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35. İstanbul Kitap Fuarı, 20 Kasım’da sona erdi. Geçtiğimiz yıla oranla %11,3’lük 
bir artışla, 621 bin kişi ziyaret etmiş fuar alanını. 26. Uluslararası İstanbul Sanat 
Fuarı’nın ziyaretçilerini de kapsayan bu sayı, “rekor düzey” olarak tanımlanmış. 
Fuar boyunca salonlardaki muazzam kalabalıklar bir yana, fuar alanına ulaşım 
sağlayan üstgeçitte yaşanan izdiham haberleri de bu rekorun önemli bir 
göstergesi sayılabilir. 
Öte yandan fuar alanının şehir merkezine uzaklığı, ulaşım zorlukları, yaşanan 
trafik çilesi ve benzeri eleştirilerin de en yüksek perdeden dile geldiği fuarlardan 
biri oldu 35. İstanbul Kitap Fuarı. Dahası ziyaretçilerin kitapla ve fuarla ilişkilenişi 
hakkında da pek çok eleştirel tespit sosyal medyada yer aldı. Kısacası, aslında 
yıllardır süregelen eleştiriler/tartışmalar bu yıl da gündemden düşmedi. 
Ziyaretçilerin kitaplarla ilişkilenişine dair değerlendirmeyi yayınevlerine 
bırakmak en doğrusu. Ama böylesi bir fuarın şehirle ilişkisinin bu denli kopuk ve 
ulaşımının bu denli zor oluşu, çözüm bekleyen temel sorunlar.
Fuarda çocuk ve gençlik yayınları yine önemli bir ağırlık oluşturuyordu. Ciddi 
sayıda yeni eser, okuyucuyla buluştu. Çocuk ve gençlik yayıncılığında, geçtiğimiz 
aylarda yaşanan görece durgun dönemin, fuar ile birlikte geride kaldığını 
söylemek yanlış olmaz. Dergi sayfalarımıza da yansıyan bu hareketlilik sevindirici. 
Ama tam da fuar günleri gündeme gelen “Cinsel İstismar Yasa Tasarısı”,  bu 
sevincimizi gölgeledi. Türkiye Psikiyatri Derneğinin hazırladığı “Çocuk Cinsel 
İstismarı Bilgilendirme Dosyası”, konuya dair tüyler ürpertici istatistikler 
barındırıyor. Ülkemizde her 3 kadından birinin çocuk yaşta evlendirildiği bilgisini, 
sadece geçen yıl 17 bin çocuk istismarı davası açıldığı gerçeğiyle birlikte okumak 
durumun vahametini ortaya koyuyor. Okula gitmesi, oyun oynaması, kitaplarla 
tanışması gereken yaşta istismara uğrayan, zorla evlendirilen binlerce çocuğun 
sesi olabilmek yayın dünyasının birincil görevleri arasında. 

Safter Korkmaz



Kimi zaman hazine, sandığın içinde gizlenmiş olan değil de ona giden yolun ta kendisidir.

Korsan dediğin amansızdır. Eser, gürler, tayfasını 
ip gibi sıraya dizer. Korsanlar korkunçtur aynı 
zamanda. Onlara karşı gelmek ölümdür. Ama aynı 
korsanların yalnız olabileceği hiç aklınıza geldi 
mi? Hatta bu yalnızlığın bile farkına varamadıkla-
rını söylesem?
Eşek Zehir Reis, bize bir ufak “teşekkür”ün ne 
denli büyük değişikler yapabileceğinin bir göster-
gesi. Bu 7 yaş ve üzerine hitap eden eserin “üzeri” 
kısmı aslında tam da biz yetişkinler oluyoruz. 
Zehir Reis’in öfkeli ve kimi zaman kırıcı tavırları 
bir korsandan beklenen davranışlar olsa da gün-
delik hayatın deviniminde biz de bir korsan olup 
çıkıyoruz. Oysa bir ufak kibar söz, bir tutam güzel 
kelime ağzımızdan çıksa hem kendimiz hem de 
karşımızdakiler için günün ta kendisi öyle farklı 
bir hâle gelecek ki...
Belçikalı yazar ve çizer Quentin Gréban bize pe-

lüş hayvanlara benzer, 
görsel açıdan harika 
şekilde tasarlanmış 
Zehir Reis ve tayfasının 
kısa bir macerasını an-
latıyor. Ancak her biri 
birbirinden sevimli olsa 
da maalesef eşek Zehir 
Reis haricindekiler 
neredeyse hiç mi hiç 
konuşmuyor. Yalnızca 
güzel tasarımlar ve 
gülümseten çizimler 
olarak kalıyorlar kitabın 
kıyısında. Yan karak-

Yazan: Hazal Çamur

terler olmayı başaramıyor, göze hoş gelen çizgiler 
hâlinde kurguda yutuluyorlar. Zehir Reis ise kafasına 
koyduğu Hazine Adasına ulaşma derdinde ve bu 
sırada önüne çıkan herkese karşı kırıcı olmaya karar-
lı. Fakat falcı bir keçinin ona yolu tarif edişi ve ardın-
dan o malum hazinenin bekçisi olan tatlı beyaz kedi 
işleri alt üst ediyor. Çünkü araya araya bir hâl olduğu 
o hazine sandığını açabilmek için, bekçi kedinin de 
söylediği gibi, kibar bir söz söylemeli. Peki, Zehir 
Reis bunu başarabilecek mi? Eh, önce bekçi beyaz 
kediyi gemisine almalı ve kedinin öğretmenliğinde 
kibar olmak üzerine çaba göstermeli.
Bazen hazineler kazıla kazıla yorgun düşülüp, ulaşı-
ma bir kürek vuruşu kala geride bırakılanlardır. Ba-
zen hazinenin ta kendisi vazgeçebilmektir. Ama kimi 
zaman o malum hazine, sandığın içinde gizlenmiş 
olan değil de ona giden yolun ta kendisidir. İşte Ze-
hir Reis ve bekçi sevimli beyaz kedi bize şu soruyu 
sorduruyor: Hazine sandığı mı daha değerli, yoksa 
bu süreçte edinilen dostluklar mı?
Zehir Reis, özgün adı olan Zéphir’e ile ses benzerliği 
nedeniyle hem Türkçe hem de bir korsana uygun 
bir isim seçilerek güzel bir Türkçeleştirmeye ör-
nek olmuş. Okura ayna tutup özeleştiri yapmasına 
yardımcı olduğu gibi, teşvik de ediyor. Belki bizler 
yalnızlığımızın farkında bile değiliz, oysa bir küçük 
kibar sözle her şeyi değiştirmek mümkün.

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

Zehir Reis
Yazan ve Resimleyen:  

Quentin Gréban
Türkçeleştiren: Ömer Erduran

Remzi Kitabevi, 32 sayfa

Kaptan Zehİr, 
tanımlayamadığımız bİr 

kİbarlık yaklaşıyor!
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12 Kasım’da kapılarını açan 35. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın bu seneki ana 
teması Felsefe ve İnsan. Fuarın ağırladığı yazarlardan biri de felsefeci Oscar Breni-
fier’ydi. Biz de fuarın ikinci gününde Oscar’la bir araya geldik ve felsefe, çocuklar, 
insan doğası ve gözlemleri üzerine konuştuk. Keyifli okumalar!

Öncelikle fuarın bu yılki ana temasıyla başlamak istiyorum. Biz, Türkiye’nin en 
büyük kitap fuarının ana temasının “Felsefe ve İnsan” olmasını oldukça önemli 
buluyoruz. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
Aslında bu başlığın totolojik olduğunu düşünüyorum. Felsefe dediğimiz zaman, 
aklımıza hemen insan da gelir, çünkü felsefe düşünmekle ilgilidir ve düşünme eyle-
minde bulunan, felsefe yapan da insandır. Yani bir gergedan ya da hipopotam felsefe 
yapmaz, insan yapar. En azından aksi kanıtlanana dek, bu böyle.

Aslında buradan şuraya gelmek istiyorum: Şu an dünyadaki tüm endişe verici 
gelişmelere, mülteci krizlerine ve yapılan pazarlıklara, ayrılıkçı söylemlere, ırkçı 
yaklaşımlara baktığımızda, eleştirel düşünce ve sorgulamaya her zamankinden 
çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz aşikâr… Siz felsefi açıdan bu durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz, sizce insanlık bu badireli zamanların üstesinden gelebile-
cek mi?
Doğruyu söylemek gerekirse, benim yaptığım şey şu ana bakmak ve insanları da 
bakmaya davet etmek. Kendilerine ve yaşadıkları dünyaya. Gelecekle ilgili hiçbir fik-
rim yok. Kim bilir başka bir dünyada belki geleceği bilebilirim, kristal kürem olursa 
neden olmasın. Ama şu an için böyle bir öngörü yapmam mümkün değil.

“Benim yaptığım şey şu ana bakmak 
ve insanları da bakmaya davet etmek. 
Kendilerine ve yaşadıkları dünyaya…”

Üzerİne
FelsefE

Söyleşi: Şirin Etik
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Peki, o zaman şimdiki za-
mandan bahsedelim. Felsefi açıdan 

baktığınızda güncel gelişmeleri nasıl değer-
lendiriyorsunuz?
Bana göre, temel olarak yeni bir şey yok. Sorunlar 
hâlâ aynı: En başta korku; sevilmeme korkusu, ölüm 
korkusu ve ardından arzu; mülkiyet ve egemenlik ar-
zusu, güç arzusu. Aslında temel olarak hiçbir şey de-
ğişmiyor. Hep aynı çatışma; insanın bunları görmeyi 
reddetmesiyle kendini tanımayı bilmesi konusunda 
ortaya çıkan güçlük hep aynı… Socrates’ın “Kendini 
tanı” diye vurgulaması gibi, asıl güçlük burada.

Yani temel sorunlara baktığımızda değişen bir 
şey yok ve haklısınız da. Ya değişen yüzyıl, hayat 
biçimleri?  
Temel sorunlar aynı kalsa da başka alanlara bakınca 
elbette durum aynı değil. Örneğin teknoloji, internet, 
yeni iletişim biçimleri, sofistike icatlar elbette bir 
değişim yaratıyor. Ama insanlığın temel problem-
lerinde değişen bir şey yok. Benim işim insanları 
problemin kaynağı hakkında düşünmeye itmek, tıpkı 
Nasreddin Hoca gibi. Bu yüzden, onun üzerine çok 
çalışma yaptım. 

İnsanları düşünmeye itmek demişken, felsefe öğ-
retilebilir bir şey midir? Herkes felsefe öğrenebi-
lir, felsefe yapabilir mi? 

Böyle bir soruya genelde 
iki yanıttan birini vermeye eği-

lim gösteririz: Evet ya da hayır. Müzik öğ-
retilebilir mi, bu da benzer bir soru. Örneğin benim 
ailem, küçükken piyano öğrenmemi istedi çünkü kız 
kardeşim iyi piyano çalıyordu. İlk dersin sonunda 
beni almaya geldiklerinde, hocayla görüşmeye gitti-
ler ve sordular: “Söyleyin bakalım, sizce çalabilecek 
mi, parmakları buna uygun mu?” Hoca da onlara 
ellerimi gösterip, “Bu parmaklarla ne yapabilirim ki? 
Başka bir şey denesin” diye yanıt verdi. Felsefe için 
de aynı durum geçerli. Bazılarının felsefe yapmak 
için doğal bir yetisi vardır, evet bu doğru. Ama ben 
piyano derslerine devam etseydim bir şeyler çalmayı 
eninde sonunda öğrenirdim. Evet, çok iyi bir piya-
nist olmazdım belki ama yine de bir şeyler öğrenir-
dim. Kimileri felsefe yapmaya daha çok eğilimlidir 
kimileri de değildir. Kimilerinin müziğe daha çok 
yeteneği vardır kimilerinin de yoktur. Ama yine de 
her zaman için minimum düzeyde de olsa felsefe 
öğrenmek mümkündür. Çünkü insanların hepsi soru 
sorar, dünya üzerine, kendi üzerine, başka yaşamlar 
üzerine vs. Ama elbette kimileri diğerlerine göre 
daha kolay kavrar, algısı felsefeye daha açıktır.

Genel çerçeveye baktığımızda, felsefe akademik 
çevre ve üniversitelere sınırlandırılmış durumda. 
Sizce felsefeyi günlük hayatla birleştirmek müm-
kün mü?
Uzun zamandır bu sorun üzerine çalışıyorum. Felse-
fenin herkes için, hatta çocuklar için de olduğunu 
göstermeye çalıştığımda, başlangıçta bu durum 
oldukça tuhaf karşılandı. Ama son birkaç senedir 
bunun değiştiğini görüyoruz. Ben okulda çocuklarla 
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felsefe atölyeleri yapıyorum deyince bana, “Böyle bir 
şey daha önce hiç görmedim” diyen birçok insanla 
karşılaştım burada. Ama son zamanlarda bu konuyla 
ilgili bir gelişim olduğu açık. Türkiye’de okullarda 
çocuklarla felsefe yapmak gibi bir gelenek yok. Bu-
günse, bana felsefenin halka daha çok açıldığını dü-
şündüren bir görüntü var. 

Uzun yıllardır felsefe atölyeleri düzenliyorsunuz. 
Niçin özellikle çocuklara yöneldiğinizi bizimle 
paylaşır mısınız?
Çünkü felsefe insanlarla yapılıyor, çocuk da bir in-
san. Çünkü insanız. Çocuklar bana daha doğal ve saf 
geldiğinden ya da özellikle çocukları tercih ettiğim-
den değil. Felsefeyi herkese ulaştırmak ile alakalı.

Peki, çocuklarla felsefe yapabilmek için geliştirdi-
ğiniz yöntemlerden biraz bahsedebilir misiniz?
Aslında yetişkinlerle nasıl yapıyorsam, çocuklarla da 
aynı yöntem geçerli. Sorular soruyorum: Ne yapıyor-
sunuz? Ne dediniz? Neden bunu dediniz? Sonra da 
nasıl tepki verdiklerini izliyorum ve onları kendileri-
ne bakmaya davet ediyorum.

Felsefe çocukların eleştirel düşünce biçimlerine 
sizce nasıl katkıda bulunuyor?
Eleştirel düşünce felsefenin vazgeçilmez unsuru. 
Çocukların analiz etmeyi öğrenmeleri çok önemli. 
Bunları yapmak için soru sormayı, sorgulamayı 
öğrenmeleri gerekiyor, yani Spinoza’nın da dediği 
gibi sonucu anlamak için önce nedeni anlamak ge-
rekiyor. Okuldaki alıştırmalarda çocuklardan sürekli 
cevabı, tek bir cevabı bulmalarını isteriz, ama aslında 
üç cevap da mümkün olabilir. Felsefe bu esnekliği 
sağlamada insana rehberlik eder. 

Felsefe dışında hangi alanlar ilginizi çekiyor. Me-
sela siz kimleri okursunuz?
Telefon rehberi okumayı seviyorum, oldukça entere-
san bir şey. 
Şu sıra üzerinde çalıştığınız yeni bir kitap var mı?
Nasreddin Hoca’yla Düşünmek kitabımı biliyorsu-
nuz, yine onunla ilgili 12 hikâyeden oluşan ikinci bir 
kitap hazırladım. İlkinde olduğu gibi, bunda da insa-
nın işleyişindeki tuhaflıkları ele aldım. Örneğin ilk 
kitap Türkiye’de oldukça yankı uyandırdı. Şaşırma-
dığımı söyleyemem. Diğer sorunları göstermek için 
Nasreddin Hoca’yla ilgili ikinci bir kitap yapmanın 
iyi bir fikir olduğunu düşündüm. 

Nasreddin Hoca’yla Düşünmek kitabınızdaki 
mevzu bahis bölümle ilgili Türkiye’deki eleştirileri 
nasıl karşıladınız?
Oldukça insani tepkiler. Nietzsche’nin dediği gibi, 
insanca, pek insanca… İnsan daima fazla insanidir. 
Daima başka yere çeker, sinirlenir, endişe duyar.

Bu tepkiler sizi şaşırttı mı?
Bir yandan evet, ben şaşırmayı severim. Ama diğer 
yandan bakınca hayır, çünkü insan dediğimiz varlık 
sürekli tuhaf şeyler yapar. 

Son olarak şunu sormak istiyorum, felsefe eğitimi 
almak isteyen çocuklara ve gençlere ne yapmala-
rını önerirsiniz?
Felsefe yapmalarını, soru sormalarını. Futbolcu 
olmak isteyenlere nasıl “o zaman futbol oyna” di-
yorsak, bu durum için de 
aynısı geçerli. Felsefe ya-
pın, soru sorun.

Nasreddin Hoca ile  
Düşünmeyi Öğrenmek
Oscar Brenifier - Isabelle Millon
Resimleyen: Serap Deliorman
Türkçeleştiren: Emine Ayhan
Tudem Yayınları, 176 sayfa
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Anadolu kültürünün 
en değerli miraslarından 

biri olan kilim, bu dizelerle 
düş kapılarını aralıyor.

Okula başladığınız ilk günü hatırlıyor 
musunuz? İlk kalem tutuşunuzu, 

ilk resim yapışınızı? Bu kitap o özel 
günü unutamayan herkes için!

Aytül Akal ve Mavisel Yener, 
Bu Ne Biçim Yarışma’da çocuklara 

olumsuz davranışlarıyla ilgili 
farkındalık kazandırmayı 

amaçlıyorlar.

Çevre bilinçleriyle bizleri 
kendilerine Yaklaşan Tehlike’de 

hayran bırakan Tuna, Deniz, 
Yasemin ve Hoto, yine çevreci 

bir öyküyle karşımızdalar!

Özgün anlatımı ve değindiği konularla 
çocuk edebiyatının sınırlarını genişleten 

usta yazar Sevim Ak’tan gündelik 
hayatımızın derinliklerini keşfe 

çağıran sıcacık bir öykü.

Mühürler Sandığı serisi Gizli Görev 
Sümer ve Gizli Görev Mısır’dan sonra 

Gizli Görev: Olimpiyatlar ile devam 
ediyor. Gizemli koridorlarında soluk 

soluğa bir macera…

BULUŞTUĞU YER!
EDEBİYATLA ÇOCUĞUN

farkındalık kazandırmayı 
amaçlıyorlar.

hayatımızın derinliklerini keşfe 
çağıran sıcacık bir öykü.
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Alışmadığımız bir şekilde bu kez bir tiyatro oyunu senaryosu 
olarak karşımıza çıkan sekizinci hikâye, Harry Potter dünyasına 
veda ettiğimiz o elim zamandan on dokuz yıl sonrasını anlatıyor.

Kitapların arka kapakları özet geçilen yerlerdir, ön kapaktan sonra okurun ki-
tapla buluştuğu ilk duraktır burası; biraz içeriğin biraz yazarın anlatıldığı, kimi 
zaman ünlü isimler, başka yazarlar, kitabın ait olduğu türün pirlerinden alıntılar-
la hafiften de reklam yapılan bir nevi ekranlardır. Elimdeki kitabın arka kapağın-
daysa sadece 37 karakter var (boşluklu): SEKİZİNCİ HİKÂYE. ON DOKUZ YIL 
SONRA. Karşısındaki suratı aynı anda gülümsetip ağlatan otuz yedi karakter, 
okuyanı kendi kişisel tarihinde yolculuğa çıkaran, çocukluğundan yetişkinliğine 
götürüp getiren otuz yedi karakter. 
Harry Potter’ın hikâyesi yedinci kitapla birlikte sona erdiğinde, sinemadaki o 
son sahne karardığında, gönülden bağlandığımız karakterlerin bir bir yitip git-
meleri yetmiyormuş gibi bir de Alan Rickman’ı kaybettiğimizde kalakalmıştım. 
Ne okunurdu ki artık, ne izlenirdi, kime hayran olunurdu? Durup durup tüm 
seriye yeniden başladım, sanki bir yerlerde bir şeyleri değiştirmem, böylece 
hikâyenin bitişini engellemem mümkünmüş gibi tekrar tekrar okudum, okuyo-
rum, okuyacağım. Bilmem kaçıncı turda artık elimden bir şey gelmediğini, zaten 
büyü falan da yapamadığımı anlamam bu bağımlılığımı engellemedi elbette.
Bu sırada sevgili yazarımız Rowling, www.pottermore.com adresi üzerinden 
ağzımıza bir parmak bal çalmaya devam etti. Yeri geldi yeni büyücülük okul-
larından bahsetti, yeri geldi bizleri hikâyenin geçtiği sihirli yerlerde yolculuğa 
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Yazan: Olcay Mağden Ünal
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çıkardı. Yetmedi tabii yetmedi, ama neyse ki Harry 
Potter evreni genişledikçe genişlemeye başladı. 
Sonra birden bir haber çıktı: Serinin devamı beyaz 
perdeden tiyatro sahnelerine taşınacak, adı da Harry 
Potter ve Lanetli Çocuk olacaktı. İşte o zaman hayat 
ya yeniden durdu ya da tekrar akmaya başladı. Tam 
“Nasıl izleyeceğiz?” diye isyan edecekken olan oldu 
ve serinin sekizinci kitabı çıkageldi, sanki tüm Harry 
Potter severler bir gökkuşağının altından geçmişiz 
de kucağımıza altın külçesi yerine onu andıran kitap 
düşüvermiş gibi. 

ASıL LANeTLİ kİM? ONLAR Mı BİZ Mİ?
Alışmadığımız bir şekilde bu kez bir tiyatro oyunu 
senaryosu olarak karşımıza çıkan sekizinci hikâye, 
Harry Potter dünyasına veda ettiğimiz o elim zaman-
dan on dokuz yıl sonrasını anlatıyor. Bu kez peron 
dokuz çeyrekten Harry, Ron ve Hermione’yi değil 
onların çocuklarını Hogwarts’a uğurluyoruz. Harry 
ve Ginny’nin, adını Dumbledore’dan alan oğulları Al-
bus, seçmen şapka tarafından Draco Malfoy’un oğlu 
Scorpius’la birlikte Slytherin binasına yerleştiriliyor 
ve olaylar gelişiyor. Kitabın içeriğine dair verilecek 
her bir detayın okuma keyfinin rengini soldurup bü-
yüsünü kaçıracağını düşündüğümden çok fazla ay-
rıntıya girmek istemiyorum, ancak hikâyenin gene-
linde Harry ile oğlu Albus arasında bitmek bilmeyen 
ve giderek büyüyen bir didişme söz konusu. Albus, 
tarihe adını yazdırmış ünlü, büyük Harry Potter’ın 
sıradan oğlu olmaktan pek mutlu değil, sanki Potter 
soyadı üstüne yapışmış bir lanet gibi. Öte yandan 
Draco ve eşi Astoria Malfoy’un çocuklarının olma-
dığı yönündeki dört bir yana yayılmış dedikodular 
yüzünden Scorpius’un Voldemort’un oğlu olduğu sa-
nılıyor, bu da Malfoy ailesinin üzerinden atamadığı 
bir lanet. Ve tabii hepsinin ötesinde Harry Potter’ın 
bir türlü kurtulamadığı bir lanet var, alnında izini 
taşımak zorunda olduğu ve on dokuz yıl sonra bile 
olsa kendini hatırlatan o meşum lanet. Asıl lanetli 
olan hangisi? Çıkarmak güç, belki de hepsi kendi 
payına düşeni taşımak zorundadır. 
“Bu hüznü siz de bilirsiniz
Anlat deseniz anlatamam
Enine boyuna yaşarım ancak.”*
Kitabı bitirdiğimde aklımda “E, ne oldu şimdi?” 
sorusuyla kalakaldım, Harry Potter ve hikâyesi o 
kadar içime işlemişti ki beğenip beğenmediğimi bile 

Diyalogların akıcılığı ve açıklığı
Kahramanların işlenişi

Kurgunun tutarlılığı
Çeviri kalitesi

Grafik tasarım ve baskı kalitesi

anlayamadım. Bir daha okudum. Sonuçta elimde, 
yensin yenilsin, her koşulda takımının arkasında 
duran fanatik bir taraftar misali sarf ettiğim “Bu ki-
tabı beğenmem lazım!” buyruğuyla “Ama çok fazla 
soru işareti var!” hayreti arası bir karmaşa bulutu 
kaldı. Evet, kitap tiyatro oyunu olarak kurgulandığı 
için bildiğimiz, tanıdığımız ve aşırıya kaçacak bo-
yutta sevdiğimiz bir atmosfer yarat(a)mıyor. Bunu 
tahmin etmiştim, ama bu kadar zoruma gideceğini 
düşünmemiştim. Belki oyunu sahnede izleyen şanslı 
azınlık için durum farklıdır, ancak ben şimdi bile 
gözümü kapattığımda aklıma doluşan yedi kitaplık 
dünyanın çeyreğine bile Lanetli Çocuk’ta ulaşama-
dım. Kurgusal olarak bakıldığında da sanki yedi 
hikâyenin lego mantığıyla birbiri içine geçen yapısı 
bu kitapta görülmüyor, bazı yerler havada kalıyor ya 
da tatmin edici bir metinle beslenmediği için okura 
öyle geliyor. Bununla birlikte madem devam kitabı 
eski karakterlerle bu kadar içli dışlı olacaktı o halde 
neden onların seslerini daha çok ve tatmin edici bir 
şekilde duyamadık diye bir serzenişim var. Sanki 
Hogwarts savaşını geride bırakan, Voldemort’u ala-
şağı eden onlar değilmiş de on dokuz yılı her sabah 
metrobüse binmek için verdikleri mücadeleyle geçir-
mişler gibi bir hava sezinledim hepsinde. Büyümek 
demek ruhunu kaybetmek olmamalı oysa. 
Yine de bunca yıldan sonra yeniden bir Harry Potter 
hikâyesi okumak uzun zamandır görmediğim ve 
çok sevdiğim bir arkadaşımla karşılaşmak gibi oldu. 
Evet, yıllar onu biraz değiştirmiş, yine de aramızda 
geçen huzurlu bir sohbetti. Üstelik şimdi sıra Fan-
tastik Canavarlar Nelerdir ve Nerelerde Bulunurlar? 
filmine gelmişken ve bunun da beş filmlik bir seri 
olacağı duyurulmuşken içimde kıpırdanıp duran 
heyecanı bastırmam mümkün değil, tabii Pottermo-
re.com adresinde gün be gün çıkan kısa hikâyeleri 
de unutmamak gerek. Sevin Okyay ve Kutlukhan 
Kutlu’nun müthiş çevirisiyle Türkçeye kazandırılan 
Harry Potter ve Lanetli Çocuk biraz buruk bir sevinç 
yaşatsa da yine de aramıza hoş geldi. 
*Tel Cambazının Telden Düşerken Söylediği Şiirdir, Turgut Uyar, 
Şairler Yaprağı Dergisi, Eylül-Ekim Sayısı, 1954. 
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“Nar kırmızı maviler, kar beyazı 
morlar, uçuk sarılar, sürgün 
yeşiller ortalıkta büyük bir 
gürültüyle cirit atar dururdu artık 
ve biz bunlara öylece bakardık.”

Anneannemin dairesini onarırken sıra döşemelere gelmişti. Evin eski halini 
bildiğimden, ahşap döşeme istiyordum. Marangoz usta da bütçemi düşünerek 
bunun pahalıya çıkacağını, iyisi mi laminant denen o şeye razı gelmemi söylü-
yordu. Sonra kirli muşambaları kaldırdık ve kimi yerleri çürümüş olsa da mis 
gibi bir ahşap döşeme çıktı karşımıza. Usta inanmaz gözlerle bana baktı: “Sen 
nasıl yürekten dilemişin kızım. Gürgen döşeme bu. Bir dönem kullanılırdı, sonra 
topuklar çabuk aşındırıyor yüzeyi, fazla yumuşak diye vazgeçildi. Ben çürük yer-
leri de çamdan yama yaparım. Sen güle güle otur,” dedi.
Şiir dilli Hasan Ali Toptaş’ın Ben Bir Gürgen Dalıyım kitabını elime aldığımda, 
hep o döşemeyi düşündüm. Yalınayak ya da yumuşak çoraplarla bastığım, her 
sabah selam verdiğim ve üzerine titrediğim dostumu… İlk baskısı 1997’da yapı-
lan kitap, Everest Yayınları tarafından yeniden basılmış. Elbette elimizde bir Ha-
san Ali Toptaş hazinesi olduğunda, içeriğe dair söylenecek çok şey vardır. Ama 
bu kez tasarımdan başlamak isterim. Zira kalın cilt bez kapağı, ipekli şeridi, yeşi-
le kesen iç tasarımı, Oğuz Demir’in incelikli, rengârenk illüstrasyonları ve Emir 
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Tali’nin sayfa tasarımında her bir sayfaya attığı o 
kırmızı çerçevelerle sıcacık, bakmalara doyulmayan 
bir kitap var elimizde. Tam da ayrıntıların kıymetini 
bize öğreten Toptaş ustamıza yakışacağı üzere…

BİR AğAcıN SeSİNİ DUYMAk
Çocuklara keyifle okunacak bir kitap elimizdeki, zira 
baş anlatıcı gürgenin o saf hali, dünyayı ve insanı 
anlama gayreti tam da çocuk merakına denk geliyor. 
Gel gelelim insanın kendini, insanın yek değerini 
anlamadığı bu hoyrat zamanlarda aslında bu kitap 
yetişkinler için. Kaybedilmekte olanı anımsamak ve 
mücadeleye koyulmak üzere. 
Beşparmak Dağları’nın eteğinde ulu bir ormanda 
geçen hikâye, genç gürgenin kendisini, diğer ağaçla-
rı, börtü böceği ve tekmil doğayı anlatması ile başlı-
yor. Destansı diliyle bir doğa şöleni yaratıyor Hasan 
Ali Toptaş bizler için. Aksakallı meşe, ormanın da 
insanın da kurdu. Dolayısıyla daha ilk sayfalarda 
bu cennet mekâna yapılabileceklerin korkusu bir 
yerlerden sarıyor bizi. Ve bir ağaç nasıl korkar, onu 
öğreniyoruz. O koca ağaçlar erin kökleriyle toprağa, 
yeryüzüne ve insanın vicdanına bağlı.   

SevGİ kâİNATı
Ama daha zorunu yapıyor Hasan Ali Toptaş. Başta 
gürgen olmak üzere bütün ağaçlara insanın onulmaz 
yaralarını görmeyi, anlamayı, onlarla birlikte kahır-
lanmayı öğretiyor. Gürgen için insan denen varlık 
her şeyin en güzelini yapabilecek, sonra da en vahşi 
olana gönül indirebilecek bir muamma. Gürgenle 
birlikte biz insan denen o koca sırrın, bizatihi kendi-
mizin mühürlü kapılarında geziniyoruz. Kendimizi 
ne kadar az tanıdığımızı bir kez daha en derinden 
fark ederek. İtiraf ederek…
Bir vakit dimdik büyürse insanların onu odun yapıp 
yakamayacağına, en azından bir mobilyaya, kapıya, 
masaya, tahtırevana, beşiğe dönüşebileceğine inanan 
gürgen, odun olup yanmayı isteyeceği seçenekler 
olduğunu da öğreniyor hayat yolunda. Ama sevdikle-
rinin acısıyla, yoklukla, korkuyla kavrulan insanlara 
acılaşmıyor içinde. Çünkü Hasan Ali Toptaş’ın kalbi 
bir sevgi kâinatı. Orada herkes soluklanabiliyor. 
Yazar hayatın döngüsünü, her bir canlının birbiriyle 
kaçınılmaz bağını gösteriyor okura. Gürgen, kesime 
gitmiş köknarı gitar olmuş, denize şarkı söyleyen 
bir gençle suya ve balıkçıların yakaladığı balıklara 
karışmış olarak düşlüyor. O ortak mucizeyi ve in-

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği

sanın buna karşı aymazlığını şöyle anlatıyor bize: 
“İnsanlar, balık yerken bir şarkıyı da yediklerini fark 
etmiyorlardı gene; şarkıyla birlikte biraz da gitarı, 
dolayısıyla zavallı komşum köknarı yediklerini fark 
etmiyorlardı tabii. Peki, önce gitara, sonra şarkıya, 
sonra da sulara dönüşüp balıkların varlığına sızan 
köknar tükeniyor muydu sofralarda? Hiç olur mu? 
Güzelliği yaratanlar nerede tükenebilir, kimlerce tü-
ketilebilir ki?”

SAvAŞ DeNİLeN LANeT
Mapushanelerden koğuşlara insanın en acı durakla-
rına da uğrayan gürgen, aksakallı meşenin sözleriyle 
savaşın o çıplak gerçeğini ifşa ediyor: “… bir zaman-
lar bana ak sakallı meşenin anlattığına göre, adına 
savaş denen şey, yeryüzünün herhangi bir noktasında 
başlayıp herhangi bir noktasında bitmezdi. Her şey 
gibi, o da insanda başlayıp insanda biterdi. Bu yüz-
den, cepheler falanca dağda ya da falanca ovada 
değildi. Cepheler, bütün acımasızlıklarıyla insanoğ-
lunun içindeydi… Yani, insan bir savaş alnıydı. Ceket, 
gömlek, pantolon ya da etek giymiş, kravat takmış, 
tıraş olmuş, kokular sürmüş bir savaş alanı. Gülüm-
seyen bir savaş alanı. Öpen hatta okşayan, konuşan, 
susan, çiçekler alıp çiçekler veren bir savaş alanı…”
Hasan Ali Toptaş, bir gürgenin dilinden işte bu sa-
vaş alanını anlatıyor bize. Çocuklar doğayı koruyalım 
dediğiniz için doğayı korumaz ama bu kitabı oku-
duktan sonra bir ormana bambaşka gözlerle baka-
caklar kaçınılmaz olarak. Has edebiyatın büyüsüdür 
bu. Kavgaları, tartışmaları içlerine kaçan gürgenin 
sesiyle değerlendirecekler. Renklerin, seslerin dilin-
den anlayacaklar. Tekrar tekrar aynı yeri okuyacaklar 
örneğin. “Nar kırmızı maviler, kar beyazı morlar, 
uçuk sarılar, sürgün yeşiller ortalıkta büyük bir gü-
rültüyle cirit atar dururdu artık ve biz bunlara öylece 
bakardık.”
Baktıklarını görecek çocuklar bu kitapla. Görmeden 
bakmaya alışmış bir yetişkinler de ayılacağız. Ve us-
tamıza bir kez daha toprağın o unutulmuş dilini bize 
bahşettiği için minnet duyacağız. 
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Mağara çocuğu cesur.

Mamut tüylü.

Hikâye büyük.

Geçmişe, epey geçmişe, taş devrine dönelim. Bir 
küçük çocuk ve onun koca tüylü mamutunu hayal 
edelim. Hayal etmesi bile bizi gülümsetiyor değil 
mi? Bu hayalin arkasından, benim aklıma Taş Dev-
ri çizgi filmi ve Fred, Vilma, Barni, Beti karakterle-
ri geldi, gülümsemem daha da genişledi.
Taş devrinden bu güne değişmeyen duygular 
varsa eğer, bunlardan birisi mutlaka arkadaşlık 
olmalı. O devirde geçen, espri dolu, kalpleri ısıtan 
bir arkadaşlık hikâyesi Mağara Çocuğu Orq. Ame-
rikalı şair ve yazar David Elliott tarafından 2014 
yılında yazılmış, bu sene de Büyülü Fener Yayın-
ları tarafından Zarife Biliz’in çevirisiyle Türkçeye 
kazandırılmış.

Hikâye, Orq’un gün ve 
gün büyüyen arkadaşı 
tüylü mamut Woma’yı 
mağarasına götürmek 
istemesiyle başlıyor. An-
cak Orq’un annesi, Wo-
ma’nın mağarada onlarla 
beraber yaşamasına izin 
vermiyor, çünkü Woma 
tüy döküyor, Woma koku-
yor, Woma mağaranın her 
yerini pisletiyor. 
Orq vazgeçmiyor ve Wo-
ma’yı mağaraya sokmaya 
yarayacağını düşündüğü 
birbirinden komik yeni 

Yazan: Hasret Özdemir Gülbay

planlar yapıyor. Ve kitap, sonunda anne ikna olacak 
mı, Woma mağaraya girebilecek mi, gibi sorulara 
cevap arayışıyla bir solukta bitiyor. 
David Elliott’un mizah ve hayal gücü dolu bu kitabı-
na, Lori Nichols kara kalem tekniği ile çizip, dijital 
boyama ile yarattığı illüstrasyonlarla eşlik ediyor. 
Çizimler, metni destekleyen esprileri ve ince detayla-
rı ile ilgi çekiyor, okumayı daha da keyifli kılıyor.
Kitabın orijinalinde daha çok dikkat çeken ve çevi-
ride biraz etkisi azalmış diğer bir detay ise mağara 
adamı konuşması şeklinde yazılmış kısa cümleli 
hikâye dizgisi. Bu sayede kitap daha anlaşılır hale ge-
liyor ve çocuğunuza kitabı okurken daha kolay role 
girmenize yardımcı oluyor. Aynı zamanda Mağara 
Çocuğu Orq; taş devri, tüylü mamut, bizon, mağara 
ayısı, kılıç dişli kaplan, avcılık ve hatta hayvansever-
lik gibi konularda çocuklarınızla konuşabileceğiniz 
bir zemin de hazırlıyor. 
Bu kitapta herkesin çok sevdiği ve en sonunda ol-
duğu gibi kabul ettiği birileri var. Bu güzel etkinin 
tüm mağaralara -pardon evlere- sirayet etmesi ve 
kalplerimizin bir koca mamut kadar genişlemesi 
dileğiyle! 

Çizimlerin ifade gücü 
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

Mağara Çocuğu Orq
David Elliot

Resimleyen: Lori Nichols
Türkçeleştiren: Zarife Biliz

Büyülü Fener Yayınları, 36 sayfa
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Şiirsel ve simgesel bir dil kullanan Lüftner, insanın mutluluk, öfke, üzüntü, hayal 
kırıklığı gibi duygu durumlarını hikâye etmeye çalışıyor.  

Yazarın bu gerçekçi anlatımı, ressam Eva Muszynski’nin çizgileriyle desteklenerek  
göze görünür kılınıyor.

Yazan: Elif Şahin Hamidi

Yağmuru ve yağmurlu havaları oldum olası severim. Pencerede ya da şemsiye-
min tepesinde usul usul tıpırdayan damlaların ayak seslerine bayılırım. Yağmur-
la birlikte ortalığı saran toprak kokusuna zaten doyamam. Ama gökyüzünün 
suratını asıp kaşlarını çatması, kararıp bozarması ve ansızın öfkelenip gürleye-
rek yeryüzüne korkunç ışıklar göndermesi, çocukken yüreğimi ağzıma getirirdi. 
Gökyüzünün kükremesiyle birlikte, çığlıklar atarak derhal pencereden uzak-
laşırdım. Kai Lüftner’in kaleminden çıkan Fırtına Şövalyesi, gökyüzünün hid-
detinden korktuğum çocukluk günlerime götürdü beni. Ve bu kitap sayesinde 
öğrendim ki gökyüzünü bile ürküten tüm o korkunç gürlemelerin, dehşetengiz 
ışıkların sorumlusu “Fırtına Şövalyesi”ymiş meğer. 
Kai Lüftner, sırılsıklam elleriyle mızrağına sarılmış, yüzünde demir maskesiyle, 
atının üstünde öfkeyle oturan “Fırtına Şövalyesi” aracılığıyla gök gürültüsü, 

Güneş gökte sımsıcak, sakince parıldarken
Bir uğultu başlıyor, güneşseveri üzen.
Atının terkisinde, rüzgârın kavalyesi,

Gökyüzünde koşuyor Fırtına Şövalyesi!

Hem minikler hem de büyükler için görkemli bir düş bu; 
hayal gücünün pastel renkleriyle bezeli,

kalpleri önce ıslatıp sonra ısıtacak bir şiir.

Hiddetli ve
Havalı Bir Öykü

Fırtına
Şövalyesi

Kai Lüftner
Eva Muszynski

  Fırtına Şövalyesi

Kai Lüftner Eva Muszynski
Türkçeleştiren: Ümit  Mutlu

www.ucanbalik.com.tr

Fırtına Şövalyesi
Kai Lüftner

Resimleyen: Eva Muszynski
Türkçeleştiren: Ümit Mutlu

Uçanbalık Yayınları, 32 sayfa

Fırtına 
Şövalyesi

neden öfkeli?
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yağmur, şimşek gibi gökyüzünde cereyan eden ve 
sonrasında yeryüzünü etkileyen sel gibi doğa olay-
larını ve su döngüsünü anlatıyor. Şiirsel ve simgesel 
bir dil kullanan Lüftner, beri yandan da insanın mut-
luluk, öfke, üzüntü, hayal kırıklığı gibi duygu durum-
larını hikâye etmeye çalışıyor. Yazarın bu gerçekçi 
ve simgesel anlatımı, ressam Eva Muszynski’nin 
çizgileriyle desteklenerek göze görünür kılınıyor. 
Muszynski, hem doğa olaylarını hem de onların 
simgelediği farklı duygu durumlarını, sayfayı ikiye 
bölerek yansıtmayı başarıyor. Sayfanın üçte ikisinde, 
gökyüzündeki hengâme ve fırtına resmedilirken, alt 
kısımda yer alan dar şeritte ise minik bir çocuk boy 
gösteriyor. Siyah-beyaz, yalın çizgilerden oluşan bu 
çocuk, duyguların temsilcisi olarak karşımıza çıkı-
yor. Örneğin, güneş gökte sımsıcak parıldıyor ve 
bakıyoruz ki sayfanın altındaki küçük çocuk gayet 
mutlu. Ne var ki öfkeli insanları temsil eden Fırtına 
Şövalyesi’nin atının nal sesleri işitilip, gökyüzünde 
bir tangırtı koptuğunda küçük çocuk da öfkeden 
köpürüyor, tepinip duruyor ve gözyaşları sel oluyor. 
Tabii aynı zamanda gökyüzü de koca gözyaşlarını 
yere döküyor. Neyse ki şövalyenin öfkesi, sonsuza 
dek sürmüyor. Çünkü “mutlu son”lu bir hikâye bu. 
Fırtına diniyor, kuşlar tekrar kanatlarını çırpıyor ve 
parlak bir gökkuşağı doğuyor gökyüzünde. Öfke 
falan kalmıyor, şövalye kovalanıyor. Ama selin ver-
diği zarar da malumumuz tabii. İyi ki biz insanların 
öfkesi de sonsuza dek sürmüyor derken buluyoruz 
kendimizi. 
Son olarak şunu da söylemek gerek: Çevirmen Ümit 
Mutlu’nun, Lüftner’in o şiirsel dilini olabildiğince 
iyi yansıtabildiğini düşünüyorum. Çünkü şiirsel dili 
başarılı bir şekilde yansıtmak öyle kolay iş değildir. 
Ancak dizelerin sonlarında kafiye oluşturabilmek 
için kullanılan “azâde”, “amâde”, “mazi”, “mağrur”, 
“sükûnet” gibi kelimeler, miniklerin dikkatinden kaç-
mayacak ve bir soru işareti belirecektir kafalarında. 
Bu sözcüklerin anlamlarını çocuklara açıklayarak, 
soru işaretlerini ortadan kaldırmak da ebeveynlere 
düşecek elbette. 
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Çocuklara kitap okumayı sevdirmek ne zor, değil mi? Hele de günümüzde. Her şeyin bu 
kadar hızlı yaşandığı, bir çırpıda tüketildiği, teknolojik her türlü imkânın çocukların eli-
nin altında olduğu günümüzde… Kitap okumak zamane çocukları için öyle durağan bir 
eylem kalıyor ki! Nasıl yapmalı da okumayı sevdirmeli sorusu çok konuşulup, çok tartı-
şılıyor. Elbette bu konuda farklı pek çok yöntem üzerinde duruluyor. Vurgulanan nokta-
lardan biri de çocukların ilgisini çekecek, kısa, akıcı metinlerin önemi. Çocuğun düşünce 
hızına eşlik eden öyküler başlangıç için hiç de fena sayılmaz. 

İşte elimde tam da bu türde bir kitap var. Kelime Yayınları etiketiyle Ağustos 
2016’da okuyucuyla buluşan Bir Dakikalık Öykücükler kitabı, daha ismiyle bile 
hafifletiyor insanı. Bir dakika! Bir dakikalık öykü olur mu, demeyin. Adeta çocu-
ğun kısa süreli algı kapasitesi düşünülerek hazırlanmış bu kitapta, bir dakikada 
okunabilecek altmış öykü bir araya getirilmiş. Bir çocuğa “Elindeki bu kitabı 
bir saatte okuyabileceksin” iddiasıyla yaklaştığınızı düşünsenize bir. Daha baş-
tan bu zorlu okuma alışkanlığı edindirme işinde bir sıfır galipsiniz!

ÇOcUğUN RUHUNDAN ANLAMAk
Türkçede iki kitabı yayımlanan İtalyan yazar Andrea Valente’ye çocuğun ruhu-
nu çözmüş bir yazar diyebiliriz. Çocuğun merak edebileceği konuları ustalıkla 
seçiyor. Bir Dakikalık Öykücükler kitabında tabiattaki o eşsiz ahengi; hayvanlar 
âleminden bitkiler âlemine varıncaya kadar anlatıyor. Hatta sadece yeryüzüyle 
de sınırlı kalmayıp gökyüzüne uzanan eğlenceli öykülerle, dinamik bir kurguy-
la çıkıyor çocuk okurun karşısına. 
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Altmış öyküden oluşan bu neşeli kitapta öyle masalsı, iyi sonlar yok hep. Eğlenceli 
bir anlatım içerisinde, gerçekçi bir yaklaşım izlemiş yazar. Ağustos böceği ve karınca, 
ormanların kralı aslan gibi bugüne kadar okuduğumuz birçok hikâyeyi de farklı bir 
pencereden okuruna sunmuş.

Bunlar bİr 
dakİkalık 
öyküler, oku 
acımayacak!

Yazan: Özlem Toprak
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Yazarlık kariyerine 
1990 yılında çizdiği 
kısa karikatür öykü-
süyle başlayan, aynı 
öyküsü New York 

Times’ta da yayınlandıktan sonra birçok dergi ve ga-
zetede yazan, 20’den fazla çocuk kitabı yayımlamış 
Andrea Valente;  Nisida’da bulunan çocuk hapisha-
nesiyle yaptığı “Kara Koyun ve Öteki Rüyalar” proje-
siyle 2011’de Andersen Ödülü’ne layık görülmüştü.
Halen aktif olarak Nisida’daki çocuk hapishanesiyle 
çeşitli okul, dernek ve kültür merkezleriyle çalışma-
larını sürdüren yazar, 2015’te Kelime Yayınlarının 
düzenlediği Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 
Konferansı’nın da özel konuğuydu. Konferanstaki 
konuşmasını araştırdığımda, kitabını okurken hisset-
tiklerimde yanılmadığımı anladım. Konuşmasında 
hikâye anlatıcılığına değinen yazar şu görüşleri pay-
laşmış: “Her hikâye bir yolculuktur. Başlar ve başka 
bir yere ulaşır ya da gider ve başladığı noktaya geri 
döner. Aynı hikâyeyi tekrar tekrar anlatabiliriz, ancak 
her defasında farklılaşır. Bildiğiniz bir şey söylemek 
istemem, çünkü bu çok sıkıcıdır. Bir filmde yönetmen 
size görmediklerinizi gösterir. Siz ise göstermedikleri-
ni de görürsünüz.  Örneğin duşta olan birinin sadece 
omuzlarına kadar olan kısmını görseniz,  geri kalan 
kısımlarını görmeseniz de onun çıplak olduğunu 
anlayabilirsiniz. Yani her şeyi görürsünüz. Mesela 
size 9 Haziran’da kardeşimin düğünü var ve ben bir 
kravat alıyorum dersem siz benim 9 Haziran’da dü-
ğüne gideceğimi hayal edersiniz. Hayal gücünü yön-
lendirmek hikâye anlatıcının önemli bir görevidir.” 
Çocukların hayal gücünü oradan oraya uçurmayı 
amaçladığını açık bir şekilde ortaya koyan yazar, Bir 
Dakikalık Öykücükler kitabıyla bunu başarmış da. 

FARkLı ÖYküLeR, GeRÇek BİLGİLeR
Altmış öyküden oluşan bu neşeli kitapta öyle masal-
sı, iyi sonlar yok hep. Aslında eğlenceli bir anlatım 
içerisinde gayet gerçekçi bir yaklaşım izlemiş yazar. 
Ağustos böceği ve karınca, ormanların kralı aslan 
gibi bugüne kadar okuduğumuz birçok hikâyeyi de 
farklı bir pencereden okuruna sunmuş. Kurnaz ol-
mayan tilkiden, çizgilerinden utanan zebraya; küçük 
mutsuz çiçekten, konuşan bir mikroba kadar her 
türden kahraman, mizah öğeleriyle bezeli öykülerde 
karşımıza çıkıyor. Öte yandan yazar hayvanların 
alışkanlıklarından doğanın içindeki canlıların birbir-

leriyle olan ilişkilerine değin birçok ilginç bilgiyi de 
harmanlıyor kitabın içerisinde. 
Mesela “Dün, Bugün ve Yarın” öyküsü, her şeyin za-
manında güzel olduğunu vurgulayarak ve her günün 
içinde biraz dün, biraz bugün ve biraz yarın vardır 
diyerek, yaşamla ilgili çok temel bir mesaj veriyor. 
Öte yandan “Kurnaz Olmayan Tilki” öyküsü, kralla 
tilki arasında geçen muzip diyalogların sonunda 
öyle bir yere bağlanıyor ki yüzünüzde bir gülümse-
me beliriyor. Ya timsahın sırtına konan minik serçe-
ye ne demeli? Nehrin diğer tarafına timsahın sırtın-
da geçmek için izin isteme halleri, timsahın sürekli 
“hıımmm” diyerek yanıtlaması ve sonunda olanlar… 
Öyküler bölüm bölüm sınıflanmış hissi de uyandırı-
yor okurken. Her bölümün girişindeki o şiirsel, hatta 
tekerleme tadındaki bölümler ayrı bir keyif. Öykü-
lere konu olan hayvanlar, bitkiler ve diğer canlılar 

öyle rastgele seçilmiş değil. Her biri 
çocuğun dünyasında farklı yolculuklar 
yaratacak cinsten. Bugüne kadar bil-
diklerini bu eğlenceli kurgu sayesinde 
belki yeniden düşünecek, belki de yeniden 
yorumlayacaklar.  
Sözün özü bu sıcacık öykülerin çocuk, yetiş-
kin hepimizin uzağında bırakıldığımız do-
ğayı kucaklayan bir yanı var. Ama bu kita-
bın yazarı aslında inceden inceye biz yetiş-
kinlere de çok önemli bir mesaj veriyor; o da 
kendini az ve öz ifade etme edimi. Eh, bütün 
o süslü, içi boş cümlelerimiz, yalanlarımız, 
esasa gelememe alışkanlığımız göz önünde 
bulundurulduğunda, az ders midir bu?

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
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Annesi, babası ve kız kardeşi yeni hayatlarına kolayca ayak uydururken  
Arda günlerini somurtarak geçirmektedir. Ta ki bisikletli çocukları görene kadar.

Taşınmak zor iş. Özellikle de başka bir şehre veya 
kasabaya taşınılıyorsa. Eşyalar bir şekilde toplanır 
ve taşınır, asıl mesele bu yeni yere alışıp uyum 
sağlamak. Hele çocuksanız bu alışma süreci zorlu 
geçer; okulunuzu, arkadaşlarınızı geride bırakıp her 
şeye sıfırdan başlamanız gerekir. Bir çocuğun yeni 
arkadaşlıklar kurması yetişkinlere göre daha kolay-
dır ama söz konusu çocuk pek dışadönük değilse 
başlarda mutlaka zorlanacaktır; deneyimle sabittir.
Bu durum kitabımızın kahramanı Arda için de 
geçerlidir. Annesine teyzesinden, küçük bir yazlık 
kasabada ahşap bir ev miras kalır ve anne baba 
bu eve taşınmaya karar verir. Arda okulundan ve 
arkadaşlarından ayrılmak istemese de bu kararı 
kabullenmek zorunda kalır. Annesi, babası ve kız 
kardeşi yeni hayatlarına kolayca ayak uydururken 
Arda günlerini somurtarak geçirmektedir. Ta ki 

gün bisikletli çocukları gö-
rene kadar. Bisikletini kap-
tığı gibi bu çocukların peş-
lerine takılır ve o gün yeni 
arkadaşlıkların ve gizemli 
bir maceranın ilk tohumları 
atılır.
Yukarıda kitabı kısaca ta-
nıtmaya çalışırken Ardalara 
kalan evin ahşap olduğunu 
vurgulamaya çalıştım, zira 
ahşap, romanda önemli bir 
yer tutuyor. Hatta neredeyse 
ahşaba yazılmış bir güzelle-
me bile diyebilirim bu kitap 

Yazan: Sanem Erdem

için. Koray Avcı Çakman’ın ağaçlar konusunda iyi 
araştırma yapmış olduğunu söylemem gerek burada, 
“ahşaba fısıldayan adam” diye isimlendirebileceğim 
gizemli marangoz karakterinin ağzından çeşit çeşit 
ağacın özelliğini öğrenme imkânı buluyoruz. Bu ma-
rangoz ayrıca ürettiği ahşap eşyalar ve oyuncaklarla 
el emeğinin değerini gösteriyor biz okurlara.
Karakterlerden bahsetmişken, benim dikkatimi en 
çok çeken huysuz Büyük Teyze ve onun büyütmüş 
olduğu yeğeni, yani Arda’nın annesi oldu. Anne, 
teyzesinin aksine her şeyin iyi yanını görmekle kal-
mayıp pozitif enerjisiyle etrafındakileri de güzellikle 
ikna eden bir kadın. Nakliyeciler eşyaları kırıp dök-
müştür diye endişelenen babayı, canları sağ olsun 
diye sakinleştirebiliyor mesela. Böyle bir anne büyü-
yüp kendi ailesini kurmuş bir Pollyanna adeta.
Esin Bayhan, kitaba eşlik eden çizimlerinde güz 
renkleri şeklinde ifade edilebilecek, biraz karanlık, 
biraz nostaljik diyebileceğim bir renk paleti kullan-
mış. Bu renk seçimi çocukların ilgisini çeker mi bil-
mem ama açıkçası benim çok hoşuma gitti. Üstelik 
bunun, klasik bir çocuk macerası olduğunu düşün-
düğüm romanın havasına uyduğunu düşünüyorum. 
Emek, doğa, dostluk gibi artık “modası geçmiş” 
değerlere sahip çıkan karakterlere de böyle nostaljik 
bir yaklaşım yakışır zaten.

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü
Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Uyuyan Topaç
Koray Avcı Çakman

Resimleyen: Esin Bayhan
Can Çocuk Yayınları, 140 sayfa

Ahşabın sesini dinleyenler

ÇO
CU

K 
KIT

AP
LIG

I





Eminim siz de fark etmişsinizdir; etrafımızda, ko-
şanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Özellikle hafta 
sonu günlerinde, mesela bir sahil kenarındaysanız, 
birçok koşucunun yanınızdan farklı hızlarda geçip 
gittiğine tanıklık etmişsinizdir. Renk renk kıyafet-
leri ve ayakkabılarıyla, çeşit çeşit aksesuarlarıyla 
birlikte sağlık açısından sorun yaratabilecek kilola-
rından kurtulmak için koşanlar, formlarını korumak 
için koşanlar, boş zamanlarını değerlendirmek 

üzere koşanlar, zihinlerini 
boşaltıp stres atmak için 
koşanlar, biraz ter atmak 
için koşanlar... Herkesin 
kendisine göre bir gerek-
çesi var bu sporu yapmak 
için. Hatta, Nobel Edebi-
yat Ödülü için yıllardır 
favori gösterilen Japon ya-
zar Haruki Murakami’nin 
Koşmasaydım Yazamaz-
dım isimli bir kitabının 
olduğunu düşünürsek, ilk 
başta aklımıza gelmeye-

cek değişik sebeplerle koşanların 
da olduğunu söyleyebiliriz! Bir de 
elbette profesyonel sporcular var; 
diğer bir deyişle atletler.
Atletler açısından ise koşmanın 
–yukarıda saydığımız gerekçelerin 
dışında– çok daha farklı bir anlamı 
var hiç kuşkusuz. Amatör koşucu-
lar, belki hayatlarının belli bir dö-
neminde, günlük programlarının 
belli bir saatinde koşuyorlar yalnız-

Koşmak İstiyorum romanı, “Hayatım bitti,” cümlesiyle başlıyor; “umutlarım, hayallerim, 
hayatım... Hepsi bitti,” diyor Jessica…
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Yazan: Ceyhan Usanmaz

“Umutlarım, hayallerİm, 
hayatım... Hepsİ bİttİ” mİ?ge
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ca ama atletler için koşmak, hayatlarındaki en önemli 
şeylerden biri... Yediklerini, içtiklerini, uyku saatlerini, 
gün içinde neler yapacaklarını, kısacası hayatlarını 
neredeyse tamamen buna göre düzenliyorlar. 
Koşmak İstiyorum romanının kahramanı Jessica için 
de benzer bir durum söz konusu. 16 yaşındaki Jessica 
bir atlet. Koşmayı seviyor; dahası, koşmak onun için 
bir varoluş biçimi: “Ben bir atletim. Yaptığım şey koş-
mak. Ben buyum. Bildiğim, istediğim ve önemsediğim 
tek şey koşmak. Koşu aşkına kapılmam, üçüncü sınıfta 
futbol sahası kenarında yapılan bir yarışta olmuştu. 
İlkbahar çimenlerinin tatlı kokusunu içime çekmek. 
Otların arasında büyüyen yoncaların üzerinden süzül-
mek. Bütün oğlanları geçmek. O günden sonra dura-
madım. Her yerde koştum. Herkesle yarıştım. Yanak-
larıma çarpan, saçlarımı savuran rüzgârı seviyordum. 
Koşarken ruhum uçuyordu. Yaşadığımı hissediyor-
dum.” Geleceğe yönelik planları da hep bu doğrultu-
dadır Jessica’nın; üniversite eğitimini de koşu bursu 
alarak sürdürmek ve zaferlerine yenilerini eklemek 
niyetindedir. Ancak, hiç tahmin etmediği bir “sorun”la 
karşı karşıya geliyor Jessica... Okul otobüsüyle, tam da 
seçkin atletlerin katılacağı özel bir koşu turnuvasına 
giderken bir kaza geçiriyorlar. Freni bozuk hurda bir 
kamyon virajı alamayıp yoldan çıkıyor ve bariyerleri 
de aşarak Jessica ve takım arkadaşlarının bulunduğu 
okul otobüsünü yerle bir ediyor. Kaza sonucunda Jes-
sica’nın bir bacağı sıkışıp parçalanıyor, üstelik, tedavi 
edilemeyecek derecede... 
Koşmak İstiyorum romanı, işte bu yüzden “Hayatım 
bitti,” cümlesiyle başlıyor; “umutlarım, hayallerim, 
hayatım... Hepsi bitti,” diyor Jessica. Bir bacağını 
diz altından kaybetmiştir, bir daha asla koşamaya-
cağını düşünmektedir çünkü: “Benim için koşmak 
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her zaman yemek yemek ya da nefes almak gibiydi, 
hep yaptığım bir şeydi ve koşmadığım zaman kendimi 
berbat hissediyordum.” Birkaç gün önce 400 metreyi 
55 saniyede koşarken; “engeli” sebebiyle artık beş 
metre ilerlemek bile beş dakikasını almaktadır... Ama 
“zafer” kazanmaya alışmış genç ve azimli bir atlet, 
gerçekten de hemen her şeyden vaz mı geçer? 
Nitekim, hastaneden eve gelen Jessica, bir gün, ev-
deki merdivenleri tek başına tırmanmayı başararak 
o ilk adımı atar. Gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. 
Ailesinin, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının (özel-
likle de Fiona, Rosa ve Gavin’in) yardımıyla Jessica, 
başka bir zaferin peşine düşmekte gecikmeyecektir... 
Hatta, edindiği farkındalıkla, başkalarının hayatla-
rında da değişimler yaratmak üzere harekete geçer. 
Yeni bir “çıkış çizgisi”ndedir artık... (Romanın, sıra-
sıyla şu bölüm başlıklarına sahip olduğunun altını 
da özellikle çizelim: “Varış Çizgisi”, “Rüzgâra Karşı”, 
“Düz Koşu”, “Engelleri Aşmak”, “Çıkış Çizgisi”.)
Wendelin Van Draanen’in kaleme aldığı Koşmak İsti-
yorum, yalnızca Jessica’nın hikâyesi değil, yalnızca ko-
şuyla ilgili bir roman da değil. Genel olarak, bir inanç 
ve kararlılık hikâyesi aslında. (Jessica’nın koçunun 
dediği gibi, “Hayat başımıza gelenler değil, başımıza 
gelenlerden sonra bizim yaptıklarımızdır,” ne de olsa.) 
Böylesi hikâyeleri, üstelik gerçekten yaşanmış olay-
lara da dayanan hikâyeleri daha önce de okuduk ve 
izledik ama bir yenisini daha okurken ya da izlerken 
hiçbir zaman “sıkılmıyoruz.” Verdikleri umuda ihtiya-
cımız olduğundan sanırım, benzer hikâyeleri tekrar 
tekrar okumak ve izlemek insana çok iyi geliyor. 
Wendelin Van Draanen’in, eşiyle birlikte, çocukları 
okumaya ve koşmaya teşvik etmek ve okul kütüpha-
nelerine fon sağlamak amacıyla “Okuma ve Egzer-
siz Hakkı” (Exercise the Right to Read) adı altında 
Amerika Birleşik Devletleri çapında başlatılan bir 
kampanyanın mimarlarından olduğunu da söyleye-
lim. Yazarın işte bu kampanya kapsamında katıldığı 
ilk maratonda koşan engellileri görmesi, elimizdeki 
Koşmak İstiyorum romanı için de büyük ölçüde ilham 
kaynağı olmuş zaten. Eminim Jessica’nın hikâyesi de 
birçok kişi için ilham kaynağı olmuştur/olacaktır...

Dilin edebi niteliği 
Çeviri

Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kahramanların işlenişi

Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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AĞIZBAYRAMI!

GAZOZAĞIZ!

BALONCUK 

FIRTINASI!

ŞAMATA!

Kıvılcım!

ZIPZIP!

Gazlıvanilya!

GAZOZDALGASI!

Şençene! KABARCIKLI-
KÖPÜK!

Şaşaa dö baloncuk!

Kremalıgazoz!

Çocuk edebiyatında meydanın küçük kahramanlara bırakıldığına pek rastlamıyoruz. 
Hele de bu meydanın, en can alıcı anda saklandıkları köşelerden fırlayan pedagog 
üniformalı bekçilerden yoksun olmasına alışkın değiliz. İşte Ekşilina’nın maceraları 
tam da bu yüzden hayret verici!

Eğer bu bizim Eşsiz Benzersiz, Alışılmadık Derecede Çarpıcı, Sınırsız Mucizevi 
Ekşilina’nın Hayret Verici Maceraları’yla ilk karşılaşmamız olsaydı, belki de içi-
mizden “böyle kitap ismi mi olur?” diye geçirirdik. Ama şimdi elimizde üçleme-
nin ikincisi Mucize Beklerken var ve biz artık Ekşilina’nın eşsizliğinden, alışılma-
dık derecede çarpıcılığından şüphe duymuyor, “sınırsız mucizevi” tanımlaması 
az bile diyoruz. İlk macera Yıkık Dökük Krallığım’ı okurken, çevresine, özellikle 
de babasına ekşimekte üstüne olmayan kahramanımızın baş etmesi gereken tek 
sorunun anne-baba ayrılığıyla sınırlı kalmadığını keşfetmiş, kitabın sonlarına 
doğru annesinin ağır bir hastalıkla boğuştuğunu öğrenmiştik. Ve bundan sonra 
yaşanacakları merak etmiştik. Ama Ekşilina’nın devam kitabını iple çekmemi-
zin arkasında bu buruk meraktan fazlası vardı. Her şeyden önce biz bu inatçı, 
çenesini tutamayan, ümidini yitirmeyen, aklına estiği gibi davranan cesur kızı 
sahiden de özledik.
Sonuçta çocuk edebiyatında, bir yandan bunca renkli ve delidoluyken bir o ka-
dar da elle tutulur ve sahici olmayı başaran karakterlerle sık karşılaşmıyoruz. 
Boşanma, ölümcül hastalık, tutuklu ebeveyn türü sarsıcı sorunların işlendiği 
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Yazan: Suzan Geridönmez

Hepİmİz mucİze 
beklerken Ekşİlİna İlham 

vermeye devam edİyor!
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eserlerde, söz ve ey-
lemin çocuk kahra-
manlara verildiğine, 
meydanın onlara 
bırakıldığına pek 
rastlamıyoruz. Hele 
de küçüklerin at koş-

turduğu bu meydanın, 
“güvenliği” ya da moda 

deyimle “çocuğa göre-
liği” temin etmek için en 

can alıcı anda saklandıkları 
köşelerden fırlayan pedagog üniformalı bekçilerden 
yoksun olmasına alışkın değiliz. Kahramanlarının 
iplerini elinde tutan yazarın yetişkin sesini bastıra-
bildiği, figürlerine özgürlük tanıdığı eserlere açız. 
Özellikle de çocuklar. Çünkü artık iki argo sözcükle, 
yerli yersiz patlatılan üç espriyle, ne kahramanı ifade 
eden ne sahneyi tanımlayan beş süslü lafla tavlan-
maktan bıktılar. Artık önlerine, “Bak, ben duyarlı bir 
yazarım, dünyada bunlar da var, bilin!” ukalalığıyla, 
arasına gelişigüzel sorunlar serpiştirilmiş sıkıcı hikâ-
yeler sürülmesin, istiyorlar! Evet, keşke onlar için 
yazılan tüm hikâyeler Ekşilina’nın maceraları kadar 
hayret verici olsa. 
İkinci kitapta kahramanımız, çoktan, hastalığı iyi-
den iyiye ilerleyen annesiyle plastik evde yaşıyor. 
Taşınmakla sonuçlanan boşanmanın esas failinin o 
olmadığını artık bilse de tepetaklak giden hayatın-
dan sorumlu tuttuğu babasına hâlâ küs. Üstelik bırak 
baba demeyi, ismiyle bile çağırmayı reddettiği o 
adam, bir de sevgili edinmiş. 
Ama asıl hayret verici olan bu gelişmeler değil. 
Hayret verici olan, yazar Finn-Ole Heinrich’in, Ek-
şilina’ya hayatın acımasız yanlarıyla baş etmek ve 
bu süreçte olgunlaşmak için ihtiyaç duyduğu za-
manı cömertçe tanıması. Yetişkin zihinlerin çoktan, 
“amma yaptı bu kız, babasının kötü niyetli olmadığı-
nı, onu korumaya çalıştığını neden göremiyor, artık 
uzatmaması gerekiyor” diye sabırsızlanmaya başla-
dığı yerde o, Ekşilina’ya sonuna kadar ekşimek için 
fırsat tanıyor. Belli ki Heinrich, çocukların içlerinde-
ki fırtınayı tüm çelişkileriyle dışa vuran, dolayısıyla 
bazen çok mantıksız görünen tepkiler göstermeden 
ciddi (insanın yakın bir süreçte annesini kaybedece-
ğini bilmesi kadar ciddi) sorunların üstesinden gele-
bildikleri saf varsayımından hareket etmiyor. Üstelik 

Dilin edebi niteliği ve çeviri
Kahramanların işlenişi

Kurgunun özgünlüğü
Çizimlerin ifade gücü

bundan çıkardığı ve okurlarından saklamadığı sonuç 
da hayret verici ölçüde net: Ekşiseler de tepinseler 
de çocuklar yara almadan kurtulamıyor, ancak bazen 
çok acısa da kadere pekâlâ kafa tutabiliyor.
Bundan olsa gerek Ekşilina, bir yandan mucize 
beklerken, biri diğerinden hayret verici olan kendi 
mucizelerini gerçekleştiriyor. Babası cezaevinde, 
annesiyse kayıplara karışmış olan, dolayısıyla onlar 
hakkında kompozisyon yazmakta zorlanan arkadaşı 
Paul için yepyeni ebeveynler yaratıyor. Sonra da 
uydurduğu özgeçmişlerden ve Paul’un kendi eliyle 
hazırladığı dondurmadan aldığı ilhamla, serinin unu-
tulmaz figürü Peynir Generali’nin yanına koşuyor. 
Onun desteğiyle dondurma ticaretine atılan Ekşilina, 
annesine bir elektrikli tekerlekli sandalye almayı 
hedefliyor. Anne kızın hayatlarına yeni katılan, ev 
işlerini çekip çevirmede yardımcı olan rockçı Lud-
milla ise zamanla onun dert ortağına evriliyor. Kim 
bilir, belki de Ekşilina’nın aradığı mucize onun şifalı 
çorbalarında gizli?
Bunu öğrenmemiz için üçlemenin sonunu bekleme-
miz gerekiyor. Şimdiden söyleyebildiğimiz yazarın 
derin acıları umutla iç içe işlediği. Hikâyenin ka-
ranlık değil aksine hayat dolu olmasını Ekşilina’nın 
mücadeleci, ironisi yüksek iç sesine borçluyuz: “Ta-
rihçiyim, kayıtçı ve fotoğrafçı, bu yüzden çiş için mola 
verdiğimizde, fırça saçlı bir adamdan fotoğrafımızı 
çekmesini rica ediyorum. Şimdiden gözümün önünde: 
Edebiyete ait bir resim. Hep birlikte mavi minibüsün 
önündeyiz, arkada çam ağaçlarının solgun yeşili, 
Ludmilla saçlarını açmış, rüzgâr sol yanımızdan esip 
üstümüzden geçiyor. Annem ortamızda, tekerlekli 
sandalyesinde, üniforması üzerinde; dizlikler, bileklik-
ler, şal ve spor kıyafetler.” Bu paragraftan da yansıdı-
ğı üzere yazar, espriyi yarayı örtmek için araçlaştır-
mıyor. Gülümsetirken içimize iğne batıran söylem, 
dikkati hayatın geçiciliğine odaklıyor. Tıpkı hayatın 
orada durmadığını duyumsattığı gibi. Ekşilina’nın 
yaşam sevinci adeta bulaşıcı. Tabii bunda onun ru-
hunu okumamızı sağlayan yazar kadar, içinden ge-
çen karmaşayı gözümüzün önüne seren illüstratörün 
muzip üslubunun da payı var.
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Kendini tanımak kolay peki ya sevmek? İşte o mesele...

Bu sabah aynaya baktığınızda gördüğünüz kişiden 
mutlu oldunuz mu? Dişini fırçalarken yalnızca 
fırçalama eylemine odaklananlardan mısınız, yok-
sa o esnada kendinize bakar mısınız? Ya da en son 
ne zaman gerçekten kendinize baktınız? Kendimi 
tanımaya çalıştığım yaşlarda aynanın karşısında 
haddinden fazla zaman geçirirdim. Bir süre sonra 
baktığımın ben değil başkası olduğunu düşünece-
ğim kadar zaman... Anlatması, açıklaması zor ama 
sanırım bunu yapan tek ben değilimdir. Kendini 
tanımak kolay peki ya sevmek? İşte o mesele… 
Yaşadığın hayatı, içinde bulunduğun durumu ka-
bullenmek, saçını gözünü kaşını, evini, yatağını... 
Sana ait olan her şeyi sevmek? Elbette herkesin 
hayalleri var. Ulaşmak istediği noktalar, bulunmak 
istediği yerler, görmek istediği şehirler, yaşamak 
istediği evler. Peki, bunlar bizi biz yapan şeylerin 
getirdikleri mi yoksa başkasında görüp sahip ol-
mak istediklerimiz mi? Bu soruları herhangi bir 
yetişkinin bile cevaplaması yıllar alırken (ve hatta 

belki de asla cevaplayama-
yacakken) bunları çocuk-
lara anlatmak. İşte sanırım 
bu cesaret işi. Alp Gökalp, 
S Sessizce Mırıldandı: Ya 
Başkası Olsaydım kitabın-
da işte bunu yapıyor. 
Alfabe Bulutu sakinlerin-
den S’nin bir sabah kendini 
mutsuz hissederek uyan-
masıyla başlıyor hikâye. 
Aslında her normal insanın 
yapacağı gibi hayatını tar-
tıp onu mutsuz edenin ne 

Yazan: Burcu Arman

olduğunu anlamaya çalışıyor. Alfabe Bulutu’nun S 
harfi olmasının tüm sorumluluklarını yerine getirip 
getirmediğini tartıp biçiyor kafasında. Nihayetinde 
gözü A’nın malikânesine takılıyor. Onun minik evi-
nin onlarca katı büyüklüğünde, üstelik onun sessiz 
hayatına nazaran şaşalı geçiyor A’nın günleri. S, 
A’nın yerine geçseydi ne olurdu diye düşünmeye 
başlıyor. Nihayetinde çalıyor A’nın kapısını ve bu 
düşüncesini ona da aktarıyor. A ona önce hayatının 
güzel görünen şeylerinin getirdiği sorumluluktan, 
yükten ve yığınla işten bahsediyor ama yine de ka-
bul ediyor bu teklifi. Böylece bizim S, A’nın yerini 
alıyor kısa bir süreliğine. Elbette sonuç hüsran. Zira 
A’nın her biri ayrı renk 599 odasında neredeyse ayrı 
bir toplantı ardı ardına onu bekliyor! 
Kaçınılmaz olan S’nin alıştığı kendi hayatına geri 
dönme isteğiyle birlikte A’nın da kendininkinden 
fazla uzak kalamamasıyla son buluyor hikâye. 
İpek Konak, çizimleriyle adeta ayaklandırıyor hikâ-
yeyi. Eşlikten ziyade başa baş yürüyen keyifli bir 
birliktelik olmuş hikâye ve çizim adına. Söyleye-
bileceğim tek şey sanki çok daha uzun bir kitabın 
epeyce sadeleştirilmiş gibi Ya Başkası Olsaydım. Bu 
yüzden detayların arasında ana hikâyeyi kaybeder 
gibi olabiliyorsunuz. İşte o noktada çizimler imdada 
koşuyor. Nihayetinde dediğim gibi yetişkinlerin bile 
çözemediği sorunları çocuklara anlatmak yürek işi. 
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S Sessizce Mırıldandı:
Ya Başkası Olsaydım

Alp Gökalp
Resimleyen: İpek Konak
Redhose Kidz Yayınları
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Üç Yapraklı
Yonca

Ferda İzbudak Akıncı

Üç Yapraklı
Yonca
Ferda İzbudak Akıncı

Ayaklarını herkesten gizleyen, 
sırlarla dolu bir kız. O, Mutluluk 
Sokağı’nın Özge’si mi? Yoksa 
bambaşka bir romanın kahramanı 
mı? Yalnız ve hayallerle dolu… 

Kendini bir roman kahramanıyla 
özdeşleştirerek hayata tutunmaya 
çalışan bir genç kızın hikâyesi. 
Ve aynı zamanda yazma, yaratma 
süreçlerine dair değerli ipuçları 
sunan bir roman.

“... kimseye zararı olmayacak bir yöntem 

seçmiştim ayakta kalmak için. Kitaplara, 

roman kahramanlarına sığınmıştım.”

www.tudem.com            /tudemyayingrubu

    Kendi
   “Mutluluk   
  Sokagi”ni  
arayan bir roman  
  kahramani!
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Gün geçmiyor ki genetik bilimiyle ilgili bir haber duymayalım. Haberlere bakılırsa biyo-
teknoloji alanındaki gelişmeler öyle bir noktaya gelecek ki doğacak bebeğin cinsiyeti, saç 
rengi, göz rengi, fiziksel başka özellikleri önceden belirlenebilecek. Hastalık olasılıkları 
daha embriyo aşamasında ortadan kaldırılacak. Çok değil, daha birkaç ay önce bir anne-
nin yumurtasındaki ölümcül genetik hastalığa ait genler DNA’sıdan çıkarıldı ve yerine 
bir donörün sağlıklı DNA parçası yerleştirildi. Böylece dünyanın üç DNA’ya sahip ilk 
bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. 
Bilim insanları süper insan yaratma peşinde koşadursunlar, biz ülkemizdeki süper çocuk 
yaratma peşindeki ebeveynlere bir bakalım. Ajandası, ortalama bir plaza çalışanından 
daha yoğun olan çocuklar yetiştiren bu ebeveynlerin bir tek amacı var: Çocuklarını ba-
şarılı yapmak. Çocuğunun başarılı olmasını isteyen ebeveynler demiyorum bakın, onlar 
çocuğu yapmak, şekillendirmek kısmıyla daha çok ilgileniyorlar. Bundan kendilerine bir 
pay çıkarıyorlar elbette; çocuklarını “yaparken” kendilerini de bununla var ediyorlar çün-
kü. Hastalıklı bir durum var ortada. Eğitim sistemimiz deseniz, eh o da malum… 

Suzan Geridönmez’in Ama Bu Çocuk Defolu! adlı yeni romanının çıkış nokta-
sı da bu işte. Üstün başarılı bir çocuk olan Sumru, ailesinin biricik çocuğudur. 
Babası, çok yakında müdür yardımcılığından müdürlüğe terfi edeceğini ön-
görmektedir. Bunu bir partiyle kutlayacak; parti sırasında ikinci çocuk müjde-
sini de verecektir.
Buraya kadar her şey kulağa sıradan geliyor, öyle değil mi? O halde Sum-
ru’nun hayatına biraz daha yakından bakalım: Sumru  “Sıkıntıyı Yutmak” der-
sindeki üstün başarısı nedeniyle okulu yaşıtlarından bir yıl erken bitirererk 
“Kalite Onay Belgesi”ni almış ve iyi bir aileye satılmıştır. Sumru’nun dün-
yasında aileler çocuklarına bu şekilde kavuşurlar işte. İyi bir çocuk uslu, laf 
dinleyen, beklentileri karşılayan, temizliği kolay ve sevimli olmalıdır. Okullar 
da sıkı eğitim programlarıyla tam teşekküllü çocuklar sunar ailelere. Birden 
fazla çocuk sahibi olmak ayrıcalıktır; çünkü çocuklar çok pahalıdır. Ama 
Sumru’nun babası statüsünü biraz daha katmerlendireceğini düşündüğünü 
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Çocukların tek tipleştirildiği, sınavlarla çizilmiş bir eğitim kalıbı içine 
yerleştirilmeye çalıştığı, kişisel istek ve eğilimlerinin yok sayılıp beklentiler 

doğrultusunda biçimlendirildiği bir dönemde çuvaldızı eğitim sistemine, ebeveyn 
ve öğretmenlere batırıyor Geridönmez. 

Defolu çocuk olur mu ya da 
ebeveynlik bir hastalık mıdır?

Yazan: M. Banu Aksoy 



için, ucuzluktan, taksitle de olsa ikinci bir çocuk al-
maya kararlıdır. 
Hikâye tam da burada başlar. Sumru’nun babası, 
uyanık tezgâhtarın oyununa gelir ve defolu Fırat’ı 
satın alır. Oysa Fırat’ın defosu yenilir yutulur cinsten 
sayılmaz. Üstelik tüm bu kurallar, yasaklar, cezalar 
hiç ona göre değildir. Sumru’nun ona verdiği sıkın-
tıyı yutma dersleri, yutma-tutma egzersizleri de pek 
fayda etmez. Yaklaşan kutlama partisine kadar Fı-
rat’ın eğitilip geldiği aileye yakışır bir çocuk olması 
beklenmektedir. Evet, sonunda bir değişim olur; ama 
hiç de planlandığı gibi bir değişim değildir bu! 
Daha önce yazdığı çocuk ve gençlik kitaplarında 
sınav kaygısı, iletişimsizlik, önyargı gibi temalarla 
okurun karşısına çıkan Suzan Geridönmez, Ama Bu 
Çocuk Defolu!’da da çocuk-ebeveyn-eğitim üçgenine 
hem mizahi hem de eleştirel bir bakış açısıyla yakla-
şıyor. Çocukların tek tipleştirildiği, sınavlarla çizil-
miş bir eğitim kalıbı içine yerleştirilmeye çalıştığı, 
kişisel istek ve eğilimlerinin yok sayılıp beklentiler 
doğrultusunda biçimlendirildiği bir dönemde çuval-
dızı eğitim sistemine, ebeveyn ve öğretmenlere batı-
rıyor Geridönmez. Çocuklara ise kendinizi tutmayın, 
diyor. Aferin almak pahasına kendinizi tutmayın; 
sıkıntıyı yutmayın, kendiniz olun! 
Kitabın resimleri Çağla Vera Kılıçarslan’a ait. Daha 
önce Suzan Geridönmez’in Dilara Evden Kaçtı adlı 
romanında karşımıza çıkan Kılıçarslan, bu kitapta da 
kâğıt kolajla iç içe giren desenlere imza atmış. Ki-
taptaki “ideal” çocukların kırılgan, diken üstündeki 
hayatlarını bu illüstrasyonlardan başkası yansıtabilir 
miydi, bilemiyorum. Metni başka bir çizerin illüstras-
yonları eşliğinde okusaydım da beğenecektim belki. 
Fakat bana öyle geliyor ki Ama Bu Çocuk Defolu!, 
Çağla Vera Kılıçarslan’ın dokunuşlarıyla tam da ol-
ması gerektiği gibi olmuş.
Çocukların küçük çaplı bir devrime imza attığı Ama 
Bu Çocuk Defolu! eğlenceli bir kitap. İşin güzel yanı 
çocukların gülümsetirken, bir yandan da pek çok ko-
nuyu sorgulamalarına neden olacak. Sıkıntıyı yutan 
yetişkinlerin rahatını kaçıracağıysa kesin. 
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Serinin bu ikinci kitabı Bidigago’ya Yolculuk’ta ise, 
çocuklar Bidigago gezegeninin nerede olduğunu 
buluyorlar. Bu defa akıcı ve esnek sözel düşünme 

oyunlarıyla yaratıcı zekâlarını geliştirecek düşüncenin 
kaynağına yolculuk yapıyorlar. 

Bidigago’ya Yolculuk, bir yönüyle çocuklara sınıfta ders 
esnasında yaşanan olayları konuşma diliyle anlatan bir 
roman, diğer yönüyle de yaratıcı zekâ geliştirme oyun-

larıyla dolu bir etkinlik kitabı özelliğinde.

Bidigago macerası, serinin ikinci kitabı Bidigago’ya 
Yolculuk ile devam ediyor.

Serinin ilk kitabı Bidigago Bir Dünya Fikir’de, kitabın 
ekseninde bulunan öğrencilerin ‘Yaratıcı Düşünme’ dersi 

ile tanışmasına tanık olmuştuk. Öğretmenlerinin bir 
yaratıcı zeka günlüğü tutmalarını istemeleriyle başlayan 
kitapta çocuklar, Bidigago’nun şifresini çözüp onun bir 

gezegen olduğunu keşfediyordu. 

simdi raflarda!.
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Yayınlandığı dilde, özgün adı The Man With The Violin olan Esrarengiz Kemancı ’nın 
basit bir resimli çocuk kitabı olduğunu düşünürseniz, yanılırsınız. Yazar Kathy Stinson 
ve çizer Dusan Petricic, el ele verip hem yetişkinler hem de çocuklar için dünyamızı 
genişleten, renkli, müzikli, güzel bir eser ortaya çıkarmışlar.

Esinini gerçek bir hikâyeden alan Stinson’ın ke-
mancısı, aslında pek o kadar esrarengiz değil, dün-
yaca tanınan ünlü kemancı Joshua Bell’dir. 2007 
yılında Washington Post’un yaptığı bir sosyal 
deneyde, metro cangılındaki şamatalı bir günde, 
dünyanın en ünlü virtüözüne ve onun yüzlerce 
yıl öncesinden gelen Stradivarius kemanının tı-
nılarına ilgi gösterenler sadece çocuklar olur. İşte 
Stinson bizi o çocuklardan biriyle, “her şeye dikkat 
eden” Dylan’la tanıştırır… 
Yaşadığımız modern zamanlar bizi körleştiriyor, 
sağırlaştırıyor. Yetişkinler olarak kendi kurduğu-
muz ve yeniden ürettiğimiz bir toplumun içinde 
duyularımızı tek tek yitirirken, ne mutlu ki çocuk-
lar hâlâ açık duyargalara sahipler. Bir dedektör 
gibi güzel olanı, değerli olanı hiçbir etikete hiçbir 
açıklayıcı bilgiye, referans olacak ön veya sonsöz-
lere gerek kalmadan algılayıp değişim değerine 
göre değil, kullanım değerine göre tadını çıkarma 
yeteneğine doğuştan sahipler. Hayatın ritmini, 

müziğini yakalamak is-
tiyorsanız, mutlu olmak 
istiyorsanız, cansız, 
renksiz, silik olan hayat-
larınıza biraz olsun can 
gelsin, renk gelsin, ışık 
girsin istiyorsanız siz 
de çocuklarınızın elin-
den tutun ve elinizden 
çekiştirdikleri o nokta-
da mutlaka durun; emin 
olun orada aslında hiç 
de gizli saklı, esraren-

Yazan: Nuray Gönülşen

giz olmayan, değerli bir gömü bulacaksınız.
Siz bakmayın kitabın Türkçe basımının isminin Es-
rarengiz Kemancı olduğuna, zira kemancılar çocuk-
lar için hiç de esrarengiz değil. Çocuk kitabı denilin-
ce kapağının bir köşesine ya da başlığına “esraren-
giz” etiketi yapıştırmak adetten mi bilmiyorum ama 
bu pazarlama taktiği de yetişkinlerin güzel olanı, 
değerli olanı algılayamadıkları varsayımına dayanan 
yönlendirici bir araç olsa gerek. Kitabın Türkçe adı 
bu yüzden bizim Türkiye’de de tanıdığımız, bildiği-
miz adıyla Metrodaki Kemancı olsaydı daha isabetli 
bir seçim olurdu.
Esrarengiz Kemancı’yı sadece resimlerine bakmak 
için özel olarak alın ve resimlerinin size gösterdi-
ğini sakın kaçırmayın. İçinde yaşadığımız dünya 
hakkında çok şaşırtıcı olmayan gerçekleri Petricic’in 
çizimleriyle açık seçik görün ve içinizde hissedin. 
Günlük yaşam koşuşturmacası içerisinde sürükle-
nip giderken hayata bir de çocuğunuzun görüş me-
safesinden bakınca nelerin değişeceğini fark edin. 
Washington Post üslubuyla kitaptan ille de bir hisse 
çıkarılacaksa eğer, o da büyüklerin payına düşüyor. 
Çocuklara ise büyüklerin dünyasında anlam ve-
remedikleri soru dolu bir şaşkınlık kalıyor: “İyi de 
annem neden bir dakikacık da olsa durup müziği 
dinlememe izin vermedi?”

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

esrarengiz kemancı
Kathy Stinson

Resimleyen: Dusan Petricic
Türkçeleştiren: Sumru 

Ağıryürüyen
Kuraldışı Yayınları, 36 sayfa

Çocuklar müziği duyuyor, ya siz?
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Porsuk ağacı biçimindeki canavar, İngiliz halk hikâyelerinde, Kelt mitolojisinde ve 
çeşitli inanışlarda kimi zaman ormanlarda gezinen bir hayalet, kimi zaman da ağaçtan 
bir dev olarak ortaya çıkan doğanın kadim bir gücüne işaret ediyor. 

Yatak altında saklanan, dolap-
ların içinden çıkan, kimine gö-
rünen, kimi için görünmez olan 
canavarlar küçük çocukların ta-
hayyülünde midir sadece? On-
lara inanmanın yaşı olur mu? 
Ve canavarlar sadece minikleri 
korkutmakla görevli yaratıklar 
mıdır? Son yıllarda özellikle 
büyük bütçeli Hollywood film-
lerinde, onların korkunç görü-
nümlerinin ardında sevecen bir 
kalplerinin ve miniklerle yakın 
dostluk kurabilme potansiyel-c
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lerinin de olduğuna tanıklık ediyoruz. Hatta bu yeni 
model canavarlar çok sevimli görünen hayvanlardan, 
elflerden perilerden de rol çalarak minik kalpleri 
kazanıyorlar. Bu duruma hiçbir itirazımız yok, zira 
iyilik ve tatlılığın kalıp yargılara ve imgelere indir-
genmesinin önüne geçiyor; yanı sıra çocukluğa dair 
korku nesnelerinin alaşağı edilmesine de yardımcı 
oluyorlar. 
İllüstrasyonlu ilk baskısı 2014 yılında Tudem Yayın-
ları tarafından yapılan, özgün hikâyesi artık hayatta 
olmayan Siobhan Dowd’a ait olan, Patrick Ness im-
zalı Canavarın Çağrısı adlı roman, bu “yeni canavar” 
mefhumunu son derece yaratıcı bir biçimde işliyor. 
Geçtiğimiz günlerde kitabın sinemaya uyarlanma-
sıyla birlikte, Tudem bünyesindeki DeliDolu’nun 
yeniden yayımladığı kitabın on üç yaşındaki kahra-
manı Conor’ın başlıca sorusu, “Canavarlara inanacak 
yaşı geçmedim mi?”. Bir müddet sonra Conor’ın 
sorusu anlamsızlaşıyor ve asıl mesele hayatına mi-
safir olan canavarın gerçekliğini sorgulamak yerine; 
zorbalarla mücadele ettiği okul hayatında, yıllar 
önce evi terk edip İngiltere’den Amerika’ya göç eden 
babasının yokluğunda, ama en önemlisi ciddi bir 
hastalıkla boğuşan annesi ile sürdürdüğü yaşamında 
nasıl bir tavır alacağı oluyor. Her gün belirli bir saat-
te çıkıp gelen canavar, Conor’a ısrarla onu çağıranın 
bizzat kendisi olduğunu söylüyor. Conor roman bo-

doğanın ve insanın  
kadim canavarları
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yunca bunu kabul etmekte zorlansa da bu muhtemel 
çağrı; onun ruhsal gelişiminde ve hayatının bu zorlu 
döneminde kendine sorduğu soruların cevaplarını 
arayışında etkili bir anahtar niteliğinde. 
Canavarların nasıl göründüğü ve nasıl bir atmosfer-
de ortaya çıktıkları önemlidir. İngiliz klasik edebiya-
tının önemli figürlerinden Brontë kardeşlerin yaşa-
dığı Yorkshire bölgesi, özellikle Emily Brontë’nin tek 
romanına mekân olan yabani ve uğultulu bayırlar, 
bir köy papazının çocukları olan yazar kardeşlerin 
evlerinin hemen karşısındaki manzaranın kilise ve 
mezarlık olması, eserlerinde doğanın başlı başına bir 
gotik unsuru haline geldiği bir atmosferin sağlan-
masına yol açmıştır. Canavarın Çağrısı’ndaki okul 
ve hastane gibi modern hayatı yansıtan, gündelik 
hayatın bütün olağanlığı ve fiziksel gerçekliğiyle 
devam ettiği mekânlar dışında kalan başlıca yer, yani 
Conor’ın evi ise “Brontëvâri” bir atmosfere çekiyor 
okuyucuyu. Zira Conor’ın odasının penceresinden 
de bir kilise ve mezarlık görülüyor. Daha da önem-
lisi, kilisenin bahçesindeki nevi şahsına münhasır 
porsuk ağacı bu hikâyedeki canavarın ta kendisi. 
Tabiatın merkezinden, toprağın derinliklerinden 
köklerini çıkararak ayaklanan ağaç şeklindeki bu ca-
navar, hâlis bir gotik romana yaraşır şekilde rüzgârı 
kasıp kavuruyor, dallarını yapraklarını etrafa saçıyor, 
doğanın en tekinsiz seslerini çıkarıyor. Yazıda son 
derece güçlü bir görsel etki yaratan bu atmosferin, 
romanın sinemaya uyarlanması eğilimini tetiklemiş 
olması muhtemel.
Porsuk ağacı biçimindeki canavar, İngiliz halk hikâ-
yelerinde, Kelt mitolojisinde ve çeşitli inanışlarda 
kimi zaman ormanlarda gezinen bir hayalet, kimi 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Redaksiyonun titizliği
Çizimlerin ifade gücü (resimli baskısı) 

zaman da ağaçtan bir dev olarak ortaya çıkan doğa-
nın kadim bir gücüne işaret ediyor. Folklorik hikâ-
yelerden ve mitolojilerden beslenmeyi seven J.R.R. 
Tolkien’in Orta Dünya’sının en yaşlı ırklarından biri 
olan yarı insan-yarı ağaç Entler gibi, hem ürkütü-
yor hem de insan ırkının milyonlarca yıldır doğaya 
verdiği tahribat düşünüldüğünde hiddetleri haklı 
bir tavır olarak görülüyor. Bu bağlamda, Conor’ın 
bireysel hikâyesinin merkezi olan canavarın, insan 
ve doğa ilişkisinin sorunlarına vurgu yapan ekolojik 
bir sorgulamanın da merkezinde olduğunu söylemek 
gerekiyor. Sanayileşme, modern tıp ve insan doğası-
nın çetrefilli dinamiklerinin, canavarın yüzyıllardır 
ayaklanmasına yol açan etmenler olduğunu öğreni-
yoruz.
Canavarın başka bir özelliği, yine Conor’ın nedenini 
anlayamadığı bir şekilde hikâyeler sunması. Hikâ-
yelerin de vahşi ve sarsıcı bir güce sahip olduklarını 
söyleyen canavar, onların kendini ve dünyayı ta-
nımlayıp harekete geçmek adına ne kadar hayati bir 
önem taşıdıklarına dikkat çekiyor. Bununla birlikte 
Conor’ın her hikâyenin mutlu sonla bitmediğine, 
gerçek ve rüyanın, iyi ve kötünün ikircikliğine, kay-
betmenin ve kabullenmenin zorunlu zerafetine dair 
örnekleri deneyimlemesini sağlıyor. 
Canavarın Çağrısı’nın bir de Conor’ın kendini güç-
süz ve çaresiz hissettiği zamanlarda, onu okuldaki 
“zorba-canavarlardan” korumaya hevesli bir kız 
karakteri var ki hem arkadaşlık ilişkilerinde karşı-
lıklı koruma içgüdüsü ve iradenin sınırları üzerine 
Conor’a ve okuyucuya sorular sorduruyor hem de 
kişinin kendi iradesini sahiplenmesi meselesine 
değinmiş oluyor. Conor, yaşadığı bu zorlu süreçte 
çocukluk arkadaşı Lillian’la olan ilişkisini, büyü-
kannesi ile olan gerilimli ilişkisinde olduğu gibi, 
canavarın açtığı pencerelerden bakarak yeniden 
kurgulamayı öğreniyor, ama en önemlisi kendi ya-
şamının kompozisyonu oluşturmaya muktedir biri 
hale geliyor, bütün hikâyelerin mutlu sona bitmedi-
ğini kabullenerek. 
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Arka kapak yazısına göre kitap, Twain’in, 
“ilk ve son defa kadın bakış açısından” 
kaleme aldığı bir metin. Ancak yazarın 
kaleme aldığı sayısız aforizmayla, satirik ve 
mizahi diline aşina olanlar için bile, bu denli 
“zengin” resmedilen kadın figürünün, son 
kertede dövülmeyi, gönüllü köleliği, zayıflığı 
seçmesi ya da kabullenmesini salt aşkla 
açıklamak, 21’inci yüzyılda yakışık almıyor.

“İlk aşktan bu yana değişen hiçbir şey yok” deniyor, arka kapak tanıtım yazısın-
da; “ilk aşka ve ilk kayba dair, komik ve dokunaklı bir hikâye”. Bahse konu kitap, 
Âdem ile Havva’nın Güncesi; yazarıysa, 1835 doğumlu Samuel Langhorne Cle-
mens ya da kendine taktığı adıyla, Amerikan edebiyatının babalarından Mark 
Twain. Hani şu çocukluğumuzun ve çocuklarımızın başucu kitapları, dünya ede-
biyat klasikleri arasında özel birer yeri olan Tom Sawyer ve Huckleberry Finn’in 
Maceraları’nın yazarı.
Âdem ile Havva’nın Güncesi’nde olay(lar), milyonlarca yıl önce, Aden’de, yani 
Cennet Bahçesi’nde geçiyor. Yaratılan ilk insan olarak kendi halinde, mutlu me-
sut bir hayat yaşadığı anlaşılan Âdem’in hayatına birdenbire uzun saçlı bir yara-
tık giriveriyor. O andan itibaren de “zavallı” Âdem’in sakin ve huzurlu hayatının 
nasıl da alt üst olduğunu izlemeye başlıyoruz. Çünkü Âdem günlük tutuyor ve 
an be an başına gelenleri, bunlarla ilgili duygu ve düşüncelerini günlüğüne yazı-
yor, daha doğrusu “kazıyor”. 
Yeni yaratık hiç susmuyor mesela, mütemadiyen konuşuyor. Sürekli onu izliyor, 
hiç yalnız bırakmıyor. Her şeye isim takıyor, hiç gereği yokken “görme delikle-
rinden” su akıtıyor. Bir sürü aptalca şeye karışıyor, manasız korkulara kapılıyor. 
En sonunda da yasak meyveyi yiyerek cennete ölümü getirmekle kalmıyor, ko-
vulmalarına da neden oluyor. 
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Bu bir Mark Twain 
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Yine de Âdem’in “sahibi olduğu” dünyayı kaybet-
mekten pek muzdarip olmadığını anlamamız uzun 
sürmüyor. Zira çalışmaları emredildiğinde, çalışması 
gerekenin dişi kişi; işlere nezaret edecek, yöneticilik 
yapacak kişinin de kendisi olduğuna, doğallıkla ve 
elbette pek münasip bir şekilde karar kılıveriyor. 
Âdem, kendisiyle meşgul homurdanırken, uzun 
saçlı yeni yaratık, yani Havva da Âdem’in sinirlerini 
bozmakla yetinmiyor tabii; o da bir günce yazıyor. 
Havva’nın düşünceleri ve kendini ifade biçimi, 
Âdem’den belirgin biçimde farklı ve incelikli. Bir 
deney olup olmadığına kafa yorup duruyor. Dille 
arası çok iyi, dolayısıyla kavramlarla da. Çevresin-
deki güzellikleri fark ediyor. Merak ediyor, gözlüyor, 
çıkarım yapıyor. 
Twain’in, kadın ve erkeğin görme, algılama biçimleri 
ve yaşam pratikleri üzerine mesai harcadığı belli. 
Ama bu mesai onu, Âdem’in cismindeki erkeğin, 
kaba ve kalın çizgilerden oluşan “dış” dünyasının 
karşısına, Havva’da vücut bulan kadının uzlaşmacı, 
affeden, duygusal “iç” dünyasını koyarken, bir ba-
kıma günümüzün popüler her eve lazım saptaması 
“erkekler Mars’tan kadınlar Venüs’ten” kolaycılığının 
fikir babalığı etiketini, istemese de yakasında bul-
maktan kurtarmıyor, kurtaramıyor. 
Hikâye, “mutlu” sonla bitiyor. Âdem, geveze, an-
lamsız işlerle uğraşan Havva’nın varlığına nihayet 
alışmış; sonraları biri katil, diğeri maktul olacak 
çocukları Habil ve Kabil’le birlikte yine, yeniden ve 
belli ki her koşulda hoşnut yaşamına devam ederken, 
güncesini şöyle sona erdiriyor: “Önceleri çok fazla 
konuştuğunu düşünüyordum ama şimdi o ses diner ve 
hayatımdan çıkarsa sahiden üzülürüm”. 
Havva da mutlu gibi. Varoluş amacını bulmuş biri-
nin kesinliğiyle yazıyor/kazıyor zira: “Öyleyse neden 
seviyorum onu? Kanımca sadece erkek olduğu için. 
Nihayetinde iyi biri ve evet, bu yanından ötürü sevi-
yorum onu, ama öyle olmasa da severdim. Beni dövse, 
bana çirkin sözler söylese yine de sevmeye devam 
ederdim. Biliyorum öyle olduğunu. Bence cinsiyet 
meselesi bu”
Ya da: “…onun için çalışır çabalardım ve esiri olur-
dum…” 
Veya: “Böyle düşünüyorum, ama ben sadece bir kı-
zım”.

Dilin edebi niteliği
Çeviri

Kurgunun özgünlüğü 
Çizimlerin ifade gücü

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Hatta: “Ama her şeye rağmen birimizin önden git-
mesi gerekiyor ve dualarım o kişinin ben olmam 
yönünde. O güçlü, ben zayıfım; o bana benim ona 
duyduğum kadar ihtiyaç duymaz. Onsuz bir hayat, 
hayattan sayılmaz”…
Yine arka kapak yazısına göre kitap, Twain’in, “ilk 
ve son defa kadın bakış açısından” kaleme aldığı bir 
metin. Ancak yazarın kaleme aldığı sayısız aforiz-
mayla, satirik ve mizahi diline aşina olanlar için bile, 
bu denli “zengin” resmedilen kadın figürünün, son 
kertede dövülmeyi, gönüllü köleliği, zayıflığı seç-
mesi ya da kabullenmesini salt aşkla açıklamak, 21. 
yüzyılda yakışık almıyor. 
Âdem ile Havva’nın Güncesi, yazıldığı dönem için 
(1904) cesur ve çok da ilgi çeken bir kitap. Bir kere 
zekice kurgulanmış. Eğlenceli mi? Evet. İronik mi? 
Kesinlikle öyle. İyi yazılmış mı? Muhakkak. 
Bir iki cümleyle “teknik” meselelere değinmek ge-
rekirse, kapakta içeriğe ilişkin hiç bir göndermede 
bulunmadan Twain’in çizim-portresinin yer alması 
ne denli doğru bir seçim, emin değilim. “Günce”, 
daha önce aralarında Can, Yapı Kredi, İthaki’nin de 
bulunduğu pek çok yayınevi tarafından basıldı. Eli-
mizdeki nüsha, Nora Kitap’ın Mark Twain klasikleri 
serisinin son ürünü. Fikir iyi ama çeviride biraz daha 
özenli davranıp öncülleriyle karşılaştırılması da fena 
fikir değilmiş. 
Hülasa, okumak iyidir, klasikleri okumak daha iyidir, 
ama Bülent Somay’ın deyimiyle “gerçeğin 
dehşetinden kaçmak için kullanılan” 
ironi limit aşımına uğradığında, or-
tada gerçek de ironi de kalmayabi-
lir. O halde son sözü yine Twain’e, 
o yap(a)masa da erkeklerin dün-
yasında var olma mücadelesi veren 
kadınlara ithaf ederek verelim ki de-
ğişimin gücüne inancımız bilensin:  
“İmkânsız olduğunu bilmiyorlardı, bu 
nedenle başardılar”…
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ları ve hatta cansızları tüketmek konusunda müt-
hiş beceriye sahip bir canlı türüyle tanışmayı niye 
istesinler ki? En küçük dinozor olma şerefine sahip 
tavuk boyutlarındaki Compsognathus, buluşma-
mızdan kesin zararlı çıkardı. Beş katlı bir apartman 
boyunda ve yirmi beş fil ağırlığındaki Ultrasaurus’a 
bile hayatı zehir etmenin yolunu mutlaka bulurduk. 
Kaplanlar, köpekbalıkları ve yılanlar… İnsan, kitapta 
bile onları eline alınca tedirgin olabilir. Oysa onların, 
insan eline düşünce tedirgin olmak için çok daha faz-
la nedenleri var. Müsabakaların sonuçlarına bir baka-
lım: Islak köşede “jaws”ın soydaşı köpek balıkları… Bu 
vahşi yaratığın ağzında üç bin adet diş bulunabiliyor. 
Hayatı boyunca ortalama otuz bin diş kullanıyor. 
Her yıl yaklaşık 63 adet, insana yönelik köpek balığı 
saldırısı gerçekleşiyor ve bunlardan on kadarı ölümle 
sonuçlanıyor. Şimdi bir de kuru köşeye sığamayan, 
klasik müzikle duygulanan, uzaya uzanan, okyanus-
ların dibine dalan insanın sabıka kaydına bakalım: 
Saatte 11.000, yılda ise yaklaşık 100 milyon köpek 
balığı öldürüyor. Elbetteki bu cinayetlerin hiçbirinde 
dişlerini kullanmıyor; çünkü vahşi değil. 

Mavibulut Yayıncılığın ülkemiz okuruyla buluştur-
duğu dört kitaplık bir seri… “Hayvanlar Âleminden 
Şaşırtıcı Bilgiler”, serinin üst başlığı. Her kitabın 
kapağında yer alan “Çok Âlemsiniz!” göndermesi 
Türkçeleştirme sırasında eklenmişse çevirmen Acar 
Erdoğan’ı bulduğu güzel sözcük oyunu için tebrik 
etmeli. Orijinalleri Fransızca olan kitapları, Alain M. 
Bergson, Michel Quintin ve çizer Sampar birlikte 
hazırlamışlar. 
Kapaklarda hoş bir slogan var: %100 bilimsel, %200 
komik… Gerçekten de komik kitaplar bunlar. Ayrıca 
okunmaları çok rahat ve keyifli. Her birini birkaç 
saatte bitirebilirsiniz ama ağırdan alsanız iyi olur; 
çünkü bir sürü hoş ayrıntı içeren çizimler, görülüp 
gülünmekten öte incelenip çözümlenecek kalitede. 
Dinozorlar, yılanlar, köpekbalıkları ve kaplanlar… Her 
biri için bir kitap… 
Dinozorlar, 160 milyon yıl gezegenimizde takıldıktan 
sonra, biz gelmeden çok önce, sadece kemiklerini 
bırakıp gitmişler. Keşke görüşebilseydik, diye düşü-
nüyor olabiliriz. Aklı başında bir dinozor kesinlikle 
dileğimize katılmazdı. Dünya üzerindeki diğer canlı-

Hayvanlar âleminden Şaşırtıcı Bilgiler: 
Çok âlemsiniz - Yılanlar
Çok âlemsiniz - köpekbalıkları
Çok âlemsiniz - kaplanlar
Çok âlemsiniz - Dinozorlar
Alain M. Bergeron
Michel Quintin & Sampar
Resimleyen: Sampar
Türkçeleştiren: Acar Erdoğan
Mavibulut Yayınları, 64 sayfa

Yazan: Toprak Işık

Dinozorlar, 160 milyon yıl gezegenimizde takıldıktan sonra, biz gelmeden çok 
önce, sadece kemiklerini bırakıp gitmişler. Keşke görüşebilseydik, diye düşünüyor 

olabiliriz. Aklı başında bir dinozor kesinlikle dileğimize katılmazdı.
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Kaplanlar ve yılanlar için de geçerli aynı durum. 
Yani onları da ısırmıyoruz ama soylarını tüketecek 
bir hızla öldürmeyi başarıyoruz. 
Kaplanlar sadece artistlik olsun diye kükremiyor-
larmış. Çıkardıkları o tüyler ürpertici sesin, avlarını 
korkutmak ve hatta felç etmek gibi bir işlevi de 
varmış. 3 kilometre öteden duyulabilen bu kükreme-
lerin gerisinde başarısızlıktan duyulan öfkenin de 
payı olmalı. Her 20 saldırıdan ancak birinde sonuç 
alabiliyorlarmış. Neyse ki çoğu kaplan haftada tek 
öğün yiyormuş. Tabii bir lokma bir kürkle yetinerek 
yaşadıklarını düşünmeden önce, o öğünde 30 ila 50 
kilo eti mideye indirdiklerini de dikkate almalı.
“Bir ye, pir ye!” diyetini yılanlar hepten abartıyor. Sıkı 
bir öğünden sonra 2 yıl ağzına lokma koymayanları 
var. Bu soğukkanlı katiller sadece etle besleniyorlar 
ve “Yanına yeşillik falan da katayım, vitamin olsun,” 
demiyorlar. 
Köpekbalıkları da sofraya sık oturanlardan değiller. 
Bir ay hiç yemeden durabiliyorlar. Üstelik batmamak 
için sürekli yüzmek zorunda oldukları halde… Diğer 
balıkların vücutlarında bulunan ve dibe oturmamala-
rını sağlayan hava dolu yüzme keseleri köpekbalıkla-
rında yok. 
Yılanları genellikle dili dışarıda biliriz, değil mi? 
Bunu kesinlikle avlarını kızdırmak için yapmıyorlar-
mış. Onların kokusunu almakmış amaçları. Dışarıda-
ki dilleriyle, havadaki koku partiküllerini yakalayarak 
yemeklerini buluyorlarmış. 
Koku alma konusunda, köpekbalıkları da hiç fena de-
ğiller. Birkaç damla kanın kokusunu kilometrelerce 
öteden alabiliyorlar. Üstelik sağ ve sol burun delikle-
rine gelen kokuları karşılaştırarak kaynağın yerini de 
saptayabiliyorlar. 
Bilgilerin kalanları kitaplarda. Eğlenmek ve öğ-
renmek garanti. Daha ne olsun? Okumalı, emeği 
geçenlere teşekkür etmeli. Bu arada unutmadan; 
seriyi yetişkinler de okuyabilirler. Üstelik içlerindeki 
çocuğu öldürmemiş olma koşulu da yok. İçlerinin 
geçmemiş olması yeterli.

Dilin akıcılığı ve açıklığı 
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği 

Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü 

Grafik tasarım ve baskı kalitesi



34 | iyikitap

Thomas Hardy, yetişkinler 
için yazdığı eserlerin genel 
havasından farklı olarak, bu 
hikâyesinde karamsarlıktan 
uzak çok daha pozitif bir 
anlatı kurgulamış.

Şair ve yazar Thomas Hardy, İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden. Türkiyeli 
okurun -sinema uyarlamalarının da katkılarıyla-; Tess, Adsız Sansız Bir Jude ve 
sinema uyarlaması olmasa da yine bir filmde adının anılması nedeniyle Çılgın 
Kalabalıktan Uzakta gibi romanlarıyla tanıdığı bir edebiyatçı. 1800’lü yılların 
ikinci yarısında kaleme aldığı eserler, yoğunlukla İngiltere’nin güneybatısında 
yer alan Wessex bölgesinde geçer. Döneminin kır yaşamını gerçekçi -ve karam-
sar- ele alışı; mekân ve kişilere dair detaylı tasvir yeteneği onu İngiliz romancılı-
ğında önemli bir yere taşır.
Dipnot Yayınları, Thomas Hardy’nin “küçük yaştaki okurlara yönelik olarak yaz-
dığı tek yapıtı”, geçtiğimiz günlerde Türkiyeli okurun beğenisine sundu. Richard 
L. Purdy imzalı bir önsöz ile başlayan eser, Devrim Evci tarafından Türkçeleşti-
rilmiş. Purdy, 1952’de yazdığı önsözde, eserin yazılış sürecinden ve okuruyla geç 
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buluşma hikâyesinden bahseder. Yazara ve dönemin 
yayıncılık reflekslerine dair ipuçları içeren önsöz pek 
çok açıdan ilgi çekicidir.
Yeraltı Maceramız, iki oğlan çocuğunun (Leonard ve 
Steve); bir sonbahar başlangıcında, İngiltere kırsalın-
da yaşadıkları macerayı aktarır bize. İki çocuğun -ki 
daha sonra bir üçüncüsü, değirmenci çırağı Job’da 
katılır aralarına-, köy yakınlarındaki bir mağaranın 
derinliklerinde buldukları yeraltı su kaynağı etrafın-
da şekillenir hikâye. Steve’in köyünü yaşanır kılan 
nehri besleyen su kaynağının yönünü değiştirebil-
diklerini fark eden çocuklar, önemli bir yaşam dersi 
almanın eşiğindedir. İki köy arasında başlattıkları su 
savaşını, hikâyenin en sonunda bitirecek olan yine 
çocuklardan biri olacaktır.
Hardy’nin mekân ve kişi tasvirleri, döneme dair 
gerçekçi anlatımı ve sağlam kurgusu; akıcı ve rahat 
okunan bir metin çıkarmış ortaya. Ancak buna rağ-
men, kurgunun, hedeflenen -günümüz- okur kitlesi 
için ilgi çekici olduğunu söylemek konusunda endi-
şelerim olduğunu belirtmeliyim.
Purdy’nin önsözünde aktardığına göre, Hardy, “bir 
ahlâk dersi” içerse bile “amacı ahlâkçılık dikte et-
mek” olmayan bir öykü yazmayı hedefliyor. Dahası, 
okurların “büyük kısmını hoşnut bırakacak ve her 
iki cinsiyetten kavrayışlı genç okurlara hitap edecek 
sağlıklı bir metin” kaleme alacağına dair editörüne 
güvence veriyor. Yazarın, 1800’lerin normları düşü-
nüldüğünde, amaçladıklarını başardığını varsayabi-
liriz. Öte yandan günümüz çocuk ve genç okuru için 
eser, ciddi anlamda didaktik sayılabilir. Kurgunun 
kilit anlarında, çocuk kahramanlara birkaç kez olay-
lara yön verme ve başkaları adına seçim yapma şansı 
verilir. Bu seçimlerin sonuçları üzerinden, sürekli 
bir ders alma durumu çocukların yakasını bırakmaz. 
Ve yine düşüncesizce yaptıkları bir seçim az kalsın 
hayatlarına mal olacakken, olaylar yetişkinlerin yar-
dımıyla rayına oturur. Sonunda Steve, kendi başlat-
tığı süreci doğru yoluna koymak adına, riskli de olsa 
sorumluluk üstlenerek nihai mesajın verilmesinde 
başrol üstlenir. 
Yazarın “ahlâkçılık dikte etmeden” vermeye çalıştığı 
ahlâk derslerinden biri de hikâyede kendini “Hüs-
rana Uğramış Adam” olarak adlandıran karaktere 
dairdir. Steve’e göre “her işe girip çıkan” ama “yükü-
nü tutamamış” yani başarısız bir adamdır o. Köyde 

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü

Hedef kitleye uygunluk 
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi 

Redaksiyonun titizliği

aradığı tek şey ise huzur...  Çocuklar, bu “başarısız” 
adamı ve öğütlerini ciddiye almazlar. Öte yandan 
hikâyenin sonunda, Steve’in annesinin de uyarısıyla 
yaptıkları hatayı fark ederler. İş ya da para ile insan-
ların değerinin ölçülemeyeceğini, zorluklar karşısın-
da elde edilen yaşam deneyiminin önemini kavrarlar.
Kurgunun dikkat çekici öğelerinden bir diğeri de de-
ğirmenci ve çırağı Job arasındaki ilişkidir. 1800’lerde 
çocuk emeği sömürüsünün biçimlerine dair çarpıcı 
bir örneklemdir bu. Neredeyse ömür boyu sürecek, 
karın tokluğuna bir kölelik. Dahası şiddet ve tehdit 
altında... Aynı minvalde; su kaynağının yön değişimi 
sonrası, bu kez ikinci köyde, diğer simsar değirmen-
cinin gölet oluşturmak için bir kadının bahçesini 
yok etmesi, ciddi bir toplumsal eleştiri olarak okuna-
bilir. Her iki örnek de dönem İngilteresi’nde filizle-
nen kapitalist üretim ilişkilerine, dolayısıyla sömürü 
ve rant ekonomisinin çirkinliğine dikkat çekme 
çabası olarak nitelenebilir. Tüm bunlar birlikte de-
ğerlendirildiğinde, Hardy’nin kır yaşamında yaşanan 
değişimlerden, sömürüye dayalı toplumsal çözül-
melerden hoşnut olmadığı sonucunu çıkarabiliriz. 
Onun üslubuna damgasını vuran genel karamsarlık, 
bu eserde bu şekilde kendini gösterir belki de…
Öte yandan, Thomas Hardy, yetişkinler için yazdığı 
eserlerin genel havasından farklı olarak, bu hikâye-
sinde çok daha pozitif bir anlatı kurgulamıştır. Olay 
örgüsünün her açıdan olumlu sonuçlanmış olması, 
Hüsrana Uğramış Adam’a iade edilen itibarı, Steve’in 
gelecekteki başarıları; mutlu bir son olarak nitelen-
melidir. Belki de “küçük yaştaki okurlara” dönük 
yazıyor olma fikri, bu olumlu olma çabasının temel 
nedenidir.
Klasik İngiliz edebiyatının örneklerinden biriyle 
tanışmak, yer yer sürükleyici bir maceraya ortak 
olmak ama belki de en önemlisi, gerçekçi bir dö-
nem ve yöre anlatısının tadına varmak adına iyi bir 
seçim olmakla birlikte; günümüz genç okurunun 
kendinden çok fazla şey bulamayacağı, olaylar ve 
kahramanlarla özdeşleşme sorunları yaşayacağı bir 
eser Yeraltı Maceramız. 
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Kesilmedik orman, dikilmedik beton kalmayıncaya kadar bu düzen böyle mi gidecek? 
Hayvanların doğal yaşam alanlarının katledilmediği bir dünya mümkün mü? Elimizi 
atmadığımız, çirkinleştirmediğimiz bir güzellik kalacak mı? Bilmem ki… Kim bilir?

Porsuk Pete, yemyeşil bir ormanda yaşıyor. Ama 
sanki bir orman sakini gibi değil de madde madde 
yazılıp asansöre asılmış kurallarıyla, yaşayanlarına 
illallah dedirten sıkıcı bir sitenin yöneticisi gibi 
davranıyor. Bir kere, fena halde düzen hastası Pete. 
Her şey sıralı, düzgün, tertemiz olmak zorunda. 
Bütün hayvanları her gün yıkayan, dökülen yap-
rakları süpüren obsesif kompulsif porsuk, bununla 
yetinse iyi. Dökülen yapraklarla hızını alamayıp 
ağaçları yerinden sökmeye, ormanın tüm den-
gesini bozmaya kadar götürüyor işi. Porsuk Pete 
ağaçları söktükten sonra ormanı sel basıyor ve 
sonra her yer çamur oluyor. Çamur mu, ıyyy! Tabii 
ki Pete bununla yaşayabilir mi, hemen temizle-
meye girişiyor ortalığı. En iyisi beton döküp tüm 

çamuru da yok etmek! 
Ama o da ne? Betonlar 
arasından evinin kapısını 
ve guruldayan karnına 
girecek herhangi bir yi-
yecek bulabilecek misin 
bakalım Pete?

SON PİŞMANLık 
FAYDA eDeBİLİR
Pete, tertemiz yaparak 
mahvettiği ormanın yeni-
den eski haline gelmesi 
gerektiğini neyse ki fazla 
geç olmadan anlıyor. Ye-
rinden yurdundan ettiği 
zavallı hayvanlar el veri-

Yazan: Gökçe Gökçeer

yor ona yine… Ağaçları yeniden dikiyorlar, kuşların 
yuvaları yeniden yerlerini buluyor. Sincaplar evlerine 
dönüyorlar… Ve mutlu son!

AğAÇ YOkSA YAŞAM DA YOk!
Ormanların yok olması, sadece oksijen ve ağaç ek-
sikliği anlamına geliyor bazıları için. Sanki sadece 
yeşil alan azalacak ve tek derdimiz buymuş gibi. 
Ormanların, sayısız hayvana ev sahipliği yaptığı 
nedense çok az insanın aklına geliyor. Sincapların, 
kuşların, ceylanların, yılanların, tilkilerin, tavşanların 
evi ormanlar… Yok edilen; yanan veya ağaçları tek 
tek kesilen her ormanla birlikte bu hayvanlar da yok 
oluyor. 
Emily Gravett, Temiz’i yazarken elbette obsesif kom-
pulsif bozukluklara dikkat çekmek için masa başı-
na oturmamış. Porsuk Pete karakterini yaratırken, 
ormanları ve hayvanların nefes aldığı tüm yaşam 
alanlarını katleden insanoğlunun yaptıklarını bir de 
o taraftan, hayvanların durduğu yerden göstermek 
amacı. Bunu da layıkıyla yaptığını söylemek gerek. 
Rengârenk, kıpır kıpır çizimleriyle bizi ormanın de-
rinliklerine çekmeyi başaran Gravett, kitaptaki el ya-
zısı tüm Türkçe kelimeleri de bizzat kendisi yazmış. 
Bu küçük görünen ilginç detay da ilginizi çekecektir 
diye tahmin ediyorum. 

Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü

Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk

Baskı kalitesi

Temiz
Yazan ve Resimleyen:  

Emily Gravett
Türkçeleştiren:  

Sima Özkan Yıldırım
Beta Kids, 40 sayfa

Bırak dağınık kalsın,  
Porsuk Pete!ilk
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On beş yaşlarında bir oğlan.  
Sevdalısı kendisinden bir ipek mendil istemiş. Çarşıdan alacak parası da yok.  

Ne yapsın, serde gençlik de var…

Üniversiteye kaydımı yaptırdığım günden beri otelde kalıyordum. Ulus’un en 
ucuz otellerinden biriydi. Dört kişilik buz gibi odalar, kirli çarşaflar, herkesin 
ortak kullandığı banyo ve tuvalet. Galip’le de burada tanışmıştık. Okumak 
için geldiği Ankara’da, kendisine yurt çıkmasını bekliyordu. Dersler çoktan 
başlamıştı. Biz ise ders değil başımızı sokacak bir yer derdindeydik. Umudu-
muz her gün azala azala tam bir ay geçmişti. Galip ile ortak yanımız çoktu: 
İkimiz de mühendisliği kazanmıştık, ikimiz de edebiyatı seviyorduk ve ikimiz 
de üniversiteye kadar hem çalışıp hem okumuştuk. 
Otelin lobisinin kuytu bir köşesinde karmakarışık bırakılmış gazeteler vardı. 
Aralarında bir iki eski dergi, yıpranmış birkaç kitap. Galip bunların içinde 
bir çocuk kitabı bulmuş, okumuştu. “Sanki bizi anlatıyor,” diyerek kitabı bana 
vermişti. Beş öyküden oluşan bir kitap: Arabalar Beş Kuruşa. 
İlki Sabahattin Ali’nin “Arabalar Beş Kuruşa” adlı öyküsü. Aynı sınıfta okuyan 
biri yoksul diğeri zengin iki çocuğun önyargısız arkadaşlığıydı anlatılan. An-
nesiyle birlikte oyuncak araba satan yoksul çocuğa kendi çocuğuyla samimi 

olduğu için müdahale eden zengin bir hanım. İç burkan bir öykü.
İkinci öykü ise Yaşar Kemal’den: “Kalemler”. Çöpçü çavuşu olan Rüstem Çavuş, 
kızını gücü yettiğince okutmaya çalışır. Çöplükte bulduğu işe yarar kalemleri 
özenle temizler, kızı Neriman için ayırır. Neriman’ın gizli gizli övündüğü, arka-
daşlarının sahip olmadığı bir sürü kalemi vardır ama onlara gösteremedikten 
sonra ne fayda. Dayanamaz bir gün kalemlerini okula getirip gösterir. Ardından 
bu kalemlerin çöplükten toplandığını açıklamak ile hırsızlık suçlamasını kabul 
etmek arasında kalır ve seçimini yapar. 
Üçüncü öykünün adı “Elli Kuruş”, Orhan Kemal’den. Okumak için gazete satan; 
ilki, ortayı hatta sınavı kazanıp parasız yatılı okumayı hayal eden yoksul bir ço-
cuk. Ölüm döşeğindeyken bile ilaçları için aldığı borcu unutmayan, kalan elli ku-
ruşluk borcunu ödemesi için kardeşine para bırakan bir çocuğun hazin hikâyesi. 
Dördüncüsü ise Füruzan’ın bir öyküsü: “Parasız Yatılı”. Kimi kimsesi olmayan 
yoksul bir anne ile ilkokuldaki kızı bu öykünün kahramanları. Yoksulluğun acı-
masız çarkından çıkış için kızının parasız yatılı sınavını kazanmasına umut bağ-
layan bir anne. Sınava geç kalmamak için telaşları, kaygıları, umutları. 
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O şimdi ne yapar?

Yazan: Doğan Gündüz
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Son öykü ise Sait Faik’ten: “İpekli Mendil”. On beş 
yaşlarında bir oğlan. Sevdalısı kendisinden bir ipek 
mendil istemiş. Çarşıdan alacak parası da yok. Ne 
yapsın, serde gençlik de var. Böyle hırsızlık âdeti 
olmasa da sevdiğine, bir seferlik, ipek fabrikasından 
mendil aşırmaya karar veriyor. Dut ağacının dalı çıt 
diye kırılıp yere düşene kadar da gizlice aldığı ipek 
mendili avucunun içinde sımsıkı bir sır gibi saklıyor. 
O soğuk otel lobisinde Galip ile bu öyküleri ve öykü 
kahramanlarının kendi yaşamlarımıza benzerlikle-
rini konuşmuştuk bir akşam uzun uzun. İkimiz de 
parasız yatılı sınavına girmişiz. Füruzan’ın öyküsün-
deki gibi geç kalırım korkusuyla erkenden yatıp, 
erkenden okulun önünde olmuşuz. Galip yaz tatille-
rinde simit satmış. Satarken de sınıftaki arkadaşlarıy-
la ya da öğretmenleriyle karşılaşmamak için gözünü 
dört açmış. Ben ise aynı kaygıyla sabah erkenden 
kapı kapı dolaşıp gazete dağıtıcılığı yapmıştım. 
İlkokuldayken sınıfta bir kalem, silgi, kalemtıraş kay-
bolduğunda bana sanki herkes beni suçlayacak gibi 
gelirdi. Galip’e de öyle gelirmiş meğer. 
Galip “Sende de olur mu bilmem?” diye sormuştu. 
“Bir roman, öykü okuduğumda kitap benim için hiç 
bitmez. Kahramanın şimdi ne yaptığını merak eder 
dururum.” Bu soru benim de aklıma takılır kalırdı. 
“Beş kuruşa araba satan çocuk” ne olmuştu örneğin? 
Kafası çalışan, derslerinde başarılı bir öğrenciydi. 
Okuyabildi mi yoksa bir işe mi girdi? Peki, “Ka-
lemler” öyküsündeki Rüstem Çavuş ile kızı nereye 
taşındılar? Neriman yeni bir okula devam etti mi? 
“Elli Kuruş” öyküsünde abisi öldükten sonra borcunu 
ödeyen kardeşi, o ne oldu? “Parasız Yatılı” öyküsünde 
”Bu okulu kazanacakların hepsi de benim gibi yoksul 
çocukları mı, anne?” diye sorduktan sonra annesine 
“Ben burayı kazanırım, üzülme,” diyerek umut veren 
kız çocuğu, parasız yatılı sınavını kazanabildi mi?
Sanki Galip’i ve beni bu soğuk otel lobisinde bu-
luşturan bu gibi soruların yanıtlarıydı. Zorlu ve eşit 
olmayan koşullara rağmen üniversiteyi hem de iyi 
bölümleri kazanmıştık. Geriye bir tek yurtlarımıza 
yerleşmek kalmıştı. O da bir olsaydı.
Olmadı. Bir hafta sonra Galip “Artık param kalmadı, 
umudum da,” dedi. “Bugün de yurt çıkmazsa memle-
ketime dönüyorum.” O gün otelden valiziyle ayrıldı. 
Bir daha da hiç karşılaşmadık. “Galip şimdi ne ya-
par?” sorusu bende yadigâr kaldı. 
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Doğan Gündüz, yetişkinlerin bönlüklerini öylesine hınzırca, muzip bir dille ve ironik mizahi 
ayrıntılarla sergiliyor ki duygu dolu bir eğlencenin tavan yaptığı bir şenliğe dönüşüyor anlatı.

Bir canlıyı yaşatmak kaygısı ve kararlığıyla çırpı-
nan çocuğun, denizde boğulmaktan kurtarmak 
için paralandığı martıya gözlerinizi iri iri açarak 
bir bakın bakalım ey yetişkinler, ne göreceksiniz! 
O martı sizlersiniz!  
“Tüm kıyılar beton duvarlarla çevrilmiş durumda. 
Uçmayı öğrenemeden denize düşen martılar bu 
yüzden bir daha karaya çıkamıyor, denizin içinde 
yorgunluktan telef oluyorlar.”  Bu iki cümle, salt 
martıların gerçekliğini mi anlatıyor? “İnsan” söz-
cüğüyle değiştiriverin “martı” sözcüğünü… E artık, 
uçmayı öğrenmek, denize düşmek, telef olmak 
hangi anlamları yüklenirse... Uçmayı hiç öğrendi-
niz mi ya da ne zamandır gardıroplarınıza katlayıp 
astınız ve unuttunuz kanatlarınızı?
Çocuk varoluşunun gerçeklikle kurduğu yaşamsal 
bağ, yetişkin tuhaflıklarına çarpa çarpa alan açıyor 
kendine bu kitapta. Karikatür tadında yaşatılıyor 

“büyüklerin” o katı çok-
bilmişlikleri, hayatı yemiş 
yutmuş yanılsamasıyla poz 
kesmeleri. 
Doğan Gündüz, yetişkinlerin 
bönlüklerini öylesine hınzır-
ca, muzip bir dille ve ironik 
mizahi ayrıntılarla sergiliyor 
ki duygu dolu bir eğlencenin 
tavan yaptığı bir şenliğe 
dönüşüyor anlatı. Çocuk 
gözüyle birçok örneğiyle 
karşılaştığımız bu ironiden 
bir tadımlık: (Çocuk, mar-
tıyı boğulmaktan kurtarma 

telaşıyla koşuştururken denizin ortasından yayılan 
müzikle irkilir.) “Bize derslerimizde, dünyanın yuvar-
lak olduğunun kanıtlarından biri olarak, ‘Gemilerin 
önce dumanı görünür, sonra bacası, en son da ken-
disi’ demişlerdi. Ama bu gezi teknesinin önce sesini 
duymuştum.”  
Başta anne olmak üzere, güçlü sezgileri, sahici sevgi-
leri ve hayat duruşlarıyla, derinlikli kadınlar da kita-
bın unutulmazları arasında. Hayatı ve aşkı “jest”lerle 
sınırlı görerek çocuğa kaba davranan sevgiliye had-
dini bildiren kadın; inceliği dilinde, hüneri limonata 
ve keklerinde “Harika Neriman Hanım”. 
J.D. Salinger’in Teddy öyküsündeki çocuk anne ba-
basının sevgi anlayışını şöyle betimler: “…olduğumuz 
gibi sevemiyorlar. Bizi birazcık değiştirmezlerse seve-
miyorlar. Bizi sevme nedenlerini neredeyse bizi sevdik-
leri kadar, hatta çoğu zaman bizden fazla seviyorlar.” 
Çocuğunun derslerini her şeyden fazla önemseyen 
babanın tutumu karşısında romandaki çocuğun his-
settiklerine bakalım bir de: “Babamın takıntılı halde, 
her durumda bana derslerimi sorması yüzünden ba-
zen, ‘Babam beni mi daha çok seviyor, yoksa derslerimi 
mi?’ diye kendime sormadan edemiyorum.” Ne dersi-
niz, denize düşen martılar sınır tanımıyor, değil mi? 
Çocukların denizlerde kitleler halinde boğulduğu bir 
dünyada, denize düşen martıları boğulmaktan ço-
cuklar kurtarıyor, dostlar!

Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı

Çizimlerin ifade gücü
Kahramanların işlenişi

Kapak tasarımı ve baskı kalitesi

Bisküvi kutusundaki Martı
Doğan Gündüz

Resimleyen: Vaghar Aghaei
Can Çocuk Yayınları, 96 sayfa

Hey, denize bir martı  
düşmüş, boğuluyor!ÇO
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Yazan: Cahit Ökmen
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