasıldır 
biliyor musunuz? Şahsen ben bilmi-
yorum. Peki ya sekiz çocuklu bir ai-
lenin tek kız çocuğu olmak? Hatta ve 
hatta yaşadığın yerdeki tek kız çocuğu 
olmak? İşte bunlar hakkında bir fik-
rimiz olabilir. Biricik May Amelia’nın 
yazarı Jennifer L. Holm sayesinde...

SEKİZ ÇOCUK, BİR DE KÖPEK
May Amelia, 1899 yılında Was-

hington’da, Nasel Nehri civarında bir 
yerleşim bölgesinde yaşıyor. Bölgede 
genellikle May Amelia gibi Finliler 
var. Biraz daha ileride ise Amerikan 
yerlileri Çinuklar yaşıyor. May Ame-
lia, hamile annesi, babası, on üç ila 
on sekiz yaşındaki yedi ağabeyiyle 
yaşıyor. Kendiyse on iki yaşında. Bir 
de köpekleri Bosie var tabii. Hâliyle, 
May Amelia’nın o dönemde kız ço-
cuklarının nasıl yaşadığına dair bir 
fikri yok. Çünkü o da ağabeyleri gibi 
yaşıyor, maceralara atılıyor, keşifler 
yapıyor, arada sırada da başını belaya 
sokuyor. Hatta kitabın ilk bölümünde 
ağabeylerinin de gittiği tomruk kampı-
na tek başına gittiği için azar işitiyor. 
May Amelia bunu babasının onu hiç 
sevmediğine yoruyor ve Bebek Ada-
sı adını verdikleri, nehrin ortasındaki 
küçük bir adaya saklanıyor. En sevdiği 
ağabeyi Wilbert gelip onu ikna etmese 
orada kalacak. Eve gidince, on üçüncü 
yaş gününü kutlamak için akrabaları-
nın toplanmış olduğunu görüyor. Fan-
nie halası May Amelia’ya o âna kadar 
gördüğü en güzel oyuncak bebeği ge-
tirmiş. Kardeşleri ise bez bebeği Susan-
nah için bir korsan gemisi yapmışlar. 

Çocukların teyzesi Alice, ikizler-
den Astoria’ya gelip evinin çatısını 
tamir etmelerini rica ediyor. Anneleri 
buna onay veriyor, hatta Wilbert ve 
May Amelia’yı da alışveriş yapmaları 
için Alice teyze ile yolluyor. Böylece 
May Amelia hayatında ilk defa şehir 

Biricik May Amelia
Jennifer L. Holm

Çeviren: Aslı Güçlü
Epsilon Yayınları, 215 sayfa
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Dünyanın başına dert olan Dr. Hans’la savaşan Los Amigoslara katılmak ister misiniz? O zaman, size 
sorulacak soruları yanıtlayarak bilimsel becerilerinizi sınamanız gerekiyor. Ardından da teknolojinin 
gelmişini geçmişini öğreneceğiniz bir kitaba göz atabilirsiniz.

Toprak IŞIKTeknolojinin  
gelmişi geçmişi...

karşınıza sürekli bilimsel becerinizi sı-
nayan sorular çıkacak. Bilgi birikimi-
niz yetmeyebilir diye endişelenmeyin. 
Çözmeniz beklenen soruların üstesin-
den gelmeniz için sahip olmanız gere-
ken bilimsel bilgilerin tamamı kitabın 
ilk on-on beş sayfasında verilmiş. On-
ları okuduktan sonra sergileyeceğiniz 
performans analiz yeteneğinize ve 
zekânıza kalmış olacak. Öyleyse size 
bol şanslar.

İkinci kitap Teknoloji − Kısa Tarih-
çe’de ise macera milattan 3500 yıl önce 
tekerleğin icadı ile başlıyor ve bugün 
herkesin elinde dolaşan tablet bilgi-
sayarlara kadar geliyor. Arada neler 
yok ki! Saatler, makaralar, gözlükler... 
Teleskop, telefon, radyo, televizyon... 
Mikroişlemciler ve uzay uyduları... 
5000 yıl önce yere sapladığımız bir 
sopanın gölgesindeki değişimlere ba-
karak zamanı ölçmeye başlamışız. 
Bugün fizikçiler çalışmaları için mut-
laka atom saatine ihtiyaç duyuyorlar. 
Güneş battıktan sonra ya da bulutlu 
havalarda da çalışmaya tutkun olduk-
ları için değil elbette. Yapacakları de-
ney ve ölçümlerde saniyeyi yüze bölen 
bir elektronik saatin sunduğu zaman 
dilimleri bile çok kalın geliyor onlara. 

TEKNOLOJİK ÜRETİM
Teknolojinin nereden çıkıp nere-

ye ulaştığını bir kitapta anlatmaya ça-
lışmak yeterince cesur bir girişim. Bu 
kitabı bir paragrafta özetlemek ise ke-
sinlikle mümkün değil. Kitabın metin 
yazarları olarak Paul Beaupere ve An-
ne-Sophie Cayrey’in girdikleri yükün 
altından başarıyla kalktıklarını söyle-
yebiliriz. Belirledikleri konu başlıkla-
rı altında belirli teknolojik ürünlerin 
geçirdiği evrimi hem ilgi çekici hem 
de bilgilendirici biçimde sunmuşlar. 
Resimlerden bol bol yararlanılması 
kitabın okunmasını ve anlaşılmasını 
kolaylaştırmış. Bu yüzden illüstratör 

yedi yaşındayken kurmuş. Erik’in sağ-
lam bir de ekibi var. Hepsini tanıma-
ya gerek yok ama içlerinden birinin, 
Dr. Hans’ın hikâyesi son derece dik-
kat çekici. “Zamanın Gerçekten Kısa 
Tarihi” adlı 11 sayfalık kitabı editör 
tarafından çok kısa olduğu için geri 
çevrilince, bilim dünyasına sırtını dö-
nerek karanlık tarafa geçmiş olan kır-
gın deha, zekâsını ve birikimini, suç 
imparatorluğunun saflarında keskin 
bir kılıç olarak kullanıyor. 

VBAŞ’ın karşısında ise dünyanın 
en önde gelen yeşil gerilla grubu Los 
Amigoslar var. Los Amigoslar iklim 
değişikliğinin yüzde 14’ünün sebe-
bi olmakla suçladıkları VBAŞ’ı yok 
etmek için ölümüne bir kararlılıkla  
mücadeleye atılıyorlar. 

ÖLÜMCÜL SORU
Ortalığın fena hâlde karışacağı çok 

açıkken, kitabın yazarları okuru Los 
Amigoslar arasına katılmaya çağırı-
yor. Okurun “Ben almayayım,” deme 
olasılığını hiç düşünmüyorlar ama 
“Ne olursan ol gel!” de demiyorlar. 
Daha doğrusu Los Amigoslar buna 
izin vermiyor. Onların dediği şu: “Bu 
soruları çözersen gel ve bize katıl. Çö-

zemezsen öl!” Tümünün değilse 
de gruba katılma sınavının son 

sorusunun anlamı bu gerçekten. 
Dünyanın belki de en tuhaf namlusu-
na sahip bir toptan atılan merminin, 
iki yörüngeden hangisini izleyeceğini 
bulmanızı isteyecekler sizden. İki şıklı 

bir soru... A mı B mi? “A’dan ge-
çer,” mi dediniz? O zaman top 
ateşlendiğinde B yörüngesinde 
dikilip bekleyeceksiniz.

Öncekileri çözmüş bir aday 
olarak bu soruya verdiğiniz ya-

nıtın ardından hâlâ canlıysanız Los 
Amigoslara katılacak ve Dr. Hans’ın 
yanına bir ajan asistan olarak yerleş-
tirileceksiniz. Yani yine topun ağzın-
dasınız. Ajanlık faaliyetiniz sırasında 

Çıplak doğada çıplak varoluş bi-
çimine tahammül edemeyen bir canlı 
türü insanoğlu. Bu kaprisini, dünyayı 
baştanbaşa donatabilme yetkinliğine 
dönüştürecek kadar da becerikli... Bir 
sorun çıkıyor karşısına; bir ya da bir 
sürü soruya dönüştürüyor o sorunu. 
Arkasından çözümlerin peşine düşü-
yor. Çözümler bulundukça bilim ilerli-
yor. İlerleyen bilimin ardından gidiyor 
teknoloji ve yeni sorular atıyor ortaya. 
NTV Yayınları’ndan çıkan iki kitap 
bir açıdan bakınca bu döngüyü geti-
riyor akla. İlkinin adı son derece kış-
kırtıcı: Dünyayı Salata Sosuyla Nasıl 
Kurtarırsınız? Ve Diğer Acımasız Bilim 
Sırları. Diğerinin adı ise çok daha sa-
kin bir duruşa sahip: Teknoloji − Kısa  
Tarihçe.

Salata sosuyla kahramanlık hikâ-
yesi, eğlenceli ve ilgi çekici bilim soslu 
sorulardan oluşuyor. Soruları gerçek 
hayatın içinde ete kemiğe büründü-
ren bir kurgusu var kitabın. Zeki, ah-
laksız ve zengin olduğu kadar da cesur 
bir kötü adam, dünyanın başına dert 
olmayı hedeflemiş. Erik Van Basten 
adlı bu şahıs, bir suç imparatorluğu 
olan Van Basten Ano-
nim Şirketi’ni, yani 
VBAŞ’ı, henüz on 
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Dünyayı Salata Sosuyla
Nasıl Kurtarırsınız?

Thomas Byrne, Tom Cassidy
Çeviren: Onur Kaya

NTV Yayınları, 144 sayfa

Teknoloji – Kısa Tarihçe
Anne-Sophie Cayrey,

Paul Beaupère
Çeviren: Alev Er

NTV Yayınları, 78 sayfa

olarak El don Guillermo’yu da anmakta yarar var. Onun 
çizimleri sayesinde fonograftan dijital okuyucuya doğru iz-
lenen gelişim gözle görülür hâle gelmiş. Katranlı fotoğraf 
çekimlerinin yapıldığı günlerden tek bir tuşa basarak iste-
diğimiz ânı ölümsüzleştirebilme rahatlığına kavuşmamız 
arasında geçilen aşamaları, resimlere bakmaksızın anlamak 
güç olurdu gerçekten. Her sayfada bolca bulunan karika-
türler hem bilgilerin daha kalıcı olmasını hem de okurken 
yüzünüze bir gülümseme yayılmasını sağlıyor. 

Anlaşılacağı üzere, içerdiği mizah bakımından her iki 
kitap da gülümseten türden. Öte yandan, okurken içiniz-
de uyanan neşenin kitapları bitirdiğinizde buruklaşması 
da olası. Bilimsel ve teknolojik üretim sürecine yeterince 
etkin katılım sağlamayan bir ülkede yaşıyor olma rahatsız-
lığı kolayca uyanabilir zihninizde. Güney Kore’nin ya da 
ABD’nin raflara dizdiği telefonların bin bir marifetini çevik 
parmak hareketleri ile kullanabiliyoruz. Oysa daha makbul 
beceri, o cihazları bin ikinci marifetle üretebilmektir. Özel-
likle ikinci kitap, bu konuda durumumuzun hiç de parlak 
olmadığını bir kez daha hatırlatıyor bize. Neyse ki böylesi 
bir farkındalık hiç de kötü değil.



28

Dedem Bir Kiraz Ağacı, Mistral, Hikâye Ormanı ile tanıdığımız Angela Nanetti bu kez, herkesin 
kuyrukluyıldızın gelmesini beklediği bir İtalyan köyündeki genç Arno’nun öyküsünü anlatıyor. 
Kendini ormanın sırlarına açan, görünmeyeni görmekte ustalaşan Arno’yla tanışın!

Pelin ÖZERDüş eken hep genç kalır

toprağında yetiştiğini öğrenir. Büyük 
sırrı vermeden sezdirelim: Beklediği-
miz kişi kimi zaman hiç yoktur, bazen 
onu kendimiz bulur, adeta yaratırız. 

Uzam yaratmakta usta sözcükler, 
düş evrenine komşudur her zaman ve 
zarafetleriyle, sağladıkları o genişlik 
imkânıyla şiiri hatırlatırlar. Bu sebeple 
de okunmaları bir ömür sürer ve hangi 
yaşta okurun elinde oldukları hiç fark 
etmez. Benzer duyuşla, etkilenerek, 
ürpererek okunduklarında herkesi o 
büyülenmenin ortaklığında, o yaşsız 

başsız heyecanda birleştirirler. Düş-
lerin giderek daha hafife alındığı, 
hayal kurmanın modası çoktan 
geçmiş bir oyun gibi görüldüğü 
günümüz gençlik âlemlerinde 
incelikli duyguların, duyuşla-
rın, hiçbir zaman eskimeyecek, 
yürekleri baştan çıkaracak bir 
incelikle aktarılması ne kadar 
önemli. Angela Nanetti’yi yakla-

şık yirmi dile çevrilmiş ve 2006’da 
Chronos Ödülü’nü kazanmış ro-

manı Dedem Bir Kiraz Ağacı’yla 
hatırlayacaktır takipçileri. Romanları 
pek çok saygıdeğer ödülle taçlandırılan 
Nanetti’nin yazdığı her kitap adeta bü-
yük bir destanın bölümleri. O nedenle, 
her birini tek tek tavsiye ediyoruz onun 
zarafet, incelik, umut dolu dünyasına 
yakın duran okurlara.

köydeki herkes gibi, yaklaşmakta olan 
kuyrukluyıldızı beklemektedir. O kuy-
rukluyıldızı gördüğünde dileği gerçek 
olacaktır çünkü. Hiç görmediği baba-
sı geri dönecek ve tek eksikleri de ta-
mamlanacaktır böylece. Arno, henüz 
dileklerin de tohum misali ekilebilece-
ğinden habersizdir; dünyaüstü güçler 
beklemektedir bunun için. Oysa isim 
vermekte tereddüt edebileceğimiz 

güçler, zaman zaman tesadüfler tan-
rısının yardımıyla dileklerimizin bize 
yaklaşması için habercilerini gönderir. 
Hatta başımıza gelen irili ufaklı fela-
ketler bile dileklerimize ulaşmamızda 
bize yardımcı olur. Bu yolda sezgiler 
geliştirmiş herkes, hangi yaşta olur-
sa olsun, bunların her birini tek tek  
özenle okumayı da öğrenir. 

UMUT DOLU BEKLEYİŞ
Babasını umutla beklerken ve bü-

yülü hayatlarını tehdit eden olumsuz-
luklardan kararlılıkla kaçarken rotasını 
hep ormana çeviren Arno, çok geçme-
den terk edilmiş bir evin bacasından 
çıkan dumanı görür. Herkesin varlı-
ğından çekindiği, yanına yaklaşmak-
tan kaçındığı bir yabancı yerleşmiştir 
o yıkık dökük eve. O yabancı sayesinde 
adeta kuyrukluyıldız eğitiminden ge-
çer Arno. Ve ustasının desteğiyle, bizi 
dileklerimize götürecek yolun inan-
cımızın, çabamızın, kararlılığımızın  

Kitapların yaşını hesaplamak için 
nasıl bir yöntem izlenmeli, diye düşün-
düm Angela Nanetti’nin Kuyrukluyıl-
dız Eken Adam adlı kitabını okurken. 
Sanıyorum güçlü kitaplar, okurlarının 
hisleriyle aynı yaşta olanlar. Gençliğin 
düş ekmek için en uygun zaman oldu-
ğu düşünülürse, en sağlam kitapların 
da bize düş evrenlerinin yolunu açan 
kitaplar olduğunu söyleyebiliriz rahat-
lıkla. Kaç yaşındaki bir yazar tara-
fından yazıldıkları ya da hangi 
yaşta okuru hedeflediklerinin 
pek de önemi yok. O kitaplar, 
hiçbir zaman yaşlanmadıkları 
gibi, okurlarını da her zaman 
kendi yaşlarına çeker, öyle bir 
gençlik tazeliğinde eşitlenme 
fırsatı sunarlar. 

GÖKYÜZÜNÜN GÖZLERİ
Kuyrukluyıldız Eken Adam’ı 

da unutulmayacak kitaplar ara-
sına yerleştiren, her okuru davet 
ettiği o iyilik dolu, umut dolu, düşlere 
açılan ufuk… Kitabın adıyla başlıyo-
ruz büyük şiiri okumaya ve doğanın 
hayale her zaman yer açan gölgeli at-
mosferinde, Arno’nun zengin dünya-
sında, aradığımızdan çok daha fazlası-
nı bulmanın hazzıyla ve şiirin verdiği 
baş dönmesiyle sayfaları ardı ardına, 
uçarak dans edercesine katediyoruz. 
Efsanelerin, söylencelerin, masalla-
rın maddesinden yapılmış bu roman, 
kuyrukluyıldızın mekânı olan gökleri 
kat kat önümüze seriyor adeta. “Yıl-
dızlar gökyüzünün gözleridir,” diyor 
Arno’nun annesi Myriam ve devam 
ediyor: “Ay, ağzı; Güneş de başındaki 
tacı.” Ve rengârenk giysileri, omuzla-
rına ve çıplak kollarına dökülen altın 
kızılı saçlarıyla dönerek dans etmeyi 
sürdüren bu genç anneye çocukları 
gibi biz de hayran oluyoruz.

İtalya’da küçük bir köyde, kendisi-
ne masallar anlatan annesi Myriam ve 
kardeşi Bruno’yla yaşayan Arno, or-
manın sırlarına açar kendini, böylece 
görünmeyeni görmekte ustalaşır. O da 

Kuyrukluyıldız Eken Adam
Angela Nanetti

Çeviren: Nilüfer Uğur Dalay
ON8 Kitap, 152 sayfa
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Genç yazar Pierce Brown’un “Kızıl İsyan” üçlemesinin ilk kitabı Kızıl Yükseliş, geleceğin renk 
kodlarıyla sınıflandırılmış toplumunda geçiyor. İşçi sınıfını oluşturan kızıllar, Mars’ta kurulacak 
yeni koloni için gezegeni yaşanır hâle getirmeye çalışıyor. Derken isyan patlak veriyor! 

Arzu ÇURMarslı Spartaküs’ün 
hikâyesi

başarılı hikâye kalıplarını, kalbimizde 
yer etmiş kahramanlarını alıp hep-
sini yeni bir potada eritmiş. Tanıdık 
kahramanlar yeni isimlerle bu kitapta 
can bulmuş. Darrow’da Spartaküs’ü, 
Prometheus’u, kitabın bizzat anış-
tırdığı üzere Büyük İskender’i, Mar-
tin Eden’i, Matrix’in Neo’sunu, Açlık 
Oyunları’nın Katniss’ini, fatihleri, dev- 
rimcileri ve peygamberleri bulmak 
mümkün. Ölümü pahasına isyanın 
şarkısını söyleyen Eo’da Victor Jara’yı, 
Dansçı’da V for Vendetta’nın maskeli 
kahramanını fark etmemek elde de-
ğil. Keza, gözünüzde canlanan sah-
neler size Star Wars, Underground,  
Braveheart ve, Matrix ile daha ni-
celerini anımsatabilir. Hikâyeyi işçi 
sınıfının isyanı olarak da okuyabilir-
siniz, bir diktatör nasıl doğar sorusu-
na cevap olarak da. Ve elbette kadim 
destan İlyada... En çok da İlyada’yı  
anımsıyorsunuz kitabı okurken. 

Sürükleyici, heyecanlı, tanıdık bir 
kitap Kızıl Yükseliş. Sevdiğiniz masal-
ları bir kez daha, yeni bir kahramanla 
yeniden okumak isterseniz raflarda 
sizi bekliyor. 

çözemezsiniz. Dolayısıyla bilimkurgu 
yapıtları ister bin yıl sonrasını anlatsın 
isterse çok uzak bir galakside geçsin, 
mantık çerçevesinde olaylar ve karak-
terlerle örülmek durumundadır. 

Bütün dünyada ilgiyle karşılanan, 
ülkemizde de yeni yayımlanan “Kızıl 
İsyan” serisinin ilk kitabı Kızıl Yükse-
liş bu açıdan bilimkurguya yakın. Bir 
kere kitap uzay maceramızın başladığı 
günden bu yana aklımıza taktığımız şu 
meşhur “Kızıl Gezegen”de, Mars’ta ge-
çiyor. Yazarın kurguladığı teknolojik 
evrime ilişkin öngörüler de ilginç ve 
kendi içinde tutarlı. 

TANIDIK KAHRAMANLAR
Gelecekte insanlık, renk kodla-

rıyla adlandırılmış sınıflara bölün-
müştür. En altta yer alan kızıllar işçi 
sınıfını oluşturmaktadır. Yönetici sınıf 
ise altınlardır. Altınlar, Mars ekosiste-
mini yaşanılır hâle getirmek amacıyla 
kızılları gezegene yollar. Bu işçilere, 
insan soyunun yeni bir aşamaya ulaş-
masını sağlayacak kahramanlar ol-
dukları söylenir. Görevleri, gezegenin 
fersahlarca altında koloniler kurarak, 
gezegeni yaşanır hâle getirecek hel-
yum-3 çıkarmaktır. Çalışma koşulları 
cehennemsi, yaşam süreleri kısa, yiye-
cekleri kısıtlı, yönetici sınıfın baskısı 
ise dayanılmazdır.

Çok iyi bir işçi olan kahramanı-
mız Darrow yine de mutludur. Karı-
sına âşıktır çünkü ve gözü başka bir 
şey görmez. Babasının idam edilmiş 
olması bile onda itaatsizliğe yol açma-
mıştır. Fakat bir gün karısı da idam 
edilince Darrow başkaldırır.

Romanın bundan sonrasını an-
latmak heyecanını kaçıracağından 
fazlaca teferruata girmeyelim ancak 
şunu söylemeden de geçmeyelim: 
Kitabın başarısı aslında akıllıca bir 
taktikte yatıyor. Yazar Pierce Brown, 
Kızıl Yükseliş’te edebiyat tarihinin en 

Yirmi otuz yıl önce insanlık uzay 
çağına ilişkin teknolojik gelişmeler 
beklerken, gözlerimiz yıldızlara diki-
liyken bilimkurgu da altın çağını ya-
şıyordu. Fakat uzay yolculuğumuzla 
ilgili ilerlemeler gecikti. Bilim o kadar 
dallanıp budaklandı ki herhangi bir 
yazarın bilimsel gelişmeleri harman-
layıp, hayal edip yazacak donanıma 
sahip olması neredeyse imkânsız hâle 
geldi. Diğer yandan sınırların ortadan 
kalkacağını, tüm insanların birleşik 
bir dünyadan bilim ışığında evrene 
yayılacağını hayal ederken tersi oldu. 
Devletler giderek güç kazandı, dinsel 
ya da spiritüalist akımlar yaygınlık 
kazanmaya başladı. Savaşlar, açlık, ku-
raklık tehdidi derken, yani kapitalizm 
almış başını giderken, bilimkurgu da 
tahtını fantastik kurguya kaptırdı. 

Günümüzde fantastik kurgunun 
özellikle gençler arasında popülerlik 
kazanması göz ardı edilecek gibi değil. 
Bu popülerleşmede sinema, televiz-
yon ve bilgisayar oyunları da önemli 
rol oynuyor. Çoksatar kitaplar hızla 
sinemaya uyarlanıyor, dizileri çekili-
yor, hatta bilgisayar oyunlarına ilham 
veriyor.  

FANTASTİK VE BİLİMKURGU
Hâl böyle olunca, fantastik kurgu-

nun bu hızlı yükselişi bilimkurguyu 
da etkisi altına aldı. Nicedir bilim-
kurgu olarak okuduklarımız aslında 
fantastik kurgular. Aralarındaki tek 
fark, bilimkurgu olarak lanse edilen 
kitaplardaki olayların uzak bir gele-
cekte ya da başka bir gezegende geçi-
yor oluşu. Oysa bilimkurgu, bilimsel 
kanunlar çerçevesinde önermelerde 
bulunmak zorundadır. Fantastik kur-
guda ise böyle bir zorunluluk yoktur. 
Fantastik kurgu eserlerde büyücülere, 
sihirli var oluşlara rastlayabiliriz ve bu 
bize garip gelmez. Ama bilimkurgu-
da olayları gökten inen bir mucizeyle  

Kızıl Yükseliş
Pierce Brown

Çeviren: Selim Yeniçeri
Pegasus Yayınları, 448 sayfa 
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Kujo’nun yazarın en karanlık ki-
tapları arasında anılmasının sebebi 
de bu galiba. “Canavar” kötülüğünün 
sorumlusu değil burada, kendi de bir 
kurban. O yüzden de karakterlerin-
kine denk bir çaresizlikle, herkes için 
üzülmekten başka bir şey gelmiyor el-
den. Ve King’in “canavar” dediği şeyi, 
giderek yetişkin hayatının karanlığı 
olarak görmeye başlıyorsunuz. Yor-
ganı kafanıza çekmekle yok olmayan 
baskılar, geçim derdi, ailenizle yeterin-
ce ilgilenemediğiniz korkusu, çocuğu-
nuzun geleceğine dair korkular... Ma-
dalyonun öbür yüzündeyse çocukların 
büyükler tarafından kandırılma ve yüz 
üstü bırakılma korkusu var.

Peki, zaten öykü anlatırken fazlaca 
“sağa sola sapmakla” eleştirilen King, 
bu uğurda ana damardan (Kujo’nun 
kıstırdığı anne-oğuldan) sık sık kop-
muyor mu? Evet, ama yazar tutturdu-
ğu aman vermez akışta bu sapmalarla 
atmosferi pekiştirirken sürükleyiciliğe 
zarar vermemeyi başarıyor. Adı en çok 
anılan Stephen King kitaplarından ol-
mayabilir Kujo, ama elden bırakması 
zor bir kitap olduğu kesin!

Sonra Trentonlarla birlikte, Cam-
ber ailesinin St. Bernard cinsi köpeği 
Kujo ile tanışıyoruz. O cinsten çoğu 
köpek gibi, dev gövdesiyle ilk bakışta 
belki tedirgin edici ama huy itibarıyla 
uysal ve canayakın bir hayvan (İsviçre 
menşeli St. Bernardlar Alpler’deki kah-
ramanlık öyküleriyle nam salmış kur-
tarma köpekleridir). Derken Kujo’nun 
bir yaramazlık ânında bir tavşanın 
peşine düştüğünü; tavşanın kendini 
kurtarmak için bir deliğe saklandığını 
ve Kujo o delikten içeri kafasını sok-
tuğunda burnunu bir yarasanın ısırdı-
ğını okuyoruz. Ve bu ısırıkla Kujo’ya 
kuduz virüsü bulaştığını...

Evet, King’in bahsettiği “canavar”ın 
bu öyküde cisimleşmiş hâli Kujo. Daha 
doğrusu, Kujo’nun dönüştüğü şey. Ta-
mamen güvenilir, iyi niyetli bir var-
lığın, sinir sistemini kemiren kuduz 
hastalığı yüzünden kendini kontrol 
edemeyerek etrafa dehşet saçmasını 
anlatıyor kitap. Bu yönüyle de aslında 
duygularımızda ilginç bir çift başlılık 
yaratıyor. Bir taraftan hakikaten de 
“canavarlaşmış” gibi görünen bu yara-
tıktan korkuyor, diğer taraftan ona acı-
yor, onun için üzülüyoruz. Hatta King, 
hayli ilginç bir kararla bizi Kujo’nun 
“düşüncelerinde” gezdiriyor, bu hissi 
güçlendirmek için. 

Sizi lime lime etmeye kararlı bir 
hayvan mı daha korkunçtur, bir ka-
tilin hâlâ belleklerde gezinen anısı 
mı? Aileniz maddi açıdan sırtını size 
yaslamışken işsiz kalmak mı, eşinizin 
sizden bir şeyler sakladığı kuşkusu mu 
veya çocuğunuzu koruyamayacağınız 
hissi mi? Ya da dolapta gizlendiğin-
den emin olduğunuz bir canavar mı? 
Yoksa hepsi aynı şeyin farklı yüzleri 
midir? Otuz beş sene öncenin Stephen 
King’ine göre, biraz öyle! 

“Kujo” deyince hepimizin aklına 
aynı dehşet geliyor elbette: Filmdeki 
hâliyle zihnimize kazınmış o köpe-
ğin saçtığı dehşet. Oysa King’in kitabı 
Kujo’da, bundan öte bir dehşet var: Ya-
zarın, daha kitabın girişinde açılışını 
yaptığı ve öykünün hayli iç karartıcı 
sonuna ulaştığımızda dahi üzerimiz-
den silkip atamadığımız bir karanlık. 

CANAVARIN DÖNÜŞÜ
“Günün birinde, Maine Eyaleti’ne 

bağlı Castle Rock kasabasına bir ca-
navar geldi...” diye başlıyor öyküsüne 
King… Frank Dodd adlı “katil polis”i 
ve öldürdüğü insanları anlatıyor; 
Dodd sonunda kendi canına kıyı-
yor ama yazar “kuytularda gizlenen 
yaratıklar”ın asla ölmediği konusun-
da bizi uyarıyor… Ardından da “1980 
yazında canavarın yolu Castle Rock’a 
yeniden düştü,” sözleriyle yaşanacak 
felaketin ilk sinyalini veriyor. 

Peki, nedir geri dönen bu canavar? 
Önce New York’tan taşınmış Trenton 
ailesinin dört yaşındaki oğlu Tad’in 
dolabındaki canavarla tanışıyoruz. 
Geceleri karanlık çöktüğünde, oda-
da başka kimse yokken, ışıltılar saçan 
gözleriyle çocuğa tehditler savuran, 
eziyet eden bu canavar acaba Dodd’un 
ruhu mu? Yoksa büyüklerin dediği 
gibi sadece bir hayal mi? Yoksa başka 
bir şey mi? 

Yetişkin hayatın “gündelik” korkularına yaptığı göndermeler ve başından sonuna öyküye hâkim olan 
çaresizlik hissiyle Kujo, Stephen King’in en karanlık eserlerinden biri... Türün meraklısı gençler, kitap 
raflarda!

Kutlukhan KUTLU

Canavardan kaçış yoksa...

Çoğul Kütüphane
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Stephen King
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