
Sözcük saldım 
gökyüzüne…
Şiir Saldım Gökyüzüne, edebiyatımızın pek çok cephesinde 
eser vermiş, üretken bir yazar olan Mavisel Yener’in çocuklar 
için kaleme aldığı şiir kitabı. Toplam 27 şiirden oluşan kitap, 
şiiri hayata, hayatın iskeletini çatan sıradan hikâyelere taşıyor.

İyi Kitap’ta bu ay...

Yazı geride bırakıp sonbahara merhaba 
derken şiirle selamlayalım istedik sizleri. 
Mavisel Yener Şiir Saldım Gökyüzüne’yle 

hem sözcüklerin çocukluğuna hem de
kendimizinkine geri götürecek bizi.

Okul öncesi kitaplarımızdan biri Yunan mi-
tolojisine diğeri Kelt folkloruna dayanıyor. 

Mutlu Bir Gün ise alışkanlıklardan
kopma temasını ele alıyor.

Çocuk kitapları arasında, büyüme 
sancılarının çocukların gözünden 

anlatıldığı Balıkların Bununla Ne İlgisi 
Var’ı, masal tadına özgün bir soluk ekleyen 

Taşi serisini, Filiz Özdem’in bol pireli 
kitabını ve  öğrenci yanlısı mizahıyla İmdat, 

Öğretmenim Küçüldü’yü sayabiliriz.

Soru sormak, bilgelik ve güzellik üzerine 
yalın bir sorgulama için Filozof Çocuk
serisinin son iki kitabı sizleri bekliyor.

Yerimiz bitti ama tanıttığımız kitaplar 
bitmedi. Lütfen derginin sayfalarını çevirin. 
Bu arada Toprak Işık ile Banu Bozdemir’e 

de merhaba deyin... 

Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi
.. ..
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Her şiir aynı zamanda bir yolculu-
ğa davettir. Şiir kendimize, çevremi-
ze, başkalarına dışarıdan bakmamızı 
kolaylaştırır. Şehrin kargaşasından, 
insanların umutsuzluğundan, savaş 
haberlerinden uzak, mavi bir kıyıya 
taşır bizi şiir. Dünyada bizim gibi dü-
şünen, bizim gibi sevinen, merak eden 
ve soru soran başka insanların da ya-
şadığını haber verir. Bütün bunları en 
kestirme yoldan, en etkileyici bir söy-
leyişten yararlanarak ortaya koyar… 

Eskilerin şaire verdiği pek çok isim 
(Şaman, Kam, Baskı, Ozan vs) arasın-
da “Oyun” da vardır. Oyun, dikkati 
diri tutar, heyecanı ayaklandırır, uya-
nık olmayı gerekser. Oyun, bir tasarım 
olarak başlangıca ve sonuca dayanır. 
Başlayıp bitirmeye. Oyun, çocukluk 
adlı heyecanlı, sevecen metnin önsö-
züdür. Bütün oyunlar başlar ve biter. 
Nereye mi gider oynanmış oyunlar? 
Nereye olacak, gökyüzüne elbet! Ora-
dan da başka çocuklara… ihtiyacı 

olanlara. Tıpkı şiir gibi. Gökyüzüne 
şiir salmak gibi.

Şiir Saldım Gökyüzüne, edebiyatı-
mızın pek çok cephesinde eser vermiş, 
üretken bir yazar olan Mavisel Yener’in 
çocuklar için kaleme aldığı, ilk basımı 
2006’da yapılan  şiir kitabının adı. Ki-
tapta yer alan şiirleri Deniz Üçbaşaran 
resimlemiş. Kitabı okuyunca, dünya-
nın çocukların hatırına döndüğünü, 
büyüklerin ise eskimiş birer çocuk 
olduğunu hissediyoruz. Sözcük-
lerin sadece kara kara işaretler 
olmadığını, her sözcüğün için-
de bir hayatın nefeslendiğini, 
insanın gelişim aşamaları gibi 
sözcüklerin de çocukluğunun, i l k 
gençliğinin, olgunluğunun, yaşlılığının 
olduğunu hissediyoruz. Şiir dışındaki 
türler (roman, hikâye, deneme, eleştiri, 
makale vs) sözcüklere ihtiyaç duydu-
ğu taraftan yanaşır, sözcükleri bütün 
cepheleriyle, bütün ağızlarıyla göster-
meye yeltenmez; şiirdir, sözcüklerin 

 

her tarafını gö-
rünür kılan; bizde 

biriken duygulara, baş-
kalarıyla konuşabilsinler 

diye karşılıksız bir fırsat ve-
ren… Ve şair kalemine getir-

diklerini ister istemez çocukluğun 
toprağında ekilmiş sözcüklerden seçer. 
Çocukluğun toprağı; ilk konuşma, ilk 
yürüme, ilk soru sorma… Bunların 
hepsi kendi içinde biriciktir. Tıpkı şiir 
gibi… “Masumiyetin ele geçirilmesi” 
gibi... Yazılmamış çocuklukları şiirlerle 
yeniden inşa etmek gibi… Gökyüzünün 
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bütün insanlara aynı uzak-
lıkta olduğunu bilip Şiir 
Saldım Gökyüzüne de-
mek gibi...

YARATICI OKUMA 
Mavisel Yener’in sözünü 

ettiğimiz bu kitabı 2006’dan 
beri okullarda okutulmak-
ta. Bu kitabın çocuklar için 
yazılmış diğer şiir kitapla-
rından ayrılan tarafları var: 
Öncelikle, her şiirin sonun-
da −devamında− yaratıcı okuma 
projesi kapsamında özenle hazırlan-
mış sorular var. Sadece sorular mı? 
Hayır! Soruları bahane edip şiirde 
hikâye edilen durum ve olayların izi-
ni süren, çocukları bu izler eşliğinde 
konuşturan, resim yapmaya yönelten 
dikkatler de var. Bu sorular, okunan 
metnin okuyucudaki izdüşümünü me-
rak eden, okuyucuyu tamamlayıcı bir 
unsur olarak metne davet eden, sen de 
“açıl” diyen bir kıyıdan hız alıyor. Ki-
tapta yer alan şiirler hayatı birçok kö-
şesinden kuşatan, okurları bu kuşatma 
içinde derinleşmeye, düş kurmaya da-
vet eden bir kurguya sahip. Diyalektik 
bir kurgu bu. Bazen tümden gelerek, 
bazen de tüme vararak bir yönteme 
yaslanan diyalektik bir kurgu. Şiirlerin 
sonuna varınca sizi bir tesadüf, bir rast-
gelelik karşılamıyor; şiirlerin sonuna 
varınca, tekrar baştan okuma ihtiyacı 
duyuyorsunuz. Sizi bir espriyle, şaşırt-
macayla, yabancılaştırma efektiyle tek-
rar başa, başladığınız yere davet ediyor. 
“Neyi kaçırmış olabilirim?” sorusunu 
sorduruyor. Kitapta yer alan şiirler bu 

yönüyle sadece çocuk-
lara değil, “ol-
gun” insanlara, 
hatta şairlere de 

sesleniyor. Hem 
yalınlık (çocuklara 
dönük) hem de bu 
yalınlıktan çıkan, 
kabaran derinlik. “İz-
ler” adlı şiirinde bunu 
açıkça görüyoruz: “Gö-
lün aynasında / bakıyor 

yüzüne / bir iz görüyor 
yanağında / torununun öpü-

cüğünden kalma.”

HİÇ BİTMEYEN ŞİİRLER
Şiir Saldım Gökyüzüne’yi 

okuyanlar; bu kitapta yer alan 
şiirlerin bitmemiş şiirler oldu-

ğuna işaret eden, okuyanın düşlerini, 
duygularını, karşı duruşlarını kışkır-
tan bir alt metni de yanında getirdi-
ğini görecektir. Mavisel Yener, söz-
cüklerin farklı katmanlarını (mecaz, 
yan anlam vs) da ustalıkla gösteriyor. 
Bütün bunları ifade gücünü etkileye-
cek bir bulanıklılığa düşmeden, söz-
cükleri örgütleyen sesleri tökezletme-
den yapıyor. Kitapta yer alan metinler 
donmadan, tanımlanmadan, okurlar 
içindeki serüvenine yaslanarak devi-
nimini, değişimini sürdürüyor. Yener, 
çoğunlukla kurallı cümleler kullanı-
yor, tasvirlere yaslanıp bir olayı, ol-
guyu resmediyor, böylelikle hafızada 
kalan, takip edilmesi kolay olan, oku-
ra ulaşıncaya kadar kendi sınırlarına 
sahip çıkan metinler yazıyor; bir işa-
ret fişeği gönderiyor izleyicilere ve 

soruyor: “Kendinizde ne gördünüz?” 
Temel motif bu: “Kendinizde” neler 
oluyor? Şiir, insana gelir, bir yabani 

(has) dille; insan bunu tercüme 
eder ve kâğıda indirir; bir baş-
ka tercüme okurda başlar, “Bu 
sana yazıldı, ihtiyacın varsa se-
nindir!” der. Okur da katılmak 
istiyorsa katılır bu serüvene, 
ama Mavisel Yener’in soruları 
karşısında “Ben bu işte yokum!” 

diyecek çok az insan buluruz 
herhalde. Kara ile Beyaz adlı iki 

köpeği anlattığı “Aşk” adlı şii-
re başlayışına bakalım: “Kara 
ile Beyaz’ın sesleri / suya değdi 

önce / sonra göğe yükseldi / Kara, bul-
duğu ekmeği / sevdiğine getirirdi / Be-
yaz, zeytinin dibine gömdüğü kemiği / 
ona verirdi.”

Mavisel Yener kendi doğrularını 
okura dayatmıyor, okurların önüne bir 
gözlem, fotoğraf koyuyor ve okurlar-
dan bütün bu biriktirdiklerini dağıt-
malarını istiyor. Kitapta beş duyuya, 
özellikle işitmeye,  görmeye ve dokun-
maya yol açan bereketli örnekler var. 
Toplam 27 şiirden oluşan kitap, ço-
cukların okuduklarıyla kendi hayatları 
arasında bağ kurmasını sağlarken, şiiri 
hayata, hayatın iskeletini çatan sıradan 
hikâyelere taşıyor. Hayattan hareket-
le şiire değil, şiirden hareketle hayata 
yönlendiriyor. Modern şiirin en büyük 
düşmanlarından hikâyeyi (tahkiyeli 
anlatım) ustalıkla şiire yerleştiriyor. 
Çocuklara inanıyor Mavisel Yener, 
“inanır gibi” yapmıyor. Çocukları sev-
diğini hissediyor insan.

Özellikle orta dereceli okullarda 
edebiyat öğretmenlerinin en sık şikâyet 
ettiği konuların başında, ders kitapla-
rında yer alan metinlerin sonundaki 
“didaktik”, yönlendirici, bağlayıcı dilin 
varlığı gelir. Bence, bu kitabı okusun-
lar. Bu kitapla, biraz da kendilerini, 
şikâyetlerini okuyacaklardır. Bir hayatı 
olan herkesin şiiri de olabileceğini, şiiri 
fetişleştirmemek gerektiğini, şiirden ta-
viz vermeden anlatıyor Mavisel Yener. 
Tuhaf, sade, yalın anlatıyor. Çocuğum 
sana diyorum, anan baban da okusun! 
demeyerek anlatıyor. 

Şiir Saldım Gökyüzüne
Mavisel Yener

Resimleyen: Deniz Üçbaşaran
Tudem Yayınları / 112 sayfa
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Behçet ÇELİK

Usta denemeci Nermi Uygur, Denemeci adlı kitabında bu sefer deneme türü üzerine yazılmış bir 
kitapla karşımız çıkıyor. Bir tür olarak denemeyi gene denemelerle sorgulayan yazar, kendimizi ve 
dünyayı anlayabilmek için dilin nasıl zengin imkânlar sunduğunu da somut örnekleriyle gösteriyor.

Dünyayı dile çeviren deneme

Sadece edebi türler arasında değil, 
bilim ve felsefenin yanında da dene-
menin kendine yer bulmakta zorlan-
dığından söz ediyor Nermi Uygur De-
nemeci adlı kitabında. Bir tür olarak 
deneme hakkındaki farklı görüşlerin 
ortaya konup değerlendirildiği bu dene-
me yapısıyla da denemeye ilişkin önem-
li noktaları gözlerimizin önüne seriyor. 
Denemenin ayırt edici niteliklerinden 
biri, yazarın çoğu zaman söyleyecek-
lerini baştan belirlememiş olması, yazı 
boyunca düşünmesi ve bu düşünme sü-
recini de bizimle paylaşmasıdır.

Bu deneme boyunca Nermi Uygur 
da böyle yapıyor. Deneme türünün 
başka uğraş alanlarıyla ilgilenenler 
tarafından nasıl değerlendirildiğini 
aktarıyor. Başka edebi türlerde yazıp 
çizenlerin, öykücülerin, romancıların 
yanı sıra, felsefecilerin ve bilim insan-
larının da denemeyi neden kendi alan-
larında görmediklerini onların dü-
şünce sistemleri ve savları üzerinden 
tartışıyor. Haklı oldukları noktalarda 
haklarını veriyor, ama bir yandan da 
onların kendi uğraş alanlarına özgü 
olduğunu savundukları özelliklerin 
deneme için de geçerli olduğunun altı-
nı çiziyor. Yazı boyunca deneme edebi-
yat mıdır, felsefe midir, yoksa bilimin 
alanına mı girer konulu bir tartışma-
yı izliyoruz adeta. Denemesini safını 
baştan belirlemiş bir üslupla kaleme 
almadığı için Uygur’un konuyu nesnel 
bir biçimde tartıştığı iddia edilebilir, 
ancak denemecilerin çoğu gibi Uygur 
da yazı boyunca kendi kişisel duygu ve 
düşüncelerini paylaşmaktan çekinmi-
yor. Böylece tür olarak denemeyi ne-
rede değerlendireceğimiz konusunda 
kavramsal, tanımlanabilir bir sonuca 
varamasak da, deneme yazarının mut-
lak anlamda nesnel bir bilgi peşinde 
olmadığını, bir yandan da kendi öznel 

değerlendirmelerini ve kişisel yaşan-
tılarını da bir bilgi alanı olarak değer-
lendirdiğini anlıyoruz.

Tanımlar, kavramlar kesinlik arayı-
şındadır; oysa Uygur’un yazısı sürek-
li olarak tanımlardan, kavramlardan 
kaçan bir kayganlık hissi uyandırarak 
ilerliyor. Dikkat etmediğimiz takdirde, 
farklı görüşlerin çatıştığını, bir an hak 
verdiğimiz görüşlerin bir iki paragraf 
sonra o kadar da haklı görünmediğini 
fark ettiğimizde, denemenin nasıl bir 
şey olduğuna ilişkin bir sonuca ulaşa-
mayacağımızı sanabiliriz. Oysa deneme 
tam da böyle bir tür; daha doğrusu, an-
cak yazının bütününü ele aldığımızda, 
kavramlar, kesin tanımlamalarla değil 
de, biraz da sezgilerimizin yardımıyla 
ne olduğunu anlayabileceğimiz bir şey. 
Belki de bu nedenle deneme felsefeden, 
bilimden çok edebiyatın alanında. Ede-
biyatta da kavramlardan çok, yaşantılar, 
sezgiler elimizden tutar; ne anlatıldı-
ğından çok nasıl anlatıldığı önemlidir. 
Bu nedenle, denemenin ne olduğuna 
ilişkin bir ansiklopedi maddesinden 
daha çok bilgiyi, bu konuda kaleme 
alınmış bir denemeden edinebiliriz.

“DENEME” NE İŞE YARAR?
Nermi Uygur, “Romansız Yaşaya-

mam” başlıklı denemesinde, hayatında 
romanın nelere karşılık geldiğini tar-
tışırken de denemeden yararlanıyor; 
okuduğu romanların “varoluşunun bi-
lincini artırdığını,” “evrendeki yöneliş-
lerini esinleyen bir deneme” olduğunu 
vurguluyor. Romanlara duyduğumuz 
gereksinimi çok net biçimde ifade edi-
yor: “Nasıl yaşayacağımızı her birimiz 
kendimiz bulmak zorundayız. İşte bu 
güç ama kaçınılmaz arayışta roman-
cıların yardımını göremezsek ne olur 
sonumuz?” Bu soruyu denemeciler 
bağlamında da sorabiliriz.

İnsan bir yandan yaşamını sürdü-
rürken bir yandan da yaşamıyla ilgili 
sorulara yanıt arar; bir kez düşünüp 
kesin sonuçlara ulaşacağımız sorular 
değildir bunlar. Devam eden bir süreç 
söz konusudur. Eski sorulara yeni ya-
nıtlar bulmamız gerektiği gibi, sürek-
li olarak yeni sorular çıkar önümüze. 
Deneme bize asla formüller, yapılması 
gerekenler ve gerekmeyenler sunmaz. 
Bize bazı soruların yanıtlarını göster-
mekle yetinir; bunu da yanıta ulaşma 
sürecinin aşamalarını göstererek ya-
par, bu süreçte kimi zaman yanıtın 
öneminin yittiğini, aslolanın yanıt 
değil, yanıt bulmak için yürünen yol 
olduğunu hatırlatır.

Bütün bunları dil aracılığıyla yapar 
deneme. Uygur’un roman için söyle-
dikleri deneme için de geçerli: “Dile çe-
virmek ister dünyayı.” Nermi Uygur’un 
denemeleri bize sadece yaşama sana-
tı konusunda elini uzatmıyor, onun 
Türkçesi bize kendimizi ve düşünce-
lerimizi ifade edebilmek, kendimizi ve 
dünyayı anlayabilmek için dilin nasıl 
zengin imkânlar sunduğunu da somut 
örnekleriyle gösteriyor.

Denemeci
Nermi Uygur

Yapı Kredi Yayınları  
112 sayfa    

Çoğul Kütüphane
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Pelin ÖZER

Okumayı henüz sökmemiş ya da yeni yeni okuyan çocuklara müjde: Mandolin Yayınları’nın “En Gü-
zel Dünya Hikâyeleri” serisinden çıkan Persephone Yunan mitolojisindeki bir öyküye, Çivi Çorbası 
ise bir İskandinav halk masalına dayanıyor.

Uzaklarda dolaşan çok şey 
öğrenir…

Dünyanın en güzel masallarının 
kaynağı nerededir? Yer altında mı, 
yer üstünde mi, yoksa göklerin kat 
kat derinliklerinde, ulaşamayacağı-
mız bir yerlerde mi? Koordinatları-
nı saptayamayız, bütün masalların 
bir arada mutlu yaşadığı bir köy de 
yoktur belki, ama yine de bu soru-
nun herkesin üzerinde anlaşacağı bir 
yanıtı mutlaka vardır. “Dünyanın en 
güzel masalları, çocukluktan yetişkin-
liğe kalan masallardır,” diye bir öner-
mede bulunabiliriz. Öyle ki çocuklu-
ğumuzda büyülenerek dinlediğimizi 
hatırladığımız o masallardan birini 
yaşlılıkta bizi can kulağıyla 
dinleyen birine anlatırken 
buluruz kendimizi. İnsan 
hayatı gibi kendi döngü-
sünü tamamlayan o ma-
sallar, bilgeleşmiş yaşlılar 
gibi, hayatın tükenip biten 
bir süreç olarak tanımlan-
masına meydan okurlar. 
Ama sessizce, öyle sakin 
ama sapasağlam durarak, 
gölgesiyle genişleyen bir 
ağaç gibi derinlere kök sa-
larak… 

KIŞTAN BAHARA YOLCULUK
Mandolin Yayınları’nın yeni serisi 

“En Güzel Dünya Hikâyeleri”, çocuk-
luğun geniş arazisinde küçük küçük 
masal çadırları kurmaya aday. Dizi-
nin ilk iki kitabı; Persephone  ve Çivi 
Çorbası, okumayı henüz sökmemiş ya 
da yeni yeni okuyan çocuklara hem 
okumanın, dinlemenin, hem de bak-
manın, bakarak keşfedip hissetmenin 
zevkini yaşatıyor. Mitoloji kütüphane-
sinden bir fasikül olan Persephone’nin 
altbaşlığı “Kıştan Bahara Yolculuk”. 
Sally Pomme Clayton’ın yazıp Virginia 
Lee’nin resimleriyle kanatlandırdığı bu 
kitapta sadece bir mitolojik öykü ma-
sal dünyasına aktarılmıyor; sonbahar 

ile ilkbaharın karşıtlığı, bereket ile ço-
raklığın farklı tonları, ışık ile karanlı-
ğın, esaret ile özgürlüğün doğası adeta 
canlanarak ölümsüz bir fonda kendile-
rine yer buluyor. Çoksesli bir senfoni-
ye dönüşen kitabın özenli anlatımı bir 
yana, bakanı derinlere doğru yolculuğa 
çıkaran illüstrasyonlarıyla sadece kıştan 
bahara değil, bu dünyadan öte dünyala-
ra da uzanıyorsunuz. Fantastik görselli-
ğin kilit unsurlarını bilen ama fırçasını 
şiirin görselliğine doğru da kaydıran 
Virginia Lee’nin Yüzüklerin Efendisi’nin 
sinema uyarlamasında heykeltıraş ola-
rak çalışmış olduğunu öğrenmek de 

tatlı bir sürpriz oluyor. Böylece bizi si-
hirli evrenlere götüren büyük sinema 
yapımlarının arkasında ne denli yete-
nekli yaratıcıların mesai yaptığını gör-
me fırsatı buluyoruz. Persephone’nin 
yazarı Sally Pomme Clayton ise hikâye 
anlatıcılığının yeniden canlanmasına 
ön ayak olmuş bir yazar-anlatıcı. BBC 
Radyosu’nda yayınlanan oyunlar için 
hikâyeler yazan Clayton, “Ölümden Ya-
şama Bir Yolculuk”u Antik Yunan’dan 
miras kadim geleneklerle taçlandıra-
rak, yalın ve güçlü bir dille anlatıyor. 
Hayatın gizeminin bir arpa sapıyla sim-
gelendiği, narın yaşamla ve ölümle bağ-
daştırıldığı bir dünyada yaşamla ölü-
mü sürekli tekrarlanan bir yenilenme 

döngüsüyle birleştiren Persephone ef-
sanesinde yerlerin ve göklerin kadim 
bilgisi yankısını buluyor. 

ÇİVİ ÇORBASIYLA DOYMAK
“En Güzel Dünya Hikâyeleri” seri-

sinin ikinci kitabı ise yıllar içinde çeşitli 
versiyonlarıyla anlatılarak yaşayan bir 
İskandinav halk masalı: Çivi Çorbası.  
Halk masalları da mitoloji gibi her dö-
nemde genç, her anlatıldığında taptaze. 
Halkın dilinde her anlatılışta daha da 
parlayan bu masallar sadece okurları 
heyecanlandırmakla kalmamış, büyük 
yazarlara da esin vermiş, gözden kaçı-

rılması mümkün olmayan, 
tükenmez bir kaynak. Her 
dilde kendine “has” kıva-
mını bulan bu masalların 
büyüklüğü kıssalarındaki 
sağlamlıktan geliyor olmalı. 
Sözcükleri, ifadeleri değiş-
tirseniz de zarar vereme-
yeceğiniz bir özü barındır-
dıklarından, sözlü anlatımı 
her daim teşvik ediyorlar. 
Çivi Çorbası’nı okurken, 
Italo Calvino’nun İtalyan 
masallarından esinlenerek 
kaleme aldığı öyküler geli-

yor insanın aklına. Öylesine yaşamsal 
bir kıssa barındırıyor ki bu masal, onu 
içine sindirerek okuyan bir çocuk, bir 
yetişkin, bir yaşlı, sonraki hayatında 
hiçbir zaman kendisini aç bırakmaya-
cak çok önemli bir formülü ele geçirmiş 
oluyor. 

Yiyeceklerini paylaşıp birbirine 
hikâyeler anlatan insanların hep parla-
dığı bir dünya bu. Bir seyyahın geceyi 
geçirip karnını doyurmak umuduyla 
kapısını çaldığı evde, yalnız yaşayan 
hanımın onu zorlukla kabul etmesinin 
ve yiyecek hiçbir şey olmadığını söyle-
mesiyle, seyyahın kendisine çivi çorba-
sı yapmayı teklif etmesinin hikâyesi... 
Su kazanda kaynayacaktır ve seyyah 
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cebinde taşıdığı çiviyle tatlandıracaktır suyu. Seyyah, tatlı-
kafiyeli diliyle konuşmaya başlıyor çorbasının suyunu kay-
natırken. “Biraz un olsaydı” diyor önce, sonra “biraz patates”, 
“biraz et”, derken “süt, arpa, tuz, biber”… Ve malzeme düşü-
nü yüksek sesle dile getirdikten sonra şu nakaratı tekrarlıyor: 
“Ama… böyle idare etmek zorundayız / Ne kadar istesek de 
yoktan yaratamayız”. Derken hanım evin içinde, bahçede gi-
dip gelmeye başlıyor; keçiden sağılan süt, bahçeden toplanan 
patates, dolabın dibinde unutulmuş tuzlanmış et… Krallara, 
kraliçelere layık bir sofra kuruluyor, masaya en güzel örtü 
seriliyor, şamdan, vazo, içinde kır çiçekleri, şişesi tozlanmış 
şarap açılıyor ve birer kâse çorba, ekmek ve peynirle ziyafet 
başlıyor. Eric Maddern, kaleme aldığı bu masalda bir düşe 
soluk veriyor. Kendisinin bir taşın üzerine inşa edilmiş, saz-
dan çatısı olan, Keltlere özgü yuvarlak bir evde yaşadığını öğ-
rendiğimizde yeni bir masal başlıyor. Kitabı resimleyen Paul 
Hess ise bakmaya doyulmayacak bir görsel dünya seriyor 
önümüze. Kitaplarına imza atmak yerine üç kör fare çizen 
Hess de aynı zamanda bir masal kahramanı olmalı. O zaman 
onların masalını yazmadan önce Persephone’yi de çağırıp 
hep birlikte Seyyah’ın şarkısını söyleyelim: “Kim uzaklarda 
dolaşırsa / Birçok şey öğrenir evinden uzakta / Ve kim öğrenir-
se birçok şeyi evinden uzakta / Bilir her şeyi ânında”

Persephone 
Kıştan Bahara Yolculuk
Sally Pomme Clayton

Resimleyen: Virginia Lee
Çeviren: Solina Slahlı

26 sayfa    

Çivi Çorbası
Eric Maddern

Resimleyen: Paul Hess
Çeviren: Arzu Sarı

32 sayfa    
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Özlem KONUR USTA

Ayla Çınaroğlu’nun yumuşacık kaleminden çıkan ve Mustafa Delioğlu’nun sıcak çizgileriyle can bulan 
Mutlu Bir Gün, alışkanlıklardan koparak yeni yaşantılara açılmanın zorluklarını ele alıyor ve küçükle-
rin büyümenin bu zorunlu eşik taşından atlamasına yardımcı oluyor.  

Mavi battaniyenin yokluğunda 
mutlu olabilmek…

Her yolculuk içinde biraz neşe, 
biraz merak, biraz da endişe barın-
dırmaz mı? Görülecek yepyeni yerler, 
tanışılacak yeni arkadaşlar ve bunların 
yanında “ya işler yolunda gitmezse” 
korkusu… Belki de rutini bozan bu 
endişenin de tadına varmayı bilmeli. 

Üç yaşın sarsıntılı yollarını geride 
bırakıp dört yaşa doğru yol alan kızım 
için de tatil deneyimimiz farklı olma-
dı. Tatil heyecanı günlerce öncesinden 
sardı. Yol boyunca neşeli gülücükler 
bizimleydi. Ta ki tatilin ilk gününü ge-
ride bırakıp yatağa girene kadar!.. “Eve 
ne zaman döneceğiz,” diye sormalar; 
“Burada uyuyamıyorum,” diye mızıl-
danmalar… Sabahı zor ettik.

Ah şu alışkanlıklarımız yok mu!.. 
Uyurken ışık sızıntısına bile katlana-
mayan, kendi yastığından başkasına 
kafasını koyamayan yetişkinlerin de 
sayısı hiç az değildir aramızda. 

ALIŞKANLIKLARDAN KOPMAK
Alışkanlıklarını kısa süreliğine de 

olsa geride bırakmak büyükler için de 
küçükler için de sancılı bir süreç. Ayla 
Çınaroğlu’nun kaleme aldığı Mutlu 
Bir Gün alışkanlıklarını geride bıraka-
mayan çocuklar için anahtar bir öykü 
olarak imdadımıza yetişiyor.  

Dayısıyla birlikte balığa giden 
Mutlu çok heyecanlı. Ancak sabah er-
kenden hazırlıklara başlayacakları için 
geceyi teknede geçirmeli. Ayakucun-
da uyuyan kedisi Mırnık’ın mırıltıları 
yerine denizin sesine, yumuşak 
mavi battaniyesinin yerine uyku 
tulumuna katlanmalı. Her gece 
uyumadan önce konuştuğu 
tüylü tavşanı yanında değil. 
Babası ona bir masal okumadı. 
Annesi de yanağına yumuşacık 
öpücüğünü kondurmadı. Peki, 
her şey evdekinden bu kadar 
farklıyken Mutlu uyuyabilecek 
mi?.. O gece Mutlu uzun süre 

uyuyamadı. Pişman olmuştu. Geride 
bıraktığı her şeyi çok özlüyordu.

Henüz güneş doğmadan balık için 
hazırlık başladı. Sabahın erken saatin-
de hava soğuk. Eh, mızıldanmak her 
çocuğun hakkı. Bir kazak ve kalın ço-
raplar soğuğa karşı mücadelede etkili 
oldu. O da ne? Denizin üstünde bir 
kıpırtı var. Küçük balıklar kahvaltı ya-
pıyor olmalı…  

Olta ve ağlar denize atıldı. Mutlu, 
dayısı ve yengesi güneş daha yüksel-
meden çok sayıda balık tuttular. Mutlu 
onlara yardım ederken balıklarla ilgili 
çok şey öğrendi. Balık tutmaya gitme-
seydi büyük balıkların küçük balıkları 
yiyerek beslendiğini nereden bilecekti? 

Mutlu, teknedeki ikinci gecesinde 
bütün pişmanlıklarını arkada bırak-
mıştı. Hep birlikte tuttukları balıkları 
bir güzel kızarttılar. O kadar yorul-
muştu ki yemek yerken bile uyuma-
mak için kendini zor tutuyordu. Sonra 
ne mi oldu?

“Uyku tulumuna girdiğinde uyu-
mamak için direndi. Gece gökyüzü öyle 
güzel, yıldızlar öyle parlak ve öyle çoktu 
ki. Gün boyunca gördüğü, öğrendiği ha-
rika şeyleri düşündü, unutmamak için 
aklından geçirdi bir bir. Birden büyüyü-
vermişti sanki, çok çalışmış ve yorulmuş-
tu. Uyku tulumu da sıcacık ve rahattı. 

Denizin şıpırtısı tatlı bir ezgi, bir nin-
ni gibiydi. Teknenin hafif, yumuşacık 
sallantısı içinde düşler evrenine doğru 
uzun bir yolculuğa çıktı Mutlu…”

Mutlu Bir Gün Ayla Çınaroğlu’nun 
yumuşacık kaleminden, bir şeyleri 
çocukların kafasına vurmadan, göz-
lerine sokmadan öğreten bir öykü. 
Tatil döneminde yeni yerlere alışmak 
zorunda kalacak çocuklar için biçil-
miş kaftan. Mustafa Delioğlu’nun çi-
zimleri öyküyü canlandırıyor. Okur-
ken yaşatıyor. İçine çekiyor. Kızımla 
bana da öykünün tadına vara vara 
okumak kalıyor. 

Mutlu Bir Gün
Ayla Çınaroğlu

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Uçanbalık Yayınları

32 sayfa    
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Böceklerin dünyasına
eğlenceli bir bakış

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Filiz Özdem’in hazırladığı, çok özel bir hayvanlar ansiklopedisi niteliğindeki “Kitap Kurtları İçin” 
serisinin dördüncü kitabı Pirenin Yorganı, Karıncanın Rüyası’nda envai çeşit böcek hem bilimsel 
açıdan hem de kültürümüz içinde tuttuğu yer açısından ele alınıyor. Eğlence de cabası…

“Sinekmantarı” nedir bilir misiniz? 
Ya da rüyada arı görmenin ne anlama 
geldiği hakkında bir fikriniz var mı?

Siz, “Bu tuhaf sorular nereden ak-
lına geldi?” demeden, ben en başından 
anlatayım:

Tatilin gelmesini büyük bir heye-
canla bekliyordum, ama tatilin bu ilk 
ayının çoğu evde oturup sıkılmakla 
geçti, sevgili arkadaşlar. Tabii hemen 
başladım oflayıp puflamaya. Sonunda 
annem bu durumdan o kadar sıkıldı 
ki beni en yakın kitapçıya götürdü ve 
“Git bak kitaplara, beğendiklerinin 
hepsini alacağım,” dedi. Ben de tamı 
tamına 11 kitap seçtim. Ve içlerinden 
bir tanesi, şu ana kadar okuduğum en 
eğlenceli kitaplardan biri çıktı. Adı Pi-
renin Yorganı, Karıncanın Rüyası. 

İşte bu soruları da size bu güzelim 
kitap sayesinde sorabildim. Hemen 
açıklayayım ne demek istediğimi. Bu 

kitap bize sinek, pire, arı ve başka bir 
sürü böcek hakkında binlerce bilgi ve-
riyor. Ama sadece bilimsel bilgilerden 
değil, bu hayvanlarla ilgili efsaneler 
veya deyimlerden de bahsediyor (bu 
sayede de hem eğleniyoruz hem de ge-
nel kültürümüzü geliştiriyoruz).

Birkaç örnek daha vereyim; benim 
en çok ilgimi çeken kısım olan “Narin, 
Rengarenk Kelebekler” bölümünden. 
Kelebekçikler, aslında yaşamlarının 
başında tırtıl olarak doğarlarmış. Ama 
sonra kendilerine bir koza örerlermiş ve 
bunun içinde kelebeğe dönüşürlermiş. 
Ama öğrendiklerim bunlardan ibaret 
değil. İpek üreticileri, ipeği elde edebil-
mek için kozaları, içinde zavallı tırtıllar 
da varken, sıcak suya atarlarmış. (Bunu 
öğrenince o kadar sinirlendim ki an-
latamam, ne hakları var hayvancıkları 
haşlamaya!) Bu durumda kozalar ipek 
kozalarına dönüşürmüş. Ayrıca ipek 

çok değerli bir maddeymiş. (Bir canlı-
nın yaşamına bedel olduğuna göre, de-
ğerli olması çok doğal!) Ve eski insanlar 
ipeğin ticaretini yapabilmek için “İpek 
Yolu” denen bir yol kullanmışlar.

PİRELİ KELİMELER
Pekâlâ, bu kadar kelebek hepimize 

yeter. Biraz da hep küçük görülen bir 
hayvandan, pireden bahsedelim. Be-
nim bu kitaptan anladığım kadarıyla, 
pireler hakkında binlerce deyim ve 
masal var. Ah, neredeyse unutuyor-
dum; kitapta içinde o hayvanın ismi-
nin geçtiği kelimelerle ilgili de bölüm-
ler bulunuyor ve içinde pire geçen çok 
komik kelimeler var. Örneğin “Pirohi” 
içi peynirli mantı anlamına gelirmiş. 
Ya da “Pirakeştin” ağaçların kimyasal 
yöntemle boyanmasında kullanılan bir 
gereçmiş. “Pirelik” ise papatyanın di-
ğer adıymış.

Çoğu insanın korktuğu hayvanlar 
olan akreplere de bir yer ayrılmış ki-
tapta. Kitaba göre, akrepler yavruları-
nı sırtlarında taşırlarmış, ama bu bizi 
akrebin anaç ve şefkatli bir hayvan 
olduğu yanılgısına düşürmemeliymiş. 
Bunun nedeni olarak da, bazı akreple-
rin zehirli olduğu ve eğer iğnesiyle bizi 

Çocuk (da) yazar
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sokarsa öldürebileceği gösteriliyor. 
Ama bana sorarsanız, bu biraz yanlış 
bir düşünce. Çünkü akrepler iğneleri-
ni kendilerini savunmak için kullanı-
yor ve hiçbir akrep eğer onu rahatsız 
etmezseniz sizi sokmaz.

Neyse, size kitabı biraz daha anla-
tırsam okumanıza gerek kalmayacak, 
bu yüzden kendimi tutuyorum. Bence 
genel olarak gayet eğlenceli bir kitap 
bu. Hiç aklımıza gelmeyecek konu-
larda çok ilginç bilgiler verip insanı 
şaşırtıyor. Gerçi, sanırım annem biraz 
pişman oldu bu kitabı aldığına, çünkü 
kitaptan öğrendiğim yeni bilgileri ha-
bire anneme sordum bilip bilmediğini 

anlamak için. 
“Anne, karınca 
kendi ağırlığının 
kaçı katını ta-
şıyabilir?” veya 
“Annecim, sence 
karınca uykusu 
nedir?” diye sor-
gulayıp durdum 
kadıncağızı. O 
da sonunda si-
nirlendi tabii: 

“Niye ahret soru-
su gibi sorular sorup 

duruyorsun bana?” dedi azıcık yüksek 
sesle. Yani uzun sözün kısası, siz bu ki-
tabı okuduktan sonra benim düştüğüm 
hataya düşüp anne babanıza masum 
sorucuklar sormaya kalkmayın, çok 
yanlış anlaşılabiliyor. Oysa ben karınca 
sabrıyla (bunu da kitaptan öğrendim; 
“yoğun ve büyük sabır” anlamına geli-
yor) kitabı araştırıp anneme ve babama 
neler sorabileceğimi düşünmüştüm. 
    Neredeyse unutuyordum, kitabın 
en iyi yönlerinden birisi de içindeki 
harikulade resimler. Arılar, karıncalar, 
çekirgeler; hepsi o kadar rengârenk ve 
sempatik ki anlatamam size… Alıp 

koynunuza sokasınız geliyor yani. 
Uzun sözün kısası, Pirenin Yorganı, 
Karıncanın Rüyası tatilde sıkıntınızı 
gidermek ve aynı zamanda yeni şeyler 
öğrenmek için çok iyi bir kaynak. Her 
ne kadar kitapta yazan her şeye katıl-
masam da (zaten böyle bir zorunluluk 
da yok) hepinize tavsiye ediyorum bu 
kitabı arkadaşlar. Özellikle de benim 
gibi tatil olunca boşluğa düşenlere ilaç 
gibi geleceği kesin. Hadi, hepinize bol 
kitaplı günler…

Pirenin Yorganı, Karıncanın Rüyası
Filiz Özdem

Resimleyen: Emine Bora
Yapı Kredi Yayınları  

112 sayfa    

Müge İPLİKÇİ

Bol ödüllü kitabı Saçtaki Tuz ile tanıdığımız Avi’den yedi öyküden oluşan yeni bir kitap: Balıkların 
Bununla Ne İlgisi Var? Ergenlerin gözünden büyüme sancılarının yalın ama çarpıcı bir dille anlatıl-
dığı öykülerde yanıtı zor sorular karşımıza dikiliyor. 

Yanıtı olmayan sorular hiç 
sorulmamalı mı?

Yazar Avi, Hayy Kitap’tan çıkan Ba-
lıkların Bununla Ne İlgisi Var adlı, öy-
külerden derlenen yeni kitabında biz-
lere yine yalın ama yalın olduğu kadar 
derin hikâyeler anlatıyor. İyi yazmanın 
beş kuralını “Yazın, yeniden yazın, oku-
run anlayabileceği şekilde yazın, dinle-
yin, okuyun,” diye özetleyen yazar, yedi 
öyküden oluşan bu kitabında “dinle-
memiz” gereken yedi genç kahraman-
la tanıştırıyor bizleri. Onları sahiden 
dinlemeliyiz! Neden mi? Çünkü o an-
latılanlarda hemen hepimizin yaşamda 
bıraktığı bir giz saklı. Büyümek biraz 
budur. Her evrede yüreğinizden söküp 

attığınız bir giz, bir “gömlek” vardır. 
Ya yüreğinize dar geliyordur o gömlek 
ya da artık sizinle olamıyordur. Yaşam 

daha farklı bir kostüm istiyordur siz-
den. Belki daha az hırpalanmanız, 

belki bazı olayları daha net görebilme-
niz, belki de olup bitenleri daha çabuk 
unutabilmeniz içindir bu kostüm de-
ğişikliği. “Ya ezkaza büyümezsek!” diye 
sorabilirsiniz şimdi. O durumda da 
Balıkların Bununla Ne İlgisi Var’ın sizin 
için biçilmiş kaftan olduğunu rahatlıkla 
söyleyebilirim.

Bu kitapla yazar bize ne anlatmak 
istiyor? Elbette ergen olmanın sancıla-
rını ve bu sancılara eşlik eden büyüme-
nin hüznünü. Ergenlik gerçekten de ha-
zin bir süreç. Çocukluk gibi çok önemli 
bir devreyi geride bırakıp, birçok şe-
yin size dayatıldığı, sizi siz olmaktan 



İyi Kitap  •  Çocuk Kitaplığı  •  Sayı 31  •  Eylül 201110

çıkartan bir eşiği atlamaya soyunuyor-
sunuz. Mutsuzluğu çok derinden his-
settiğiniz bir eşik orası! Galiba bu yüz-
den, bu kitaptaki öykülerde çocuklukla 
büyümek arasında kafamızı en çok yo-
racak o meşum soru üzerinde yoğunla-
şıyor yazar. “Mutsuzluk çaresi olan bir 
hastalık mıdır?” diye soruyor bize. 

Evet mi, hayır mı? Yanıtlar öy-
küden öyküye farklılıklar gösteriyor, 
gençlerin arayışları içerisinde renk 
değiştiriyor. Ama aynı zamanda “ara-
nılan” mutluluğun oldukça yalın bir 
formülü olduğunu da fısıldıyor bizle-
re. Kendi olabilmek ve kendisi olarak 
yaşama devam edebilmek sanki esas 
anahtar… Bunun için salt iyilikle salt 
kötülüğü de birbirine tokuşturmaktan 
kaçınmıyor yazar. Bu arada “ezkaza 
büyümeyi” de hesaba katıyor elbette. 
Örneğin “Matt Kaizar’ın İyiliği” adlı 
öyküde iyiliğin mutlulukla giriştiği ya-
rışta kazanan ne iyilik oluyor ne de kö-
tülük. Bal gibi, sözünü ettiğimiz “bü-
yümek” kazanıyor.  “Nasıl büyümek?” 
diye soracak olursanız, yanıtım “nahoş 
bir büyümek” olacaktır. 

Bakın yazar nasıl bir paragrafla 
başlıyor o öyküye: “Bir çocuğun yol-
dan çıkmasından daha kötüsü yoktur 
derler. Bana kalırsa, bir çocuğun yola 
gelmesi de pek o kadar hayırlı değildir.” 
Burada “yola gelmeyi” tamamen, sö-
zünü ettiğim o “nahoş” büyümekle eş 
tutuyorum.

Bereket, bir çocuğun yola gelerek 
büyümesinden çok, keşfederek, an-
layarak büyümesini öngören yazar-
lardan Avi. Ancak bunu bir eğitmen 

edasıyla yapmak gibi bir derdi yok. 
Özellikle “İçinde Ne Var?” ve “Şans 
Kurabiyesi” adlı öykülerde bu tavrını 
çok net görüyorsunuz. Kaldı ki bu iki 
öyküde de dramatik yan o kadar güç-
lü ve vurucu ki ergenlik döneminin 
insan yaşamının en kayda değer se-
çimlerinin yapıldığı dönem olduğunu; 
kısaca, “Temel ne kadar güçlü atılırsa 
yaşam da o kadar yaşamaya değer ola-
cak” düşüncesinin ipuçlarını yeniden 
keşfediyorsunuz. 

MUTSUZLUĞUN ÇARESİ VAR MI?
Bu arada, büyümekten çok bü-

yüklerle uğraşan bu yalnız ergenlerin 
aslında “pek çok kişi” tarafından sevil-
meyi, onaylanmayı, beğenilmeyi özle-
yen ve umulanın tersine, çok düşünen, 
sadece çok düşündüklerini belli etme-
yen, bu yüzden bangır bangır müzik 
dinlemeye sığınan insanlar olduğunu 
hatırlamak (bakınız kendi gençliğiniz) 
zihne çok iyi geliyor ve bir biçimde, 
aklar ve karalarla meşgul yetişkinler 
olduğunuza canınız sıkılıyor!

Tam da burada yeniden mutluluk 
ve mutsuzluk denklemine, kısaca mut-
suzluğun bir çaresi olup olmadığına 
dönecek olursak, kitaptaki öykülerde 
bu soruya farklı cevapların verilmiş 
olduğunu görüyorsunuz. Ama neden-
se büyüklerin tepkisi çok benzer. (Ye-
tişkin olarak canınızı sıkacak bir husus 
daha!) Kitapla aynı adı taşıyan öyküde 
Willie annesine mutsuzluğun çaresini 
sorduğu zaman ondan şu ezber cüm-
leyi işitiyor: “Keşke böyle sorular sor-
masan.” “Neden?” diye sorduğundaysa 
aldığı yanıt pek şaşırtıcı olmuyor: “Ya-
nıtı olmayan sorular hiç sorulmamalı!”

Oysa öyküde Willie’nin sokağın 
başındaki dilenciyle mutluluğun he-
sabını yapması bambaşka, renkli, kat-
manlı bir denklem. En azından Willie 
için! Ona “Willie”yi değil, gerçek ye-
tişkin adını (William’ı) soran dilen-
cinin mutsuzluk denklemi bambaşka 
olsa da... Ama bunun pek bir önemi 
yok. Dilencinin ötekilerden farkı, bü-
yüklerin dünyasına yabancı haliyle 
“William”ı dinlemesi, ciddiye alması. 
Belki de bu yüzden boşanmış annesi-
ne şöyle çıkışıyor bizim genç: “Benim 
adım Willie değil, William. Ve mutsuz-
luktan kurtulmanın çaresini biliyorum. 
Biliyorum!” 

Bu çılgın ses tonundan etkilenen 
annesi elindeki kâğıtları bırakıyor ve 
bilin bakalım ne yapıyor? Ne yapa-
cak yine tipik bir yetişkin gibi cevap 
veriyor oğluna: “Çok saçma. Bunu da 

nereden duydun?” Aralarındaki tartış-
ma ayyuka çıkıyor ve olan oluyor, Wil-
liam annesini derste okudukları, mağa-
ralara sıkışmış kör balıklara benzetiyor:

 “Sen bir balıksın. Bir mağarada ya-
şıyorsun.”

“Balık mı?” diye soruyor annesi 
sert bir sesle. 

“Balıkların bununla ne ilgisi var?”

MAĞARALARINIZDAN ÇIKIN!
Kitaba adını veren bu öykü, kita-

bın temasını da oluşturuyor: yaşamı 
anlamaya çalışan çocuklar ve sanki 
büyümenin ne kadar beter bir şey ol-
duğunu hiç yaşamamış gibi çocuklarını 
bundan sakınmaya çalışan yetişkinler! 
Oysa yetişkinler bir görebilseler! Tıpkı 
Willielerin, Williamların sınıfta oku-
dukları o metindeki gibi. Şu göreme-
yen balıklar! Gözleri olmayan balıklar! 
(Hatırlatmakta fayda var: Öğretmen 
derste bu balıkların gözleri olmadığı 
için göremediklerini söylemişti! O za-
man Willie parmak kaldırıp sormuştu: 
“İsterlerse mağaradan çıkabilirler mi?” 
Öğretmenin cevabı, “Sanırım,” olmuş-
tu. O zaman şu soru da hazırdı: “Tekrar 
gözleri olur mu?” “Güzel soru,” diye ce-
vaplamıştı öğretmen onu.)

Avi’nin bu öykülerin ardında usulca 
bizlere sorduğu “Ne zaman gözlerimizi 
yitiririz?” sorusu, duygularıyla göre-
bilen çocuk ve gençlerin pusulasıyla 
bizlere yol gösteriyor. Bal gibi de balık-
ların bununla bir alâkası var! Ergenleri 
dinlemeliyiz, dinlesek iyi olur, onların 
öyküleri çok katmanlı, renkli, örtük ve 
vurucu. Belki bu şekilde kendi çocuk-
luk ve gençliğimizi de dinlemenin bir 
yolunu bulabiliriz. Kısacası mağaralar-
dan çıkma zamanı.  Şiirsel Taş’ın güzel 
Türkçesiyle…

        

Balıkların Bununla Ne İlgisi Var
Avi

Resimleyen: Tracy Mitchell
Çeviren: Şiirsel Taş

Hayy Kitap
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Şiirsel TAŞ

Anne kız Fienberglerin yarattığı Taşi serisi, bir yandan geleneksel masallardan 
beslenip farklı kültürlerden tanıdığımız masal kahramanlarını anlatıya dâhil ederken, 
bir yandan da masallara çağdaş ama gene de tanıdık o kadim soluğu üflüyor.

Masalları kim anlatır?

Çocuk, doğası gereği anlatıcıdır. 
Yaptıklarını anlatır, yaşadıklarını anla-
tır, uydurduklarını anlatır. Anlatır da 
anlatır. Dinlemesi pek hoştur üstelik, 
lâkin arada bir sükûnet özlemiyle yanıp 
tutuşan yüreğini serinletmek için ruh 
sağlığına şifa niyetine bir dakika sessiz-
lik talep eden yetişkin karşısında, an-
lattıkları akıp giden çocuğun susması 
zordur. Çünkü çocuk kendini ifade et-
menin yolu olarak sözel anlatımı tercih 
etmişse, hele bir de sabırlı dinleyicileri 
varsa, bu egzersizi alabildiğine devam 
ettirmekten mutluluk duyar. İşte bu 
yüzden heyecanla dolu, duygu yüklü, 
hafif telaşlı bir tonda, çoğu kez yüksek 
sesli bir anlatımdır çocuğunki. 

Evet, ama masalları kim anlatır?

MİŞ’Lİ GEÇMİŞ ANLATILARI
Çocuk aklına gelen her şeyi anla-

tır, ama bir masalı başından sonuna 
anlatmak/okumak yetişkinin görevi-
dir. Adı çocukla birlikte anılan bir tür 
olmasına, üstelik kökenini yazılı değil, 
sözlü anlatım geleneğinden almasına 
rağmen, masal söz konusu olduğunda 
çocuk anlatıcı değil, dinleyicidir. Alt 
metin okuması yapan herkesin fark 
edeceği üzere masallar toplumsal na-
sihatlerin, sürüden ayrılanı kurt kapar 
misali incelikli tehditlerin yer buldu-
ğu, korkunun, ürkütüp de sindirme-
nin, ibret olsun da yoldan çıkmasın 
zihniyetinin diliyle söylenmiş metin-
lerdir. İnsanı başka diyarlara sürükle-
yen fantastik boyutunu ve heyecanını 
bir kenara bırakırsak, klasik masal-
lardaki dilin günümüz çocuğunun/

çocukluğunun diliyle uzaktan 
yakından ilgisi yoktur. Klasik 
masalların çoğu, hayal gücü-
nün sınırlarını zorladığı için 
özgürleştirici, buna karşılık 
barındırdığı klişelerle ve ders 

verici yanıyla kısır, kısıtlayıcı ve ka-
çınılmaz olarak didaktiktir. Masallar 
uslu, edepli, zapt-u rapt altına alınabi-
len çocuklar yetiştirmek için kullanı-
lan miş’li geçmiş anlatılarıdır. 

İşte bu yüzdendir ki masalları ço-
cuklar anlatmaz. 

Ama bir çocuk, yok yok, hatta iki 
çocuk biliyorum ki, masal anlatıyor-
lar. Biri, masal kahramanının biz-
zat kendisi: Taşi. Diğeri, Taşi’nin en 
yakın dostu, Cek. Taşi, yazar Anna 
Fienberg’in anlatımı ve Kim Gamble’ın 
çizimleriyle buram buram Uzak Doğu 
kokan, ama öykülerde adı sanı geçme-
diği için bilinmeyen diyebileceğimiz 
bir ülkeden gelip Cek’in yaşadığı yere 
yerleşmiştir. Kulaklarında halka küpe-
leri, kırmızı ceketi ve botları, Hokusai 
dalgasını andıran saçı dâhil her haliyle 
bambaşka bir kültürden geldiği belli 
olur Taşi’nin. 

MASALLA TOPLUMSAL ELEŞTİRİ
Taşi’nin anlattıkları, köyüne dair 

anılarından ibarettir aslında, ama din-
leyici/okur için Taşi’nin her anısı farklı 
bir masaldır. Taşi’nin maceralarındaki 
yan kahramanlar da (Zümrüdüanka 
kuşu, Baba Yaga, devler, fareli köyün 
kavalcısı) farklı kültürlere ait masal-
lardan kopup gelmiş karakterlerdir ço-
ğunlukla. Ancak bu karakterler âdeta 
birer konuk gibi Taşi’nin evrenine girer 
ve çıkar. O evrenin kendine özgü bir 
yaşam biçimi, karakterleri, gelenekleri 
vardır. Taşi geçmişini anlattıkça, masal-
sı karakterlerin yanı sıra Taşi’nin haya-
tından kişiliklerle (köyün ayakkabıcısı 
Henüz Değil, falcısı Gelecek Gören, 
Baykuş-Kadar-Bilge, zorba Komutan 
Efendi, Taşi’nin kuzeni Lotus Çiçeği, 
üçkâğıtçı amcası Tiki Pu, Prenses Sara-
şina ve diğerleri) tanışırız. Onlarca tey-
ze-amca-kuzenli kalabalık aileden olu-
şan köy halkının yaşam tarzlarına tanık 
olur, Taşi’nin köyündeki feodal düze-
ni ve onun temsilcisi olan kişiyi, köy 
halkını iliğine kadar sömürmek için 
eline geçen her fırsatı değerlendiren 

Astım-Kestim-Ağa’yı tanırız. Sözün 
özü, Taşi’nin anlattıkları masalsı özel-
likleri barındırırken bir yandan da top-
lumsal düzene dair eleştiri getirir. 

Gelelim masal anlatan diğer çocu-
ğa, yani Cek’e. Cek, Taşi’den dinledikle-
rini aktaran kişi konumundadır. Taşi-
Cek ikilisinin en sadık dinleyicileriyse 
Cek’in annesiyle babası ve daha son-
raki öykülerde karşımıza çıkan gezgin 
amcası Co’dur. Taşi dizisinin yaratıcısı 
yazar Anna Fienberg, masal anlatıcısı 
erişkin ile dinleyici çocuk anlayışını 
bu kitaplarda ters yüz etmiş. Taşi ma-
sallarında anlatıcılar çocuk, dinleyici-
lerse erişkin. İşin hoş yanı, Anna Fi-
enberg, kaleme aldığı Taşi masallarını, 
annesi Barbara Fienberg’den dinlediği 
masallardan derlemiş; bir başka de-
yişle, annesinden dinlediği masalları, 
yazdığı kitaplarda iki çocuğun ağzın-
dan büyüklere anlattırmış. Geçmişten 
gelen masalsı öğeleri farklı bir anlayış-
la yoğurup çocukların okuyabileceği 
kıvama getirmiş. Bu durumda bize dü-
şen, Taşi’nin anılarıyla farklı diyarlara 
uçup gitmek isteyen çocuklara keyifli 
okumalar ve iyi yolculuklar dilemek ve 
de ellerine Taşi’nin en zor zamanlarda 
paçayı sıyırmasını sağlayan hayalet 
keki’nden bir parça tutuşturmak.

Taşi ve Kral Mezarı
Anna ve Barbara Fienberg
Resimleyen: Kim Gamble

Çeviren: Müren Beykan, Naz 
Beyhan, Sedef Örsel

Günışığı Kitaplığı
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Nazan ÖZCAN

“Eğer birinden çok fazla korkuyorsan… kafanda o kişiyi hep daha küçük düşün, boyu kısalsın,” 
diyen annesinin nasihatini tutan Felix, pek de haz etmediği matematik öğretmeninin küçülmesine 
sebep oluyor. Sonra ne mi oluyor? Tabii ki macera başlıyor. 

Öğretmenim cebime girdi!

Şöyle bir şarkı vardı, ilkokulda söy-
lediğimiz, hâlâ söylenir mi bilmem? 
“Öğretmenim, canım, benim canım 
benim, seni pek çok, pek çok severim…” 
Falan da filan. Doğrusu ilkokulda şa-
haneler şahanesi öğretmenimi gerçek-
ten çok sevdiğim için bağıra çağıra 
söylerdim bu çocuk şarkısını. Ta ki 
ortaokulda öğretmen olmayan öğret-
menlerle karşılaşana ka-
dar. Öğretme konusun-
da bir gram yetenekleri 
olmadığını ancak yıllar 
sonra anlayacaktım, 
ama o zamanlar 
da bütün sınıfın 
toptan çaktırıl-
masını “garip” bu-
lurdum. 35 kişinin 
birden “aptal” olma-
sının imkânı yoktu, 
ama nedense işler 
öyle ilerliyordu. Ay-
rıca o kadar aptal da 
olamazdık, ne de olsa gerçekten öğret-
me yeteneği olanların derslerinde çok 
da başarılıydık. 35’imiz birden yani! 
O yüzden “pek çok, pek çok nefret 
ettiğimiz” (düpedüz, abartısız!) öğret-
menimiz oldu, çok şükür! Ve tabii ki 
haklarında çok kötü düşündüğümüz 
gibi kötülük de yapmak istedik, hatta 
ayıptır söylemesi ama yaptık da! Neler 
yaptığımızı söyleyemem, herkes kendi 
kötülüğünü bulsun bir zahmet!

SÜRÜKLEYİCİ, UÇUK, ELEŞTİREL
Bakın mesela Felix’e! O kendi ken-

dine buluyor nefret ettiği matematik 
öğretmenine ne yapacağını! Buluyor 
da çok mu iyi oluyor derseniz, maa-
lesef diyeceğim. Tam bir haftalık tatili 
heba oluyor! Neyse ki Sabine Ludwig’in 
İmdat, Öğretmenim Küçüldü isimli ki-
tabında oluyor bunlar! Yoksa gerçek 
hayatta genellikle öğretmenler kazanan 
taraf olur. Bu yüzden Ludwig’in eğlen-
celi dozu tamam, anlatımı bir solukta 
okumanıza neden olan, uçukluğu hoş, 
(özellikle de öğretmenlere karşı) eleş-
tirisi sivri olan bu kitabını okurken 

içinizin yağları, hainlik gibi olacak ama, 
resmen eriyor! 

Şimdi Felix’in başına gelenleri an-
latayım. Felix sömestr tatili öncesi, 
matematik öğretmeni Bayan Schmitt-
Gössewein’ın dersinden kötü not aldığı-
nı öğreniyor. Bu yetmiyormuş gibi, bir 
sürü de azar işitiyor, bir işe yaramadığı, 
aklının basmadığı türünden envai çeşit 
aşağılamaya maruz kalıyor. “Burnu öyle 
uzun ve sivriydi ki o burunla basbaya-
ğı peynir kesebilirdi,” gibi bir tariften 
sonra Schmitt-Gössewein’ın nasıl biri 
olabileceğini tahmin etmek zor ol-

masa gerek. Bir de bunun üzerine 
siyah tayyör, kalın çerçeveli 

gözlük, inci kolye, orta 
yaş eklerseniz, ağzın-
dan bir öğrenci için 
çıkabilecek “iltifatları” 
varın siz düşünün. İşte 
tam da Felix’e “iltifat” 
ederken, bizim küçük 

beyin aklına annesinin bir na-
sihatı geliyor: “Eğer birinden çok fazla 
korkuyorsan, onu donuyla gözünün önü-
ne getir. Ya da kafanda o kişiyi hep daha 
küçük düşün, boyu kısalsın. Bak gör, işe 
yarayacak!” Anne sözü dinliyor Felix 
ve öğretmenini küçültüyor kafasında. 
Ama o da ne! Zurna burada zırt diyor 
işte! Felix’in düşüncesi pat diye gerçek 
oluyor ve Bayan Öğretmen 15,3 santim-
lik bir minyatür insana dönüveriyor. Oh 
mu diyorsunuz içinizden! Sakin olun. 
15,3 santimlik de olsa kötülüğünden 
bir şey kaybetmiyor Sayın Öğretmen! 
Felix’in onu eski haline getirmesini em-
rediyor. Ama nasıl? İşin fenası bunu Fe-
lix de bilmiyor. Ama madem o küçülttü, 
mecburen bu büyüyü yine Felix boza-
cak! Bir de nasıl yapılabileceğini bilse! 

Tabii öğretmeni o halde bırakıp 
kaçmak da bir yol, fakat iyi kalpli Felix 
bunu yapamıyor ve mecburen öğret-
menini cebine atıp büyüyü bozmak için 
arayışlara giriyor. Ama şeker Felix’in 
derdi de bir değil ki kardeşim. Önce-
likle anne babası yeni ayrılmış, o an-
nesiyle kalıyor, babasını görmediğinde 
özlüyor, annesiyle yeni eve taşınmışlar, 

yeni ev demek yeni okul demek, yeni 
okul da yeni ve gıcık arkadaşlar demek! 
Felix’in derdi zaten binken, başına bir 
de “cüce öğretmen” çıkıyor! Üstelik bu 
durumu kimseye de açıklayamıyor. 
Annesine babasına haşa söyleyemiyor, 
öğretmeni kaçak göçek odasına soku-
yor, kimselere çaktırmadan besliyor, 
cebinde gezdiriyor, bir yol bulmaya 
çalışıyor. Annesi ya da babası Bayan 
Scmitt-Gössewein’ın oğullarının cebin-
de olduğunu bilmeden onun hakkında 
yorum yaptıklarında cüce öğretmen 
yırtık cepten çıkar gibi pörtlüyor ve 
Felix’in cebinden carlayıp bir de bizim 
ufaklığı zor duruma sokuyor.

İYİ NİYET KAZANIYOR
Küçük bir cadıyla baş etmek her 

babayiğidin harcı değil, ama bizim şe-
ker Felix iyi niyeti ve sevimliliğiyle her 
şeyin üstesinden geliyor. Hatta o kadar 
iyi kalpli ki Bayan Schmitt-Gössewein 
onun odasında oyuncak arabayla hız 
yaparken, maket evin içinde dinlenir-
ken ve gördüğü bir fareden korkup ba-
yıldığı zaman öğretmenine acıyor, hatta 
sempati bile beslemeye başlıyor. Hadi 
itiraf edelim, cüce öğretmen de arada, 
ama çok arada bir, kalbinin olduğu 
emarelerini veriyor. Zaten o emareler 
sayesinde Felix’e acımayı bırakıp mace-
rasının peşine takılıyorsunuz. Eğlenceli 
bir takılma oluyor, tavsiye ederiz!

 

İmdat, Öğretmenim Küçüldü
Sabine Ludwig

Çeviren: Tuvana Gülcan
İletişim Yayınları
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Emine AYHAN

Sanat ne işe yarar? Ölümü alt etmeye mi, gerçekliği unutturmaya mı, yoksa onu güzelleştirmeye mi? Peki 
ya bilgi ne işe yarar? Sadece meslek edinmeye veya bilgili olma vasfına erişmeye mi? Oscar Brenifier’nin 
Güzellik ve Sanat Nedir ile Bilgi Nedir adlı kitapları sizi bu sorular üzerine düşünmeye çağırıyor. 

Soru sormak, bilgelik ve güzellik 
üstüne

Konuşurken kendisini ilgiyle din-
leten, bilgisini iyi bir belagatle sergile-
yebilen, sorulan soruların hemen hep-
sine net cevaplar verebilen kişilerin 
bilge, en azından bilgili kişiler olduğu-
nu düşünürüz sıklıkla. Daha doğrusu, 
bilgeliği, susmaktan çok konuşmayla 
ve soru sormaktan çok cevap ver-
meyle özdeşleştirme eğilimindeyizdir 
genelde. Ders boyunca hiç susmadan 
konuşup, öğrencilerden sadece sor-
duğu sorulara doğru cevaplar verme-
sini bekleyen, vermeyince sinirlenen 
öğretmenler ve kürsülerin gerisinden 
başparmaklarını sallayarak, her şeyi 
biliyormuşçasına sektirmeden konu-
şan politikacılar, uzmanlar, yönetici-
ler ve her türden meslek erbabı ideal 
bilge tanımımıza pek uymadığına 
göre, bilgelik ile konuşma veya cevap 
verme arasında böyle zorunlu bir bağ 
olmadığı açıktır öyleyse. Gelgelelim 
söylev (belagat) ve hazır cevaplık ye-
teneğinden ötürü bilgi üzerinde hak 
iddia eden sözde-bilgeler (ister öğreti-
ci, ister politikacı ya da kanaat önde-
ri, ister yönetici kılığında olsun), her 
çağda karşımıza çıkmış; her çağda has 
bilgeliği peçelemeye, soru sormanın 
önemini bize unutturmaya, aklımıza 
gelen soruları otomatikman bastır-
manın münasip karşılandığı bir dünya 
yaratmaya çalışmışlardır.

SORU SORMANIN ERDEMİ
M.Ö. V. yüzyılda Atinalı yurttaş-

lara para karşılığında felsefi söylevler 
veren sofistler de gene bilgelikleriyle, 
daha doğrusu bilgelik gibi gösterdikle-
ri söylev kabiliyetleriyle büyük rağbet 
gören sözde-bilgelerdi. İşte Sokrates, 
böyle bir bilgelik yanılsamasının baş 
gösterdiği Atina ortamında sofistlerin 
karşısına sorularıyla çıkar ve bize bil-
geliğin, cevapların konforlu koltuğuna 
yerleşmek değil, soruların patikaların-
da yürümek olduğunu gösterir. 

Platon “Gorgias: Söylev Sanatı Üs-
tüne” adlı diyaloğunda, hocası Sokra-
tes ile sofist Gorgias’ın söylev sanatı 
konusundaki, soru-cevaba dayalı fel-
sefi konuşmalarını yeniden yazar. Di-
yaloğun başında Gorgias gene böyle 
bir söylevi henüz bitirmiş, bilgisi ve 
belagatiyle karşısındakileri gene bü-
yülemiştir. Gorgias’ın sanatının ne 
olduğunu öğrenmek için oraya giden 
Sokrates’e, onun marifetinin, sorulan 
bütün soruları cevaplandırmak oldu-
ğu söylenir. Bunun üzerine Sokrates’in 
arkadaşı Khairephon sorar: “Söyle 
bakalım Gorgias, dostumuz Kallikles 
demin senin için diyordu ki, onun işi, 
soruları cevaplandırmaktır... Doğru 
mu bu?” Gorgias’ın bu soruya verdiği 
cevap bize bu işteki payımızı hatırlatan 
cinstendir: “Doğru… Yalnız şunu ekle-
yeyim, yıllardan beri yeni bir şey soran 
yok bana.” Demek ki hakikatin ele aya-
ğa düşmesinin sorumlusu, karşımıza 
bilge kılığında çıkan söz cambazları, 
kanaat önderleri değildir sadece. Yeni 
sorular sormayan veya aklımıza gelen 
soruları, sorular mezarlığına geri gön-
deren bizler de, hakikat ve bilgeliğin 
gözden düşüşünden, en az bu konuşan 
ağızlar kadar sorumluyuz. O halde ce-
vabını bildiğimiz sorular üzerine tek-
rar düşünmemiz (doğru ya, cevapla-
rını kim öğretmişti bize bunların?) ve 
cevaplarını bilmediğimiz sorular sor-
mayı göze almamız, yani soru sorma-
nın başlı başına bir düşünme biçimi 
olduğunu unutmadan, düşünme işine 
birer çocuk gibi yeni baştan girişme-
miz gerekmektedir. 

YETİŞKİNLİK HASTALIĞI
Oscar Brenifier’nin soru 

sormanın önemini teslim etti-
ği Filozof Çocuk serisi sadece 
çocuklar için değil, aynı za-
manda, hatta bilhassa, büyü-
menin “artık soru sormamak” 

veya “hep cevap vermek” demek 
olduğunu zanneden, “büyüklük 
hastalığı”na tutulmuş yetişkinler için 
de faydalı aslında. Serinin sloganı 
olan “Düşünmek, çocuk oyuncağı-
dır!” cümlesi ne kadar çok şey anla-
tıyor biz soru sormayı unutmuşlara. 
Düşünmenin su içmek gibi olağan 
bir insan faaliyeti olduğunu şöyle bir 
anımsamak bile, onunla ilgili bütün 
hiyerarşileri, bilen-bilmeyen ayrım-
larını kaldırmak, beylik kanaatlerden 
kurtulmak ve nihayet daha cesaretli, 
içten sorular sorma hakkını kendimi-
ze tanımak için çok önemli bir baş-
langıç.  

SANAT BİR İŞE YARAR MI?
Serinin Güzellik ve Sanat Nedir 

başlıklı kitabında Brenifier “güzellik” 
kavramı üstüne felsefi bir soruştur-
maya girişiyor. Bunu yaparken de 
güzellik ve sanat etrafındaki mitleri 
ve alıcısı bol beylik kanıları şöyle bir 
sarsıyor. “Evrensellik” başlığı altında, 
“Evrensel bir güzel anlayışı var mı-
dır?” sorusu bizi sanatın biricikliği ve 
özgünlüğü, gerçekle arasındaki taklit 
ilişkisi, sanatsal zevklerin göreceliği ve 
sanat uzmanlığında otorite hakkında 
kışkırtıcı sorulara açıyor. “Ölçütler” 
bir şeye güzel derken kullandığımız 
ölçütlerin geçerliliği sorgulanıyor. Ge-
nelde kusursuzluk, uyum ve ebediyetle 
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ilişkilendirilen güzelliğin zamana, 
kültüre, ideolojiye ve kişiye göre de-
ğişkenliğine dikkatimizi çeken soru-
larla karşılaşıyoruz. Belki de sanatsal 
yaratıma yön verenin güzellikten çok 
çirkinlik olabileceğini hatırlıyoruz. 
Bir diğer başlık olan “Anlamak”ta ise 
güzellikle ilgili önemli bir sorunsal 
ortaya konuyor gene: Güzellik sadece 
duyum ve hislerle ilgili bir şey midir, 
yoksa onu anlamamızda zihinsel bir 
süreç de devreye girer mi?

“Sanatçı” meselesine gelince, Bre-
nifier sanatçının biyografisi, ayrıksılığı, 
geçim sorunu, yeteneğinin edinilmişliği 
veya doğuştan oluşu hakkında sorular 
soruyor. Kitabın önemli başlıklarından 
biri olan “Özgürlük” başlığında, sanat-
sal yaratımın önündeki olası kısıtlama-
ların yanında, sanatın toplumla ilişkisi 
tartışılıyor: “Toplumun sanatçılar tara-
fından tedirgin edilmeye ya da şaşırtıl-
maya ihtiyacı yok mu?” Ve kitabın en 
can alıcı başlığı “Yararlılık”ta çok temel 
bir soru çıkıyor karşımıza: “Sanat ne işe 
yarar?” Ölümü alt etmeye mi, insanları 
birleştirmeye mi, gerçekliği unutturma-
ya mı yoksa bilakis onu güzelleştirmeye 
kalkışmaya mı? Ya da acaba sanat hiçbir 
işe yaramak zorunda değil midir? Belki 
de sanat bir işe yarama amacı gütme-
den bizi daha güzel bir dünya hayal et-
meye ve istemeye yöneltmektedir? 

DÜŞÜNMEK EĞLENCELİDİR
Brenifier Güzellik ve Sanat Nedir 

kitabında, sanatın var olduğu gün-
den beri, farklı sanat yaklaşımlarının 
farklı cevaplar verdiği temel sorular-
la buluşturuyor bizi. Bu arada, Rémi 
Courgeon’un eğlenceli çizimleri kita-
bın “basit ve düşündürücü” yönünü 
çok iyi tamamlıyor.

Serinin Bilgi Nedir başlıklı kita-
bında ise Brenifier bu defa “bilmek” 
fiili etrafında kümelenen bir dizi fikri 
sorguluyor şu başlıklar altında: Bil-
gi, Düşünce, Her Şeyi Bilmek, Okul, 
Fikirler ve Hayal Gücü. Bilgimizin 
nesnesi olan en önemli ve somut son-
suzluk figürüyle ilgili meydan okuyu-
cu bir soruyla açılıyor “Bilgi” başlığı: 
“Evrenin var olduğunu nereden bili-
yorsun?” Gördüğün için mi, herkes 
öyle söylediği için mi, bilim insanları 
ispatladığı için mi biliyorsun bu son-
suzluğun varlığını? Yoksa onun var 
olduğundan kesin olarak emin olma-
nın bir yolu yok mu? Belki de sonsu-
zun bir parçası olarak onunla ilgili 
neye inanacağını eleştirel düşünce 
ışığında arama çabası asıl kıymetli 
olan; onu düşünürken kendi üzerine 
de düşünme meselesi. Yani “Düşün-
ce.” Peki, neden düşünür insan? Akıllı 
görünmek veya aptal görünmemek 
mi, doğru seçimler yapmak mı, bir 
şeyler keşfetmek mi yoksa dünyayı 
değiştirmek midir düşünen varlığın 
derdi? Düşünmenin de eğlenceli ola-
bileceği ne zaman unutulur?

HER ŞEYİ BİLEBİLİR MİYİZ?
Brenifier’nin açtığı can alıcı başlık-

lardan biri de “Her Şeyi Bilmek.” Bilgi-
yi niceliksel olarak ele almanın doğru-
luğunu sorgulatan, bazen bilmediğini 
bilmenin ya da düpedüz bilinmeyenin 
de bir bilgiye götürebileceğini, bilgiye 
varmanın çok farklı yolları olabile-
ceğini düşündürten sorular çıkarı-
yor karşımıza. “Okul” başlığında ise, 
kanunen gidilmesi zorunlu bir “bilgi 
yuvası” olarak okulun bilgi edinmede-
ki işlevi üzerine düşündürücü sorular 
soruyor yazar. Sadece meslek edinmek 

için okula gidiyor ve meslek edinip 
“hayata atıldıktan” sonra düşünmeyi 
bırakıp kendimizi yerleşik kanaatlerin 
güvenli kucağına mı atıyoruz? “Fikir-
ler” başlığında da bilgeliğin çağrısını 
duymuşların önüne dikilip duran o 
meşum soru karşımıza çıkıyor gene: 
Fikirler ve aslında tefekkür ne işe ya-
rar? Tefekkürün kendinden menkul 
bir değeri var mıdır? Bildiğimiz, somut 
faydanın dışında bir faydası? Dünya 
olmasa ya da paylaşmasak, bir anlam 
ifade eder mi fikrin kendisi? Yoksa 
işin içine dünyanın hamurundan olan 
“Hayal Gücü” mü girer fikir deyince? 
Mutsuz bir dünyanın ruhsuz hallerini 
işaret ederek bizi “gerçeğe dönmeye” 
davet edenlerin, fikirlerin dünyayı 
değiştirmeye yetmediğini hatırlatıp 
duran sözde “gerçekçilerin” kendile-
rinin unuttuğu bir şey yok mu bura-
da? Bilgelik yoluna düşenlerin yılma-
dan hatırlaması gereken o şey? Hayal 
gücü olmadan bilginin de, dünyanın 
da kupkuru bir yer olacağı gerçeği… 
Dünyanın ancak düşüncenin tılsımıy-
la, hayal eden iradeyle değiştirilebile-
cek sihirli bir yer olduğu gerçeği… 

SONUÇ OLARAK
Brenifier’nin bu iki kitabının ve ge-

nel olarak serisinin en önemli yanı, bil-
geliğin bir uzmanlaşma meselesi değil, 
daima bir arayış, soruşturma meselesi 
olduğunu hatırlatarak bizi Sokratesçi 
irfana çağırması: Bildiğim tek şey hiç-
bir şey bilmediğimdir. Madem haki-
katin anahtarı kimsenin elinde değil, 
hadi biz de sorularımızla karşılarına 
dikilelim, bize her şeyi bildiğini söyle-
yenlerin! Ama önce kendimizin, önce 
kendimizin…
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Ceyhan USANMAZ

John Grisham, Küçük Avukat adlı romanında annesi de babası da avukat olan bir çocuğın bu 
mesleğe duyduğu ilgiyi ve alaylı olarak mesleğe başlama çabalarını anlatıyor. Olaya cinayet soslu
bir macera tadı da katmayı ihmal etmiyor. 

Küçük Avukat’ın
memnun müvekkilleri

Anne ve babamızın yapıp ettikleri 
her zaman ilgi odağımız olmuştur. Bir 
başka deyişle, meslekleriyle yakından 
ilgilenmişizdir. Bir zaman sonra onlar 
gibi giyinip hareket ederek, onların 
yaptıkları işleri yapmaya özeniriz. 

Theodore Boone’un da hayalleri-
ni, hem annesinin hem de babasının 
avukat olmasının etkisiyle, avukatlık 
mesleği süslemektedir. Sınıf arkadaş-
larının çoğunun hayalinde önemli 
maçlara, konserlere bilet bulmak ya da 
itfaiyeci, pilot olmak varken, Theodore 
Boone (kısaca Theo) büyük davalara 
girme peşindedir. Aslında henüz ka-
rar verememiştir: Duruşma avukatı 
olup jüri karşısında etkili konuşmalar 
yapmayı mı seçsin, yoksa zor kararları 
verebilen tarafsız bir yargıç mı olsun?

THEO KATİLİ BULUYOR
Theo’nun on üç yaşında olma-

sı resmi olarak avukatlık yapmasını 
imkânsız kılsa da daha şimdiden bir-
çok müvekkile sahiptir. Okul arkadaş-
larının karşılaştığı problemleri nasıl 
aşacaklarına dair onlara danışmanlık 
yapmaktadır; elbette herhangi bir üc-
ret talep etmeden. Üstelik bir bürosu 
bile vardır. Anne ve babasının ortak 
olarak çalıştıkları büronun önceden 
depo olarak kullanılan bir odasını 
Theo kendisine göre düzenlemiştir ve 
orada Yargıç isimli köpeğiyle birlik-
te hem ödevlerini yapmakta hem de 
müvekkillerini kabul etmektedir. Ör-
neğin okul arkadaşlarından biri olan 
April’in annesiyle babası boşanmak 
üzeredir. Her ikisiyle de iyi anlaşama-
yan April, boşanma sonrasında anne-
siyle mi, yoksa babasıyla mı yaşamak 
istediği konusunda kararsızdır. Theo 
dava sürecinin nasıl işleyeceği konu-
sunda April’i bilgilendirerek ona yar-
dımcı olur. Bir başka okul arkadaşının 
da evlerine haciz gelmek üzeredir. 

Bankadan aldıkları kredi taksitlerini 
ödeyemedikleri için evlerinin ellerin-
den alınması söz konusudur. Theo, bu 
davalarda uzmanlaşmış bir avukatın 
ismini vererek ona başvurmalarını 
önerir arkadaşına. Her biri mutlu, ra-
hatlamış müvekkiller olarak ayrılırlar 
Theo’nun yanından.

Annesinin baktığı boşanma dava-
larıyla ilgili kimi belgeleri kaydettir-
mek gibi işlere de koşan Theo, adliyede 
çoğu avukattan daha fazla zaman ge-
çirdiği için birçok kişiyi de tanımakta-
dır. Görülen davalarla ilgili herkesten 
çok daha ayrıntılı bilgiye sahiptir. O 
sıralarda yaşadıkları yer, bir cinayet 
davasıyla çalkalanmaktadır. Aslında 
oldukça sakin bir bölgede yaşamakta-
dırlar; örneğin son altı yıldır yalnızca 
iki hırsızlık olayı yaşanmıştır. Ancak 
o günlerde Bay Duffy, karısını öldür-
mekle suçlanmaktadır ve dava baş-
lamak üzeredir. Bayan Duffy evinde 
ölü bulunmuştur. Yapılan incelemeler 
sonucu ölüm nedeni havasızlıktan bo-
ğulma olarak açıklanmıştır. Savcıya 
göre tek şüpheli Bayan Duffy’nin koca-
sı Bay Duffy’dir; çünkü Bay Duffy’nin 
işlerinde önemli problemleri vardır 
ve borçlarını ödeyememektedir. Karı-
sının hayatını kaybetmesiyle birlikte, 
yaptırdıkları hayat sigortasından yük-
lü bir para alabilecektir, işte bu para 
yüzünden savcı Bay Duffy’nin karısını 
öldürdüğünü düşünmektedir. Diğer 
taraftan, Bay Duffy’nin karısını öldür-
düğüne dair somut bir kanıt yoktur, 
savcı sadece varsayımlarda bulunarak 
suçlamaktadır onu. 

Yaşadıkları yerdeki birçok kişi 
gibi Theo’nun da oldukça ilgisini çek-
mektedir bu dava ve davayı izleyebil-
mek için okuldan kaçma planları bile 
yapmaya başlamıştır. Dava sürecinde 
ilerleme kaydedildikçe, Bay Duffy’nin 
suçsuz olduğu yönündeki düşünceler 

kuvvetlenir; ancak tam da o sırada, 
Theo davanın seyrini değiştirecek bir 
bilgi edinir ve bir anda kendisini bu 
cinayet davasının ortasında bulur. Ya 
katil kusursuz bir cinayetten paçayı sı-
yıracak ya da Theo araya girerek dava-
yı tam ters yönde etkileyecektir.

MACERA DEVAM EDİYOR...
Türkçe baskının herhangi bir ye-

rinde böyle bir ifade yer almıyor ama 
şimdiye kadar hep yetişkinlere yöne-
lik −avukatların, hâkimlerin başrol-
de olduğu, çeşitli çetrefilli davaların 
konu edildiği− romanlar  yazan John 
Grisham, Küçük Avukat isimli bu ro-
manıyla 9-12 yaş grubuna hitap edi-
yor. Theodore Boone karakterinin 
maceralarının bu romanda bitmedi-
ğini, devam edeceğini de şimdiden 
söyleyebiliriz. John Grisham’ın resmi 
internet sitesinde bu romandan bah-
sedilmemiş, ama bunun sebebi Theo 
için ayrı bir sitenin açılmış olması. 
Biraz İngilizceniz varsa interaktif özel-
liklere sahip bu siteden kahramanımız 
ve maceralarıyla ilgili daha fazla bilgi 
edinmeniz mümkün (www.theodore-
boone.com).

Küçük Avukat
John Grisham

Çeviren: Şefika Kamcez 
Remzi Kitabevi  

208 sayfa    
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Toprak IŞIK

Zihinsel engelli bir annenin dünyaya getirdiği Heidi’nin annesini ve köklerini arayışını anlatan 
Annemi Ararken, iyilik, kötülük, şans ve adalet kavramlarını sorgulamamıza yol açıyor. Sarah 
Weeks’in güçlü kaleminden sağlam bir kurguyla hem de…

Kayıp geçmişin peşinde…

“Hayat bazen adil olmayabiliyor.” 
Sarah Weeks’in Annemi Ararken adlı 
kitabından alınan bu cümle, kitabın 
kahramanının hayatıyla örtüşüyor. 
Zihinsel engelli bir anne tarafından 
dünyaya getirilen ve hiçbir akrabası-
nı tanımayan Heidi, kendini bilir hale 
geldiğinde kökenlerini de bilme ihti-
yacıyla yanıp tutuşuyor. Heidi, kitabın 
ilk sayfalarında, kemiklerini inceleye-
rek dinozorların gerçek rengini öğren-
menin olanaksızlığından bahsediyor 
ve kendisiyle ilgili gizli kalmış ger-
çekleri keşfetme gayretinin, bilimin 
yetersiz kaldığı bu çabaya benzer 
bir yanı olduğunu en başta his-
settiriyor bize.

Neyse ki çok geçmeden 
onun elinde bilimi aşan bir 
yetenek olduğunu öğre-
niyoruz. Bir bozuk parayı 
yirmi kere havaya atın, her 
defasında yazı mı tura mı 
geleceğini yanılmadan söy-
lesin size. Gizli bir el açıktan 
açığa kolluyor onu. Bunu sa-
dece şans oyunlarındaki ola-
ğanüstü başarısından değil, 
hayatının başlangıcında tesa-
düfen yoluna çıkan, Bernadet-
te isimli bir iyilik meleğinin 
koruması altında büyüme-
sinden de anlıyoruz. Yoksa 
bebeğini yıkayacağı suyun 
sıcaklığını bile ayarlamayan 
annesi tarafından yetiştiril-
mesi mümkün olmazdı.

Hikâyede önemli bir yere 
sahip olan Bernadette ruhu ya-
ralı bir melektir. En son, babasının 
yetmiş beşinci doğum gününü kut-
lamak için evinden dışarı çıkmıştır. 
Döndüklerinde yaşlı adam, belki de 
kutlama yemeğinde aşırı yemiş ol-
ması nedeniyle kalp krizinden ölmüş 
ve bunun üzerine Bernadette kapı-
dan dışarı adımını atamaz olmuştur. 
Heidi onun gözetiminde on üç ya-
şına gelir. Sonra tesadüfen bulunan 
bir fotoğraf makinesi… Makineden 

çıkan resimler…  Resimlerin verdiği 
ipuçları… Bir de annesinin tüm dil 
hazinesini oluşturan yirmi sözcükten 
biri girer öyküye: Soof… Heidi, dört 
harflik o sözcüğü ve resimleri takip 
ederek kökenlerinin peşine düşer. 

PİNOKYO’YLA BENZERLİKLER
Sarah Weeks, onun bu uğurdaki 

yolculuğunu anlatıyor. Kurduğu dün-
yada, Heidi’nin olağanüstü şansı bizim 
gerçek dünyamıza aykırı tek kural. 
Yalnız Heidi’nin şansızlıkları ile şans-

larını toplayıp ikiye bölerseniz o hâlâ 
alacaklı durumda kalabilir. Bu olağa-
nüstü şanslı kızın şöyle isyan etmesi 
mümkündür: “Tamam, kazı kazanda, 
elimle koymuş gibi doğru kartı bula-
biliyorum. Sizinle yazı tura oynarım 
ve sıkılana kadar ben kazanırım ama 
hiçbir şans oyunu bana gerçek bir aile 
veremez! Siz ise bir paranın hangi yüzü 
üzerine düşeceğini bin kez bilmeseniz 

de bir kez bile ailenizi, kökenlerinizi 
kaybetmezsiniz!” 

Annemi Ararken, okuruna ko-
lay fark edilebilir, net mesajlar ve-
ren bir kitap. Bu kapsamda Heidi’ye 
iyi ahlakı temsil etme rolü biçilmiş. 
Yalan söylemez. Şans oyunlarında-
ki becerisini kötü niyetle kullanmaz. 
Bunları yapacak olursa işler sarpa 
sarar. Aslında biraz dikkatli bakınca, 
Heidi’nin iyi ahlaklı olmaya zorlandığı 
fark edilir. Hikâye bu yönüyle azı-
cık Pinokyo’yu hatırlatıyor. Orada-
ki İyilik Perisi’ne karşılık burada 

Bernadette’nin varlığı da benzerliği 
güçlendiriyor. Heidi bir defa-

sında hava atmak için ünlü bir 
film yıldızının, anneannesinin 
yakın arkadaşı olduğunu iddia 
eder ve yalanı ortaya çıkar. Ya-
lanları yüzünden burnu uza-
yan Pinokyo gibi utanır. Şans 
konusundaki üstün yeteneğini 
de kitap boyunca sadece bir kez 
hovardaca kullanır. Yeni tanışıp 
hikâyesini paylaştığı arkadaşına 
doğru söylediğini kanıtlamak 
için kazı kazan oynar. On dolar 
kazanır. O parayla hamburger ve 
patates kızartması alıp karınları-

nı güzelce doyururlar. Ve şansın 
şartlı verilişindeki ilahi şaşmazlığa 

bakın ki birkaç sayfa sonra kazandığı 
paradan daha fazlasını çaldırır. 

İLAHİ BİR EL SİZİ KORUR MU?
Kitap şunu söylüyor: İyi bir in-

san olup doğruluktan sapmazsan 
ilahi el zarlarını hep senin için atar 
ve sonunda kazanan sen olursun. Bu 
noktada, Amerikan ekonomisinin 
peygamberi Adam Smith’in piyasayı 
düzenlediğini iddia ettiği gizli el ge-
liyor akla. Ve uslu kullar olmayı naif 
biçimde öğütleyen kilisenin mesajla-
rı… Biri, piyasa ekonomisinin vahşi-
liği karşısında devleti pasifleştirmeye 
çalışıyor, diğeri hayatın adaletsizliği-
ne karşı bireyi… Amaç mevcut düze-
nin tevekkülle kabulünü sağlamak…
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Yazarın kendi toplumundaki egemen dünya görüşüne 
uygun öğütler vermesini anlamak güç değil. Şunu da söyle-
mek gerek ki yazar bu anlamda sözünü öykünün kurgusuna 
edebi tadı koruyarak yerleştirmiş. Ama madem ki mesaj o 
kadar net ve bu mesaj özellikle çocuklara veriliyor, o zaman 
çocuklara farklı mesajlar vermek isteyenlere cevap hakkı 
doğuyor: Zarların hep sizin lehinize atılacağına güvenme-
yin! Onlar, olasılık hesaplarının emrine amade. Olasılık he-
sapları da bilimsel kurallara göre işliyor. Bu öylesine kesin 
ki üzerine kuantum mekaniği inşa edilebiliyor. Ve olasılık 
hesapları bize şunu söylüyor: Hayatın mağdurlarının, talih-
lerini kazıyıp kazanarak çevirme olasılıkları, kazı kazanla 
çevirme olasılıklarından çok daha yüksektir. 

İNSANA İNANMADAN DÜNYA DEGİŞTİRİLEMEZ
Değerlendirmenin bu noktada bitirilmesi Sarah Weeks’e 

haksızlık olur. Onun kendi devlet ideolojisine ve kilisesine 
selam çakan öğüdünün dışında da mesajları var: Sevginin 
çok yüce bir değer olduğunu söylemek gibi… Toprakları-
mızdan yükselen bir sesi, Sait Faik’in şu güzel cümlesini 
hatırlatıyor bu: “Dünyayı güzellik kurtaracak ve insanı sev-
mekle başlayacak her şey!” Heidi’nin dünyasında insanları 
seven insanlar var. İnsanlara güvenen bir Heidi var. Yazar, 
Bernadette diye bir iyilik meleği yaratmış. Ona bakıp şöyle 
sorabilirsiniz: Zayıf ama iyi çocukların gizli bir el tarafın-
dan korunması gerçekçi değilken, Bernadette gibi iyilik me-
leklerine rastlamak çok mu olası? Değil tabii, ama ilkinde 
hileli şanstan medet umarken, ikincisinde insana inanmak 
gerekiyor. Ve insana inanmadan dünya değiştirilemez ki! 

Annemi Ararken’de birilerinin başka birileri adına ka-
rar vermesine duyulan öfke de çok net biçimde hissedili-
yor. Heidi’nin yirmi dört sözcükten fazlasını öğreneme-
yen sevimli annesinin mağduriyeti, içinizde ince bir sızı 
doğuruyor ve sizi bu öfkeye ortak ediyor. Onun her şeyin 
doğrusunu bildiğini zanneden yüksek sorumluluk sahiple-
ri yüzünden hakkının yendiğini görerek, hayattan alacaklı 
olduğuna karar veriyorsunuz. 

Son söz kitabın teknik yapısına ilişkin olsun: Yazıyla 
ilgili meşhur bir deyiş var. Yazmak yeniden yazmaktır. Sa-
rah Weeks, internetteki kişisel sayfasında bu ilkeye verdiği 
önemden bahsetmiş. Kitabının kurgusundaki sağlamlıkta 
ve içindeki ayrıntıların tutarlılığında yazarın bu ilkeye bağ-
lılığının payı olsa gerek. 

Annemi Ararken
Sarah Weeks

Çeviren: Ali Ünal
Can Çocuk Yayınları

224 sayfa    

DİKKAT:DİKKAT:DİKKAT:
KARANLIK BASTIKTAN KARANLIK BASTIKTAN KARANLIK BASTIKTAN 
SONRA OKUNMAMALI!SONRA OKUNMAMALI!SONRA OKUNMAMALI!

Joseph Delaney’in, tüm dünyada milyonlarca okuru 
peşinde sürükleyen Wardstone Günlükleri serisinin 

merakla beklenen beşinci kitabı raflardaki yerini aldı. 
Ensenizde bir gölgeyle okumak istemiyorsanız 

lütfen geç saatlerde okumaktan şiddetle kaçının!..

Uyarı: Bu kitaplar 
ciddi derecede 

korkunç…

 e Times

İlgi çekici ve hızlı 
okunan bir kitap.

 e Good Book 

Guide

1. Kitap

4. Kitap

2. Kitap

5. Kitap

3. Kitap
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Şebnem AKALIN

İş Kültür Yayınları’nın Çocuk ve Bilim serisinden çıkan Zaman İçinde Kent adlı kitap, insanlığın 
bugüne kadar gelen tarihinde yerleşimlerin ve kentlerin gelişimini anlatıyor, üstelik resimli güzel 
tasarımıyla bunu hiç can sıkmadan ve okura kitabı istediği gibi okuma özgürlüğü vererek yapıyor. 

Zaman içinde kentlerin gelişimi

İş Kültür Yayınları’nın Çocuk ve 
Bilim serisinden çıkan Zaman İçinde 
Kent gibi kitapları çok severim. Çevir-
diğiniz her sayfada karşınıza bir tablo 
çıkar. Sayfanın bir köşesine yazılan 
bilgilerden çok daha fazlası çizimlerle 
aktarılmıştır. Genel bilgi veren birkaç 
satırı okuduktan sonra, resmin detay-
larını incelersiniz. Çizgi roman gibidir. 
Ama sayfa kutucuklara bölünmediği 
için resme istediğiniz noktadan bak-
maya başlayabilirsiniz. İlk satır diye 
bir şey söz konusu değildir. Sayfaya 
göz gezdirirken çok sayıda ayrıntıyı 
fark ettikçe, bir resme derinlemesine 
bakmayı öğrenirsiniz.

ARKEOLOJİK İZLER
Bu kitap da bakmaya doyamayacağı-

nız resimlerden oluşuyor. Taş Çağı’ndan  
uzak geleceğe, dünya üzerinde insan-
ların neden olduğu değişimin öyküsü 
betimlenmiş. Çağlar boyunca bir kentin 
üst üste katmanlar halinde nasıl kurul-
duğunu, gelişip büyüdüğünü gösteriyor. 
Kentler nasıl üst üste inşa ediliyor, diye 
düşünebilirsiniz. Yüzlerce yıl boyunca 
savaşların, yangınların, deprem, sel gibi 
doğal afetlerin neden olduğu yıkımlar 
ilk nedenlerden. Ayrıca eskiyen yapılar 
yıkılıp yerlerine yenileri yapılırken bile 
geçmişin izleri toprağa gömülüyor. Bir 
kent ne kadar eski ise geçmişe ait taba-
kalar da o kadar derine gidiyor.

Taş Çağı’nda ağaç, balçık ve sazdan 
basit kulübeler yapan insanlar, Demir 
Çağı’nda kentlerinin çevresini kereste 
ve topraktan güçlü duvarlarla korumaya 
başladılar. Kitapta açıkça belirtilmemiş 
ama güçlü silahların yapılmaya başlan-
ması ile kentlerin düşmandan korun-
ması için etkin önlemler alınması aynı 
döneme denk geliyor. Antik Roma’da 
evler taş ve tuğladan yapılmış, kanalizas-
yon ve içme suyu dağıtımı için sistemler 
inşa edilmişti. Büyük meydanları, kamu 
binaları, hamamları, arenaları olan bü-
yük kentlerdi bunlar. 

SAVAŞ, YANGIN, HASTALIK...
Karanlık Çağ olarak adlandırılan 

M.S. 5. yüzyılda, Kuzey Avrupa’dan gelen 
barbar akıncılar Roma İmparatorluğu’nu 
istila ettiklerinde, bu kentler harabeye 
döndü. Ortaçağ’da pencerelerden atılan 
çöpler yüzünden kentler oldukça pisti. 
Roma Çağı’nda kullanılan kanalizasyon 
sistemi unutulduğu için, 16. yüzyılda 
bile kentler kötü kokuyordu. 17. yüzyıl-
da veba salgınları bu sağlıksız koşulların 
bir sonucu olarak ortaya çıktı. Ayrıca 
kaza sonucu çıkan yangınlar veya düş-
man istilaları kentlere zarar veriyordu. 
Kitap ilerledikçe, bu yıkımlar nedeniyle 
sayfaların altındaki katman kalınlaş-
maya ve bir önceki çağda gördüğümüz 
yapıların kalıntıları üst üste yığılmaya 
devam ediyor.

18. yüzyılda Roma yapılarını kop-
ya eden taş ve tuğla evler, taş döşeli 
geniş sokak ve meydanlar yapılmaya 

başlandı. 19. yüzyıla gelindi-
ğinde değişim daha büyük bo-
yutlardaydı. Çok sayıda bina 
inşa edilmiş, yer altı boruları 
ile gaz ve su evlere taşınmış, 
atıklar kanalizasyon ile boşal-
tılmaya başlanmıştı. Bununla 
birlikte yeni bir sorunla karşı-
laşıldı; trafik sıkışıklığı. 150 yıl 
önce Londra’da atların çektiği 

yük ve yolcu arabaları adım adım iler-
liyor, gürültü ve koku herkesi rahatsız 
ediyordu. Yer altı demiryolu hattı ile so-
run çözümlenmeye çalışıldı. 20. yüzyıl 
ise savaşlar ve yeniden inşa çalışmaları 
ile eski binaların çoğunun yok olduğu 
bir dönemdi. Soğuk Savaş döneminde 
atom bombası tehdidine karşı yerin 40 
metre altına yapılan bir sığınak, kitap-
taki ilginç detaylardan. 21. yüzyıla ait 
sayfa temenniler içeriyor: 50 yıl içinde 
daha yeşil, çevreyi kirletmeyen elekt-
rikli taşımacılık sayesinde havası temiz, 
rüzgâr ve güneş enerjisi kullanan bina-
ları olan bir kent.

GELECEĞİN KENTLERİ
Bu kitabı okurken, Japonya’da mey-

dana gelen depremin ve sonrasında 
okyanusta oluşan dev dalgaların yol aç-
tığı yıkımın görüntülerini hatırladım. 
Nükleer santralden yayılan radyasyon 
sızıntısını düşündüm. Elimdeki kitabın 
son sayfası ise 10 bin yıl sonra kentle-
rimizin neye benzeyeceğini gösteriyor. 
Bir savaş veya iklim değişikliği yüzün-
den tümüyle tahrip olmuş bir çevrede 
birkaç yapı kalıntısı. Gelecekte uygarlık 
yeniden başladığında veya olur ya uzay-
lılar gezegenimize keşfe geldiğinde, bir 
zamanlar kent olan yerde araştırma 
yaptıklarında toprağın derinliklerinde 
çok şey bulacaklarına hiç şüphe yok.

Zaman İçinde Kent
Peter Kent

Çeviren: Ayşe Hacımirzaoğlu
İş Kültür Yayınları

48 sayfa    
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Dedemin Bakır Koltukları
Mustafa Balel

Resimleyen: Alân Mahmuzlu
Kavis Çocuk Yayınları

93 sayfa    

Tuğba ERİŞ

Öykü kitaplarının ve romanlarının yanında çeviriler yapan, çocuk kitapları da yazan Mustafa 
Balel’in, Kavis Çocuk Yayınları’ndan çıkan Dedemin Bakır Koltukları adlı kitabı, ayrıntılarla
bezeli hikâyesi, ustalıklı dili sayesinde rahatça ve keyifle okunuyor.

Ah dede vah dede,
sen neymişsen sen!

Yazar adaylarının ilk kitaplarını 
ve çağdaş klasiklerin yeni çevirilerini 
yayımlayan Kavis Kitap’ı yayın yaşa-
mının başından beri ilgiyle izliyorum. 
Joyce Carol Oates, D. H. Lawrence, F. 
Scott Fitzgerald ve Dostoyevski’den 
Feridun Andaç, Refik Durbaş, Suat 
Duman, Yasin Akdemir’e birçok yaza-
rın eserlerini yayımlayan Kavis Kitap, 
Kavis Çocuk adıyla çocuk ve gençlik 
kitapları da yayımlamaya başladı. Bu 
dizinin ilk kitabı Mustafa Balel’in De-
demin Bakır Koltukları.

DEDEYLE ANNE ANLAŞAMAZSA...
Kitaba adını veren “Dedemin Bakır 
Koltukları” öyküsü, içten bir dede-to-
run ilişkisini anlatıyor. Dedelerin bir-
çoğumuzun yaşamındaki yeri ayrıdır 
gerçekten de. Yakın zamanda dede-
mi kaybettiğim için buruk bir keyifle 
okuduğum öykü, sabah erkenden kal-
kan, saçlarını, bıyıklarını taramadan, 
pantolonunu ve gömleğini giymeden 
odasından çıkmayan, gazete okumayı 
ve çay içmeyi çok seven dedemi hatır-
lattı bana. “Dede” imgesi, öykünün an-
latıcısı torun gibi benim için de biraz 
“görgü” demek. Bir yabancının yanına 
ceketsiz çıkmayan, takma dişlerini 
bir yoğurt çanağına bıraktığını ya da 
hastalık konuşmaktan nefret ettiği 
için, ağrıyan böbreğinden ya da mide-
sinden yakındığını bir kez görmediği 
dedesinin, annesiyle yıldızının barışa-
mamasından şikâyetçi öykünün anla-

tıcısı torun. Dede-
sine hayranlıkla 
karışık bir saygı 
ve sevgi duydu-

ğundan, an-
nesinin de-

desine karşı 
olan ilgisiz, 

umarsamaz 
d av r an ı ş l ar ı 

karşısında çileden 

çıkıyor, hatta bu nedenle annesine za-
rar dahi vermek istiyor.  

Anne ve babanın “otorite”sinin bo-
ğuculuğunda, “Sakın, aman, olmaz,” 
uyarılarının sertliğinde, bir anneanne-
nin, dedenin ya da başka bir aile bü-
yüğünün ılımlı yaklaşımıyla karşılaşan 
çocuk, anne ya da babasını karşısına 
alabilir, nefret dahi edebilir onlardan. 
Adı üstünde “çocukça”dır, ama birçoğu-
muz da yaşamışızdır bunu. Ama “De-
demin Bakır Koltukları”ndaki yer yer 
nefrete varan bu anne karşıtlığının, 9 
üstü yaş grubuna hitap eden bir kitapta 
biraz ağır işlendiğini düşündüm ben. 
Dedesinin sevmediği yemeği önlerine 
koyduğu için yemeği çöpe döken, mi-
safir geldiğinde dedesine samimiyetsiz 
davrandığı için annesine etini morar-
tıncaya dek vurmak isteyen bir torun 
ister istemez gözüme çarptı biraz.

PENCERENİN DIŞINDAKİ DÜNYA
Öteki öykü “Anacık” küf kokulu, 

nemli, havasız tek göz evde yaşayan 
anne ve iki kızının hikâyesi. Annesi 
fabrikada çalıştığı için öykünün anla-
tıcısı büyük kız, yaşıtları okula gider-
ken, kendisinden beş yaş küçük karde-
şi Nurhayat’a bakmak zorunda. 

Hayatın dayattığı zorunluluklar 
karşısında çocuk dünyasının ve ha-
yal gücünün sınırları yok. “Anacık”ın 
öykü anlatıcısının, kardeşini oyalamak 
için tesadüfen bulduğu eğlence de kar-
şı binanın birinci katının penceresin-
den yansıyan sokağı seyretmek. Kendi 
hayatlarının karanlığı karşısında, so-
kağın aydınlığı, enerjisi bambaşka bir 
dünya açıyor önlerinde. Gerçi market-
ten ellerinde şekerlemelerle çıkan ya 
da çocuk parkında dinozor şeklindeki 
kaydıraklardan kayan çocukları izle-
mek Nurhayat’a büyük bir keyif verse 
de, dört duvar arasına kapanışını ha-
tırlattığı için ablanın içini karartıyor. 
Ona kardeşine bakmak gibi büyük bir 

sorumluluk yükleyerek yaşından önce 
büyümesini isteyen, zıpırlık yapma-
masını öğütleyen, mahallenin ellerin-
den her iş gelen öteki kızlarını örnek 
gösteren annesine içten içe isyan edi-
yor, ama sözgelimi uyur kalır da kar-
deşinin başına bir şey gelir diye de sü-
rekli diken üstünde duruyor. 

“Anacık”ın hikâyesinin şekillendi-
ren temel öğe olan annenin kızlarını 
eve kilitlemesi de kitapta beni rahat-
sız eden öteki nokta oldu. Büyük kız, 
kardeşini sokağı izlemekle bile oyala-
yamadığı bir gün, penceresinin yansı-
masında mahallenin kahvesinde ünlü 
birçok sanatçıyı ve çok sevdiği Ajda 
Pekkan’ı görünce, kapı kilitli olduğu 
için camdan dışarı çıkmayı aklından 
geçirmesiydi keşke! Aslında öncesinde 
söylenecek olan galiba şu; anne keşke 
eve kilitlemeseydi onları!  

Öykü kitaplarının ve romanlarının 
yanında çeviriler yapan, çocuk kitap-
ları da yazan Mustafa Balel’in Dedemin 
Bakır Koltukları’nı Alân Mahmuzlu 
resimlemiş. Arka kapak yazısında da 
belirtildiği gibi, Mustafa Balel’in ay-
rıntılarla bezeli hikâyesi ustalıklı dili 
sayesinde rahatça ve keyifle okunuyor.
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Sevin OKYAY

Dünyanın en çok okunan fantastik edebiyat ustalarından Terry Pratchett bu sefer kedilerin dünya-
sına el atmış. Süslü saksı kedilerine karşı Gerçek Kedi’leri savunduğu Yozlaşmamış Kedi adlı kitabı, 
kedi sevsin sevmesin herkesin ilgisini çekecek ve okurken dudağınıza bir gülücük konduracak.     

Pisi pisi! Zat! Wit!

Terry Pratchett, İthaki Yayınla-
rı’ndan çıkan Yozlaşmamış Kedi adlı 
kitabında “Gerçek Kedi”nin özellikleri-
ni sıralarken, kedi türünü her yönüyle 
anlatıyor. Günümüzün süslü saksı kedi-
lerine tavır alan “Gerçek Kedi Hareketi” 
hakkında da bizi aydınlatıyor.

Kedi seviyor musunuz? Eh, Yozlaş-
mamış Kedi’den zevk almak için kedi 
sevmeniz şart değil zaten. Ama seviyor-
sanız eğer, Terry Pratchett’ın tanımladı-
ğı Gerçek Kedi’lerin davranışları zaman 
zaman size çok aşina gelecek, yüzünüze 
bir gülücük oturtacak. Derinden içinizi 
çekip, tevekkülle başınızı sallarken kah-
kahalar atmak da mümkün.

Peki, nedir Gerçek Kedi?
“Bugünlerde hayli çok sayıda insan, 

sağlık ve besleyici vitaminle dolup taşan, 
sıkıcı, toplu üretim kedilere alıştı, ancak 
bu kediler eskiden beslediğimiz o güzel 
kedilerin tırnağı bile olamaz. Gerçek Kedi 
Hareketi, insanların gerçek kedi gördük-
lerinde tanımalarına yardımcı olarak, bu 
durumu değiştirmeyi amaçlamaktadır. 
Bu kitabın yazılış amacı budur.”

Evet, Gerçek Kedi Hareketi süslü 
saksı kedilerine karşı.

Dünyanın en çok okunan fantastik 
edebiyat ustalarından Terry Pratchett 
söz konusu olunca, insan ister iste-
mez fanteziye kaçan şeyler de bekliyor. 
Ama 70’i aşkın kitabının yarısı Disk-
dünya serisi kapsamı içinde yayım-
lanan Pratchett’ın böyle bir zahmete 
katlanmasına gerek kalmamış. Çünkü 
kediler zaten fantastik yaratıklar. Yaza-
rın yadsınmaz mizah gücü ise Yozlaş-
mamış Kedi’nin her satırında kendini 
hissettiriyor. Gene de Diskdünya hay-
ranları, dev bir kaplumbağanın sırtına 
alıp evrende taşıdığı, dört filin sırtında 
dengelenmiş yassı bir diskten oluşan 
gezegenlerini özleyebilir.

Yanlış anlaşılmasın: Yozlaşmamış 
Kedi asla bir kedi bakım rehberi değil. 
Gerçi Pratchett size Gerçek Kedi’nin 
nasıl bir şey olduğunu anlatıyor, onu 
Gerçek Olmayan Kedi’lerden nasıl 
ayıracağınızı öğretiyor. Çeşit çeşit kedi 
var:  çiftlik kedileri, beyaz patili siyah 

kediler, komşunun kedisi, kösele suratlı 
kediler, fabrika kedileri, çizgi kediler, 
postane kedileri, gezgin kediler vs. 

Bir de Ortak Mülkiyet Kedisi var ki 
yakından tanıdığım bir cinstir. Pratc-
hett örnek olarak, iki ayrı eve yaman-
mış; “zamanını mama kapları arasında 
gidip gelerek” geçiren bir kediden söz 
ediyor. Bizim Kazancı Yokuşu’ndaki 
kedimiz Feyyaz çok daha becerikliydi. 
Devam etmeden, şu Feyyaz meselesini 
bir açıklığa kavuşturalım. 3-0 skorluk 

Avusturya maçında tam Feyyaz gol 
attığında, siyah-beyaz yavrumuza “Ne 
isim koysak?” diyorduk. Oluyor böyle 
vakalar. Allahtan, Feyyaz’a da durumu 
sonradan naklettik. İşte bu küçük be-
yin, mahallede beş-altı tane evi olduğu 
anlaşıldı. Herkes, Plato Film’den kuca-
ğımda getirdiğim alçağı küçükten beri 
beslediğini (ki doğrudur), hatta onun 
ellerine doğduğunu iddia ediyordu (ki 
külliyen yalan).

Pratchett kedileri sevdiğini söy-
lemiyor, yazdıklarından da pek böyle 
bir sonuç çıkarmayabilirsiniz. Hatta 
bir yerde, “Kedilerden pek hazetmedi-
ğimiz için bir kedi aldık,” demiş. Hani, 
bahçe üzerinde hak iddia eden beş ke-
diyi uzaklaştırması umuduyla. Bu gibi 
durumlar genelde, aldığınız kedinin 
istifini bile bozmadan evde, bahçe-
de yatıp yuvarlanmasıyla sonuçlanır. 
Bana fevkalade aşina gelen bir diğer 
olay da kedi oyuncaklarıydı. Evet, o 
oyuncaklarla sadece gönlünüz olsun 
diye (ne de olsa mama temin eden kişi 
sizsiniz), siz odadan çıkıncaya kadar 
oynarlar, sonra bir anda ilgileri tüke-
nir. Siz de kedime güzelim bir oyuncak 

aldım da gene beğendiremedim diye 
hayıflanırsınız.  

Oysa kediler oyun sever, kendi-
lerine pek güzel oyunlar da bulurlar. 
Pratchett’ın kitabının her bölümünü 
şahsen seviyorum ama “Kedilerin Oy-
nadığı Oyunlar” belki de kitabın en 
başarılı bölümü. Örneğin, “bir vakitler 
popüler olan Buzdolabına Gözlerini Di-
kip Bakma oyunundan biraz daha kar-
maşık” diye tanımlanan Ofsayt oyunu. 
Pratchett, bu oyunun bir kapının yanlış 
tarafında olmakta ısrar ederek oynan-
dığını söylüyor. Ama bir düzine kadar 
kedinin her birinin en az iki başka ke-
diyi görecek bir yer seçtiği, geniş bir 
alanda oynanan Kedi Satrancı en iyisi...

Terry Pratchett, kedilerin “gerçek” 
ruhunu kavramış biri. Ayrıca onlara kar-
şı saygısı da var. Köpekler için aynı şeyi 
söylemek zor. Yozlaşmamış Kedi’de kö-
pek seven şahısları gücendirecek şeyler 
olabilir, tabii eğer mizah duygusundan 
yoksun iseler. Bu küçük kitabın Gray 
Jolliffe’nin elinden çıkma çizimleri de, 
Gerçek Kediler konusundaki aydınlatıcı 
bilgiler kadar komik, pek de sade.

Kedinize, diyor Pratchett, gece ya-
rısı mahallede bağırmaktan utanma-
yacağınız bir isim verin. Hem böylece, 
insanlar uzak bir gelecekte varlıklarını 
sürdürecekse, modüllerinin dışına di-
kilip kaşıkla plastik bir kaba vururken, 
saçma sapan isimler söylememiş olur-
lar. Ne öyleyse? Zat mesela ya da Wit.

Yozlaşmamış Kedi
Terry Pratchett

Resimleyen: Gray Jolliffe 
Çeviren: Niran Elçi
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Banu BOZDEMİR 

Kendisi aynı zamanda önde gelen bir biyolog ve doğa bilimci olan Pulitzer ödüllü yazar Edward O. 
Wilson, Karınca Tepesi’nde karıncaların dünyasını içerden bir gözle aktarırken, doğa için neden ve 
nasıl savaşmamız gerektiğini de anlatıyor.  

Doğayla el ele vermeden olmaz!

Çevreye ve çevre sorunlarına du-
yarlı biri olarak, bu meseleyi böyle 
etraflı ve gerçekçi tarzda ele alan bir 
kitapla karşılaşmak beni gerçekten çok 
mutlu etti. Edward O. Wilson’ın Sayfa6 
Yayınları’ndan çıkan Karınca Tepesi adlı 
kitabından bahsediyorum. Kitabı bir 
çevre haritasının izini sürer gibi, oku-
duklarım beni dünyanın en güzel orma-
nına çıkaracakmış gibi hızla okudum. 

Pulitzer ödüllü yazar Edward O. 
Wilson çocukluğundan devraldığı çev-
reci mirası kimi zaman bir belgeselci 
(kendisi önde gelen biyolog ve doğa 
bilimci aynı zamanda), kimi zaman da 
çevreyi koruma amaçlı bir aktivist eda-
sıyla ve akıcı bir kurmacayla anlatıyor. 
Kitaba ismini veren karıncalar yazarın 
uzmanlık alanı. Neredeyse hayatını 
karıncalara adamış Wilson. Karıncala-
rın evlerini yerin altında olduğundan 
göremeyiz çoğu zaman, ama etrafa at-
tıkları o ince toprağın oluşturduğu kü-
çük, kimi zaman büyük tepelerin este-
tiğinden etkilenmemek mümkün değil. 
Çocukken meraklı gözlerle karıncaları 
az takip etmemiştim. Yollarına bir çe-
kirdek koyup onu “haydi yallah hop 
hop” diye yuvalarına taşımaları, tepeyi 
bozmadan onu yuvaya sokmaları hâlâ 
aklımda! Çalışkanlıklarından ilham al-
malıyız her daim. 

Kitapta “tepe” sözcüğü iki anlam-
da kullanılıyor. Birincisi gerçek anla-
mında, yani karıncaların yuvalarını 

yapmak için dışarı attıkları 
toprak; diğeri de hareket ha-
linde olan, bitmek tükenmez 

hırslarıyla doğayı mahveden 
insanlar anlamında. 

Kitap Raff Coddy’nin ço-
cukluğuyla başlıyor. Bizden 
çok uzakta, Alabama’nın No-
kobee bölgesinde bir çocuk 
doğanın içinde başlayan yaşa-
mını, bir doğa savaşçısı olarak 
devam ettirmeye karar veriyor. 

Kitabın bir diğer karakteri olan 
Ufaklık ile Raphael’in (kısaca Raff 

ya da Fırlama) Chicobee İblisi’ni (bir 
nevi efsanevi deniz yaratığı) arama is-
teğiyle başlayan kitap aslında Ufaklık’ın 
hayatını anlatacakmış gibi duruyor. 
Ama kurgunun bir yerlerinde ona el-
veda edip tamamen Raff ’ın peşine ta-
kılıyoruz. Annesinden gizlice ormana 
kaçan, oradaki hayvanları gözlemle-
yen, kimi zaman bir yılan tarafından 
sokulan bir çocuk Raff. Vahşi doğanın 
içinde, insana “zararlı” diye tabir edilen 
hayvanları tanımak, onların “doğal” 
hallerine tanıklık etmek için canını di-
şine takan meraklı bir çocuk. 

DOĞA İÇİN SAVAŞMAK
Kitabın ortalarına Raff ’ın aile haya-

tını inceleyerek geliyoruz. Derken kita-
bın devam eden kurgusundan koparak 
başka bir boyuta geçiyoruz. Raff ’ın da 
dikkatini çeken bir şeye, karıncaların 
dünyasına dalıyoruz. Yazar bu bölü-
mü o kadar güzel anlatıyor ki adeta bir 
belgeselin içinde gibiyiz. Karıncalar 
dünyasında bizim bilmediğimiz müthiş 
bir hassasiyet, disiplin ve iletişim var. 
Mesela onların salgılarla iletişim kur-
duğunu biliyor muydunuz? Ve koku-
larla aynı koloniden olup olmadıklarını 
anladıklarını! Bir sürü ayrıntı, detay, bu 
küçücük hayvanların yaşam amacını 
oluşturuyor. Evet, kurdukları kolonile-
rini devam ettirme güç ve azmi onlarda 

da var. Varlıklarını kolonilerine, yani 
yuvalarına adıyorlar. Biz insanlara me-
saj: Varlığını dünyayı korumaya ada! 

Karıncalarla insanlar arasındaki de-
rin benzerliği bu kadar ayrıntılı bir an-
latımla kurduktan sonra yazar Raff ’ın 
peşini bırakmıyor. Herkesin gözünü 
diktiği o muhteşem doğanın en büyük 
koruyucusu yapıyor onu. Raff önce o 
muhteşem araziye gözünü diken insan-
larla bir çevreci mi yoksa bir hukukçu 
olarak mı mücadele etmesi gerektiğine 
karar veremese de sonra aklına ikisinin 
de mümkün olacağı fikri geliyor.

Yazar herkesin ruh halini en açık 
şekilde ortaya koyuyor. Bir karınca 
olarak dünyaya gelmenin nasıl bir şey 
olduğunu bile en derininden kavrı-
yorsunuz. Ben kendi adıma Raff  gibi 
olmak isterdim. Hem doğanın içinde 
bir Huckleberry Finn edasıyla büyü-
mek hem de onu korumak için canını 
dişine takan bir doğa savaşçısı olmak.

Edward O. Wilson’a meseleye bu 
kadar gerçekçi yaklaştığı için teşek-
kür etmeliyiz. Kitabın verdiği mesajı 
ciddiye almak lazım. “Doğayı mah-
vetmeye devam eden süper insanlık 
kolonisi, sonunda kendisini yok etmeye 
mahkûmdur,” diyor yazar. Yani başar-
mak da tükenmek de birlikte olacak ve 
başarmanın yegâne yolu da doğayla el 
ele vermekten geçiyor! 

Karınca Tepesi
Edward O. Wilson

Çeviren: Ahmet Aybars Çağlayan
Sayfa6 Yayınları / 384 sayfa    
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