
Batı ve Doğu toplumları bu açıdan 
farklı mı?

Çok akıllıca bir soru ve üzerinde 
kitaplar yazılabilecek bir konu. Ancak 
ben burada yalnızca kısa bazı yak-
laşımlarla yanıtlamaya çalışacağım. 
Gözleminiz doğru. Güney’de olsun 
Kuzey’de olsun, çocuklar sevilir fakat 
ciddiye alınmaz. Benim anlayışıma 
göre sevgi, karşı karşıya duran iki can-
lı türünün -burada hangi tür olduğu 
hiç fark yaratmaz- yalnızca göz hiza-
sında gerçekleşen bir olgudur. Başka 
bir deyimle saygı, sevgi ilişkisinin ön 
koşuludur. Oysa demokrasi, en aydın 
ailelerde bile, ne yazık ki çoğu kez evin 
kapısının dışında kalır. 

Çocuklar, yıllarını geçirdikleri 
okulda, uyum sağlamayı, hiçbir za-
man doğrudan eleştirmemeyi ve gi-
derek daha az “hayır” demeyi öğrenir. 
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İyi Kitap’ta bu ay…

Mayıs sayısını büyük oranda “Doğa ve 
Çevre” konulu dosyamıza ayırdık.  

5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne erken 
bir selam niteliğindeki bu dosyada genç 
okurların doğayı daha iyi tanımasına 
ve çevre bilincini geliştirmeye yönelik 
başvuru kitapları ağırlıklı yer tutuyor. 

Ama sadece referans niteliğindeki 
kitaplarla yetinmedik, insanın doğayla 

kurduğu ilişkinin, doğaya olan 
ihtiyacının çeşitli yönlerine ışık tutan, 

bu ilişkinin kötüye kullanılmasının 
sonuçlarını irdeleyen, kent ve çocuk 
temasına yakından bakan, konuyu 

edebiyatın yapabileceği şekilde çok yönlü 
sorgulayan kitaplara da yer verdik. 

Geçmiş sayılarımızda tanıttığımız ilgili 
kitaplardan bir de “Vitrin” hazırladık.

Dosya dışındaki kitaplardan, Andy 
Mulligan’ın Çöplük adlı yeni romanına, 

yeni kuşağın önemli distopya 
yazarlarından Patrick Ness’in Kaos 

Yürüyüşü üçlemesine dair Şiirsel Taş’ın 
söyleşisine dikkat çekmek isterim. 

Önümüzdeki sayıda yaza merhaba 
diyeceğiz, o zamana dek esen kalın!

Rafik Schami Suriyeli Hıristiyan 
bir ailede doğdu. Babası fırıncıydı. Eği-
timine bir manastır okulunda başladı, 
fırıncı olmasını isteyen babasının iti-
razlarına rağmen okula devam etti. Fi-
zik, kimya ve matematik okudu. 1970 
yılında sansür ve mecburi askerlik hiz-
meti nedeniyle ülkesini terk etti, kırk 
yılı aşkın süredir Almanya’da yaşıyor. 
Pek çok ödül alan ve eserleri yirmi dile 
çevrilen Schami, Almanya’da göçmen 
yazınının önde gelen temsilcilerinden 
biri olarak görülüyor. Şam’ın çok kül-
türlü, çok dinli ortamında geçen ço-
cukluğu eserlerini beslemeye devam 
ediyor. Ayrıca yazınında masallara ve 
diğer halk kültürü öğelerine yer vere-
rek yetiştiği toplumun geleneksel un-
surlarından da faydalanıyor. Fakat bu 
unsurlar yazarın özgün söylemi içinde 

Çocukluğunuz 
nerelidir?

hem modern hem de zamanlar ötesi 
bir tınıya kavuşuyor. Schami’yi ço-
cuklar Türkçede birbirinden oldukça 
farklı iki kitapla tanıyor. Birinde Batılı 
diğerinde Şam’da yaşayan bir çocuğun 
yaşamını konu edinen bu kitaplar üze-
rinden yazarla masallardan, çocukluk, 
demokrasi, Doğulu ya da Batılı olmak 
gibi konulardan bahsettik.

Bir Avuç Yıldız, Suriye’de geçiyor. 
Widu’nun Kalbi ise Almanya’da ya-
şayan bir çocuğu anlatıyor. İkisinde 
de çocuklar yetişkinler toplumunda 
birey olarak görülmüyor, sorgula-
maları cezayla karşılık buluyor. Bir 
Avuç Yıldız’da demokrasi eksikliği-
ni toplumsal yapıda da görüyoruz. 
Sizce çocuklar toplum ve aile içinde 
demokrasiden ne kadar pay alıyor? 

Kırk yıldır sürgünde yaşayan Suriye kökenli ünlü yazar Rafik 
Schami, hayata çocukların dünyasından bakabilen, her daim 
onlardan yana olan bir yazar. Yazarın Türkçede iki çocuk kitabı 
var: Biri Batı, diğeri Doğu toplumlarından ses veriyor. 



Sonra da, zengin bir hayal dünyasına 
sahip bu barışçıl varlıkların nasıl olup 
da sıkıcı birer yetişkine dönüştüğü-
ne hayret ederek ikiyüzlülük yaparız. 
Çocuklara bakış açımızın radikal bi-
çimde değişmesi gerekiyor. Okullarda 
çocuklar bilgi ile donatılırken aynı za-
manda kişilikleri güçlendirilerek aktif 
birer yurttaş olmalarını sağlayacak, 
ütopyalara ve hayallere yer veren sis-
temler uygulanmalı. Bunu gerçekleş-
tirmek imkânsız değil!

Widu’nun Kalbi’nde oyuncak be-
bek Widu, Nina’nın yalnız hayatında 
ona dost oluyor. Aslında onun büyü-
mesine, kendi benliğine sahip çıkıp 
inisiyatif almasına katkıda bulunu-
yor. Ancak Widu biz yetişkinlerin 
onaylayacağı türden bir dost değil 
gibi. Şaibeli düşünceleri ve davranış 
biçimleri var. Sahi, kim bu Widu? 
Hangi dünyayı temsil ediyor? 

Benim planım şöyleydi: İlk ola-
rak Widu mantığın sesi olacaktı ve bu 
nedenle bazen oportünist davranarak 
Nina’nın duymayı istediği şeyleri söyle-
yecekti. İsmi de tesadüfen Widu olma-
yıp, Almancadaki “Wie du” (Senin gibi) 
sözcüklerinden türetildi. İkinci olarak, 
mantık gibi kalpsiz ve rasyonel bir var-
lık olacaktı. Oysa benim de deneyim-
lediğim gibi, sonunda mantığın da bir 
kalbi olacaktır. Böylece öyküde kalbi 
olmayanların mantıklı olamayacakları 
ortaya çıkacaktı. Bu nedenle öykünün 
sonunda Widu’nun, arkadaşının ha-
yatını kurtarmak için bir kalbi oluyor. 
Böylece ben de, insan şayet mantık ile 
sevgi arasında seçim yapmak zorunda 
kalırsa, sevgiyi seçmeli demek istedim.

Bir Avuç Yıldız’da, babası kendisi 
gibi fırıncı olması için okulu bırak-
maya zorladığında kahramanımız ev-
den kaçmaya karar veriyor. Dostu Sa-
lim Amca onu kaçmamaya harika bir 

şekilde ikna ediyor. Keşke dünya üze-
rinde her çocuğun bir Salim Amca’sı 
olsa, o zaman dünya daha güzel, daha 
mutlu bir yer olurdu. Salim Amca 
hakkında neler söylemek istersiniz?

Kitaplarda tanımlanan Salim Amca 
gibi birisi gerçek yaşamda yok, onu 
özlemlerimden yarattım. Gerçek ya-
şamdaki iki komşumun bir karışımı 
diyebiliriz. Onun eli umudu simgeler, 
bu nedenle romana Bir Avuç Yıldız adı-
nı verdim; yıldızlar karanlıkta ışığın 
habercisidir. “Benim” yarattığım Sa-
lim Amca, birinci sorunuza verdiğim 
yanıtta söylediklerimi yapıyor sadece. 
Çocuklara saygı gösteriyor ve onları 
seviyor.

İşkence, yolsuzluk, ispiyonculuk, 
çocukların çalışmak zorunda kalma-
sı, fikir hırsızlığı, cinsellik, farklı kül-
tür ve dinlerin bir aradalığı, hoşgörü, 
aşk, haksızlık, adalet, kentsel yeni-
lenme projelerinin insanlara verdiği 
zarar, hayvan istismarı, politika… 
Bir Avuç Yıldız’da tüm bu temalar 
çocukların hayat algısına girdiği bi-
çimiyle ele alınıyor; bir diğer deyişle 
tüm hayat eksiksiz akıyor. “Bu çocu-
ğa göre değil,” deyip hiçbir şeyi dışa-
rıda bırakmıyor, tabulaştırmıyorsu-
nuz. Sizin eserleriniz için “yetişkin” 
ya da “çocuk” gibi keskin ve net bir 
alımlayıcı kitlesi tanımlamak zor 
gibi. Çocuklar için yazmak diye ayrı 
bir kategori var mı sizin için?

Hayır, ben çocukluğunda çok az 
çocuk kitabı okudum. Don Kişot, Ro-
binson Crusoe, Gülliver’in Seyahatleri, 
Moby Dick gibi edebi yapıtları çocuk-
ken okudum. Üstelik sonradan bunla-
rın da dünya yazınının kötü kopyaları 
olduğunu anladım. Yayınevleri bunla-
rı aptalca kısaltmıştı. 
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Benim için yalnızca iyi ve kötü ya-
zın vardır. Çok küçük yaştaki çocuklar 
için resimli kitap hazırlanırken bunla-
rın çocukları korkutacak veya sıkacak 
nitelikte olmamasına dikkat etmek ge-
rekir. Bu bence yeterli ama günümüzde 
okul çocukları televizyonda on dakika-
da, tüm basılı kitaplarda var olandan 
daha fazla şiddete tanık oluyor.

Yazarların çoğu çocuklar için ya-
zarken otosansür uygular. Oysa benim 
her türlü sansüre karşı bağışıklığım var. 
Yaşadığım sürgün, sansürün hiçbir tür-
lüsünü kabullenmeme izin vermiyor. 

Size söyleyeceğim şey belki sizi şa-
şırtacak ama sürgünde yaşamak dilimi 
özgürleştirdi. Burada, Almanya’da, ya-
şamımda ilk kez korkmadan yazabil-
dim; daha önce yalnızca on beş gizli 
servis görevlisinden değil, bunların 
yanı sıra yirmi teyzem ve otuz amcam 
ile Hıristiyan azınlıktan ve herkesin 
bildiği ama hiç dile getirmediği bir 
şey söylediğim zaman üzerlerine alı-
nan sol görüşlü arkadaşlarımdan da 
korkuyordum. Bu nedenle, her şeyimi 
yitirdikten sonra, 25 yaşında, elimde 
çamaşırlarımı ve taslaklarımı doldur-
duğum bir bavul, cebimde 890 Alman 
Markı ile artık hiç kimseden korkma-
maya karar verdim. Ben burada sür-
günde yeniden doğdum (aynı cümleyi 
Gece Masalcısı kitabımdaki karakter-
lerden biri de söylüyor).

Çocuklar da benim kitaplarımdaki 
kahramanlar da her şeyi görüyor, ni-
çin bunlar üzerinde kafa yormasınlar? 
Ve niçin bunu dile getirmesinler?

Widu’nun Kalbi’nde Nina’nın 
dünyası, sorunları ise bayağı farklı…

Nina’nın yaşadığı koşullar, Şam’da 
geçen öykülerimdeki kahramanla-
rın yaşam koşullarından çok farklı. 
Nina’nın gelişmiş Avrupa ülkelerin-
de yaşayan diğer çocuklar gibi birçok 
sorunu var ve bunları ele almak ilginç 
oluyor, çünkü demokrasi ve özgür-
lüğün, hatta ülkenin refah düzeyinin 
çocukların sorunlarından pek çoğunu 
çözemediğini görüyoruz. 

Salim Amca’nın da aynı annem 
gibi hiç kitabı olmamış. İkisi de okuma 
yazma bilmezdi ama ben hâlâ bugü-
nün eğitimli kişilerinin onların yarısı 
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kadar akıllı olmalarını isterdim. Bu tip 
insanların ölümü, bir kütüphanenin 
yanıp kül olmasıyla eşdeğerdir. Böyle 
insanların sayısı giderek azalıyor ve 
bunların yerini alan, kitaplarla yetiş-
miş kişiler ise yaşam karşısında bazen 
bir çocuk kadar aciz kalıyor. 

Nina çok yalnız bir çocuk ve bu 
yalnızlık, modernleşmeye bağlı olarak 
konut ve kent planlamasında, eğitimde 
bireyin yalnız kalmasının öngörülmüş 
olmasının sonucu. Birey (Latincede 
Individuum = tek şey) toplumu oluştu-
ran bir öğe olarak ön plana alınırken, 
toplum göz ardı ediliyor. Bu eğilim, 
insanın özgürleşmesini ve daha iyi 
tanınmasını sağlarken öte yandan da 
yalnızlaşmasına neden oluyor. Oysa 
Güney’de, özellikle Asya’daki Arap 
toplumlarında gruplar, aileler ve soy 
(kabile) ön planda gelir. Bu bir yandan 
dayanışmayı sağlarken, öte yandan bi-
reyin söz hakkını elinden alır.

Yetişkin olmak üzerine de bir şeyler 
söylemek isterim. Widu’nun Kalbi’ni 
yazarken hem fakirliğin hem de zen-
ginliğin insanın çocukluğunu çaldığını 
keşfettim. Yoksul ülkelerde çocuklar 
çok erken yaşta yetişkinlerin acımasız, 
barbar dünyasına atılır. Taş taşır, kömür 
çıkarır, kaçakçılık yapar, uyuşturucu ti-
caretine bulaşır, hatta adam öldürmeyi 
öğrenirler. Zengin ülkelerde ise çocuk-
ların daha bebeklik çağında bilgisayar 
dünyasına girmeleri, bir an önce eğitim 
almaları ve henüz yedi yaşında okulda, 
müzikte, akrobaside ve dansta birer deha 
olmaları için tüm imkânlar seferber edi-
lir. Yine yedi veya sekiz yaşlarındayken 
“yetenek yarışmalarındaki” rekabetle 
tanışırlar. Bu yarışmalarda makyajlı bi-
rer zavallı diva veya parlak delikanlı gibi 
boy gösterirler. Bence bu etkinliklerin 
cezalandırılması gerekir. Asıl çocukluk 
ise bir kenarda kalır. Oysa dünyamızın 
sekiz yaşında, belirli bir alana budalaca 
saplanıp kalmış dâhilerle şarkıcılardan 
çok, kocaman yürekli ve ileri görüşlü 
insanlara ihtiyacı var.

Widu’nun Kalbi’nde, kayıp eşya-
lar bürosuna göz kulak olan, “kayıp 
bebekler bekçisi” Bay Moritz karak-
teri var. Bebeklere olan sevgisinden 
dolayı kendine otuz oyuncak bebek-
le yalnız bir hayat seçen Bay Moritz... 
Onun çocukluğunu hiç kaybetmeyen 
biri olduğunu biliyoruz kitaptan. 
Peter Pan, Teneke Trampet gibi kla-
siklerden hatırladığımız bir tema 
“büyümemek”. Peki, sizce nedir ço-
cukluğu kaybetmemek?

Evet, Moritz bana göre tüm güzel 
şeylerin muhafaza edildiği bir simgedir. 
Moritz normal ölçülerin dışına çıkıp 
bebekleri sevdiği için çok özel birisi. 
İçimizdeki çocuğu yitirdiğimiz zaman 
asıl yitirdiğimiz şey, şaşırma ve hayran-
lık duyma olgusudur. Bu duygu çocuk-
ların, onları birer filozofa dönüştüren 
en güzel özellikleridir. Yeryüzündeki 
tüm çocuklar bizim düşündüğümüz-
den daha fazla birbirlerine yakındır, bu 
nedenle kitapta dünyanın her tarafında, 
haklarından yoksun bırakılmış olarak 
yaşayan bir “çocuk toplumundan” söz 
ettim. Çocuklar insanları milliyetleri-
ne, dillerine ve dinlerine göre ayırmaz, 
bunu sadece budala yetişkinler yapar...

Hikâyelerinizde öykü anlatıcılı-
ğı çok önemli bir yer tutuyor. Nina 
bazen kendine masallar, öyküler uy-
durup anlatıyor, bazen de anne ba-
basından bunları dinliyor. Keza Bir 
Avuç Yıldız’da Salim Amca nefis bir 
öykü anlatıcısı. Ayrıca Şam’da belli 
kahvelerde, insanların gidip dinle-
diği masal anlatıcıları olduğunu öğ-
reniyoruz. Yazınınızda masal ve me-
sellerin tuttuğu yer hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Anlatmak, yaşayan ve direnebilen 
insanın özelliğidir. İnsanlar tarafından 
icat edilmiştir. Şehrazat için anlatmak 

yaşam, susmak ise ölüm anlamını ta-
şıyordu. Bu nedenle tüm kitaplarımda 
anlatmanın önemini vurguluyorum. 
Deneyimlerini ve yaşadığı olayları 
başkalarına anlatan bir yurttaş, yaşadı-
ğı toplumu zenginleştirir, özgürleştirir 
ve toplumsal bağları güçlendirir.

Anlatarak ve okuyarak zamanın ve 
yaşadığımız coğrafyanın ötesine bir 
pencere açarız ve bizi dinleyenler/oku-
yanlar bu pencereden bakarak geçmi-
şi ve uzaktaki toplumları görebilirler; 
aslında bu kendi içimize bakmaktan 
başka bir şey değildir.

Masallar, arzularla hayalleri gerçek-
lerle birleştirdiği için özellikle ilginçtir 
ve bu açıdan, realist olarak tanımlanan 
romanlardan daha realisttirler, çünkü 
hayaller ve arzular, yaşamımızı realist-
lerin düşündüğünden çok daha fazla 
biçimlendirir. Bunların etkisini ölçe-
meyiz ama her şeyi ölçen bir uygarlık 
olarak, sayılarla ifade edemediğimiz 
birçok şey, davranışlarımızı ölçülebilen 
şeylerden daha fazla etkiler. Ben bunun 
için masal okumayı ve yazmayı seve-
rim. Benim ilgimi çeken prensler veya 
prensesler değil, bir çıkmaz sokağın si-
hirli bir şekilde, fırsatlarla dolu bir kav-
şağa dönüşmesi olanağıdır. 

Zarife BİLİZ

Bir Avuç Yıldız
Rafik Schami

Çeviren: Mehmet Salim
Evrensel Yayınları, 206 sayfa

Widu’nun Kalbi 
Rafik Schami

Çeviren: Neylan Eryar
 Kırmızı Kedi Yayınevi, 184 sayfa
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bir cürettir bu. Tarihin de baştan yazı-
labileceğini, her şeyin önünde sonunda 
bir yorum meselesi olduğunu ortaya 
koyan böylesi yazarlar dostlar başına, 
başlar üstüne. 

Öyküde iki keçi yerine dev ile ayı 
başrolde bu sefer. Köprü incecik. Ka-
yalık bir arazide. Neredeyse uçurumu 
andıran bir yükseklikte. Üstelik derme 
çatma. Sadece devin hoyrat bir adı-
mıyla bile yerle bir olması an meselesi. 
Hayvanların en irilerinden ayı elbette 
yanaşmaz yol vermeye, insanoğlunun 
en irilerinden dev de ayıdan geri kal-
maz elbette. Sonra neler mi olur? İşte 
bu güzel, yaratıcı, naif ve gülümseten 
“son” için herkesi okuma lambasının 
ışığını açık tutmaya davet ediyoruz gö-
nül rahatlığıyla. Sarmaşdolaş bir dans 
sahnesi hayal edin desek kimse inan-
maz ne de olsa!

diken bir hâlde ne yazık ki! O yüksek 
köprüden aşağıya düşüp de ölebileceği 
korkusu gelip yoklar pek çok kişinin 
yüreğini. 

Avusturyalı yazar Heinz Janisch’in 
yazıp Helga Bansch’ın resimlediği Köp-
rüyü Geçerken - Dev ile Ayının Öyküsü 
çok iyi bilinen bu masala bambaşka 
bir yorum getirerek hem madalyonun 
öteki yüzünü gösterip yüreklerimize 
su serpiyor, hem de çocukların ilk eği-
timlerinde onlara kötü sonla bitmeyen 
öykülerin de var olabileceğini, kemik-
leşmiş kadim öğretilerin bir anda na-
sıl tersyüz edilebileceğini göstererek 
büyük bir sır veriyor. Her zaman bir 
çözüm vardır. Niyet edildiğinde yapıcı 
çözümlere ulaşmak kaçınılmazdır. Üs-
telik bu çözümler yüz güldürür. Kitabın 
görsel ve yazınsal yetkinliği bir yana, 
yazarını sadece bu iyiniyetli ve başarıy-
la sonuçlanmış cüretinden dolayı kut-
lamak gerekir. Kolay mı her zihne nak-
şolmuş bir öyküye neredeyse 
meydan okumak! Böylesine 
yüksek bir iddiayı sırtlana-
bilmek, sadece bu bile yeter. 
Ciddiye alınmayı hak eden 

Her çağda, her yaşta, kitap kurdu 
olsun olmasın herkesin bildiği, ku-
laktan kulağa yerkürenin köşe buca-
ğını tavaf ederek anonimleşmiş, tüm 
dinleyenlerin içine işlemiş masallar 
vardır. Bu masallar; karmaşık insanlık 
hâllerini, içinden çıkılamazmış gibi 
görünen durumları öylesine etkili bi-
çimde formüle eder, öylesine kapsayıcı 
ve basit biçimde anlatırlar ki kendisi-
ne kulak veren ve hafızasında hiç çaba 
harcamadan depolayan herkesi bela-
gat konusunda ciddi biçimde eğitirler. 
Bu zamansız, her daim pırıl pırıl par-
layan, artık sevimli bir masal olmanın 
çok daha ötesine geçmiş mesellerin 
iyi, sağlam birer hap oldukları, nere-
deyse pek çok derde deva buldukları 
da iddia edilebilir. Ama bir yandan da 
istesek de silemeyiz onları, bir doku-
nulmazlık hâlesiyle kaplıdırlar. 

HEP BİR ÇÖZÜM VARDIR
İşte bunlardan biri de bir köprüde 

karşılaşan iki inatçı keçi… Hangimiz 
kaçabiliriz o keçilerden? Kim çıkıp da 
o keçileri tanımadığını iddia edebilir? 
Hafızalarda bir uyarı işareti gibi yanıp 
söner keçilerin sureti. Kabul etmek 
gerekir ki kâbusa yakın bir çağrışımı 
vardır. Keçileri kaçırmaya çeyrek kala, 
belki de hatırlamak elzem olduğunda 
gelip yerleşirler baş köşeye. Ya da in-
san, içinden yıkıp dökmek geldiğinde 
en azından onların hayali sayesinde 
içinden savurduğu sunturlu bir kü-

fürle sakinleştirmek zorunda 
kalır zihninin dalgalı su-
larını. Hep tüyleri diken 

İki inatçı keçinin 
değişen kaderi
Avusturyalı yazar Heinz Janisch’in yazdığı Köprüyü Geçerken - Dev ile Ayının Öyküsü, çok iyi bilinen 
bir masala bambaşka bir yorum getirerek madalyonun öteki yüzünü gösteriyor. Üstelik minik okurların 
kulağına kadim öğretilerin tersyüz edilebileceği sırrını fısıldıyor.

Pelin ÖZER

Köprüyü Geçerken 
Dev ile Ayının Öyküsü

Heinz Janisch
Resimleyen: Helga Bansch

Çeviren: Serhat Yalçın
Yapı Kredi Yayınları, 32 sayfa
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Kayser’in öyküsü şapka çıkartılacak 
nitelikte! Ama Caroline Mc Avoy’un 
resimlerine baktığımızda, ilksel bir 
“sanat tarihi” ile karşılaştığımızı ra-
hatlıkla söyleyebiliriz. Kitap Issaka’ya, 
Alima’ya, onların doğacak çocukları-
na, Nufu ve Bala’ya, yaşlı Kuse’ye ve ar-
tık aramızda olmayan Musso Korba’ya 
ithaf ile başlıyor. Ali Nesin’in bu coğ-
rafyadaki algımıza ışık tutan çevirisi 
ise tadından yenmeyecek sıcaklıkta.

ÇAKAL VULU
Yerleşik ötekileştirme kültürünün 

aksine, öyküde Çakal Vulu “çakal”lığını 
yapmıyor. Belki de ilk kez bir çakala 
sempati besliyoruz. Issaka’nın öğüdü 
ise bugüne çağırıyor bizleri: “Nerede 
olursan ol evladım, ama ne olur, yenil-
miş ceylanın şarkısına kulak ver.” Bu na-
if çağrı, “Yenilen pehlivan güreşe doy-
maz!" algısını, “güç”le ilişkimizi ters yüz 
ediyor. Nihayetinde öykü, “yazma” ey-
lemini taçlandırarak sona eriyor. Öykü 
yazmayı kutsayan bir öykü Bala’nın 
Mektubu!

Bala’nın resmi gözümün önüne  
İlhan Berk’i getiriyor.

Belki de mesele özlemlerimizde!

kadar iyi, hoş! Ama böyle biter mi bu 
öykü, bu tasarım?.. Çöp olan aletler bir-
leşti. Birleşti ve Minik Can oldu. Sonra 
bir sivrisinek vızıltısıyla dağıldı, yok 
oldu. Niye birleştiler, niye dağıldılar? 
Niye dağıldıklarını ben biliyorum. Bili-
yorum ama söylemeye dilim varmıyor. 
Hele oğluma bunu anlatmaya hiç dilim 
varmıyor. Çünkü onlar dağılmayan bir-
likteliklerin müjdecisi.

Bala’nın Mektubu’na geldiğimizde 
daha tutarlı ama bir o kadar da ezo-
terik bir öyküyle karşılaşıyoruz. Odile 

Çocuk edebiyatının her yaş gru-
buna özenli imzasını yıllardır 
atan Nesin Yayınevi, benim 
yaş kuşağımın dahi müsteh-
zi bir tebessümle satır arala-
rında kaybolduğu pek çok eseri 
okurlarıyla buluşturdu. Okuma kültü-
rümüzün, bir kitap ve kitaplık sahibi 
olmanın, bunları yaparken temel hak 
ve hürriyetlere bağlılığın, çocuk hak-
larının, herkes için demokrasinin ilk 
nüveleriydi başucumuzdaki kitaplar... 
Asık yüzlü olmadan, gözlüksüz ve işa-
ret parmaksız, mizahın yaratıcılığıyla, 
matematiğin eğlencesiyle besledi ya-
yınlarını. Beslemeye de devam ediyor. 

ÇERÇÖP CANLANIYOR
Yayınevinin son dönemki verimle-

rinden Minik Can’ı Tayfun Tansel ka-
leme almış. Çocukların yaşadığı evlere 
has bir karışıklıkla başlıyor kitap. Ev-
lerimizin toparlanamazlığının, her to-
parlanmayı müteakip ilk beş dakikada 
tekrar dağılmanın ritmiyle... “Her şey 
çok karışık... Her şey ortaya saçılmış...” 
cümleleriyle açılıyor kitap. Ama bu se-
ferki “demir” eksenli bir karışıklık! Vi-
dalar, askılar, kırık anahtarlar, çiviler... 
Toparlanması mümkün olmayan bir 
“alet çantası” kitabın ilk sayfası. Benim 
bu işlerden “tescilli anlamazlığım” tel-
lerle, somunlarla, aletlerle, yani bir yı-
ğın çerçöple devam ediyor.

Ama gelin görün ki bu dağınıklık-
tan çerçöpün bile canı sıkılıyor ve daya-
namayıp bir araya geliyorlar. Toplaşan-
lar “robotik bilgisayar oyunları”ndan 
daha can, daha canlı Minik Can’ı mey-
dana getiriyorlar. Anahtarlar civciv olu-
yor, adını hiç bilmediğim ve hiç bir za-
man öğrenemeyeceğim parçalar kedi, 
köpek, kuş, kelebek, böcek, salyangoz, 
balık, yengeç, yılan... Bununla kalma-
yıp Can’ın babası da geliveriyor. Son 
olarak bir sivrisinek kanatlarını çırpın-
ca her şey eski hâline dönüveriyor. Yani 
çerçöp, yine çerçöp oluveriyor. Buraya 

Sıradışı iki resimli kitap: Tayfun Tansel’in resimleyip yazdığı Minik Can, alet edevat parçalarından 
oluşan bir çocuğun öyküsünü anlatıyor, Bala’nın Mektubu ise daha ezoterik bir hikâyeyle insana 
köklerini hatırlatıyor. 

Eraslan SAĞLAM
Yenilmiş ceylanın 
şarkısına kulak ver…

Bala’nın Mektubu 
Odile Kayser 

Resimleyen: Caroline Mc Avoy
Çeviren: Ali Nesin

Nesin Yayınları, 28 sayfa

Minik Can 
Tayfun Tansel 

Nesin Yayınları, 34 sayfa
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temelinde makara yatıyor. Yine bizi 
bilgilendirmeyi de ihmal etmiyor ki-
tap. Mesela size büyük ihtimalle he-
pimizin yanlış bildiği bir şeyi söyleye-
yim; makara aslında bir nesneyi yukarı 
kaldırmayı kolaylaştırmaz, onu aşağı 
çekmeye olanak verir ve sen de kendi 
ağırlığını kullanarak ipi aşağı çekersin 
(su kuyusu örneğine geri dönersek). 

Saatlerimizi çalıştıran dişlilerden, 
araba lastiği değiştirmemizi sağlayan 
dişli çubuk ve pinyondan, cam sile-
ceklerimizi borçlu olduğumuz mani-
veladan geçip son bölümlere doğru 
geliyoruz. Burada da, turnikelerden 
geçmemizi sağlayan dişli çark mandalı 
ile mekanik oyuncaklarda kullanılan 
kam ile karşılaşıyoruz. Fark ettiğiniz 
gibi kitaptaki makineler gittikçe daha 
komplike oluyor ama bu bizim için bir 
sorun olmamalı, ne de olsa maketleri 
yaparken her şey daha kolay anlaşılı-
yor. Ben kitabı okurken (ve yaparken) 
çok eğlendim. Kitabın arka kapak ya-
zısının da sizi yanıltmasına izin ver-
meyin; bu kitap sadece küçük mühen-
dislere değil, merak duyan herkese...

Mısırlıların o koca pira-
mitleri yaparken kullandığı 
eğimli düzlemle başlıyoruz 
makineler diyarındaki yol-
culuğumuza. Meğerse ne 
kadar çok alet varmış bu 
mantığı kullanan. Vidalar-
dan, rampalara, çok uzun 
süredir kullanılan sabanla-
ra kadar günlük hayatımızı 
kolaylaştıran çoğu alet aynı 
prensiple çalışıyor. Sonra da 
modellemeye geçiyoruz. Bu 

bölüme uygun olarak bir takoz yapaca-
ğız. Yükü ileri geri ittirip modeli inşa 
etmek, gerçekten de anlamayı kolaylaş-
tırıyor. Ayrıca unutmazsınız da. 

YAPIMI KOLAY
Bir sonraki bölüm ise kaldıraç. En 

basit örneği, tahterevalli. Ama ta mi-
lattan önce dört yüz yılına gidersek 
teraziyle karşılaşıyoruz. Bu kısımda 
da kaldıraçların mantığı çok basit şe-
kilde açıklanıyor (bir ipucu; mesafeyle 
bağlantılı), bir kaç örnekle de pekiş-
tirildikten sonra yine maket yapmaya 
geçiyoruz. Kitabın güzel yanlarından 
biri, maketin sadece göstermelik ol-
maması. Gerçekten yapabiliyorsunuz, 
parçalar birbirine uyuyor, yapımı ko-
lay ve sonunda hareket eden bir mo-
dele sahip oluyorsunuz. 

Bir sonraki sayfa, herhâlde mo-
dern hayatın ayrılmaz bir parçası olan 
tekerlek ve dingile adanmış. Dingil ne-
dir ki diye sorarsanız, tekerleğe geçiri-
len çubuk olur kendileri. Go-kart’tan 
su çarkına kadar çeşit çeşit yerde kul-
lanılabilir bu mekanizma da. 

Daha sonraki bölümde, makaraya 
geçiyoruz. Hani inşaatlarda kullanılan 
o koca vinçler var ya, onlar ve eski-
den kuyuların içinden suyu çekmeye 
yarayan şu mekanizmalar; ikisinin de  

Hadi bakalım, size bir soru. Hayatı-
mızda en çok yeri olan araç nedir? Ara-
ba, değil. Ama arabanın çalışmasını da 
o sağlıyor. Buzdolabını da aynı şekilde. 
Tahmin edin bakalım, ortak yanları ne-
ler? Evet, makineler. Bu ayki kitabımı-
zın adı Makineler Nasıl Çalışır? Küçük 
Mühendisin El Kitabı. Her ne kadar kü-
çük mühendis diye bir sınırlama getir-
mişlerse de ben kitabı okumuş biri ola-
rak rahatlıkla söyleyebilirim ki bu kitap 
sadece geleceğin mühendislerine değil, 
konuyla en ufak ilgisi olan herkese uy-
gun. Çünkü aslında bu kitabı sadece 
okumayacaksınız, yapacaksınız da! Ne 
demek istediğimi şimdi anlayacaksınız. 

MODELİ İNŞA EDİYORUZ
Kitabı açıyoruz, ilk sayfada kar-

şımıza makinelerin tanımı, çeşitleri, 
onlara uygulanan güçler gibi konu 
başlıkları çıkıyor. Sonra da maketlerin 
yapıldığı bölüm geliyor. Tam da hangi 
maketten bahsettiğini anlamaya çalı-
şırken, kitabın en arkasında bir bölme 
olduğunu fark ediyorsunuz. Bölmenin 
üstünde “Bütün makine parçalarını dı-
şarı çıkart,” yazıyor. Sonra anlıyoruz ki 
kitap sadece çeşit çeşit makineyle ilgili 
bilgi vermekle kalmıyor, onları küçük 
çapta yapmamızı da sağlıyor. Böylece 
makinelere geçiyoruz.

Haydi, meraklı eller iş başına!
Bu ayki kitabımızın adı Makineler Nasıl Çalışır? Küçük Mühendisin El Kitabı. Kitabı okumuş biri olarak 
rahatlıkla söyleyebilirim ki bu kitap merak duyan herkese. Takoz, kaldıraç, tekerlek, dingil, makara, 
dişli… Makinelerin dünyasına gireceğiz, bizzat modelleyerek öğreneceğiz… 

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Makineler Nasıl Çalışır? 
Küçük Mühendisin El Kitabı 

Nick Arnold
Resimleyen: Allan Sanders
Çeviren: Zeynep Alpaslan

Mavibulut Yayınları, 24 sayfa

Çocuk (da) yazar
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korkutuyor. Cumartesi günü evde din-
lenmesi gerekirken bisikletini alıp gizli-
ce evden sıvışıyor ve yine çok terlediği, 
öksürüklere boğulduğu, sırt ağrılarına 
tutulduğu bir gezintiden sonra hastalığı 
kötüleşiyor.

Hastane günlerinin ardından Sur 
uzun bir süre okula gidemiyor. Annesi 
hastalığının kalıcı zararlar vermesin-
den korktuğu kadar sınıfı tekrar etme-
sinden ve lise sınavında başarılı ola-
mamasından da endişeleniyor. Bütün 
bunlar birleşince ortaya çıkan bisiklet 
yasağının ardından Sur tamamen içine 
kapanıyor. Derslerinden koptuğu kadar 
ailesinden ve arkadaşlarından da uzak-
laşıyor. Yarış tutkusu bile zayıflıyor. 

Sur’un nasıl toparlandığını, ailesiy-
le ve arkadaşlarıyla ilişkisini nasıl dü-
zelttiğini ve tabii yarışı kazanıp kazana-
madığını Bisiklet Yarışçıları’nı okuya-
caklara bırakalım ama Sur’un büyüyüp 
hayatı tanıdıkça paylaşmayı öğrendiği-
ni de söylemeden geçmeyelim.

Bisikleti sadece çocukluk döne-
miyle ilintilendirmek haksızlık olur 
ama belki de o aylaklığa, o özgürlük 
tutkusuna çocukluk daha çok yakış-
tığı için teşneyiz buna. Ancak “Bi’ tur 
versene”nin tadı her yaşta başka tabii!

düzenleyeceği yarışa katılmak ve bi-
rinci olmak için delice bir istek duyan 
Sur çalışmaya karar veriyor. Bahçe ve 
site çevresi hız yapmak için elverişli 
olmadığından sitenin yanındaki ya-
macı aşınca ulaşılan düzlüğü gözüne 
kestiriyor. Yarış konusunu açtığı Can 
ve Birgül de Sur’a katılıyor, böylece her 
cumartesi buluşup düzlükte çalışmaya 
karar veriyorlar. Ama daha ilk çalışma 
gününde Sur arkadaşlarını orada bıra-
kıp fırlıyor ve uçarcasına sürüyor. Ne-
den böyle yaptığını, sonrasında onlara 
açıklayamıyor, zira kendisi de bilmiyor, 
ayakları pedalları sanki istem dışı çevi-
riyor. Yarış başlamadan ileri atılan ve 
neredeyse bir saat sonra dönen Sur’a 
ilkin bozulmayan arkadaşları, aynı şey 
iki üç defa daha tekrarlanınca durum-
dan hiç keyif almamaya başlıyorlar. 

İLLE DE KAZANMAK
Sur gene jet gibi bisiklet sürdüğü bir 

cumartesiden sonra ateşleniyor, doktor 
şimdilik sadece üst solunum yolunda 
iltihaplanma olduğunu söylüyor. Ken-
dine dikkat etmesini, yorulmamasını, 
terli kalmamasını tembihliyor ama 
Sur yarış tutkusuna bir kez kapılmış 
durumda. Kendisi hasta yatağında ya-
tarken arkadaşları yarış için çalışmaya 
devam ediyorlar ya, onların bu işte gi-
derek daha iyi olma ihtimalleri Sur’u 

Ya bisikletiniz yoktur ve bisikleti 
olan arkadaşlarınızı gıptayla izlemek-
tesinizdir ya da bisikletiniz vardır ama 
mahallenin en fiyakalı bisikletiyle bir 
tur atmak için yanıp tutuşmaktasınız-
dır. Çare o sihirli cümlede: “Bi’ tur ver-
sene.” Çocuklukta en çok sarf edilen ya 
da işitilen cümlelerden biri de budur 
herhâlde. Gerçi "bir tur" pedal çevir-
mek isteyen için umut vaat etse de, 24 
vitesli, kontra frenli, gıcır gıcır bisik-
letini paylaşmak istemeyen için zaman 
zaman azap dolu bir ifadedir. Ama za-
ten bisiklet paylaşmak değil midir?

ARKADAŞLARI GERİDE BIRAKMAK
Ferda İzbudak Akıncı’nın Bisiklet 

Yarışçıları’ndaki Sur da karne hediyesi 
olarak mavi pırıl pırıl bir bisiklet alıyor 
anne babasından. Yaz tatili yeni evle-
rine taşınma ve yerleşme telaşıyla geç-
tiğinden, sonrasında da okullar açılıp 
kış bastırdığından bisikletine fazla 
binemiyor ama yarıyıl tatilinde ilk işi 
yeni taşındıkları sitede dolaşmak olu-
yor. Çok geçmeden aynı sitede oturan 
arkadaşları Can ve Birgül de katılıyor 
ona, tatilin ve güzel havaların tadını 
doyasıya çıkarıyorlar.

Ama Sur’un bisikletiyle, arkadaş-
larıyla ve hatta ailesiyle olan ilişkisi, 
internette dolanırken Bisiklet Federas-
yonu’nun yarış takvimine rastlamasıy-
la değişiyor. Federasyonun sonbaharda 

Bisiklet paylaşmayı 
öğrenmektir…
Bisiklet özgürlüktür. Bisiklet tutkudur ve bisiklet çocukluktur. Ferda İzbudak Akıncı Bisiklet 
Yarışçıları’nda bisikletin tüm bu anlamlarına, paylaşmanın önemini ve insanın paylaşmayı öğrenmeden 
gerçek anlamda büyüyemeyeceğini de ekliyor. 

Tuğba ERİŞ
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Bisiklet Yarışçıları 
Ferda İzbudak Akıncı

Tudem Yayınları, 160 sayfa 
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musunuz? O hâlde buradan buyurun; 
Dünya Önemlidir sizin için konuyu 
Büyük Patlama sonrası, Dünya’nın 
gaz, toz ve alevden bir küre olduğu 
günlerden başlayarak ele alıyor. Kita-
bın giriş bölümünde, Dünya’nın Gü-
neş Sistemi’ndeki konumundan baş-
layarak yaşam için ne kadar da uygun 
bir ortam sunduğuna dair açıklamalar 
yer alıyor. Bu bölümün özeti “denge” 
sözcüğünden ibaret adeta. Kitabın 
dert edindiği meselenin özünde de 
“denge” sözcüğüyle karşılaşıyoruz ama 
bu defa bozulmuş hâliyle çıkıyor kar-
şımıza. Bizim tarafımızdan bozulmuş 
hâliyle demek daha doğru olur. 

dediğinde ona da kimse inanmamıştı. 
Eh, Dünya Güneş’in etrafında dönü-
yor, değil mi?

Şüpheli ineklerle Galileo’yu zihni-
mizde yan yana getirecek kadar aklı-
mızı başımızdan alan tehlike, küresel 
ısınma ve iklim değişikliğinden başka 
şey değil. Kurbağanın öyküsünü bilir-
siniz; hayvancağızı ortam sıcaklığında 
suyla dolu bir tencerenin içinde kısık 
ateşin üzerine koymuşlar da piştiğini 
anlamamış bile. 

Hah işte, şimdi de bir kurbağa çıktı 
karşımıza! Durumun ciddiyetini, teh-
likenin korkunçluğunu anlayın artık! 
Olmuyor mu? Anlamakta zorlanıyor 

Eğer tehlikenin farkında değilseniz 
inek size gayet zararsız bir hayvan gibi 
görünebilir. Eğer tehlikenin farkınday-
sanız, yalnızca ineğin değil, otçul hay-
vanların hepsinin tehlikeli olduğunu 
bilirsiniz. Hayır, “Köpekbalıkları yılda 
şu kadar az sayıda insanın ölümün-
den sorumlu, oysa eşek şu kadar çok 
sayıda insanın ölümünden sorumlu,” 
gibisinden bir istatistik bilgisi verecek 
değilim. Beklentiniz buysa, tehlikenin 
gerçekten de farkında değilsiniz de-
mektir. Oysa Dünya Önemlidir.

Belki de tehlikeyi duymuş ama 
inanmamışsınızdır. Galileo Galilei, 
“Dünya, Güneş’in etrafında dönüyor,” 

İnek tehlikeli bir 
hayvandır!
Küresel ısınmanın sonuçlarının tüm dünyayı tehdit ettiği, saniyede dörtten fazla bebeğin doğup saatte üç 
türün yeryüzünden silindiği günümüzde, Dünya’yı tanımaya, anlamaya, onun üzerindeki etkilerimizin 
farkına varmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. 

Yıldıray KARAKİYA
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Mayıs sayımızın dosyasında “Doğa ve Çevre” konusunu merceğimize aldık. Nedenini açıklamaya 
pek de gerek yok aslında dünyamızın aldığı hâl düşünülünce… Ama gene de iki çift laf etmek gerekirse, 
insanın dünyanın kaynakları sanki sınırsızmışçasına, üstelik dünya üzerinde kendisinden başka bir 
canlı yaşamıyormuşçasına benimsediği tüketim ideolojisi artık gezegenin sınırlarını zorluyor. Saatte 
nesli tükenen canlı sayısını ya da yok olan ormanlık alanların yüzölçümünü burada anmayacağım, 
içerdeki yazılarda o korkunç rakamlarla sık sık karşılaşacaksınız. Ranta dayalı kentsel talanın şehirleri 
giderek daha yaşanmaz, daha insanlık dışı bir hâle getirdiğini gün be gün bizzat yaşıyoruz. Yediğimiz 
şeyden, içtiğimiz sudan şüphedeyiz. Temiz suya ve yeterli yiyeceğe sahip olmayan yığınla insan da 
cabası. Küresel ısınma dünyanın sonunu ha getirdi ha getirecek diye yaşamaya alıştık. İklim felaketleri 
dünyanın çeşitli yerlerinde kendini gösteriyor. Sonrasını bilmiyoruz ya da tahmin etmek istemiyoruz.

Dosyamızda  doğa, çevre, ekoloji temalı başvuru kitaplarına yer verdik. İnsan tanıdığı şeyi daha 
kolay sever ve daha iyi korur ne de olsa. Edebiyatta insanın doğayla ilişkisini, o ilişkinin insanın 
varlığında tuttuğu çok boyutlu yeri işleyen kitaplar şarttı. Salt ampirik bilgi yetmez çünkü sevginin 
oluşmasına. Son olarak da dergimizin daha önceki sayılarında tanıttığımız, aynı temalı kitaplardan 
oluşan bir “Vitrin” hazırladık. Orada da ilgili kitapların kısa kısa tanıtımlarının yanı sıra eğer dilerseniz, 
daha kapsamlı olarak tanıtıldığı sayının bilgisine ulaşabilirsiniz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nüz 
erkenden kutlu olsun!
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Her saniye dörtten fazla bebek 
doğuyor, ikiden az insan ölüyor. Son 
tahminlere göre insan nüfusu 2075 
yılında 9,22 milyar olacak. İnsan türü 
her geçen saniye çoğalırken, Dünya’yı 
paylaştığımız 30 milyon türün binler-
cesi tehlike altında. Bilim insanlarına 
göre yılda 30.000 türü, yani saat başı 
3 türü kaybediyoruz. Böyle bir kitle-
sel yok oluş, yaşam tarihi boyunca beş 
kez yaşandı. Bunların her biri büyük 
jeolojik olayların sonucu olarak orta-
ya çıktı. Bu kez durum farklı! Altıncı 
kitlesel yok oluşa, hızla çoğalan ve bit-
mek bilmez ihtiyaçlarını karşılamak 
için Dünya’yı hızla tüketen insan türü 
neden oluyor.

Tüketim büyüdükçe enerji ihti-
yacı da büyüyor. Enerji ihtiyacımızın 
büyük bölümünü petrol, kömür, do-
ğalgaz gibi fosil yakıtlarla karşılıyoruz.  

Dünya Önemlidir 
David de Rothschild

Çeviren: Levent Türer
Tudem Yayınları, 256 sayfa

İnsan tarafından atmosfere salınan 
karbondioksitin yüzde 80’inin kay-
nağı da işte bu fosil yakıtlar. Eğer 
Dünya’daki tüm fosil yakıtları sonuna 
kadar yakarsak, Dünya’nın sıcaklığı 4 
dereceden fazla artacak. Buna karşılık 
sadece enerji tasarrufu yaparak 2020 
yılına kadar sera gazı salınımlarını ya-
rıya indirebiliriz. 

AZ TÜKET, YENİDEN KULLAN
Çöp ihraç eden ülkeler, karbon ve 

ekolojik ayak izi, sürdürülebilir yaşam 
gibi birbirinden önemli konuların ele 
alındığı giriş bölümünün ardından ki-
tap yeryüzünün farklı ekosistemlerini 
teker teker ele alıyor. Her bir ekosistemin  
yapısı, barındırdığı yaşam çeşitliliği 
ve karşı karşıya kaldığı tehlikelerle 
bunlara yönelik çözüm önerileri iyi  

seçilmiş fotoğraflar ve özenle hazır-
lanmış çizim ve infografiklerle anla-
tılıyor.

“Dünya’ya Yardım Etmek” baş-
lıklı son bölümde, Dünya’nın tek bir 
atmosfer altında her şeyin birbirine 
bağlı olduğu dev bir ekosistem oldu-
ğuna dikkat çekiliyor. Her bir birey 
kendi küçük yaşam alanında yap-
tıklarıyla bu büyük ekosisteme etki 
ediyor. İklim değişikliğinin insanları 
da tehdit eden etkilerinin anlatıldığı 
bölümün büyük kısmı, Dünya’yı yok 
oluştan kurtarmak için neler yapa-
bileceğimize ayrılmış. Yenilenebilir 
enerji kaynakları ve bu kaynaklardan 
elde edilen enerjinin verimli kullanı-
mı için yapılan önerilerle kitap son 
buluyor: Az tüket, yeniden kullan, geri 
dönüştür!

Unutmadan, ineğin neden tehli-
keli bir hayvan olduğunu da anlata-
yım. Metan gazı, küresel ısınmadan 
sorumlu gazların başında geliyor. Üs-
telik metan gazı karbondioksite göre 
sekiz kat daha etkili. Metan, çürüyen 
çöplerden, pirinç tarlalarından geli-
yor. En çok metan üreten kaynakların 
başındaysa inek gibi otçul hayvanlar 
var. Yani ineğin tehlikesi ne ısırma-
sından ne tepmesinden ne boynuz 
vurmasından kaynaklanıyor. Siz her 
hamburger yediğinizde çok uzaklarda 
bir yerlerde binlerce inek osuruyor. 
Hamburger yemeyin!



bilgili de. Dünyada 3000 civarında 
kaplan kaldığı, yeşil ağaç kurbağasının 
1950’lerden beri, anavatanı olduğu 
hâlde Yeni Zelanda’da hiç görülmediği 
ve küresel ısınma yüzünden tukanla-
rın daha yükseklerde yaşamak zorun-
da kaldığı düşünülürse, yaşlı adamın 
rüyalarını bu hayvanların süslemesi 
tesadüf olmayabilir. Hoş, artık nesli 
tükenme tehlikesi altında olmayan pek 
az hayvan türü olduğunu söylemek de 
yanlış olmaz. İnsanların farkında ol-
madan, hatta üzerinde hiç düşünme-
den her geçen gün kirletip katlettiği 
doğa, intikamını bir gün teneke bir or-
manla alırsa hiç şaşırmayalım. Doğayı 
ve hayvanları korumayı görev bilen, 
salt görev bilinciyle değil sevgiyle tüm 
canlıları, yaşayan her şeyi korumayı 
seçen genç nesillerin yetişmesi ve bu 
kitabı herkesin okuması dileğiyle…

döner. Bir gün, harika bir fikir gelir 
aklına; çöpten bulduğu kırık bir ampul 
parçası, önce zihnine, sonra toprağa 
kök salarak dev bir ormana dönüşür. 
Ama ağaçları da, içindeki hayvanla-
rı da tenekeden bir ormandır bu. Ne  
yapalım, hiç yoktan iyidir!

RÜYA ORMANI
Bir gün sarı gagalı bir tukan çı-

kıp gelir bu gri ormana. Fakat he-
men gözden kaybolur. Ardından bir 
dilek tutar yaşlı adam. Bu kez yalnız 
gelmeyen kuş, gagasındaki tohumla-
rı eşiyle birlikte etrafa saçar. Bir süre 
sonra bu gri orman, yemyeşil ağaçları, 
rengârenk çiçekleri olan, kuytularında 
yaban hayvanlarının gezdiği bir “rüya 
ormanı”na dönüşür. Öykümüz de 
böylece kapkaranlık bir distopyayken, 
yüz güldüren bir ütopya oluverir.

Teneke Orman; anlatırken çok ba-
sit gibi algılamaya müsait, fakat de-
rinliğini anlatması bir o kadar güç 
bir kitap. Özellikle okul öncesi çocuk  
kitaplarının çizimleri en az metin kadar 
güçlü olmalıdır, malum. Ancak Teneke 
Orman’ın çizimleri, bazen metinden 
daha çok şey anlatıyor. Çizimlerin alt 
okumaları, metni güçlendiriyor. Yaşlı 
adamın rüyalarında gördüğü, sarı ga-
galı tukanların ve yaban hayvanlarının 
yaşadığı dev ormanı, bilinçaltı yansı-
ması olarak algılamak da mümkün. Te-
neke Orman çok katmanlı bir kitap, sa-
dece çocuklar için olduğunu söylemek 
zor. Ay ışığında yanına oturtup sarıldığı 
ve tuttuğu dileğe ortak ettiği teneke 
kaplan ise daha dilek gerçekleşmeden 
gri olmaktan çıkmış, renkleniyor. Öy-
künün karanlık atmosferine ışık saçan-
lar, aynen gerçek hayatta olduğu gibi o 
güzelim hayvanlar. 

Peki, bu yaşlı adamın rüyasında tu-
kan, ağaç kurbağası ve kaplan görmesi 
sadece bir tesadüften mi ibaret? Belli 
ki yazar Helen Ward çevre konusun-
da sadece duyarlı değil, aynı zamanda 

İnsanların, hani şu dünyada sadece 
kendisinin yaşadığını zanneden var-
lıklar, işte onların doğaya acımadan 
attığı çöpler arasında kalmış küçük, 
şirin bir ev düşünün. Minik pencere-
lerinden görünen tek şey çöp dağları. 
Bu küçük evin içinde yaşayan yaşlı 
adamın ise her şeye rağmen bir rü-
yası var: Penceresinden çöplük değil, 
orman görmek. Her gün hiç ses etme-
den o çöpleri toplayıp yakan, gömen, 
ortadan kaldırmak için tüm enerjisini 
harcayan bu adam, eninde sonunda 
rüyasını gerçek kılacağını bilmeden 
bir kâbusu yaşar.

Dev gagalı tukanlar, ağaç kaplum-
bağaları ve kaplanların olduğu bir or-
man vardır düşlerinde. Fakat her sabah 
uyandığında bunun bir rüya olduğu-
nu görüp siyah beyaz dünyasına geri  

Düşlerin gücü 
neye yeter?..
Çöplüğün ortasındaki küçük bir evde yaşlı bir adam yaşar. Tek bir rüyası vardır adamın: Penceresinden 
çöplük değil, orman görmek. Peki, düşlerin gücü neye yeter acımasız gerçekler karşısında? Hiç gücü 
yoktur mu diyorsunuz? Teneke Orman’ı okuyun.

Gökçe GÖKÇEER

Teneke Orman
Helen Ward

Resimleyen: Wayne Anderson
Çeviren: Şiirsel Taş

Remzi Kitabevi, 32 sayfa
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olunan değil, paylaşılan bir şey olduğu-
nu anlatırken, insanların doğayla kur-
dukları ilişkide yeşeren mutluluğu ve 
yaşama sevincini de gözler önüne se-
rer. Bunu yaparken de ne Mut Teyze’yi 
kahramanlaştırır ne de Mut Teyze’nin 
mutluluğuna sahip olmayan insanlara 
karşı dışlayıcı bir dil kullanır. “Yeşilsiz 
yaşamaya zorunlu/duygulu inslardı[r]” 
ne de olsa onlar. Mut Teyze de bahçe-
sindeki bütün çiçekleri dağıttıktan son-
ra çiçeksiz kalan bahçesinde tekrar işe 
koyulan kendi hâlinde bir teyzedir.

Çınaroğlu, Mut Teyze’nin Bahçesi’yle 
doğa ve medeniyet karşıtlığının birbiri-
ni dışlayan dilini de kurmaz. Başka bir 
deyişle yazar, bugünlerde birbirinin 
peşi sıra gelen doğa katliamları için-
de hem doğal hayatı sahiplenmeyi ve 
korumayı hedefleyen, hem de yer yer 
kent-doğa karşıtlığına düşse de kentleş-
me hızı karşısında nefes aldıracak alter-
natif bir yaşam tarzı olarak ortaya çıkan 
ekolojik yaşam söylemini benimsemez. 
Buna karşılık, yeşili yok eden kent yaşa-
mını da övmez. Kısacası Mut Teyze’nin 
Bahçesi doğaya dönüş nostaljisi yarat-
mayan bir umuda işaret eder. Doğrusu, 
Mut Teyze’nin Bahçesi hem görsel hem 
yazınsal anlamda sadece okunmayı hak 
etmekle kalmıyor, Ayla Çınaroğlu’nun 
diğer kitaplarını da merak ettiriyor. 

çalışkanlığın ahlaki bir değer olarak 
göklere çıkarılmadığı bu anlatı, yeşil-
lerin yolculuğunun nereye varacağı 
konusunda bizi daha da meraklandı-
rır. Yakanya Ülkesi’ne vardıklarında, 
yemyeşil ormanlarla karşılaşacakları 
yerde korkunç alevlerle kapkara olmuş 
bir manzarayla karşılaşan yeşiller, sa-
vaşın kızıl kana ve kara dumana boğ-
duğu Vuranya Ülkesi’nde artık kalan 
son umutlarını da yitirirler. Fakat tam 
Dünya’yı terk edecekleri sırada, onları 
Mut Teyze’nin bahçesinden haberdar 
eden bir küçük yaprakla karşılaşırlar 
ve yeryüzündeki tüm hayatı değiştire-
cek olan asıl yolculukları başlar.

Mut Teyze gözleri görmeyen ama 
kendini bahçesindeki ağaçlara ve çiçek-
lere adamış, adı gibi mutlu bir teyzedir. 
Yeşillerin bahçesine girmesiyle Mut 
Teyze’nin bahçesinin bereketi de mut-
luluğu da artar. Bu göz kamaştırıcı bah-
çeden çiçek istemeye gelen çocuklar, 
Mut Teyze’nin verdiği çiçeklerle etrafa 
dalga dalga mutluluk ve umut yayar-
lar. Çocuklar bu mutluluğun taşıyıcısı-
dırlar. Bahçe tükenmeyen bir umut ve 
mutluluk kaynağını temsil eder, çocuk-
larla geleceğe doğru açılarak büyür ve 
bütün yeryüzü yeniden yeşillenir. Çına-
roğlu, Mut Teyze’yle mutluluğun sahip 

Ayla Çınaroğlu’nun hem yazıp hem 
resimlediği Mut Teyze’nin Bahçesi ezeli 
bir çelişkiyi miniklere şiirsel bir dille 
anlatmayı başarıyor. Üstelik yüzyıllar 
önce medeniyet uğruna insanların 
doğaya karşı giriştikleri mücadelenin 
aldığı boyutu, doğanın insanlara karşı 
mücadelesi üzerinden anlatarak, doğa 
ile insan arasında bir noktada kırılan 
döngünün bugün sadece yaşadığımız 
kentlerde değil varoluşumuz üzerinde 
ne denli etkili olduğunu da gösteriyor.

Mut Teyze’nin Bahçesi, neoliberal 
kentleşme politikalarıyla yeşil alan-
ların hızlıca yok edildiği Gelişenya 
Ülkesi’nden ayrılan yeşil renklerin sı-
rasıyla Çalışanya, Yatanya, Yutanya, Ya-
kanya ve Vuranya ülkelerinden geçerek 
Mut Teyze’nin bahçesine, oradan da 
tekrar yeryüzüne açılan yolculuğunun 
şiir formunda anlatısı. Gelişme adına 
hızla yükselen binalar, yeni yapılan yol-
lar, tüneller, köprüler arasında kendi-
lerine yer bulamayan yeşil renkler, ça-
reyi Gelişenya’dan ayrılmakta bulurlar. 
Çınaroğlu, bu gelişmecilik anlayışını 
“yeşil renkler” üzerinden anlatarak bu 
anlayışın etki alanının genişliğini de or-
taya koyuyor: Önceden yeşil olan her şey 
/ bitkiler, eşyalar ve dahası yeşil gözler 
şimdi / kapkara oluvermişti.

SON UMUT YİTTİKTEN SONRA
Gelişmecilik anlayışı sonucu yok 

edilenin sadece doğa değil, insanla-
rın mutlulukları da olduğunu yeşil 
gözlerin kapkara olmasıyla anlatıyor 
Çınaroğlu. Gelişenya’dan ayrılan ye-
şil renkler, Çalışanya Ülkesi’nde de 
farklı bir manzarayla karşılaşmazlar; 
fabrikaların çevreye yaydığı toz bulut-
ları ve asit yağmurları Gelişenya’nın 
yeşilleriyle Çalışanya’nın yeşillerini 
birleştirir ve umutsuzca beraber yol-
larına devam ederler. Yeşiller, Yatanya 
ve Yutanya ülkelerinde de tüketim kül-
türüyle doğanın yok edildiğini görür-
ler. Tembellik ve tüketim yerilirken, 

Mut Teyze’yle  
mutluluk
Ayla Çınaroğlu hem yazıp hem resimlediği Mut Teyze’nin Bahçesi’nde, mutluluğun sahip olunan değil, 
paylaşılan bir şey olduğunu anlatırken, insanların doğayla kurdukları ilişkide yeşeren mutluluğu ve 
yaşama sevincini gözler önüne seriyor.

Öznur ŞAHİN
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Mut Teyze’nin Bahçesi
Ayla Çınaroğlu

Uçanbalık Yayıncılık, 36 sayfa
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birinci elden “felaketin uygulayıcısı” 
olduğunu cesurca kelimelere döküyor.

Seri, Gezegenimi Seviyorum, Su, 
Atıklar, Ormanlar, Bilinçli Tüketiyo-
rum, Tehdit Altındaki Türler ve Sürdü-
rülebilir Kalkınma adında 7 kitaptan 
oluşuyor. Kitapların neredeyse her biri 
farklı bir yazarın imzasını taşıyor. Çi-
zimlerle ve grafiklerle zenginleştirilen 
içerikleri ise isimleriyle müsemma. 
Her biri adını taşıdığı olgunun küresel 
krizin neresinde durduğunu rakam-
larla ve istatistiklerle anlatıp, okura 
çözüm önerileri sunuyor. “Gezegenimi 
Seviyorum” serisi aslında tam olarak, 
bilinçsizlik batağına saplanan dünyada 
insanlığın “kendi eliyle sonunu hazır-
lama” inadını bir sonraki nesle miras 
bırakamaması için elinden geleni ya-
pıyor. Kitaplar aktardığı ciddi bilgiler 
ve gerçekçi çözüm önerileri nedeniyle 
tam bir çevre rehberi işlevini üstleni-
yor. Üstelik içerdiği testler, öneriler, 
tarifler ve deneyler ile birer başvuru 
kaynağı olma özelliğini de koruyor.

Hemen hemen her bir kitapta, çö-
züm önermek söz konusu olduğunda 
“sürdürülebilir kalkınma” kavramından 
bahsediliyor. Sürdürülebilir kalkınma 
hem küresel krizin çözümü noktasında 

Caretta Çocuk’tan çıkan 7 kitap-
lık “Gezegenimi Seviyorum” serisi, 
dünyaya dair tüm bu gerçekleri bir bir 
anlatıyor. Yani, dünyada kaynakların 
tükenmekte olduğundan, temiz suya 
ve yiyeceğe ulaşamayan milyonlarca 
insanın varlığından ve bu sırada bir-
çok canlı türünün tehdit altında ol-
duğundan söz ediyor. İnsanların bu 
felaketin en büyük aktörü olduğunu, 
bilinçsizliklerini perçinleyen tüketim 
çılgınlığını ve reklam aldatmacasını, 
devletlerin de çoğu zaman kendi çı-
karları için olup biten felaketlere kılını 
kıpırdatmadığını ya da çoğu zaman 

Arabalardan inip bisiklete binmek 
(bisiklet binmeye arabasıyla giden-
ler bizden değildir), plastik poşetlere 
dokunmayıp bez torbalarla, filelerle 
barışmak, plastik şişelere burun kı-
vırıp mataralara sarılmak, yediğimiz 
meyvelerin çekirdeklerini dağa bayı-
ra saçıp onların birer meyve fidanına 
dönüştüğünü görmek… Tüm bunlar, 
az çok huzurlu bir gündelik hayat ve 
dünyaya karşı sorumlu bir duruşun 
tasviri, değil mi? Yine de yeterli değil. 
Dünyayı kurtarmak için şu kadarını 
yapmakta dahi güçlük çektiğimiz şe-
yin daha fazlasına ihtiyaç var. 

Çevre sorununa çok 
boyutlu bakan bir seri
Dünyanın kaderini elimizde tuttuğumuzu ve onu içinde bulunduğu felaketten kurtarmanın bize bağlı 
olduğunu anımsatan “Gezegenimi Seviyorum” serisi, çocukları dünya için bir şeyler yapmaya çağırıyor, 
onlara bu felakete seyirci kalmamanın yollarını gösteriyor.

Ecem Nida DİNÇTÜRK

Gezegenimi Seviyorum
Jean-François Noblet, Catherine Levesque 

Resimleyen: Laurent Audouin
Çeviren: Göknur Gündoğan

Caretta Çocuk Yayınları, 32 sayfa

Su
Michele Mira Pons

Resimleyen: Laurent Audouin, Sophie Lebot
Çeviren: Göknur Gündoğan
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çok kilit bir yerde durduğundan hem 
de başlı başına açıklanması gereken 
bir kavram olduğundan seri bu kav-
ram için de ayrıca bir kitap içeriyor. 
Sürdürülebilir Kalkınma kitabı, bu 
kavramın ortaya çıkışından, içeriği-
ne, nasıl uygulanması gerektiğine ve 
küresel krizin çözümünde nasıl bir rol 
oynadığına dek tüm bilgileri aktararak 
serinin tüm kitaplarının ardından bü-
tünleyici bir vasıf ediniyor.

BİREYSEL ÇABALAR YETMEDİĞİNDE
Küresel felakete dair neredeyse, elde 

edilmiş tüm verileri aktaran kitaplar, 
daha fazlasını isteyenler için çevreci ku-
ruluşların linklerini ya da çevre çalıştay-
larından çıkan raporlara ulaşabilecekleri 
adresleri de okurlarıyla paylaşıyor. Bu 
sırada yetişkinlerin de bilmediği pek 
çok bilgi aktarıyor, doğru bildiği yan-
lışları düzeltiyor. Örneğin 4x4 bir cipin 
deposunu biyoyakıtla doldurmak için 
bir çocuğu bir yıl besleyecek kadar mı-
sır gerektiğini biliyor musunuz? Ya da 
bugün dünyada 1,2 milyon insan suya 
hiç erişemiyorken, Birleşmiş Milletler’in 
tahminine göre bu rakamın 2025 yılında 
2,7 milyarı bulabileceğinden haberiniz 
var mı? Dünya üzerinde gerçekleşmiş ya 
da sözünü ettiğimiz gibi gerçekleşmesi 
beklenen birçok kritik gelişme, duru-
mun vahametini gözler önüne serebil-
mek açısından, kitapların tamamında 
tarihsel süreç içinde anlatılıyor. Yazılmış 
bir felaket senaryosunu köpürtmek is-
temem ama tarihsel süreç gerçekten de 
dehşet verici bir tablo çiziyor.

“Gezegenimi Seviyorum” serisi 
dünyanın dört bir yanındaki durumu 
gözler önüne sererken ve dünyanın 
tamamını ilgilendiren gerçeklerden 

söz ederken bireysel çabanın yetersiz 
kalabileceği noktalarda, ne için hangi 
kuruluştan yardım istenebileceğini, 
dünyadaki diğer çevrecilerle hangi 
platformlar üzerinden bir araya geli-
nebileceğini de anlatıyor. 

ÇEVREYİ KORUYAN MESLEKLER
Bu sırada, her kitabın başında, Tür-

kiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, Çev-
re Yasası’na ya da sağlıklı bir çevrede 
yaşama hakkına ilişkin maddelere yer 
verilmiş. Böylece çocuklar, çevre bi-
lincinin gönüllü bir edimden çok daha 
fazlası olduğunu öğreniyor ve çevre 
bilincini insanlara hukuk çerçevesi 
içindeki gerekliliği ile de anlatma şansı 
buluyorlar. Çünkü dünyayı kurtarmak, 
hepimizin geleceği için çok önemli! 

Kitaplar bunca bilgiyi aktarmak 
için hâliyle biyoloji, botanik, arkeo-
loji, kimya, ekonomi ve istatistik gibi 
birçok farklı alandan yararlanıyor. 
Ayrıca bu minik bilgi kırıntılarının 
minik çevrecilere meslek grupları hak-
kında fikir vermesi de çok olası. Mes-
lek gruplarından söz etmişken, seri, 
çocuklara eğer hayatlarını dünyaya  

kurtarmaya adarlarsa bunun için ne 
yapabileceklerini de anlatıyor. Çev-
reyle ilgili vakıflarda çalışmak gibi se-
çenekler sunuyor ya da ormanlarla, su 
kaynaklarıyla, hayvanlarla ilgili seçe-
bilecekleri meslek gruplarını tanıtıyor.

Kitapların en önemli özelliklerin-
den birisi de çocuklara, vazgeçmeleri 
güç olan tüketim ürünlerinin alterna-
tiflerini nasıl yapabileceklerini anlat-
ması. Örneğin, plastik kutularda tek 
tek satılan aromalı yoğurtlara alterna-
tif olarak evde kendi başlarına yapıp 
“cam kâseler”de saklayabilecekleri aro-
malı yoğurt tarifleri veriyor. Çevreyi 
korumaya dair öğrendiği bilgileri ar-
kadaşlarıyla paylaşmaya teşvik ediyor, 
arkadaşlarını dâhil edebileceği çevreci 
etkinlikler ve oyunlar öneriyor. Ayrıca 
ebeveynlerinin tüketim ve atık üretim 
alışkanlıklarını olumlu yönde nasıl et-
kileyebilecekleri anlatılıyor. Kısacası 
seri, çocuğun bilinçli birey olma hâlini 
hayatının tüm alanlarında ön plana 
çıkartabilmesi ve yakın çevresinde de 
aynı bilinci uyandırabilmesi için ipuç-
ları veriyor.

“Gezegenimi Seviyorum” gerçekler 
üzerinden konuşan ve dünyanın kurtu-
luşunu, çevre bilincinin en küçükten en 
büyüğe aşılanmasında mümkün gören 
bir seri. Bir felaket senaryosundan söz 
edip panik yaratmaktansa, “Hiçbir şey 
için geç değil, sen de işin bir ucundan tu-
tabilirsin,” demeyi tercih ediyor. Dün-
ya için harekete geçmeyi bir sonraki 
felakete ertelememekte ve bir an evvel 
harekete geçmekte fayda var. Çünkü 
siz bu cümleyi okuyup bitirene kadar 4 
futbol sahası büyüklüğünde bir orman-
lık alan yok edilmiş olacak.
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etrafta bir tırtıl mı yoksa böcek mi 
olduğunu anlayabiliyormuşuz. Çünkü 
kanatlılar yaprağın ortasını, tırtıllar 
ise kenarını yermiş. Kitapta, bitkiler-
le ilgili de pek çok pratik bilgi ve basit 
etkinlik önerileri yer alıyor. Bir bitki-
nin tohumdan meyveye yolculuğunu, 
nasıl beslendiğini, nasıl yaşadığını, 
kendi uygulayacağımız deney ve göz-
lemlerle daha iyi kavramak mümkün. 
Örneğin tohumların nasıl yayıldığını, 
ayakkabınızın tabanına yapışan top-
rağı kullanarak gözleyebilirsiniz. Hem 
bilgilendirici hem de çok eğlenceli bir 
deney. Hayvanlar, tohumlar, yapraklar, 
ağaçlar, su birikintileri derken, Doğa 
İzcisi kitabındaki bilgi ve uygulamala-
rın doğanın işleyişi hakkında genel bir 
fikir verdiği söylenebilir.

Evrende yalnız olmadığımızı, etra-
fımızda başka hayatların da sürdüğünü, 
çevreye ilişkin alınan her kararda doğa-
yı, hayvanları düşünmemiz gerektiğini 
hatırlatan ve kavratan bu kitaplar, ba-
harı dışarıda karşılamak, doğanın dön-
güsünü keşfetmek için iyi birer kılavuz 
olacaktır. Doğayı daha iyi tanıdıkça 
dünyayı daha çok seveceğimiz kesin.

kol saatini-
ze bakmadan 

söyleyebilirsiniz. 
Yıldızları birbirinden 

ayırt etmenin, hangi yıldı-
zın gezegen olabileceğini tah-

min etmenin, ay, güneş ve bazı geze-
genlerin yüzeyinin nasıl göründüğünü 
hayal etmenin hiç de zor olmadığını 
keşfedebilirsiniz. 

DÜNYANIN MUCİZEVİ DÖNGÜSÜ
İkinci kitap Doğa İzcisi bizi bu kez 

parklara, bahçelere, ormanlara davet 
ediyor. Doğa Ana’nın anlatıldığı giriş 
bölümünün ardından doğa izciliği için 
nelere ihtiyacımız olduğu listelenmiş. 
Fotoğraf makinesi, dürbün, defter-ka-
lem, büyüteç, el feneri, cımbız ve kutu. 
Anlayacağınız, hiç de karmaşık bir yanı 
yok doğa izcisi olmanın. Bir de, çalışır-
ken doğaya zarar vermemek, kendini 
korumak gibi birkaç kuralı var, hepsi 
bu. Donanımları çantamıza, kuralları 
aklımıza yerleştirdikten sonra geriye 
bir tek dışarı çıkmak kalıyor. Doğayı iz-
leyerek dünyanın mucizevi döngüsünü 
keşfe başlıyoruz.

Hayvanlar, bitkiler ve su birikinti-
leri hakkında pek çok bilginin yer al-
dığı bu kitapta da gözlem ve deneyler 
önerilmiş. Örneğin bir greyfurt kabu-
ğuyla, çevremizde hangi omurgasızla-
rın yaşadığını öğrenmenin 
mümkün olduğunu biliyor 
muydunuz? Ya da hayvan-
ları görmesek de bıraktık-
ları izlerden, kalıntılardan, 
hatta dışkılarından ve kus-
muklarından tanıyabile-
ceğimizi? Mesela tavşanın 
dışkısı küçük küreler hâlin-
deyken geyiğinki küreden 
çok silindire yakınmış. Isı-
rılmış yapraklara bakarak 

Renklerin, kokuların, seslerin mev-
simidir bahar. Odalara sığmaz, kapıları 
açarız. Betondan kaçar, deniz kıyısına, 
yeşile, doğaya koşarız. İşte tam da ba-
har gelmişken, bizi doğayı ve gökyüzü-
nü gözlemlemeye davet eden bir dizi 
takıldı merceğimize. 

Tudem Yayınları’ndan çıkan “Doğa 
Etkinlikleri” dizisi iki kitaptan oluşu-
yor: Doğa İzcisi ve Yıldız Gözcüsü. Ad-
larından da anlaşılacağı gibi etkinlikler 
eşliğinde doğayı ve gökyüzünü keşfet-
mek isteyenler için hazırlanmış olan bu 
kitaplardan Yıldız Gözcüsü şöyle baş-
lıyor: “Gökyüzünü tanımayan biri için 
yıldızlar ışık saçan beyaz noktalardan 
başka bir şey değildir. Fakat biraz çaba 
göstererek siz de yıldızlar hakkında çeşitli 
bilgiler edinebilir ve gökyüzünde takım-
yıldız adını verdiğimiz yıldız gruplarını 
seçebilirsiniz.” Gökyüzünün gizemli ev-
renine ilişkin pek çok bilginin kolay an-
laşılacak şekilde, kutu bilgiler, çizim ve 
fotoğraflarla verildiği bu rehber kitapta, 
takımyıldızlar rehberinden ay tutulması 
evrelerine, yıldız haritalarından geze-
genlere kadar çeşitli başlıklarda deney-
ler ve gözlemler önerilmiş.

Basit malzemelerle uygulanan bu 
deneylerle, örneğin kendi düzlemküre-
nizi yaparak gökyüzünde hangi gecenin 
hangi saatinde hangi yıldızları görebile-
ceğinizi öğrenebilirsiniz. Bir ay sürey-
le ayı gözleyerek kendi ay takviminizi 
oluşturabilirsiniz. Bir güneş saati yapa-
rak günün hangi saatinde olduğunuzu 

Etkinliklerle doğayı ve  
gökyüzünü tanımak...
Tudem Yayınları’ndan çıkan “Doğa Etkinlikleri” dizisi iki kitaptan oluşuyor: Doğa İzcisi ve Yıldız 
Gözcüsü. Otuzdan fazla etkinlik eşliğinde doğayı ve gökyüzünü keşfetmek isteyenler, haydi işbaşına!

Gökçe ATEŞ AYTUĞ

Doğa Etkinlikleri – Yıldız Gözcüsü
Ben Morgan

Çeviren: Hüdayi Cilasun
Tudem Yayınları, 72 sayfa

Doğa Etkinlikleri – Doğa İzcisi
Richard Walker

Çeviren: Hüdayi Cilasun
Tudem Yayınları, 72 sayfa
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büyüklerin tanıyıp anlaması; ardından 
da çocukların bu ağaca tırmanmasına 
ve dalları arasındaki sırlara vakıf olma-
larına yardımcı olmaları gerek… Ki-
tap, yaşam ağacını tanımlayarak başlı-
yor ve tek tek türleri ele alan bölümle-
rin sonunda, bu koca ağaçtaki tek bir 
yaprak olan insanı anlatıyor. “Yaşam 
Ağacı’ndaki Değişimler” başlıklı bö-
lümde ise sürekli değişim içerisinde 
olan ve yirmi milyon kadar tür barın-
dıran yaşam ağacından her yıl 27 bine 
yakın türün eksildiği söyleniyor.  Son 
bölümde Yaşam Ağacı’nı nasıl koru-
yabileceğimize dair oldukça faydalı 
ve pratiğe dökmesi çok kolay öneriler 
sunuluyor. “Anne Babalar, Öğretmen-
ler ve Doğa Koruyucuları İçin Notlar” 
başlığı altında da yetişkinlere sesleni-
yor kitap ve gittikçe doğadan uzakla-
şan bir dünyada, çocuklarımızın doğal 
yaşamla bağlarının kopmaması için 
fazladan çaba harcamamız gerektiği-
ne dikkat çekiyor. İşte bu mücadele-
ye, çocuklarınızın kütüphanelerinde 
Ekoloji ve Yaşam Ağacı kitaplarına yer  
açarak başlayabilirsiniz… 

Çocukları soru sorarak düşünmeye 
ve öğrenmeye davet eden Ekoloji kita-

bı, ilk olarak “ekoloji” kelimesini 
oldukça sade ve net bir şekilde 

açıklıyor. Ardından dünyada 
yaşamın nasıl başladığı, biyo-
lojik çeşitlilik, çevre kirliliği, 
sera etkisi, yok olan türler, 
dünyanın geleceği, sürdürü-
lebilir yaşam, temiz enerji, 
yenilenebilir enerji kaynakla-
rı, çevre dostu yaşam tarzı ve 
alışkanlıklar, gelecekteki çev-
re dostu ürünler gibi hayati 
konulara açıklık getiriyor. Üs-
telik bunu, okul kitaplarının 
can sıkıcı ve kavranması zor 
üslubundan uzak bir şekilde 

gayet açık, kolay anlaşılır, kısa cüm-
lelerle; merak ve öğrenme duygusunu 
kamçılayarak yapıyor. Kitabın her bir 
sol sayfasında, en altta renkli bant-şerit 
içerisinde “Bunları Biliyor muydu-
nuz?” başlığı altında ilginç ve önemli 
bilgilere yer veriliyor. Bu bilgilerin ba-
zılarını siz de ilk kez duyuyor olabilir-
siniz. Örneğin; “Geri dönüştürülmüş 
kâğıtların diğer kâğıtlar kadar beyaz ol-
madığını, bunun nedeninin de klor kul-
lanarak beyazlatılmamaları olduğunu,” 
biliyor muydunuz? Bir de “Garip Ama 
Gerçek!” başlığı altında sahiden şaşır-
tıcı ve dünyanın geleceği adına biraz 
ürkütücü bilgiler yer alıyor. Sözgelimi: 
“Uyuşturucu ve silah ticaretinden sonra 
dünyadaki en büyük yasadışı ticaret ya-
bani hayvan ticaretidir.”

“Canlı Türlerinin İna-
nılmaz Biyolojik Farklılık-
ları” alt başlığını taşıyan 
Yaşam Ağacı ise yerküre 
üzerindeki yaşamın inanıl-
maz değişkenliğini, canlı 
türleri arasındaki gizemli 
ilişkiyi, yani biyoçeşitliliği 
hem sözel hem de görsel 
olarak başarıyla aktarıyor. 
Tüm canlıların soyağacı 
şeklinde nitelendirebilece-
ğimiz yaşam ağacını önce 

Hiç bitmeyecekmişçesine arsız bir 
şekilde tükettiğimiz yerkürenin kay-
nakları maalesef sınırlı. Dünyada yak-
laşık 7 milyar insan yaşıyor ve sürekli 
artan bu nüfus karşısında kaynakların 
herkese yetmesi ne yazık ki mümkün 
değil. Bu farkındalıkla yaşamak ve bu 
bilinçte çocuklar yetiştirmek; gelecek 
kuşaklara da bir parça temiz hava, su, 
güneş ve bir parça yeşil bırakabilmek 
için büyük önem taşıyor. Bunun için de 
doğayı yok eden, ekolojik dengeyi bo-
zan her türlü olumsuzluğa karşı gardını 
alabilecek nesiller yetiştirmek şart. Ebe-
veynlerin çocuklara çevre bilincini aşı-
lamak için ağacı, çiçeği, toprağı doku-
narak keşfetmesine önayak olmaları ve 
onları bu konuda bilgi edinebilecekleri 
kitaplarla buluşturmaları önem taşıyor.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
1001 Çiçek Kitaplar’ın “Soru ve Ce-

vaplarla” dizisinden çıkan Ekoloji isimli 
kitap ve İletişim Yayınları’nın “Popü-
ler Bilim Kitapları” dizisinden çıkan 
Yaşam Ağacı, çocukların dünyanın ve 
doğanın düzenini tanımalarında, çevre 
bilincine erişmelerinde iki önemli baş-
vuru kitabı olarak değerlendirilebilir. 

Tüm canlıların 
soyağacı…
ASPCA Henry Bergh Çocuk Kitapları Ödülü, Yeşil Dünya Kitap Ödülü Onur Kitabı gibi anlamlı 
ödüllerin sahibi Yaşam Ağacı, yerküre üzerindeki yaşamın çeşitliliğini anlatıyor. Ekoloji ise doğaya, 
dünyaya ve geleceğimize daha geniş bir perspektiften bakmamızı sağlıyor.

Elif ŞAHİN HAMİDİ

Ekoloji
Sophie Lamoureux 

Çeviren: Yasemin Tanbi 
1001 Çiçek Kitaplar, 32 sayfa

Yaşam Ağacı
Rochelle Strauss 

Resimleyen: Margot Thompson 
Çeviren: Mehmet Doğan 

İletişim Yayınları, 40 sayfa
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kişinin isteğini karşılamak zordur. Aynı 
şeyi, binlerce kişi aynı anda isterse, so-
runlar şıp diye çözülüverir.” İnterneti 
devreye sokuyor. Kentsel dönüşüm adı 
altında -ki bu adı ben koyuyorum- do-
ğanın katline karşı; konuyla ilgili metin 
ve fotoğrafları, dünya sularını kurtarma 
grubundan hayvan sevenler örgütüne, 
kuş sevenler cemiyetinden ayakkabı 
sevenler derneğine, “kaldırımzedeler.
com”dan “ilgisizler.tr”ye kadar her yere 
yolluyor. Konu, uluslararası platformda 
büyük yankı buluyor. Ama gelgelelim 
işler hayal ettiğimiz gibi gitmiyor ve bu 
muhalefet sadece bilgisayar ekranında 
kalıveriyor. Bu ataletin adını ise yine 
Hülya koyuyor: “İnsanlar, internetten 
birbirine mesaj gönderince, sorunların 
çözüldüğünü sanıyorlar.” Aslında yaza-
rın gizli derdini de bu cümleden oku-
yabiliyoruz. İnternet evet, sosyal medya 
evet. Ama sokağa çıkmadıkça hiçbir 
anlamı yok. Sadece bununla da kalmı-
yor sıkıntı. Bu sanal mecrada bilginin 
dönüşüme uğrayıp, bir anlamda kirlen-
diğini de görüyoruz. Küçük katkılarla, 
yavrularından ayırılan ebabil kuşları-
nın adı Babil oluveriyor, Galata Kulesi 
de Babil Kulesi. Behiç Ak, Emre’nin 
ağzından yine gülümsetiyor: “İnternete 
kuş giren, fil çıkıyor.”

çocuk edebiyatına taşıyor. Bunu en 
yoğun okuduğumuz kitabı Galata’nın 
Tembel Martısı. Öyküde Galata 
Kulesi’nin etrafında bir moda fuarı dü-
zenlenmek üzere. Bununla ilgili bir ça-
lışma başlatılıyor. Bu çalışmanın mimarı 
ise Osman Bey. Mimar, güvenlik gerek-
çesiyle kuleyi perdeyle kapatarak baş-
lıyor çalışmasına. Ama bir şeyi atlıyor. 
Kuleye yuva yapmış ebabil kuşları, bu 
perde nedeniyle gidip yavrularını bes-
leyemeyecek ve yavrular ölüp gidecek.  
Mimarın aldığı ilk iş bu! Geleceği bu 
işe bağlı. Hülya adlı çocuk kahraman, 
bütün çabasına rağmen bu felaketten 
vazgeçiremiyor Osman Bey’i.

EBABİLLERİ  KURTARMAZSAK
Ana temanın yanında birçok yan 

tema da yazarın diğer yapıtlarında ol-
duğu gibi akıp gidiyor öyküde. Kitap 
2011’de basılmış. Ama bir yan tema 
var ki 2014’e işaret ediyor. O da inter-
net ve internet aracılığıyla toplumsal 
muhalefetin örgütlenmesi. İşte bu nok-
tada Gezi süreci, ekolojik mücadele, 
bu mücadelenin adalet ve hak arama 
mücadelesine evrimi, bu alanda sosyal 
medya ve iletişim ağlarının iç içeliği 
karşımıza çıkıyor. Hülya’nın ağabeyi 
Emre tarihi cümleyi kuruveriyor: “Bir 

Behiç Ak 1956 yılında Samsun’da 
doğdu. Çocuk kitabı yazarlığı ve çizer-
liği, oyun yazarlığı ve sanat yönetmen-
liğinin yanı sıra belgesel film alanında 
da çalışmaları var. Ak’ın yazarak ve çi-
zerek çocuk edebiyatına armağan ettiği 
eserlerin pek çoğu doğadan, çocuktan 
ve kamusal bir alan olan yaşadığımız 
kentten besleniyor. Beslenme kaynak-
larını, fanusunun içindeki muhayyile 
kudretiyle sınırlamıyor yazar. Sokağa 
çıkıyor, Cihangir’de geziyor, tiyatroya 
gidiyor, adaya geçiyor, adaya geçmek 
için vapura biniyor, tatile gidiyor... 
Gülümseyen ve gülümseten gözlükle-
rin ardından “dışarıya” bakarak oyna-
tıyor kalemini. “Polyannavari” bir göz-
lük değil bu. Yeri geldiğinde en sert, en 
içimizi yakan ama yine de umut veren 
sokak eylemlerinde de görüyoruz onu. 
“Küresel İklim Krizi” eylemlerinden 
“Tiyatroma Dokunma”ya kadar... Ama 
gözlükleri hep gülümsüyor.

Neredeyse bütün edebi yapıtlarına 
giren kent meselesindeki “mimar”ın gü-
nümüzdeki yerini tek bir cümleyle özet-
liyor Ak: “Mimarlık bazan bina yapma-
maktır!” (Burada Behiç Ak’ın mimarlık 
eğitimi aldığını anmanın tam da sırası 
kanımca.) Bir söyleşisinde mimarların 
“tetikçi” gibi davrandığını söyleyen 
yazar, mimar ve mimari figürlerini de  

Kente sıkışmış çocuğun 
sesi: Behiç Ak
Behiç Ak’ın çocuklar için yazıp resimlediği kitaplarda ağaçların kalbi atar, kuşlar, kediler konuşur, 
rüzgâr canlanır, insanın doğaya en yakın hâli olan çocuklar sessizce söz alır. Kente sıkıştırılan, doğayla 
bağı koparılmaya çalışılan çocukların sözcüsüdür Behiç Ak.

Eraslan SAĞLAM
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Güneşi Bile Tamir Eden Adam
Behiç Ak

Günışığı Kitaplığı, 68 sayfa

Havva ile Kaplumbağa
Behiç Ak

Günışığı Kitaplığı, 88 sayfa

Vapurları Seven Çocuk
Behiç Ak

Günışığı Kitaplığı, 96 sayfa

Yüksek Tansiyonlu Çınar Ağacı
Behiç Ak

Günışığı Kitaplığı, 32 sayfa

Çocuk kitabı yazma serüvenini de 
aynı naiflikle aktarıyor yazar: “Biz ço-
cukluğumuzda çok kitap okumazdık, in-
cir ağacına çıkardık daha çok. O günleri 
kaybettiğim için yazıyor olabilirim.” Yaz-
mak için iyi bir neden. Tutkulu bir ne-
den. Yüksek Tansiyonlu Çınar Ağacı’nda 
bu incir ağacının benzer hâli ile karşı-
laşıyoruz. Pek çoğumuz adı konmamış 
büyük aşklarımızı yaşamışızdır ağaç-
larla. Oğlum Memo ile ilk fotoğrafımız, 
onu çıkardığım bir çınar ağacıdır. Koşa 
koşa Gezi Parkı’na gidişimiz bundandı. 
Üç-beş ağaç içindi. Ve biz üç-beş ağa-
ca âşık olduk. Yüksek Tansiyonlu Çınar 
Ağacı’nda da aynı aşk var. Tek bir ağaca 
âşık bütün köy çocuklarını görüyoruz. 
O kadar seviyorlar, onun yaşadığına, 
bir insan gibi yaşadığına o kadar ina-
nıyorlar ki yaşlı ağacın babaları gibi 
yüksek tansiyon hastası olduğunu dü-
şünüyorlar. Kulaklarını gövdesine yas-
layıp onun kalp atışlarını duymaya ça-
lışıyorlar. Ama yüksek tansiyonlu çınar 
ağacını kesiveriyorlar, öldürüveriyorlar 
bir çırpıda. Neyse ki yüksek tansiyon-
lu çocuklar, ellerinde bir fidanla, ağaç 
dikecek başka bir yer arıyor. Bakarsınız 
bir gün o ağaçları kesenler, boyunları 
kestikleri incir ağaçlarının kalınlığına 
eriştiğinde, başka bir incir ağacından 
düşüverirler. Bir düş!

VAPURLAR, KEDİLER, AĞAÇLAR
Behiç Ak denince “Vapurumu ver-

miyorum!” kampanyasından söz açma-
mak olmaz. Kent olgusuyla ilgili müthiş 
bir mücadeleyi başlatıp yürütmüştü. 
Hem ekoloji hem güvenli ulaşım hem 
de hak ettiğimiz ucuz seyahat içindi 
bu mücadele. Ama meselenin önemli 
ayaklarından biri de vapurların kültü-
rel hayatımızdaki önemiydi. Bu müca-
deleyi Behiç Ak, aynı zamanda vapur 
kullanan, vapur sevdalısı biri olarak 

yürütecekti. Bunu 2009’da yayımlanan 
Vapurları Seven Çocuk öyküsünde de 
okuyorduk: “...İskeledeki simitçi bile, 
‘Haydi, martılar aç kalmasın!’ diye bağı-
rarak satardı simitlerini. […]Boğaz va-
purlarında karşılıklı oturulduğundan, 
birbirlerini tanımayanlar bile, sanki kırk 
yıllık arkadaşmış gibi çene çalarlardı. 
Deniz üstünde, en suskun insanı konuş-
turacak bir konu bulunurdu mutlaka.”

İlerleyen bölümde kaleme aldığı bir 
diyalogda 3. köprüyü de işaret eder ya-
zar: “Bu vapurlar çok eskidi. […]Bu iki 
yaka arasında bir köprü daha olsa, oto-
mobille beş dakikada karşıya geçerdik.”

Yaşadığımız güncel politik durum 
ise bir cümlede kendini belli eder: “As-
lında yolcuların çoğunluğu vapurlara 
hayrandı, ama nedense diğerlerinin 
sesi daha gür çıkıyordu.”

Bilinçsiz avlanma ile balık tür-
lerinin yok oluşunu Karadeniz’deki 
Yunus’ta, rüzgârın ne güzel şeylere 
kadir olduğunu Rüzgârın Üzerindeki 
Şehir’de, tüketim çılgınlığının değerler 

sistemini nasıl yok ettiğini Güneşi Bile 
Tamir Eden Adam’da, kuş gözlemci-
liğinin ve deniz kaplumbağalarının 
yumurtalarını koruma çabasının coş-
kusunu Havva ile Kaplumbağa’da, 
hayalimdeki tiyatro fikrini ise Akvar-
yumdaki Tiyatro’da zevkten dört köşe 
ola ola okuduk.

Kedileri tabii ki en sona bıraktım, 
Behiç Ak’ın kediciliğine ve kedicilliğine 
hürmeten. Hepimiz zaman zaman bu 
hürmetten nasipleniriz zaten. Yazları 
yazlığa ya da adaya gideriz. Kedi, kö-
pek alırız. Tatil biter. Onları orada aç 
sefil bırakıp, sıcak kışlıklarımıza döne-
riz. Kedi Adası’ndaki kediler de böyle. 
Sefaletten kurtulmak için bir çözüm 
arıyorlar ve “kediler sirki”ni kuruyor-
lar. İç burkan ama yine de müthiş bir 
hayal! Kedilerin Kaybolma Mevsimi’ne 
geldiğimizde ise kendi kedilerimizle 
karşılaşıyoruz: Arsız, Buz, Kırlangıç, 
Miskin, Titrek... Bütün bu isimlerin as-
lında kendi isimlerimiz, hatta kendimiz 
olduğunu, gerçeğinde ise hepsinin tek 
bir kedi, Meraklı Turşucu’nun ta ken-
disi olduğunu anlıyoruz. Meraklı Tur-
şucu sosyolojik tespitiyle bizi ters yüz 
ediyor: “…[S]izler bende kendi özellik-
lerinizi sevdiniz. Aslında, benden daha 
çok, kendinizi seviyordunuz. Hem de, 
başkalarının beğenmediği yönlerinizi...”

Behiç Ak’ın yazdıklarından heye-
canlanıyorum. Heyecanımı dizginle-
yemeyip onu telefonla arıyor ve “Ne-
den çocuklar için yazıyorsunuz?” diye 
soruyorum. Verdiği bir iki cümlelik 
cevap benim yukarıda yazdığım yüz-
lerce satıra bedel: “Çevresel felaketlerin 
yaşandığı günümüzde, çocuklar için 
yazmak, herşeyin olumlu yönde değiş-
tirilebileceği fikrine yaklaştırıyor beni. 
Büyüklerin borsasında ise olumlu bir 
gelecek inancı hiç değer yapmıyor.”

Teşekkür ederim Meraklı Turşucu!  

Galata’nın Tembel Martısı
Behiç Ak

Günışığı Kitaplığı, 92 sayfa
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şeyler var diye düşünür Tistu ve kolları 
sıvar. 

Yeşil Parmaklı Tistu çocukluğun ve 
büyümenin doğası üzerine bir kitap. 
Druon, çocuk-erişkin terazisinde, bü-
yümenin getirdiği kaybın kazanca ağır 
bastığını vurgulayarak tavrını en baş-
tan koyuyor: “Her çocuk, herkesin iyi-
liği doğrultusunda harekete geçmek için 
sabırsızlanır; bunun için de büyümek 
mucizesinin gerçekleşmesini bekler. Bü-
yüdüğünde ise genellikle yapmak iste-
diğini unutmuş ya da ondan vazgeçmiş 
olur. Böylece hiçbir şey olmaz. Mucizesi 
filan olmayan bir yetişkin daha vardır, 
hepsi bu.”  

Yeryüzü etrafa saçılmış tohumlarla 
dolu. Birilerinin gelip de dokunması-
nı, umursamasını, ilgilenmesini bek-
leyen. O birileri yeterince büyüme-
den, parmaklarındaki yeşili yitirme-
den. Sanki Druon tam da bu yüzden, 
olur da parmakları kararır endişesiyle 
Tistu’ya kıyamamış, mucizesi olmayan 
bir yetişkine dönüşmesine seyirci kal-
mak yerine onu sonsuzluğa salıvermeyi 
tercih etmiş. 

Sahi, Küçük Prens de büyüyeme-
mişti, değil mi?

önce başka hayatlara değmesi gerekir, 
çünkü varsıllık içinde, kaygısız, tasasız 
geçen erken çocukluk döneminde Tis-
tu hâliyle, tüm hayatların kendi haya-
tının bir benzeri olduğunu sanır. 

Derken okul çağı gelir. Ancak Tistu 
okul denen yeni ortama bir türlü uyum 
sağlayamaz, derste ya uyur ya kendi 
âlemine dalar. Maurice Druon’un kita-
bın önsözünde yazdığı gibi, büyükle-
rin dünyayı ona yerleşik düşüncelerle 
anlatmasını kabullenemez. Sonuçta 
örgün eğitim sisteminin dışında kalır. 
Ama bu eğitim görmeyeceği anlamına 
gelmez elbette. Beybaba’nın hariku-
lade bir fikri vardır: hayat okulu. Ne 
öğrenirse görerek, yaşayarak öğre-
necektir Tistu. Hayat okulundaki ilk 
dersini bahçıvan Bay Posbıyık’tan alır. 
Tistu’nun “yeşil parmaklı” olduğunu, 
yani dokunduğu tohumları dakikalar 
içinde uyandırıp, topraktan hayat fış-
kırmasını sağlayan özel bir gücü oldu-
ğunu keşfeder bahçıvan ve bu gücü bir 
sır olarak saklamasını tembihler. 

Düzen bozucuların cezasını çektiği 
cezaevine, yoksulluğun kol gezdiği ge-
cekondulara, hastaların deva beklediği 
hastaneye, hayvan tutsaklığının meşru 
yüzü olan hayvanat bahçesine gider 
Tistu. Bu dersler sırasında o güne dek 
varlığından haberdar bile olmadığı ha-
yatlarla temas eder, gerçek acıyı henüz 
bizzat yaşamasa da acı çekenlerin ve 
türlü çeşit acının var olduğunu bilir 
artık. Hiçbir acıyı görmezden gelmez, 
anlamaya ve kendince ne yapabiliyor-
sa yapmaya çalışır. Özetle, tanık oldu-
ğu acıların üstüne biraz toprak serpip 
yeşil parmaklarıyla dokunur. 

Zamanla çiçeklerin kötülüğün bu-
laşmasını engellediğini anlar Tistu ve 
savaşın yerkürede yetişen berbat bir 
ısırganotu olduğunu idrak eder. Ne 
var ki Beybaba savaş için top imal eden 
fabrikanın sahibidir ve sürdükleri var-
sıl yaşantıyı besleyen pınar da fabrika-
nın ta kendisidir. Yine da yapacak bir 

Bir mucizeden diğerine,  
açılır durur varlık. 

   Lao-Tzu
Yeryüzü etrafa saçılmış tohumlarla 

dolu. Kimi biraz su, biraz toprak, ken-
dine göre bir iklim bulduğunda yeşe-
ren; kimi kıyıda köşede kalıp sessizce 
uyumaya devam eden, kabuğunun çat-
lamasını, ilk filizini sürmeyi bekleyen 
sayısız tohum. Fikirler gibi... Henüz 
yazılmamış kitaplar gibi... Tohumlar, 
fikirler ve kitaplar durduk yerde, hiç-
likten yeşermez. Tohuma doğanın eli 
değer, fikir ya da kitapsa insanın elin-
de/zihninde yeşerir, ilgiyle ve emekle. 

Küçük Prens ile gülü, çocuk edebi-
yatında bir çocuk ile bir çiçeğin simge-
sel ilişkisinin en tanınmış örneği olsa 
gerek. Oysa çocuk edebiyatında bir baş-
ka Fransız yazarın, Maurice Druon’un 
yarattığı ama Küçük Prens kadar tanın-
mayan, bir güle sevdalanmak yerine 
dokunduğu her tohumu yeşerten bir 
karakter var: Yeşil Parmaklı Tistu.

HAYAT OKULU
Gazeteci-yazar Druon’un yazdığı 

yegâne çocuk kitabının ana karakteri 
Tistu, sakin ve uysal görüntüsünün al-
tında aslında gerçek bir düzen bozucu, 
gözü pek bir pasif direnişçi. Fakat kim 
olduğunu, neler yapabildiğini, daha-
sı ne yapmak istediğini anlaması için 

Çiçekler kötülüğün 
bulaşmasını engellerse…
Maurice Druon, yaşayan en büyük Fransız yazarlardan biri. Yazdığı birbirinden güzel roman arasında 
çocuklar için yazdığı bir tek romanı var: Yeşil Parmaklı Tistu. Hazin ama bir o kadar ışıltılı bir öyküsü 
var Tistu’nun… Umut, empati, acı, direnmek ve insan olmak üzerine…

Şiirsel TAŞ

Yeşil Parmaklı Tistu
Maurice Druon

Çeviren: Esra Özdoğan
Can Çocuk Yayınları, 250 sayfa
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1940’ların manzarasına da tanıklık 
etmiş olacaklar. Kitabın bu yönüyle ta-
rihsel bir değerinin de olduğunu belirt-
mek gerekir. Belki her iki kitapta da yo-
ğun biçimde kullanılan devrik (kural-
sız) cümleler okurları biraz zorlayabilir, 
ama unutmamak gerekir ki her şeyden 
önce bu öyküler bir şairin kaleminden 
geçerek bize ulaşıyor. Ve şairler, Kemal 
Özer’in yaptığı gibi, bugün etrafımızı 
sarmış geçici değerlerin arasından ka-
lıcı olanları görebilenlerdir kuşkusuz. 
İşte yazar bizi çocukluğunun bahçe-
sine gönderirken her dönem ihtiyaç 
duyacağımız bu kalıcı güzelliklerden 
olan hayvanlarla yeniden buluşturuyor. 
Özellikle iki öykü, savaş yıllarını yaşa-
mış çocukların psikolojisini dile getir-
mesi bakımından oldukça ilgi çekici: 
“Tavana Asılı Eşek, Deve ve Kartal” ile 
“Kurgulu Civciv”. Bu iki öykü oyuncak-
lar üzerinden yeni, zengin bir dünyaya 
açılan bir çocuğun hayalhanesinin na-
sıl zenginleştiğini gösteriyor. Böylece 
bugün de etrafımızda, komşularımızda 
süregiden savaşlar içinde büyümek zo-
runda bırakılmış çocukların dünyasını 
bir ölçüde hissetmiş oluyoruz.

ŞAİR DİLİ, ŞAİR DUYARLIĞI
İkinci kitabımız ise Dünya Onlar-

la Daha Renkli. Yazarın bu kitaptaki 
betimlemelerinde yeşilin “canlılık”, 
“hayat” yerine geçtiğini görüyoruz. 
Bitkilere duyulan sevginin yanı sıra, 
anlatımın gücünün de beslediği bir 
hayranlık okuduklarımıza eşlik ediyor. 
İnsan kitabı okurken çevresini yeniden 
keşfediyor, yeniden gözden geçiriyor. 
Üstelik bugün “gelişme, büyüme” adı 
altında derelerin kurutulduğu, ağaçla-
rın katledildiği şu dünyamıza bakınca, 
yaşanabilir bir dünyanın devamı için, 
yazarın duyarlığına her zamankinden 
fazla ihtiyacımız olduğunu anlıyoruz. 
Gözümüzü AVM’lerden, araçlardan, 
göğü ısıran yüksek binalardan, bir yı-
lan gibi her yere kıvrılan asfalttan alıp 

zenginleştiren bitkilere, hayvanlara 
dair etkileyici anılarla buluşturuyor 
bizleri. Yazar, dünyamızın ucu bucağı 
olmayan zenginliklerle, güzelliklerle 
dolu olduğunu, bitkilerin ve hayvan-
ların bulunmadığı bir dünyanın boş, 
çıplak, renksiz ve anlamsız olacağını, 
kendi hayatından derlediği örneklerle 
usul usul anlatıyor bizlere. Dünya gü-
zel! Evet, biliyoruz ama Dünya Onlarla 
Daha Güzel.

DÖNEMİNİN TANIĞI ÖYKÜLER
Kitabın kapağından, sayfa düzenine, 

resimlere kadar her şey titizlikle oluştu-
rulmuş. Resimler, metinlerde anlatılan 
durum ve olaylara paralel olarak öykü-
lere canlılık katmış. Sanki tekrar çocuk 
olmuş bir yazarın dilinden dökülenle-
re tanıklık ediyoruz öyküler boyunca. 
Evet, Kemal Özer, öyküleri okuyanların 
kolaylıkla anlayacağı gibi, çocukluğu II. 
Dünya Savaşı yıllarında geçmiş bir şair/
yazar. Bu durumu birçok öyküsünden 
çıkartabiliyoruz. Anlattığı öyküler o 
kadar masum ve içten yazılmış ki bir 
solukta okunabiliyor. Sanki bir çocuk-
tan dün yaşadığı olayı dinliyormuşuz 
izlenimine kapılıyoruz. Bu da bize şairin 
hafızasının gücünü, hafızanın saklama-
ya değer bulduklarını göstermiş oluyor. 
Bir çok hikâyenin başında sorular var: 
Masal dinlemeden büyüyen çocuklar var 
mı? Sırtüstü yatıp tavana bakarak han-
gimiz düş kurmadık çocukluğumuzda? 
Oyuncağı olmayan çocuk düşünebilir 
misiniz? Konukların gelmesinden kim 
hoşlanmaz? Sanırım bu sorularla amaç-
ladığı, okurları biraz düşündürtmek, 
durup etraflarına bakmalarını sağla-
maktır. Onların da hayatında yer etmiş 
bir kedi, köpek, kuş, sincap, civciv, eşek 
vs. vardır belki.

Kemal Özer’in hayvanlara dair 
öykülerini okuyanlar bir şairin sa-
dece hayvanlara dair söylediklerine 
değil, ailesinin yaşantısına, çocukluk 
döneminin geçtiği zamana, kısacası 

İlk kitabını 
(Gül Yordamı) 

1959’da yayımlayan 
Kemal Özer, başta şiir 

olmak üzere edebiyatın 
değişik şubelerinde (de-
neme, anı, gezi, günlük, 
derleme, antoloji, çeviri, 

öykü, söyleşi, çocuk kitap-
ları) onlarca eser vermiş 

önemli şair/yazarlar-
dan biri olarak kayda 

geçmiştir. Özer’in, 
hangi türde yazmış 

olursa olsun, en 
belirgin taraflarından 

biri “çağına tanıklık”tır. 
Tanık olduklarını, bir 

şair duyarlılığıyla  
kaydeder.

Kemal Özer’in ço-
cuklara yönelik, şiirle 

iç içe üretilmiş, dönüş-
türülmüş on kitabı 

okurlara ulaş-
mıştı. Şimdi 
elimizde biri 
hayvanlara, 

diğeri  
bitkilere 
yönelik 

birer güzelleme gibi 
okunabilecek iki kitabı daha var. Dün-
ya Onlarla Daha Güzel adını taşıyan 
kitap, on üç anı/öyküyü barındırıyor. 
Anı/öykü olur mu demeyin? Bal gibi 
olur! Çünkü şair kitapta yer alan öykü-
leri yaşadığı, tanık olduğu zamanlar-
dan, mekânlardan günümüze taşıyor. 
Böylece bizi hem geçmişte yaşananla-
rın hem de kaybetmememiz gereken 
değerlerin üzerinde düşünmeye ça-
ğırıyor. İnsanı dünyada tamamlayan, 

Dünyayı  
güzelleştirenler…
Edebiyatın farklı alanlarında onlarca eser vermiş şair/yazar Kemal Özer, Dünya Onlarla Daha Güzel 
ve Dünya Onlarla Daha Renkli adlı öykü kitaplarında, hayvanlara ve bitkilere dair tanıklıklarını, 
yaşanmışlığın ve edebiyatın has tadı içinde sunuyor.

Şeref BİLSEL
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Dünya Onlarla Daha Güzel
Kemal Özer

Tudem Yayınları, 64 sayfa

Dünya Onlarla Daha Renkli
Kemal Özer

Tudem Yayınları, 56 sayfa 

kitaba döndüğümüzde 
yaşanabilir dünyayı da 
görmüş oluyoruz. Bu 
kitapta da, “düzyazıda da şair” 
olan Kemal Özer’in devrik cümleleri bize 
eşlik ediyor: “Bir şairin kurduğu cümlelerim ben,” diyor. 
Sözgelimi: “O pencereden dışarıya ben bakmıyordum çün-
kü. Yürümekte zorlandığı için dışarıya pek çıkmayan anne-
annem de neler olup bittiğini oradan seyretmeyi seviyordu.” 
Bazı okurlar ilk cümlenin sonundaki “çünkü”yü ikinci 
cümleye bağlayıp okuyacaktır. Yine bu kitapta, çocukları 
okurken durduracak kimi sözcüklerle karşılaşıyoruz: de-
ğin, devinmek, yeğlemek vs. Burada yazar, çocukların bazı 
sözcükleri öğrenmesinin ya da bazı sözcüklere anlam yük-
leyebilmesinin önünü açıyor. Hangimiz her sözcüğün işa-
ret ettiği anlamı biliyoruz ki?

“Oyun Arkadaşlarım Arasında Onlar da Vardı” öykü-
sü, çocukları odalara kapanıp kalmaktan, dışarıya, hakiki 
oyunlar oynamaya çağırıyor. Bütün bunları bir çevre bilin-
ci içinde yapıyor yazar. Ağaçların da ilgi gösterilmeyince 
tıpkı insan gibi üzüleceğini, küseceğini inandırıcı biçimde 
aktarıyor bizlere. Son elli yıldır Türkiye’de meydana gelmiş 
büyük sosyal kırılmaları şiiriyle adım adım işlemiş şairin 
çocukluğuna dulda olmuş bitkilere içeriden, sevgiyle bakı-
şına tanık oluyoruz Dünya Onlarla Daha Renkli adlı öykü 
kitabını okurken.

"Jill Marshall'ın kaleminden çıkan Sarışın Jane dizisi, 
bir oğlan çocuğu yerine bir kızı kitabının başkahramanı 

yapmasıyla farkını ortaya koyuyor. Kitaplar sıkı birer 
polisiye maceranın yanı sıra, çocuklara edebiyat 

anlamında da çok şey vadediyor."

Nareg Baran, İYİ KİTAP

Serinin Diğer Kitapları:

Kahramanımız bugüne kadarki en havalı 
görevini üstleniyor: 

Savulun, buzlar prensesi kayağa hazırlanıyor!

Sarısın ajan 
isbasında!
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kök topladılar ve tırtıllarla böcekleri 
attılar midelerine. Yenebilecek bir şey-
ler bulmak umuduyla memleketi bucak 
bucak dolaştılar. Son kediler, son kö-
pekler de yendi. Fareler bile yendi.”

YAŞADIĞIN İÇİN ŞANSLISIN
Pausewang, nükleer tehlikeye karşı 

acilen aktif politik bir tavır sergileme-
nin gereğine bıkmadan usanmadan 
vurgu yapan bir aydın olarak kalemini 
kılıç gibi kullanıyor. “Yaşadığım müd-
detçe ikaz etmeye devam edeceğim,” 
diyerek bir yazar sorumluluğuyla, her 
biri gençlik edebiyatının başyapıtı sa-
yılabilecek eserlerine yenilerini ekle-
yerek, adeta dramatik bir gaflet uyku-
sunda olan insanlığı uyandırmak için 
didinip duruyor. 

Bu çarpıcı gençlik romanının ha-
kikaten de tüm dünyada bir ders kitabı 
ciddiyetiyle okutulması ve bunun bir tür 
okuma seferberliği eşliğinde yapılması 
gerekmektedir. Nükleer tehlikenin bo-
yutlarından habersiz olan yeni kuşakla-
rı, gençliği bilinçlendirmek herkes için 
son derece elzem ve acil bir vazifedir.

ve önemini muhafaza etmekte ve iş-
lediği konunun hayatiliği nedeniyle 
Almanya’da adeta bir ders kitabı cid-
diyetiyle öğrencilere okutulmakta ve 
işlenmektedir.

“Araba durur durmaz gökte, ağaç 
dalları arasında beyaz ve korkunç bir 
şekilde göz alan bir ışık fark ettik. Deva-
sa bir kaynak aletinin ışığı gibiydi. Hiç 
sönmek bilmeyen bir şimşek gibi… Ben 
yalnızca kısacık bir an baktım. Yine de 
uzun bir süre körleşmiş gibi kalakaldım.”

Roland atom bombasının patladığı 
ânı bu şekilde anlatıyor. O andan itiba-
ren insanlık sadece bir Ortaçağ’a değil, 
radyoaktif zehirlenmenin kelimenin 
gerçek anlamıyla hayatı yok olmanın 
kıyısına savurduğu bir Taş devrine sü-
rükleniyor.

Ardından, Roland buruk bir şe-
kilde kutladıkları doğum gününü 
anlatırken şunları söylüyor: “Annem, 
doğum günümü unutmadı. Ama vakti 
yoktu. Yalnızca bana sarılıp alnıma bir 
öpücük kondurdu. ‘Hayatta kalmanı 
diliyorum’ dedi.”

BOMBA PATLAYINCA
Yaralanan ve doğrudan radyas-

yona maruz kalan binlerce insan için 
hastanelerin yapabileceği şeyler son 
derece azdır. Kısa sürede temel ihtiyaç 
maddeleri ve ilaçlar tükenir. Bunca 
imkânsızlık içinde hastalara bakmaya 
çalışan doktor ve hemşireler çaresizlik-
ten kıvranıp dururlar. Kitlesel ölümler 
başladığında insanlığın eli kolu bağ-
lanmıştır: “Şimdi artık son hastalar-
la yalnız kalmıştık; yaşlı Lisa ile ben. 
Hastanede bakıma muhtaç fazla insan 
kalmamıştı. Yanıklarından, radyoakti-
viteden ya da tifodan ölmemiş olanlar, 
açlıktan ölmüşlerdi.”

Bomba Günü’nden sonra yaşanan-
ların çarpıcılığı şu satırlarda bambaşka 
bir boyut kazanmaktadır: ”Bombadan 
sonraki birinci yaz ve onu takip eden 
kışta insanlar ot ve ağaç kabuğu yediler, 

Bazı kitaplar vardır. Ne zaman 
okuduğunuzu asla unutmazsınız. Sizi 
adeta bir uykudan sarsarak uyandır-
mış, gerçeğin çölüne düşürmüş ama 
elinize sağlam bir pusula tutuşturmayı 
da ihmal etmemiştir. O kitaplar saye-
sinde insanlığı, sorgulamaya, bir vic-
dan ayaklanmasına ve eleştirel bilincin 
acilen yeniden oluşması gerekliliğine 
çağıran bir kutup yıldızı, zifiri karan-
lıkta, daha önce hiç olmadığı kadar 
parlamaya başlar.

Gudrun Pausewang’ın Son Çocuk-
lar’ı bu açıdan sadece bir gençlik ro-
manı olarak değerlendirilemez. Rad-
yoaktif kapitalizm olanca canavarlı-
ğıyla, ısrarla kurmaya ve dünyamızı 
dinamitlemeye devam ettiği nükleer 
santralleriyle, fütursuzca gerçekleş-
tirdiği sayısız nükleer denemeleriyle 
sadece Hiroşima ve Nagazaki’yi değil, 
Çernobil faciasını da insanlığa çoktan 
unutturdu sanki. 2011’de Fukuşima’da 
ne olduğunu ya da Fukuşima’da olan 
bitenlerle ilgili en son haberi ne zaman 
aldığınızı hatırlıyor musunuz?

Pausewang’ın 1983’de yayımlanan 
bu gençlik romanı güncelliğini, anlam 

Nükleer tehlike  
kapımızı çalarken…
Doğayı korumaya yönelik eylemlere destek veren, atom enerjisi kullanımı ve Neo Nazi eğilimlerine 
karşı tavır alan, barış ve doğa temalı seksen yedi kitaba imza atan Gudrun Pausewang’dan nükleer 
tehlikeye karşı ihtar edici bir edebi manifesto: Son Çocuklar.

 Musost CANBEK
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Son Çocuklar
Gudrun Pausewang

Çeviren: Murat Aksoy
Çizmeli Kedi Yayınları, 184 sayfa
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Çocuğumla Doğadayız
Nice gizemiyle doğa çocuklar için en iyi 
öğretmendir. Eğitimci ve danışman Nu-
ran Kansu’nun hazırladığı Çocuğumla 
Doğadayız adlı kitap, dört mevsim do-
ğada yapılabilecek yaratıcı etkinliklerle 
sizi açık havaya, doğa ananın kucağına 
çağırıyor. “Çocuğumun Zekâ Alanları-
nı Geliştiriyorum” alt başlığını taşıyan 
kitap; dört ayrı mevsimin güzelliklerini 
ve sürprizlerini yaşama şansına sahip 
olduğumuz bu coğrafyada, mevsime 
göre çocuklarla ne gibi etkinlikler ya-
pılabileceği konusunda ebeveynlere yol 
gösteriyor. Kansu kitabında, çocuğun 
küçük yaşlarda ilgisini doğaya yönelt-
meye yardımcı olan, doğa sevgisini 
aşılayan, zihinsel, duygusal ve bedensel 
gelişimini destekleyen, uygulaması bir 
hayli kolay etkinlikler sunuyor. Üstelik 
bu etkinlikler hem çocukları hem de 
anne babaları eğlendirmeye yarayacak 
cinsten.

İyi Kitap (41. Sayı)
Nuran Kansu

Elma Yayınevi, 88 sayfa

İlk Ansiklopedim Larousse 
Gezegenimiz

İlk Ansiklopedim Larousse – Gezegeni-
miz, yeryüzünün geçmişini, bugünü-
nü, nereye doğru gittiğini bütüncül bir 
yaklaşımla ele alan bir kaynak. Büyük 
Patlama’dan başlayıp güneş sistemi-
nin oluşumunu, yeryüzü şekillerinin 
ortaya çıkışını, yaşamın başlangıcını 
ve evrimi, yeryüzünün yapısını, iklim 
kuşaklarını birbirine bağlayarak anla-
tıyor. Gerçekten de konuyla ilgili ilk 
ansiklopedi gibi kabul edilebilir. Çok 
zengin bir içeriği, her alt başlığı iki 
sayfada toparlayan asgari yazı ve çok 
başarılı bir görsel destekle sunuyor.

Ne Nasıl Yapılıyor – Her Gün 
Kullandığımız Şeylerin Öyküsü

Ne Nasıl Yapılıyor – Her Gün Kullandı-
ğımız Şeylerin Öyküsü, günlük olarak 
kullandığımız eşyaların öyküsünden 
hareketle sürdürülebilir olmayan kay-
naklar hakkında farkındalık yaratma-
yı hedefleyen bir rehber kitap. Kalın 
karton sayfalar üzerine basılmış dokuz 
bölümde, fabrikaların ve çiftçiliğin tari-
hinden yediğimiz şeylerin nereden gel-
diğine, çikolata, kumaş, kâğıt, plastik, 
cep telefonu gibi her gün kullandığımız 
şeylerin yapım sürecinden geri dönü-
şüme ve sürdürülebilir kaynak kullanı-
mının önemine birçok konu anlatılıyor. 
Kitap açılır kapanır kulakçıklarla dolu 
3 boyutlu sayfalarla ve çekince hareket 
eden kısımlarla gayet eğlenceli bir tarz-
da hazırlanmış. Kapağı açılan bir bes-
lenme çantası, dalları meyvelerle dolu, 
dokunabileceğiniz bir kakao ağacı, say-
faların arasından fırlayan bir kambur 
balina sayfalar içinde size eşlik ediyor. 

İyi Kitap (58. Sayı)
Christiane Dorion

Resimleyen: Beverley Young 
Çeviren: Mercan Yurdakuler Uluengin

Redhouse Kidz Yayınları, 18 sayfa

22 Adımda Doğa Eğitimi 
22 Adımda Doğa Eğitimi, daha çok eği-
timcilerin ilgisini çekebilecek, farklı ve 
üzerinde durulması gereken bir kitap. 
Kitap, ilköğretim çağındaki çocuk-
ların uygulamalı doğa eğitimine bü-
yük katkısı olabilecek bir çalışmanın 
ürünü. Kuramsal olanın uygulamaya 
geçirilmesini sağlayan bir projenin 
nasıl başladığını ve yürütüldüğünü, 
yöntemlerini ve sonuçlarını ayrıntılı 
olarak tanımladığı için mevcut ya-
yınlar içinde ayrıcalıklı bir yeri var. 
Çocuklarla benzer çalışmalar yürüt-
meyi planlayan eğitimcilere yardımcı 
olabilecek bu kaynak, Türkiye, ABD, 
Romanya ve Bulgaristan’daki 4-8. sınıf  

öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti-
rilmiş olan, küresel ölçekli olması he-
deflenmiş, uluslararası bir projeyi (Eş-
siz ve Evrensel Projesi) tanıtıyor.

İyi Kitap (5. Sayı) 
M. Erdoğan - N. Erentay

ODTÜ Yayıncılık, 174 sayfa

Bilgi Hazinesi - Doğa 
1001 Çiçek Kitaplar’ın “Bilgi Hazine-
si” serisinden çıkan Doğa adlı kitabı 
tam boy resimli sayfalarla okurları-
na vahşi doğayı tanıtmayı amaçlıyor. 
Savanlardan yer altında yaşayanlara, 
kutuplara ve tropikal ormanlara ka-
dar dünyamızda olan her türlü yaşama 
alanını kapsayan kitap, okura gerçek 
hayatta göremeyeceği bir sürü hayvan-
la tanışma şansı veriyor. Uzun boylu 
zürafaların dünyasından, kendini teh-
dit altında hissettiği zaman şişen kir-
pi balığına, yemek bulamadığı zaman 
kuyruğundaki yağları kullanan gila ca-
navarına geniş bir evreni kapsayan bu 
bilgi hazinesi, “Besin Döngüsü”, “Ba-
lıkçıl Kuşlar”, “Yaprak Yiyenler”, “Gece 
Avcıları”, “Süzülenler ve Korsanlar” 
gibi çeşitli alt başlıklarla insanı doğal 
dünyaya bir adım daha yaklaştırıyor.

İyi Kitap (58. Sayı)
Nicholas Harris

Çeviren: Ceren Aral
1001 Çiçek Kitaplar, 32 sayfa
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Shel Silverstein
Çeviren: Sevim Öztürk

Bulut & Özel Sezin Okulu, 56 sayfa

Ayı Olmayan Ayı
Frank Tashlin 1946’da yazıp resimle-
miş Ayı Olmayan Ayı’yı. Yaşadığı ye-
rin, yani ormanın yok edilip fabrikaya 
dönüştürülmesi üzerine bir ayının ayı 
olarak kalma mücadelesini anlatmış. 
Ayı Olmayan Ayı, insanın doğadan ko-
parak, giderek de ona karşı kurduğu 
uygarlığın içinde ne kadar mutlu ve 
“doğal” olduğunu sorgulayan naif bir 
öykü anlatıyor; insan olmanın, yaşa-
manın ve çalışmanın anlamı, insanın 
“doğal” varlığının ne olduğu gibi felsefi 
sorulara yalın bir dille yanıt veriyor.

İyi Kitap (41. Sayı)
Frank Tashlin

Çeviren: Şiirsel Taş
Hayykitap, 64 sayfa

Poşetto
Ceren Kurt’un Poşetto adlı kitabı, bir 
naylon torbanın garip yolculuğu üze-
rinden “geri dönüşüm” denen temayı 
ele alıyor. Ceren Kurt’un naylon poşeti 
oldukça sevimli. Rahatsız edici imge-
lere yüz vermeden, ferah, yaratıcı bir 
görsel tasarımla ve tatlı tatlı anlatılan 
hikâyesiyle mesajına doğru ilerliyor. 
Üstelik bu tip hikâyelerde çoğunluk-
la ilk birkaç cümlede şıp diye anladı-
ğımız mesajı ve kolay tahmin edilen 
sonu akla getirmeyen bir kurgu usta-
lığıyla yapıyor bunu. Böylece bildik 
ancak tekrarının gerekli olduğu bir 
hikâye; kurgusuyla, tavrıyla, yumuşak 
bakış açısıyla ve sık rastlanmayan, ko-
laja dayalı görsel tasarımıyla farklılaşı-
yor. Ceren Kurt’un dilsel başarısında 
ise en büyük payı yalın, kolay anlaşılır, 
akıcı anlatımı alıyor. 

Benim Çevre Kitabım
Benim Çevre Kitabım, TEMA Vakfı’nın 
desteğiyle yayımlanmış, okul öncesi dö-
nemdeki ve ilköğretim döneminin ilk 
yıllarındaki çocuğa toprak, su ve hava 
ile ilgili temel bilgileri aktarmada yar-
dımcı olabilecek bir kitap. Kitapta, bu 
temel kavramların ansiklopedik bilgi 
şeklinde verilmesinden kaçınmak için 
farklı bir yöntem izlenmiş. Ailesiyle bir-
likte ormana giden Doğa adlı küçük bir 
kızın gün boyunca ormanda yaşadık-
ları, hayvanlarla kurduğu dostluk an-
latılarak, kavramlar öykü kurgusunda, 
diyalogların içine yerleştirilmiş. Dolayı-
sıyla küçük Doğa, humuslu toprağın ne 
olduğunu bir solucandan, erozyonu Gü-
leç Meşe’den öğreniyor; suyun vazgeçil-
mezliğini ise Yosun Teyze’den dinliyor.

İyi Kitap (5. Sayı)
Ayşe Başçı

Resimleyen: Can Baytak
Kelime Yayınları, 84 sayfa

Cömert Ağaç
Bir çocuk ile ağacın ömür boyu sü-
ren dostluğunu anlatan bir klasik Cö-
mert Ağaç. Dostluk, karşılıksız sevgi, 
fedakârlık gibi temaların yanı sıra in-
san-doğa ilişkisini de merkezine alıyor. 
İçinde oldukça az yazı barındıran bu 
naif öykü her yaştan çocuğa farklı an-
lam katmanları sunacak bir derinliğe 
sahip. Öykü, bakış açısına göre, üzerin-
de konuşulmaya müsait düğüm nokta-
ları sunuyor. Okurlarını doğayla insan 
arasındaki ilişkiye ya da sevginin her 
türüne dair düşünmeye davet ediyor. 

İyi Kitap (5. Sayı)
Kolektif

Çeviren: Y. Işıl Türkşen
Mandolin Yayınları, 156 sayfa

Çocuklar İçin Her Yönüyle  
Çevre Kitabı 

Dokuz farklı bölüme ayrılmış olan bu 
kitap, önce atmosfer, kıtaların oluşu-
mu ve dünyadaki sulardan bahsediyor 
ve bu kısa ön bilgiden sonra yeryüzün-
deki yaşam alanlarına ve buralarda as-
lında yaşaması gerekirken artık yaşa-
yamayan hayvanlara geçiyor. Sonra da 
bizim çevre üstündeki etkilerimizden 
bahsediyor: soyunu tükettiğimiz hay-
vanlar, geri dönüşüm, organik atık-
ları kompostlamak vb. Bu bölümden 
sonra karşımıza “Alternatifler Grubu” 
çıkıyor. Yani güneş enerjisi, rüzgâr 
enerjisi ve organik tarım. Burada bizi 
birkaç çevreci de bekliyor. Ayrıca ki-
tapta kendi volkanını yapmaktan çöl-
leşmenin sonuçlarını görebileceğin 
deneylere, labirentten şifre çözmeye 
kadar farklı bulmacalara değişik etkin-
likler de var. Çocuklar İçin Her Yönüyle 
Çevre Kitabı, alabilecekleri küçük ön-
lemlerle genç okurları çevreci olmaya, 
dünyayı korumaya teşvik ediyor.

İyi Kitap (46. Sayı)
Sheri Amsel

Çeviren: Can Sevinç
Arkadaş Yayınları, 144 sayfa
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İyi Kitap (43. Sayı)
Ceren Kurt
Resimleyen: Ayşe Akıllıoğlu
Elma Çocuk, 40 sayfa

Börtü Böcek Güncesi
Şiirsel Taş Börtü Böcek Güncesi’nde küresel ısınma, nesli 
tükenen hayvanlar, doğa ve insan sağlığı gibi hayati konu-
ları esprili ve sahici bir dille ele alıyor. Romanın kahrama-
nı Çekirge, bir böcekbilimci ve yazar olmaya karar verin-
ce alır eline defteri kalemi, başlar yazmaya Börtü Böcek 
Güncesi’ni. Neler anlatır neler... Dişi sinekler, karıncalar 
ve salyangozlarla ilgili bilimsel araştırmalarını, mutfağı ele 
geçiren karıncaları, boyunu ölçtürmemekte direnen solu-
canları, kedilerin yemeğine dadanan salyangozları... Çekir-
ge bir yandan böceklerle ilgili gözlemlerini bir yandan da 
anne babasıyla, onu sürekli 
kızdıran küçük kardeşiyle, ar-
kadaşlarıyla yaşadıklarını an-
latırken, kaygılarını da ele ve-
rir: Hayvanların neslinin tü-
kenmesinden korkar, küresel 
ısınmanın yaratacağı yıkımın 
farkında olmayanları eleştirir.

İyi Kitap (26. Sayı)
Şiirsel Taş

Resimleyen: Gökçe Akgül
Hayykitap, 160 sayfa

Karbon Günlükleri 2015 
Karbon Günlükleri 2015, Dünya’daki ekolojik sistemin bo-
zulmasıyla insanların karşı karşıya kaldığı felaketleri, Laura 
adındaki lise öğrencisinin kaleminden anlatıyor. 2015 yılın-
da, dünya üzerindeki karbon salınımı tehlikeli boyutlara ula-
şınca, Britanya vatandaşlarına karbon kısıtlamasını getiren 
ilk ülke olur. Bunun insanların hayat tarzında yarattığı de-
ğişiklikler bir yana mesele bununla sınırlı kalmaz. Kuraklık, 

sel gibi çevre felaketleri birbiri-
ni takip edince tüm toplumsal 
yapı kökünden sarsılır. Mülki-
yet hırsının, kâr tutkusunun ve 
sonsuzca tüketme arzusunun, 
gezegeni ve üzerindeki canlıla-
rı ne hâle koyduğunu gözümü-
ze sokan bir roman.

İyi Kitap (24. Sayı)
Saci Lloyd
Çeviren: Nazan Özcan
Tudem Yayınları, 376 sayfa

Haydi
birlikte
soralım

Kısa süre önce tanıştığınız   
ve serinin ikinci kitabı  herkesi 
keşfetmeye çağırıyor. Aradığınız pek çok 

cevabı bu kitaplarda bulacaksınız.

“Renkli ve eğlenceli 
tasarımıyla Acaba Neden?, 

bizi felsefenin, toplum ve 
doğa bilimlerinin kanatlarında 

korkmadan uçuruyor.”
Sema Aslan, İYİ KİTAP
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Onlar kurallar koymaya ve kendilikle-
rinden kurallara uymaya değil, emirler 
ve cezalarla yönetilmeye alışıktırlar. Bu 
yüzden onları başıboş bırakıyormuş 
gibi yaparak emirle yöneten Jack’in 
peşine takılırlar. Jack onlara barınak 
sağlamasa da av yapmayı öğretecektir. 
Meyvelerle beslenen çocuklar ilk kez 
bir canlıyı öldürmeyi deneyeceklerdir. 
Böylece kitabın başında denizin kıyı-
sındaki doğal havuzun sıcağını anlat-
mak için anılan kan (kanının ısısından 
da ha sıcaktı su) anlatıma bulaşacaktır. 

ÇUBUĞA TAKILI KEMİK PARÇASI
Sineklerin Tanrısı birkaç biçimde 

okunacak bir kitap: “İnsan nasıl uy-
garlaştı?” sorusunun yanıtı olarak da, 
“Uygar insan nasıl ilkelleşebilir?” soru-
sunun yanıtı olarak da.

Bir de “İnsan özünde kötüdür,” 
katmanı var. Eğer Domuzcuk, Simon 
ve pek çok kahraman olmasa, toplu-
mun önderi olmak için her kötülü-
ğü kabullenen, kışkırtıcı “Sineklerin 
Tanrısı”nın insanın içinde olduğuna 
inanırdık. Ama o bir çubuğa takılı  
zavallı bir kemik parçasıdır. 

düşer. Ada çok güzeldir. “Burada kum-
sal ansızın bitiyordu. Pembe granitten 
yapıl mış kocaman bir dörtgen, orma-
na, hurma ağaçlarına, kuma, suya hiç 
aldırmadan dikiliveriyor; dört ayak 
yüksekliğinde bir çeşit iskele meydana 
getiriyordu. Üstünde ince bir toprak 
tabakası, yaban otları ve küçük hurma 
ağaçlarının gölgesi vardı. Burada boy 
atmalarına yetecek toprak bulunma-
dığı için, ağaçlar aşağı yukarı yirmi 
ayak yükselince, devrilip ku ruyorlardı. 
Yerde çaprazlama duran bu kütüklerin 
üstüne oturmak çok rahattı. Devril-
meyen hurma ağaçları yeşil bir dam 
gibiydi. Bu damın altına, suyun karışık  
titreşimleri yan sıyordu.”

İNSAN “KÖTÜ” MÜDÜR?
Golding’in adasında “her şey ge-

rektiği gibi”dir. Dünyadaki ilk insanlar 
gibidir bir araya gelmiş olan çocuklar. 
Yalnız “büyükler/yetişkinler” ya da 
“kurallar” yoktur. Kuralları çocuklar 
koyacaklardır. Onlara elebaşılık ede-
cek iki de delikanlı vardır: Ralph ve 
Jack. Bir de bu kalabalığa kurallar ko-
yarak daha iyi yaşama yolları arayan, 
görünüşü gülünç (şişman, miyop, so-
luğu düzensiz) bir çocuk. Onun yal-
nızca takma adını biliriz: Domuzcuk.
Sayısını bilmediğimiz çocuk grubu 
çok eğleneceklerini umdukları ada-
da kurallara uymaktan hoşlanmazlar. 

Kaza geçiren birinin ıssız bir adaya 
düşmesi hem kurtuluştur hem serü-
ven. Robinson Crusoe da böyle kurtu-
lur ölümden. Masal yaratıkları ülkele-
rini dolaşan Gülliver bile başlangıçta 
böyle bir adaya ulaştığını sanır. En-
dülüslü yazar İbn Tufeyl’in yüz yıllar 
önce yazdığı felsefi roman Hayy İbn 
Yakzan’ın bütün bu ıssız ada roman-
larının esin kaynağı olduğu söylenir. 
İskoçyalı macera kitapları yazarı Ro-
bert Michael Ballantyne (1825-1894) 
Mercan Adası ile bu tür romanların 
belki de en iyimserini oluşturmuştur. 
William Golding’in 1954’te yazdığı 
Sineklerin Tanrısı (Lord Of The Flies) 
ise bu iyimser kurgunun nasıl tersine 
çevrilebileceğinin örneğidir. 

Golding (1911-1993) alaycılığını en 
acı çatışmaları anlatırken bile esirge-
meyen bir yazar. Kitabın hemen başın-
da, okul ceketi elinde bir çocuğun or-
mana doğru ilerleyişini anlatışında bir 
kahkaha gizlidir: “Sarışın çocuk durdu, 
farkına varmadan çoraplarını dizlerine 
doğru çekti. Bu hareketle birlikte, bir an 
için, bir İngiliz kasabasına döndü vahşi 
orman.” Uygarlık bir çorabın düzgün 
durması gereğidir, fark etmesek de. 
Yazar böyle küçük ayrıntılar üstüne 
kurmuştur öyküsünü.

Savaşın etkilerinden uzaklaştırıl-
mak istenen 6 ile 14 yaş arasındaki 
bir grup öğrencinin uçağı bir adaya 

Bir gün ıssız bir adada…
Doğadan koparak kurduğumuz uygarlık gezegeni mahvetti. Buna karşılık doğaya dönüş bir ütopya 
olarak uzaktan göz kırpar. Ama doğa ve insan gerçekten bu kadar uyumlu ve “iyilik” saçan bir ikili 
midir? Golding’in klasik eseri Sineklerin Tanrısı’nı tüm kuşaklar okumalı.

 Sennur SEZER

Sineklerin Tanrısı
William Golding

Çeviren: Mîna Urgan
İş Kültür Yayınları, 261 sayfa

Aynanın İçinden



teşkilatı. Halktan çaldığı paraları on-
dan geri alan bir adamın hikâyesine 
karışan çöp çocukların hikâyesi… 

Ekolojik olarak bitmiş/bitirilmiş bir 
toprağın da hikâyesi aynı zamanda. Ne 
kadar çok tüketim, o kadar çok çöp. O 
kadar çöpü nereye dökeceğiz? Derele-
re, denizlere, ormanlara… Sistem; her 
yeri çöpleştirmek için üstüne üstüne 
gelirken, sana benzemeyenler seni yok 
etmek için elinden geleni yaparken, 
kendine yeni çöpler bularak yoluna 
devam etmeye çalışacak. Ama hayır! 
Bu kitaptaki çocuklar buna izin verme-
dikleri gibi sen de vermeyeceksin. Hani 
karakolun penceresinden sarkıtılan 
Raphael’in daha önce burada öldürü-
lenler için de direnmesi gibi. (Bir tiyat-
ro oyununu anmanın tam yeri geldi bu 
vesileyle, okumadan geçme derim: Da-
rio Fo’nun Bir Anarşistin Kaza Sonucu 
Ölümü… Hani şu kahramanı karako-
lun penceresinden aşağı atılan…)

Kitabın farklı bölümlerinde, Yu-
hanna İncili’nde İsa’nın çarmıha geril-
me bölümünde geçen bir cümleyi du-
yacaksın. “Tamamlandı!” Bence kitabı 
bitirdiğinde neyin tamamlandığını an-
lamış olacaksın elbet. Ama en önemlisi, 
Mulligan’ın da hedeflediği gibi yeni bir 
farkındalıkla başka bir zamana başlaya-
caksın. İlk soru’n: Çöplük nerede ?! 

biz; farklı bakış açılarını gösterme-
nin, bir olayın gerçekliğini sorgular-
ken tekillikten uzak durmanın da gizli  
nasihatini alırız. 

Behala’dan üç çocuk… 13-14 yaş-
larındalar ama hayatın çocuk olmala-
rına müsaade etmediği çocuklardan 
onlar. Bir atık diyarı olan Behela’da, 
yani hikâyeye kendinizi kaptırıp ha-
ritada aramaya başlayacağınız yerde, 
sadece karın doyurmak ve ertesi güne 
hasta uyanmamak adına çöp yığınla-
rından çöp toplayarak yaşıyorlar(!); 
o sınırın dışına çıktıklarında tehlike 
olarak düşünülmeleri ve yok edilme-
leri an meselesi. Çöp dağının üstünde 
kancaları ellerinde... Yoksulların çöp-
lerinden çıka çıka hep aynı b.k çıkıyor 
işte. Stuppa! Ama zenginlerin yaşadığı 
bölgeden gelen spesiyal çöplerden bi-
lin bakalım en çok ne çıkıyor? Plastik 
hayatların çöplerinin de bolca plastik-
le dolu olması şaşırtmasa gerek bizi.

ÇÖP ÇOCUKLAR
Sınıf çatışmasını merkeze alarak 

yazıyor eserini Mulligan. Düzenin kü-
çük insanları öğütüp çöplüğe bir dışkı 
olarak nasıl bıraktığını, bir insan için 
başlangıç noktasının ne denli önemli 
olduğunu bir kez daha tüm açıklığıyla 
gösteriyor. Kitabın son cümlesine ka-
dar bir yandan okurken bir yandan da 
çöp kamyonlarının ışığının gözlerinize 
battığını, çöp dağlarının çıplak ayakla-
rınızın altından kaydığını, polis siren-
leriyle birlikte belanın çok yakınınızda 
olduğunu siz de duyumsuyorsunuz. 

Ancak sadece çöp yığınları değil 
ayaklar altından kayan. Tüketilmiş bir 
hayat. Nesnelerin dünyası. Yoksulla-
rın ve zenginlerin nesnesi. Zenginle-
rin dünyasında nesneleşen görevliler. 
Zampata’nın emir kulu olan bir polis 

“İnsana yapılacak en büyük kötülük 
onu bir umudun içine hapsetmektir,” 
diyordu Fransız filozof J. F. Lyotard. 
Onun bu cümlesini metne bir başlan-
gıç olarak alabilir miyim diye bir za-
man düşündüm. Dünyanın şekli belliy-
ken, birileri sürekli üretir birileri sürek-
li tüketirken, birileri çöp yaratır birileri 
çöpleri karıştırırken… Hangisi sizce 
umudun içinde kalakalmıştır, neyi 
inatla umut etmektedir? Ve kimlerdir 
bu umut tacirleri? Lyotard, Postmodern 
Durum (1979) adını taşıyan eserinde 
yeni bir düşünce/yaşam kipinden söz 
ediyor. Buna karşı yapılan itirazların 
yeri bu metin değil elbette. Yine de 
Andy Mulligan’ın kitaplarını -Yaşam 
Tehlikelidir ve Okula Dönüş de dâhil- 
okuyan çocuk/genç okurun, birbirine 
benzemez dünyalar duygusunu ete 
kemiğe büründürmek için bu okuma 
pratiklerinden de geçeceğini hayal et-
memizin bir mahsuru yoktur sanırım. 

ATIK DİYARI BEHELA
Andy Mulligan Çöplük’ü kurgu-

larken, sıklıkla karşılaşmadığımız bir 
matematik kullanmış. İlk olarak, kur-
gunun hareketliliği ve anlatıcıların aynı 
zamanda olay kahramanları olarak 
farklı bölümlerde söz almaları özel bir 
durum yaratıyor. Tek anlatıcılı ya da 
birinci tekil ağızdan yazılmış metinlere 
alışık olan okurları daha fazla heyecan-
landırabilir bu hâliyle kitap. Kaldı ki 
Mulligan kitabın bütününde hissettir-

diği benzemez dünyaların varlığını 
ortaya koyarken tarafını da belli 

etmekten çekinmemiş. Üç 
sıkı delikanlı olan Raphael, 

Gardo ve Sıçan’ın anlatıcı 
rolünü üstlenerek farklı 

açılardan olayları değer-
lendirmesinin ardında 

Çöplük nerede?
Tüm eserlerinde yaşama farklı bir açıdan bakmanın, okurlarına da bu farklı açıdan baktırabilmenin 
peşinde olan Andy Mulligan’ın üçüncü kitabı Çöplük çıktı. Bir çöplüğün içinde, çöplerle hayatta 
kalmaya çalışan çocukların katman katman açılan öyküsü bu. 

Betül DÜNDER

Çöplük 
Andy Mulligan

Çevirmen: Arif Cem Ünver
Tudem Yayınları, 216 sayfa 
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yaparsa yapsın, üçlemenin son kitabı 
olan İnsan Denen Canavar’da öykü-
nün ana eksenini oluşturan ve gezege-
nin yerel halkı Mankların da karıştığı 
sıcak savaşa engel olamıyor. 

Patrick Ness, Kaos Yürüyüşü’nde 
yanıtlanmayı bekleyen çok temel so-
rular soruyor aslında. Gözü doymaz 
insanın sonu gelmez hırsları, üzerinde 
yaşadığımız gezegenin iliğini kemiğini 
kurutmaya yüz tuttuğunda bir başka 
gezegende koloni kursaydık, egemen 
olma dürtümüzü, barbarlığımızı da 
yanımızda mı götürürdük? Bu yeni 
dünyayı, üzerindeki canlılarla birlikte 
sömürecek yeni bir mecra olarak mı 
görürdük? İnsan barışçıl yaşama iradesi 
gösterebilen bir tür müdür, yoksa can-
lılar içindeki yerini, kendini en üst ba-
samağa yerleştirdiği hiyerarşik sistem 
içinde kodlamaya mı güdümlüdür?

Üçlemede okurun kafasını bu 
soru işaretleriyle dolduran yazara biz 
de Kaos Yürüyüşü’yle, distopyalarla, 
gençlere ve gençlik edebiyatına bakı-
şıyla ilgili birkaç soru yönelttik.

Kaos Yürüyüşü üçlemesi son 
derece akıcı, incelikli bir kurguya 
sahip. Kurgu üzerinde nasıl çalıştı-
nız? Öncesinde ayrıntılı bir sinopsis 
hazırladınız mı ve Umut Bıçağı’nı 
yazarken bir üçleme şeklinde deva-
mının geleceğini biliyor muydunuz? 
Bir kitabı yazmaya başladığınızda 
son satırı bilerek ilk cümleyi yazdığı-
nızı söylüyorsunuz. Bu, üçleme için 
de geçerli mi?

Söylediğim şey üçleme için de ge-
çerli. İlk kitabı yazmaya başladığımda 
her üç kitabın da son satırının ne ola-
cağını biliyordum! İsterseniz benim 
tuhaflığım diyelim ama yazma süre-
cimi kolaylaştırıyor böyle olması. Fa-
kat yazmadan önce kesinlikle ayrıntılı 
bir sinopsis hazırlamıyorum. Nereye 
varmak istediğime dair kafamda belli 
belirsiz bir fikir oluşuyor, genellik-
le bana heyecan verici gelen üç dört 
sahne şekilleniyor ve böylece yazmaya  

başlıyor. Bir salgın hastalığın zama-
nında kadınları kırıp geçirdiğini, er-
kekleriyse tuhaf bir sekelle baş başa 
bıraktığını öğreniyoruz: Prentisstown 
halkı, yani erkekler, birbirlerinin iç 
seslerini, akıllarından geçen düşün-
celeri duyabiliyor; dahası hayvanların 
çıkardığı sesleri de bir tür konuşma 
olarak algılıyor. Dolayısıyla düşünce 
mahremiyetinin olmadığı bir yer bu-
rası. Kasaba halkının en genç bireyi 
Todd’un çocukluktan erkekliğe adım 
atmasına sayılı gün var. Ancak Todd 
kendisini kuşatan sesler kalkanında 
bir “delik” ile karşılaşınca, hayatının 
tehlikede olduğu gerekçesiyle apar to-
par kasabadan uzaklaştırılıyor. 

Umut Bıçağı aslında bir kaçış öy-
küsü ve bu kaçışta Todd’a, kitabın  
başında ses kalkanında bir delik ola-
rak hissettiği, yeni yerleşimcilerin ön-
cülerinden Viola eşlik ediyor. Öykü 
ilerledikçe Prentisstown’un resmi ta-
rihiyle ilgili yalanları ve erginlenme 
ritüelinin aslını öğreniyoruz. Todd ile 
Viola, bir yandan hayatta kalma mü-
cadelesi verirken bir yandan da nefret 
ve intikam duygularının körüklediği 
öldürme dürtüsüne kapılmamak için 
içsel bir mücadele veriyor. İlk kitabın 
belki de en can alıcı noktası “öldürmek 
ya da öldürmemek ikilemi”. 

Üçlemenin ikinci kitabı Sorgu ve 
Yanıt’ta öyküye iki güçlü karakter 
daha katılıyor: Başkan Prentiss ve Şi-
facı Coyle. İki liderin öncülüğünde 
gelişen, ön planda cinsiyete dayalı bir 
kutuplaşmaya tanık oluyoruz. Ancak 
yazar bu kutuplaşmanın bir ucuna sa-
vaşçı ve saldırgan kimliğiyle erkekleri, 
yani Sorgu’yu, diğer ucunaysa şifacı 
ve yeni bir düzenin savunucusu kim-
liğiyle bir gerilla örgütlenmesi kuran 

kadınları, yani Yanıt’ı yerleştirirken, 
erk kavgasının özde cinsiyet ta-

nımadığını da vurguluyor. İki 
arada bir derede kalan Todd 

ve Viola ise bu kitapta, taraf 
olmaksızın uzlaşı ve barış 
sağlama mücadelesi ve-
riyor. Ancak iki genç ne 

Gençlik çağında okunan distopya-
ların yeri ayrıdır. Var olanı değiştirme 
dürtüsü, kendini ve dünyayı anlama 
çabası, anlaşılmıyorum kaygısı, hoş-
nutsuzluk, isyan, karamsarlık, huzur-
suzluk, gerilim... Bu karmaşanın bütü-
nünü edebiyatta en iyi karşılayabilecek 
tür distopya olsa gerek. 

Bir dönemin gençliği Orwell’in, 
Huxley’nin, Bradbury’nin, Zamyatin’in 
distopyalarını heyecanla okudu. Bun-
ların üzerine -elbette ki eskilerini te-
davülden kaldırmaksızın- günümüz 
kuşağının yeni distopyaları eklendi. 
Patrick Ness’in Kaos Yürüyüşü üçleme-
si de bu yeni kuşak distopyalar arasında 
dikkat çekiyor. 

Kaos Yürüyüşü’nde Ness, insan 
doğasını sorgulayan ve bu doğanın 
birbirine karşıt veçhelerini olanca çıp-
laklığıyla gözler önüne seren bir öykü 
anlatıyor. Aslında birbiriyle son derece 
ilintili türcülük, sömürgecilik, ekolojik 
katliam, soykırım, patriarkal düzenin 
hâkimiyeti, erk kavgası gibi temalardan 
hareketle insanı doğadan, içinde yaşa-
dığı toplumdan, hatta kendi kimliğin-
den ve yaşamdan soyutlayan özelliklere 
eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşıyor. 

Üçlemenin ilk kitabı olan Umut 
Bıçağı’nda öykü yalnızca erkeklerin ya-
şadığı bir kasaba olan Prentisstown’da 

İnsan nedir?
Patrick Ness, Kaos Yürüyüşü üçlemesinde türcülük, sömürgecilik, ekolojik katliam, soykırım, patriarkal 
düzenin hâkimiyeti gibi temalardan hareketle insan doğasını sorgulayan ve bu doğanın birbirine karşıt 
veçhelerini olanca çıplaklığıyla gözler önüne seren bir öykü anlatıyor. 

Şiirsel TAŞ
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başlıyorum. Bir yanıyla ürkütücü ama 
aynı zamanda eğlenceli.

Çocukluk çağını geride bırak-
mak ve masumiyeti kaybetmek hem 
Kaos Yürüyüşü hem de Canavarın 
Çağrısı’nda rastladığımız ortak te-
malar. Kaos Yürüşü’nde ana karak-
ter Todd, erginlenme ritüeli gereği 
birini öldürmek zorunda. Canavarın 
Çağrısı’ndaysa Conor annesinin ölü-
münü kabullenerek çocukluğunu ge-
ride bırakıyor. Ölüm ve büyümek... 
Sizce bu iki kavram birbiriyle bağ-
lantılı mı?

Bence çocuklar ve gençler ölüm 
üzerine epeyce düşünüyor. Gençlik çağı 
tam da tabuların zorlandığı bir dönem 
ve ölüm hepimiz için en büyük tabu. 
Doğrusu, ben de bu meseleleri ciddi-
yetle ele almayı kendi sorumluluğum 
addediyorum. Mademki siz bu konular 
üzerinde düşünüyorsunuz, o zaman 
hadi konuşalım diyorum. Bu aslında 
okura saygı göstermenin bir biçimi.

Ana karakter Todd karşımıza “se-
çilmiş, özel insan” olarak çıkıyor. Ama 
aslında ne yaparsa yapsın hep Vio-
la uğruna, onu korumak, kollamak 
adına yapıyor. İkilinin arasındaki 
duygusal ilişki öykünün merkezinde 
yer alıyor; oysa üçleme sömürgecilik, 
soykırım, toplumsal cinsiyet gibi can 
alıcı toplumsal meselelere el atıyor. 
Bu durum biraz çelişkili değil mi?

Bir öykü ille de tek bir konu üze-
rinde şekillenmek zorunda değil ki! 
Düşüncenize katılmıyorum. Kesin-
likle çelişkili bir durum değil. Bir dizi 

meseleyi kurcalarken duygusal bir 
ilişkiden yola çıkabilirsiniz. Sanat da 
çoğunlukla bunu yapar zaten. Ve bu-
nun çelişkili olduğuna dair herhangi 
bir düşünce gençlik edebiyatının yan-
lış anlaşılmasından kaynaklanır. 

Üçlemenin üçüncü kitabı olan 
İnsan Denen Canavar’da canavar 
ruhlu insanlar var, son kitabınız Ca-
navarın Çağrısı’ndaysa insanî ruh 
taşıyan bir canavar yaratmışsınız. 
Bu bizi klasik anlamda iyi-kötü kar-
şıtlığının yıkıldığı bir noktaya geti-
riyor. Gençler için yazarken özellik-
le dikkat ettiğiniz bir husus mu bu?

Bence karmaşık yaratıklar olduğu-
muzu ve aynı anda, her biri kendine 
has farklı şeylere inanabildiğimizi id-
rak ettiğimiz noktada birer yetişkin 
hâline geliyoruz. Kitaplarımdaki ka-
rakterleri gerçek ve karmaşık kılabil-
mek, siyah-beyazdan ibaret olmayan 
dünyalar yaratabilmek için gerçekten 
de çok çabalıyorum. Çünkü gerçek 
hayat da siyah-beyaz değil.

Kaos Yürüyüşü üçlemesi disto-
pik bir dünyada geçiyor. Severek 
okuduğunuz distopyalar hangileri? 
Gençler için “uygunsuz” kitaplardan 
oluşan bir listeniz var: Salinger’ın 
Çavdar Tarlasında Çocuklar’ı, 
Bram Stoker’ın Drakula’sı ve Tom 
Robbins’in Parfümün Dansı gibi... 
Gençler için böyle bir “uygunsuz 
distopyalar” listeniz de var mı?

Aslına bakarsanız yok. Sanırım, 
distopyaların çoğu temelde gençlik 
döneminde hissettiklerimizle ilgili, o 

yüzden hangisi olursa olsun distopya 
okumaları beni sevindirir. Öte yandan 
gençlere kitap tavsiye etmekten nefret 
ediyorum, çünkü ben o yaşlardayken 
birinin bana kitap tavsiye etmesinden 
çok, kitapları kendim keşfetmeyi se-
verdim. O zaman sanki kitap size daha 
fazla aitmiş gibi hissediyorsunuz. Sahip 
olmaya dair hoş bir duygu bu.

“İlginç, meraklı, duyarlı, zeki, 
sevecen, komik, sorgulayan, hari-
kulade...” Günümüz gençlerini bu 
sözcüklerle tanımlıyorsunuz ve ko-
nuşurken de hep gençlerden yanası-
nız. Yaptığımız en kötü şeyin, “onlar 
hakkında konuşurken işe hep olum-
suz tarafından bakmamız” olduğu-
nu söylüyorsunuz. Evet, ama hepi-
miz bir zamanlar gençtik. O yıllara 
dair belleğimiz ne zaman siliniyor 
dersiniz? Ve siz kendi belleğinizi na-
sıl koruyorsunuz? 

Hiçbir fikrim yok açıkçası. Belki 
de insanlar gençlik çağını, o yıllarda 
çok münasebetsiz oldukları için unu-
tuyorlar. Belki de böyle olması gerek 
ama şu an genç olanlara, yaşadıkları 
dönem hayatlarının önemli bir parça-
sı değilmiş gibi davranmak da büyük 
haksızlık. Gençler değişimi temsil 
ediyor, bizse değişimden korkuyoruz. 
Gençlik yıllarımı gayet iyi hatırlıyo-
rum (sanırım yazarların çoğu hatırlar; 
muhtemelen yazarlığa da o yıllarda 
başlamışlardır), o nedenle de müm-
kün olduğunca anlayışlı ve sevecen 
olmaya gayret ediyorum. Ve bir kez 
daha söyleyeyim onlara saygı duyuyo-
rum. En önemlisi de bu bence.

Kaos Yürüyüşü 1 – Umut Bıçağı
Patrick Ness

Çeviren: Kerem Işık
Delidolu Yayınları, 472 sayfa

Kaos Yürüyüşü 2 – Sorgu ve Yanıt
Patrick Ness

Çeviren: Kerem Işık
Delidolu Yayınları, 512 sayfa

Kaos Yürüyüşü 3 – İnsan Denen Canavar
Patrick Ness

Çeviren: Kerem Işık
Delidolu Yayınları, 608 sayfa



32


