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Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi

‘Neden’ diye
sormak çok güzel

Filozof Çocuk serisinin yazarı Oscar Brenifier
Türkiye’deydi. Çocuk yazarımız İnci Özgür, tam
da serinin mantığına uygun olarak Brenifier’i soru
yağmuruna tuttu... Ortaya ilginç bir söyleşi çıktı.

Bana bir şey oldu. Bir arkadaşım
var. Sanırım adını buradan yazmamalıyım. Onu görünce elim ayağım
birbirine dolanıyor, kalbim deli gibi
çarpıyor. Hep ama hep onu düşünüyorum. Evde her fırsatta ondan söz etmeye başladım. Annem de en sonunda dayanamayıp “Kızım yoksa sen âşık
mı oldun?” deyiverdi. Yoksa ben âşık
mı oldum? Aşk böyle bir şey mi? Âşık
olunca insan böyle mi olur? Peki şimdi
ne olacak sizce?
Bazen çok seviniyorum, bazen çok
üzülüyorum. Sanki içim dışıma çıktı.
Duygularımı kontrol edemiyorum. Bı-

rakın kontrol etmeyi, ben zaten duygularımın pek çoğunu tanımıyorum.
Anneme gidip “Başkalarıyla konuşuyor benimle ilgilenmiyor,” deyince gülüp “Kıskanç İnci,” diyor. Ben kıskanç
mıyım, peki insan sevince kıskanç olur
mu?
Dertleşmek için Aslı Abla’ya gidince o da bana Duygular Nedir? adlı kitabı verdi. “Oku bakalım belki kendini
daha iyi tanırsın, duygularını anlarsın”
dedi. Ben de böylece Filozof Çocuk’la
tanıştım. Kimseye soramadığım sorularıma yanıtlar buldum, başka sorular
sordum, kısacası hâlâ âşığım, ama artık
kafasında sorular olan ve bol bol düşünen bir âşığım. Eh, hem düşünmek
çocuk işi bir şey değil mi?
Derdime deva olan Aslı
Abla beni hayatımın en zor
görevlerinden birine,

Bu ay İyi Kitap’ta...
Malum, şubatın on dördü Sevgililer Günü
olarak kutlanıyor. Tüketim toplumunun aracı
haline gelmiş olsa da bu gün, hayatın hay
huyu içinde durup aşkı düşünmemize neden
olduğunu inkâr edebilir miyiz! Peki ya aşkın,
özellikle de çocukluk, gençlik aşklarının çoktan kaybettiğimiz masumiyetin bir tezahürü
olduğunu! Aşkın bir yanının hep çocuk
olduğunu, çocuk kaldığını…
İşte tam da bu nedenle İyi Kitap olarak
tüketim toplumuna kitap tüketerek (!)
katkıda bulunalım, Sevgililer Günü bahanesiyle içinden sevgi ya da aşk geçen kitaplara,
sevmeyi ve sevilmeyi anlatan eserlere göz
atalım istedik. Kimimiz aşkı yücelttik,
kimimiz Şubat’ın aşkı kalbe ve güle hapseden
on dörtsel yaklaşımını eleştirdik. İlk aşka
eğilen de oldu aramızdan, sevgi deyince
ilk elde ebeveyn çocuk sevgisini anlayan
da. Sevgi, aşk denince işin içine cinselliğin
girmesi de kaçınılmazdı... Ortaya her zamanki gibi kaydedeğer kitaplarla dolu ilginç
bir dosya çıktı.
Birinci yaşımızı kutlayacağımız gelecek
sayımızda buluşmak üzere…

Filozof Çocuk dizisinin yazarı Oscar
Brenifier ile röportaj yapmaya gönderdi. Tabii Fransızca bilmediğim için
Mine Abla’yı da benimle birlikte.
Çok heyecanladım. Fransızca bilmiyorum, nasıl anlatacağım kendimi
diye korktum. Röportaj başladıktan
sonra Oscar’ın son derece canayakın
biri olduğunu, çocukların düşüncelerine, sorularına ve yanıtlarına çok
ilgi gösterdiğini anlayınca oldukça rahatladım. İşin sırrı burada mı acaba?
Neyse ben şimdi Oscar’a sorduğum
sorulara döneyim.
Çocuklara felsefeyle öğretmek
nereden aklınıza geldi?
Başından beri felsefi pratik üzerine
çalışıyor ve felsefeyi herkese nasıl ulaştırabileceğimi düşünüyordum. Kafamda herkesin felsefe yapmasını sağlamak

için fikirler vardı. Yaklaşık on iki yıl
önce, büyük kızım anaokuluna başladığında onun okulunda üç-beş yaşlarındaki çocuklar için felsefe atölyeleri
yapma önerisinde bulundum. Okulun
bütün çocuklarıyla ve öğretmenleriyle
çalışmalar yaptım. Sonunda yaptığım
çalışma üzerine bir rapor yazdım.
Okulun müfettişi bana çok sinirlendi
çünkü ben ona göre öğretmenleri eleştiriyordum. Raporumda öğretmenlerin çocukları düşündürmekte zorlandıklarından söz ediyordum.
O okul bana bir daha gelmememi
söyledi ama başka okullar yaptığım çalışmayı duymuşlardı ve benim onlarla
çalışmamı istediler. Ve giderek ünlü
oldum. O sırada editörüme çocuklar
için felsefe kitapları yapmayı önerdim.
Yetişkinlerle felsefe çalışmakla
çocuklarla felsefe çalışmak arasında
nasıl bir fark var?
Kitaplardaki sorular temel sorular.
Yetişkinler ya da çocuklar için değişmiyor. Büyükler bu soruları cevaplamaya korkuyor. Ben çocuklara basit
sorular soruyorum. “Sen kimsin?”,
“Ne yapıyorsun?”, “Ne istiyorsun?”
gibi sorularla zaten felsefe yaparız. Bu
Sokrates’ten bu yana birçok felsefecinin yaptığı bir şey.
Yani çocuklarla felsefe çalışmak
Sokrates’in bulduğu bir şey mi?
Sokrat bunu çocuklar için değil,
tüm insanlar için kullanıyor.
Düzenlediğiniz atölyelerde çocuklarla neler yapıyorsunuz ?
Çocuklara şöyle bir soru soruyorum: “Anne ve babana ne borçlusun?”
Birinci cevap: Hayatımı borçluyum. İkinci cevap: Onlara saygı borçluyum. Üçüncü cevap: Onlara hiçbir

şey borçlu değilim. Bunlar birbirlerinden farklı cevaplar. Doğrulanmaları
gerekmiyor. Açık, net, kısa cevaplara
ihtiyacım var.
Çocuklarla çalışmaya başladıktan sonra onlarda ne gibi değişiklikler oluyor?
Çocuklar önce duruyor, sonra düşünmeye başlıyorlar. Ama tartışmayı,
dinlemeyi pek de bilmiyorlar. Çocukların düşünmeye cesaret edebilmeleri ve yetişkinlerin ne düşüneceğini
önemsemeden kendilerine ait bir yargı
cümlesi kurabilmeleri için onlara yardım etmek gerekiyor.
Öyleyse çocuklar önce kendi içlerinde sonra da birbirleriyle tartışmayı öğreniyorlar, doğru anlamış
mıyım?
Evet. Bu eleştirel düşünmenin başlangıcı. Bu aynı zamanda bilimsel bir
yöntem. Önemli olan bu yöntemi basitleştirmeyi amaçlamak.
Çocukların dünyasını bilgisayar
oyunları, televizyon ve kitaplar belirliyor. Bunlar eleştirel düşünmeye
yardımcı olabilir mi?
Her şey düşünmek için bir araç
olabilir. Mesela futbol düşünmeye engel olabileceği gibi, içindeki gerçeklik
prensibi ve sorumluluk alanları nedeniyle yeni düşünme alanları da yaratabilir.
Çocuklar zaten ‘neden’ demeyi
biliyor. Ama anne babaları bundan
çok sıkıldığı için onları yanıtlamıyor.
Acaba bu, çocukların düşünmeyi öğrenmesini engelliyor mu?
Neden sorusunu yanıtlarken yetişkinlerin dört davranışı var. İlki en
sık karşılaşılan “vaktim yok, başkasına
sor” demek. İkincisi kısa ve çabuk cevaplar verip çocuğu başından savmak.
Üçüncüsü bu soruları çok sempatik
bulup her yerde anlatmak. Dördüncüsü de sorduğu soruyu önce kendisinin
yanıtlamasını istemek. Böylece çocuk
tartışmayı ve kendi düşüncelerini
oluşturmayı öğreniyor. Bu oldukça vakit alan, zor ve sabır isteyen bir şey.
Kitaplarınızı okuduğumda arabada arka koltukta oturuyordum
ve okuduklarım karşısında sürekli
içimden kahkaha atmak geliyordu.

Annemden ve babamdan biraz çekiniyordum da. Annem neden güldüğümü sorunca, ona “Hayatımda bana
sorulan en ilginç soruları okuyorum
da onun için,” dedim. Ama annem de
babam da kitabı okumadığı için neye
güldüğümü, neden bu kadar mutlu
olduğumu pek anlamadı. Ama sanırım ben uyuduktan sonra onlar da
okudu.
İşte bu kitapların gerçekliği bu. Bu
ilk kez olmuyor, bu tarz şeylerle hep
karşılaşıyorum. Çocukların bildiği
ama kimsenin onlarla bunları konuşmadığı şeyler bunlar. Duygular kitabında çocukların bazen annelerine
sarılmak istemediği de ortaya çıkıyor,
böyle hisseden bir çocuk kendisini
anlayan birini görünce seviniyor. Çocuklar bazen annelerinin onlara sarılmasını istemez ama bunu yüksek sesle
söyleyemez. İşte bu kitaplarda çocukların kendi duygularını daha iyi ifade
etmeleri olanağı ortaya çıkıyor.
Sizi tanıdığım için çok sevindim,
yazdıklarınız için ve bize düşünmeyi
öğrettiğiniz için teşekkür ederim.
Not: Asıl teşekkür Mine Olgun’a. O
olmasaydı ben bu röportajı yapamazdım. Sadece Fransızca çeviri yapmakla
kalmadı, sıkıştığım yerlerde bana yardım da etti.

İnci ÖZGÜR

cocukyazar@hotmail.com
Duygular Nedir?
Oscar Brenifier
Resimleyen: Serge Bloch
Çeviren: Ayşen Türkmen
Tudem Yayınları / 96 sayfa
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Güle güle Dinçer Abi...

Nareg BARAN

Çocuk edebiyatının değerli emekçilerinden Dinçer Sezgin’i geçtiğimiz ay kaybettik. Edebiyattaki yeri
doldurulamayacak Sezgin’in gidişiyle herkesten bir parça koptu; ama en çok da İzmirliler’den…

“su sızdı denize / bulutun gölgesi büyüdü / tenime yağmur değdi / ellerimi
en önce sardunyalar beğendi” diyordu
bir şiirinde Dinçer Sezgin… Şiirinin
adı Yağmurla Geldim’di. Ve yağmurlu,
soğuk bir Ocak günü ayrıldı (!) aramızdan. 19 Ocak 2010 günü vefat eden yazar, bir röportajında da söylediği gibi,
bakmaya doyamadığı Ege Denizi’ni ve
kapılıp sürüklendiği İzmir esintilerini
öksüz bıraktı.
1939’da İzmir’de doğdu Dinçer
Sezgin. Aydınlık geleceğin en önemli eğitimcilerini yetiştirmiş öğretmen
enstitülerinden biri olan Çanakkale
Öğretmen Okulu edebiyat bölümünü
bitirdi ve öğretmenlik yapmaya başladı. Dokuz yıl sonra kariyer çizgisini televizyona çeviren Sezgin, uzun
yıllar TRT’nin kültür programlarının
prodüktörlüğünü yaptı. İlk yazısı (Tekerlemeler) 20 yaşındayken Türk Dili
dergisinde yayımlandı. Bu yazıyla birlikte içindeki yazma aşkı tutkuya dönüştü. Hastalanıp yatağa düşene kadar
yazmaya devam etti. Edebiyatçılığının yanı sıra birçok dergi ve gazetede
makaleler yayımladı. En son Radikal
Gazetesi’nde her cumartesi İzmir Esintileri adlı köşesinde, okuyucularına
güncel meselelerden sanata kadar farklı konularda fikirlerini sunuyordu. Her
zamanki gibi, üslubu alaycı ama alayı
kıvrak zekâsı ve kaleminden dökülen
yazılardı bunlar…
Yazarın en çok ürün verdiği alan
öykü ve denemeler olsa da şairliği es

geçilemez bir önem arz
eder. Şiirlerini okuyanlar
mutlaka hüzün ve yalnızlık duygularını hisseder.
Kendisi de inkâr etmez
bunu, üstüne üstlük “sadece sanatın değil, insanın
da acıdan ve hüzünden
meydana geldiğini” düşündüğünün altını çizer
söyleşilerinde… Ve ekler:
“İçinde hüznün var olmadığı bir şiir düşünemiyorum. Yalnızlık olmasaydı
insanların şair olabileceklerine de inanmıyorum.”
KENDİ ÇOCUKLUĞUNA DOĞRU
Sezgin en son Sır Gecesi’nde topladığı öykülerle buluşmuştu okurlarıyla.
Yazar, çocuklar için de öykü ve roman
türünde eserler vermişti. Düş Sokağı
Çocukları, Çılgın Geliyor ve Lastik Top,
kendi çocukluğuna doğru da çıktığı
içsel yolculukların dışavurumlarıydı
aslında. Hele Lastik Top, üzerine epey
konuşulması gereken bir öykü kitabı.
Çünkü tıpkı edebiyatı gibi Sezgin’in
yürek burkan gerçek bir anısına dayanıyor kitabın hikâyesi… İkinci Dünya
Savaşı yıllarında, memlekette ekmeğin
karneyle dağıtıldığı zor zamanlarda,
elinde kâğıttan yapma toplarla lokma
taşlı Ege sokaklarını arşınlayan bir
çocuktur Sezgin. Futbol oynamaya bayılır. Yoksulluk sebebiyle, oturdukları
mahallede ancak birkaç kişinin lastik
topu vardır. Elinde topuyla salınan bu
çocuklara herkes özenir. Günlerden
bir gün küçük Dinçer’in de bir lastik
topu olur. Ama sert mizaçlı babası, oynamasını bilmez ya kaybeder ya patlatır diye topu elinden alır. Dinçer de
babasına içlenir, küser. Bir gün babası
oğlunu yanına çağırıp ayakkabı derileri kullanarak, bir futbol topu gibi kapladığı lastik topunu Dinçer’e geri verir.
İşte o an küçük çocuk babasının hiç
unutulamayacak, özel bir baba olduğunu anlar. Lastik Top, yazarın babasına,
zorluklara karşın keyifle anımsadığı
çocukluğuna iade-i itibar niteliğinde.
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Çılgın Geliyor ise, apartman katlarına sıkışıp kalan evcil hayvanların gözünden modern şehir insanlarının halini gözler önüne seriyor. Yazar, Çılgın
adındaki köpeği sahiplenen, ama günlük hayat koşuşturmacasında onunla
ilgilenemeyen modern şehirli aile üzerinden hayatın gerçekleri ve hayvan
sevgisi üzerine sürükleyici bir hikâye
fısıldıyor; yine özenle seçtiği sıcak ve
yumuşak ifade biçimiyle kuşkusuz…
Düş Sokağı Çocukları’nda ise iyi
niyetli insanların yaşadığı ve birbiriyle dayanışma içinde ürettiği, geliştiği
hayali bir sokağı, ‘Düş Sokağı’ sakinlerini anlatarak, büyük şehirlerde ancak
birbirine yabancılaşarak birey olabileceğine koşullandırılan çocukları komşuculuk oynamaya davet ediyor âdeta.
İzmirliler bilirler, her yıl kitap fuarında okuyucusuyla buluşurdu Dinçer
Sezgin. Onu görmek ve tanışmak için,
yazdığımız iki satırı eline tutuşturmak
için yanıp tutuşurduk. İşte bu nedenle
okuldan kaçmalarımızın en masumları, kitap fuarı zamanlarına denk gelirdi. Dinçer Sezgin, bütün içtenliğiyle
dinlerdi bizleri, hatta yazdıklarımızı
okuyup yorum yaptığı olurdu… Edebiyat içinde yeri doldurulamayacak
Dinçer Sezgin’in. Bütün Türkiye’nin
canını yaktı ölümü. Ama İzmirliler’in
canının, çocukluğunun bir parçasını
aldı götürdü…
Lastik Top
Dinçer Sezgin
Resimleyen: Mertcan Mertbilek
Tudem Yayınları / 104 sayfa
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Bir an önce
büyüsene çocuk!

Aslı TOHUMCU

Hiç, bir çocuğun sevgisi anne babasının ona duyduğu sevgiyle yarışabilir mi! Diyelim ki yarıştı,
galip gelebilir mi! Bil Bakalım Seni Ne Kadar Seviyorum adlı resimli kitap, uykudan önce bu soruları
soruyor tatlı tatlı.
Şu yaşıma geldim, hâlâ sık sorduğum bir sorudur: “Beni ne kadar
seviyorsun?” Eşe dosta, aile fertlerine
ve duygularıyla ilgilendiğim cümle
mahlukata. Şakayla karışık olsa da, laf
olsun diye sormam bu soruyu, alacağım yanıtta belirtilecek miktara ya da
sevginin şekliyle ilgili tarifin yaratıcılığına karşı ciddi bir merak duyarım.
Aldığım yanıtları kolay beğenmediğimi söylememe gerek var mı!
Anne olduğumdan beri, tam da
bu sebeple, aldı beni bir endişe. Ya
kızım da sorarsa bana aynı soruyu!
Hastanede başkasının çocuğuyla karışmadıysa, kaçış yok, soracak elbet.
Yıllardır beğenmediğim yanıtlar kıymete binmesin mi bir anda!
Bakıyorum sözlüğe, insanı bir
kimseye ya da şeye karşı yakın ilgi
ve bağlılık göstermeye yönelten içsel
duygu, sevme duygusu yazıyor ‘sevgi’
kelimesinin karşısında. Bu tanımlama/açıklamadaki ‘içsel’ kelimesi epey
bir dikkatimi çekiyor. İnsanı içsel bir
şeyi dışsallaştırmak zorunda bırakan
bu soruyu farklı bir ışıkta inceliyorum
bu defa. Senelerce darlanmalarına neden oldum ya insanların, işte benim
cezam da bu diye düşünerek.
Neyse ki edebiyat var! Kuzey İrlandalı bir adamın, Sam McBratney’in
yazdığı bir öykü, Bil Bakalım Seni Ne
Kadar Seviyorum, imdadıma yetişiyor.
Bu resimli öykünün dünya çapında bir
milyondan fazla satması boşuna değil!
McBratney’in az lafla çok şey söyleyen
bu öyküsü, insanlık halleriyle ilgili
durumları hayvanlar üzerinden anlatmayı tercih eden ve sanatında hayvanlardan ilham alan, kendisi de bir ço-
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cuk kitapları yazarı olan çizer Anita
Jeram’ın çizimleriyle tam bir şölene
dönüşmüş. Şölen de laf mı, şimdiden
bir klasik!
SEVGİ ÖLÇÜLEBİLİR Mİ!
Nedenini biraz açacak olursak…
Küçük Tavşan, Büyük Tavşan’ın upuzun, kahverengi kulaklarını sıkıca tutar iyice duysun diye söyleyeceklerini
ve “Bil bakalım seni ne kadar seviyorum?” diye sorar. “Bunu bilmem çok
zor,” diye yanıtlar onu Büyük Tavşan.
Ne kadar da doğru bir yanıttır! Küçük Tavşan başlar sevgisinin miktarını
Büyük Tavşan’a anlatmaya çalışmaya. Kollarını iki yana açar önce, “Bu
kadar!” der. Ama Büyük Tavşan’ın
kolları onunkilerden uzundur. Yetişebildiği en yüksek yeri gösterir, ama,
söylemeye gerek var mı, Büyük Tavşan
daha yükseğe erişebilmektedir. Küçük
Tavşan aklının ve bedeninin elverdiği
türlü şekilde göstermeye çalışır sevgisinin büyüklüğünü, derken yorulup
uyuyakalır.
Sevgi kolaylıkla ölçülebilecek bir
şey değil elbette. Bil Bakalım Seni Ne
Kadar Seviyorum’un en temel mesajı
bu olsa gerek. Ama tek başına bu mu?
Bence hayır. Çocuğunuza onu ne ka-

dar sevdiğinizi anlatmanıza yardımcı
olması, sevgiyi göstermenin çok çeşitli
yolları olduğunu (ve bunun yapmanın eğlenceli olduğunu), duygularını
çekincesiz ifade edebileceğini göstermesi açısından da önemli bir öykü.
Kim bilir, belki duygularını göstermek konusunda beceriksiz anne babalara da ilaç gibi gelebilir.
Anita Jeram’ın pastel tonlardaki kahverengi ve yeşilleri ağırlıkla
kullandığı desenleri gerçekten harika. Özellikle de yavru tavşanın,
babasınınkilere (öyküde buna dair
bir ifade yok ama nedense ben çizimlerden Büyük Tavşan’ın bir baba
tavşan olduğu sonucuna vardım, dileyen anne tavşan da diyebilir tabii.)
üstün gelecek yanıtlar ararkenki yüz
ifadelerine diyecek yok! Jeram şüphesiz çok canayakın ve sevimli bir iş çıkarmış!
Çocuğuyla birlikte uykudan önce,
uykuya ayartıcı bir okuma yapmak,
bir kulak ve göz şöleni çekmek isteyen
ebeveynlere bu naif öyküyü ısrarla salık veririm. Şahsen ben, kendi kızımın
bu kitabı okuma çağına gelmesini ve
onunla öyküyü okurken kendi ölçütlerimizi nasıl sıralayacağımızı görmeyi heyecanla bekliyorum. Okul öncesi
çağda çocuğu olanlara ise şimdiden
keyifli okumalar diliyorum!
Bil Bakalım Seni Ne Kadar Seviyorum
Sam McBratney
Resimleyen: Anita Jeram
Çeviren: Özlem Çolakoğlu
Tudem Yayınları / 32 sayfa
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Ve sonsuza dek
mutlu yaşadılar

Elif TÜRKÖLMEZ

Güzel ve Çirkin, Külkedisi, Rapunzel, Uyuyan Güzel... Masallar aşkın en
saf halini anlatıyor. Bugünden bakınca imrenmemek imkânsız. Ama insan
gerçek hayatta böyle aşklara yer var mı diye sormadan edemiyor.
Hani gerçek olamayacak kadar derin,
etkileyici, sürükleyici aşklar için ‘tıpkı masallardaki gibi’ deriz. Çocuk masallarını,
üzerinden epeyce zaman geçtikten sonra
tekrar okurken, bu ifadenin ne kadar doğru olduğunu düşündüm.
Aşk, masallarda başka, gerçek hayatta
çok başkaymış. Masallar, ideal aşkın peşinde giderken gerçek hayatta bir türlü beceremediğimiz zorlukları çabucak aşıyor, her
düğümü şıp diye çözüyormuş. Gerçek hayattaki ‘aşkın zorlu yollarını nasıl aşarız?’ı
şimdilik bir kenara bırakalım ve masallardaki o büyüleyici, lezzetli, dolu dizgin
aşklara bakalım. Klasik çocuk masallarından Rapunzel’de, Güzel ve Çirkin’de,
Külkedisi’nde aşk teması nasıl işlenmiş, bu
beynelmilel öyküler aşkı nasıl anlatmış,
güzel prensesler, yakışıklı prensler aşklarını nasıl yaşamış görelim.
HÜNERLİ İŞBİTİRİCİLER
Külkedisi, nam-ı diğer Sindrella en
ünlü ve zorlu aşk masallarından biridir.
Ve içlerinde en çok melodram barındıranı belki de... Seveceği kişiyi bulması
imkânsızdır Külkedisi’nin; zira evi silip süpürmekten dışarı çıkacak vakti bile yoktur.
Kötü kalpli üvey kızkardeşleri ve üvey annesi de dünyayı zindan eder güzeller güzeli
Külkedisi’ne... Ta ki, iyi kalpli peri yardıma
gelene kadar.
Zaten bu klasik masalların vazgeçilmezi iyi kalpli ve kötü kalpli olmak üzere
ikiye ayrılan periler. Onlar olmasa masallar olmaz. Yani aslında Külkedisi deyince
aklımıza hemen başroldeki kahramanlar
gelir, ama bu yan roldeki ‘hünerli’ işbitiriciler onlardan daha çok alkışı hak ediyor.
Kim bilir belki de günümüzde iyi perileri
temsil eden arabuluculardan çok, kötü perileri temsil eden arabozucular olduğu için
aşklar böyle. İlk çarpmada aşk gemisi su
almaya başlıyor ve batmaya mahkûm oluyor. Külkedisi’nin aşk hikâyesi çocuklara
belki de en çok umutlu olmayı öğretiyor.
Umut ve sebat iyi bir sonuç için olmazsa
olmaz iki şart. Yine de her masaldaki gibi

iyinin salt iyi, kötünün salt kötü olması bir
şeyleri açıklamakta yetersiz kalıyor.
Güzel ve Çirkin, çok eski bir öyküdür.
Fransız romancı Jeanne-Marie Le Prince
Beaumont’un 1756’da yazdığı bu sıradışı
aşk öyküsü, aşkın imajların ötesinde bir
şey olduğunu anlatması bakımından çok
önemlidir. Bu imkânsız ama çok tutkulu
aşklardan birine de Edgar Wallace’ın 1933
yılında yayımlanan King Kong’unda rastlarız.
KURTARILMAYI BEKLEMEK
Hayvanın insana, çirkinin güzele olan
aşkının imkânsızlığı, bugün de devam etmiyor mu? ‘Davul bile dengi dengine çalar’ diyerek bazı aşkların imkânsız olduğu
inancını içselleştirmemiş miyiz? Belki de
Güzel ve Çirkin’i okuyan çocuklar, aşkın
görüntünün ötesinde bir şey olduğunu
anlar. Tabii böyle kitaplarda en çok resimleyenin işi zor. Çirkin ve güzel kavramları
görece olduğu için ‘güzel’i, ‘çirkin’i neye
göre resmedeceğiz? Masalda çirkinimiz
‘yarı hayvan’ olduğu için ele pençe çizmek
ve yüze maske takmakla resmedilmiş bu
çirkinlik.
Rapunzel de bir başka tutkulu aşk öyküsü. Bu masalın insana çok büyülü gelen o sahnesi, Rapunzel’in saçını uzatıp
sevdiği adamı kilitli olduğu şatoya aldığı
sahne, aşkın hiçbir şekilde engel tanımayacağı metaforuna bir gönderme aslında.
Aşk önündeki engelleri aşmasını bilir. Rapunzel hapsedilmiş olsa da aşkına kavuşmasını bilir. Prens de bu uğurda ‘yaratıcı’
fikirler bulur.
Gerçekten de insan isterse her soruna
bir çözüm bulur. Yeter ki ‘gönlü olsun’, yeter ki ‘istesin’. Rapunzel bir Alman ürünü.
Grimm Kardeşler tarafından 1812’de yazılmış. On dokuzuncu yüzyıl romantizm
dalgasının, özellikle Alman romantiklerinin pek ünlü olduğunu düşünürsek, absürd sayılacak derecede romantik olan bu
öyküyü anlamak daha kolaylaşır sanırım.
Ancak söylemeden geçilmemesi gereken bir nokta daha var bu masalda. Aslın-
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klasik masallardan biraz daha farklı
bir hikâyeye sahip. Belki de çocuklara aşkı anlatmak için artık içinde
peri, şato, prenses ve prens geçen aşk
hikâyeleri yerine daha günümüze ait
öyküler de sunulabilir. Klasiklerin yeri
başka olmakla birlikte, çağdaş aşk öyküleri de onlara alternatif bakış açıları
sunabilir.
AŞK ZAMAN DİNLEMİYOR
Büyükannem Bir Yıldız ve Minik
Ayı Vadu Babam Beni Seviyor mu? ile
Minik Ayı Vadu Annem Beni Seviyor
mu? da aile fertleri arasındaki sevgi
ilişkilerini anlatan ve görsellikleriyle de
dikkat çeken üç resimli kitap. Öyküler
özgün ve sıcacık sevgi anları barındırıyor. Büyükannesini çok seven kahramanımız, onunla yıldızları izlemekten,
yemek pişirmekten ve oyun oynamaktan çok hoşlanıyor. Büyükannelerini
ancak birkaç kez ziyaret eden çocuklar
ne kadar şanssız diye düşündüm kitabı okurken. Hayatta anneanne yemeği
yemek, babaanneden hikâyeler dinlemekten daha nefis bir şey olabilir mi?
Çocukları sevginin bu en güzelinden
mahrum etmemek gerek.
Ayı Vadu serisi de anne babayla
kurulan ilişkiye odaklanan ve bu ilişkideki çeşitli kavramları sorgulayan
hikâyelerden oluşuyor. Anne babasının kendisini sevip sevmediğini sorgulayan Ayı Vadu’yla birlikte çocuklar
‘sevgi’, ‘bağlılık’, ‘aile olmak’, ‘paylaşmak’ gibi kavramları öğreniyor.
Klasik masallar aşkı, sevgiyi anlatmak için biraz zamanın dışında kalmış
gibi duruyor ama aşkın ta kendisinin
zaman mekân dinlemediğini düşünürsek, belki de aşkın ruhundan yine en
iyi masallar anlıyor.

da Uyuyan Güzel’de de var aynı şey: Bu sürmüyor. İyiler hep kazanıyor, kötükadınların ‘kurtarılmayı beklemesi’ ve ler hep kaybediyor. İyiler çok iyi, kösonra prensler tarafından ‘kurtarılma- tüler çok kötü. İyilerin iyi olma sebepsı’ halinin oldukça cinsiyetçi olması. leri çoğu kez güzel, zengin ve sağlıklı
Hiçbir masalda prenses, prensi kur- olmaları. Kötülerse bir şekilde çirkin,
tarmıyor nedense. Şatoda kilitli kalan, yoksul ve hastalıklı.
yüz yıl uyuyan kadınlar prensler tarafından kurtarıldığı gibi onların ‘karısı’ SEVENLER KAVUŞUR
Bu masallarda aşk kutsal bir şey.
oluyor. Sanki ömür boyu bunu bekler
Büyülü ve sıcacık. Dokunan yanıyor.
gibi bir halleri var.
Uyuyan Güzel, belki de bütün bu Karışan, âşıkların yoluna çıkan mutaşk masallarının içinde en ‘sakini’, en laka ‘hak ettiği’ cezayı buluyor. Sevenempati kurulası masal. Bir kere kah- ler kavuşuyor ve ‘sonsuza dek mutlu
ramanımız eline çıkrık iğnesi batınca yaşıyor’. İnsana, gerçekleşmeyeceğine
(çoğu çocuk çıkrık ne diye soracak inanarak da olsa, daha iyi gelen bir
eminim, gerçek bir çıkrık görmüş kaç cümle olamaz herhalde... Aşkını bulan
çocuk olabilir ki?) yüz yıl derin uy- ve sonsuza dek mutlu yaşayan masal
kuya dalıyor. Günümüzde günde altı kahramanlarına özenmemek işten bile
yedi saat uykuya kanaat edip iş güç ye- değil.
tiştirmeye çalışan insanların, masalın
Küçük Peri Mine, Bir Aşk Öyküsü
en çok bu ‘yüz yıl uyumak’ bölümünü
sevdiğini söyleyebilirim.
Büyükannem Bir Yıldız
Carl Norac
Aslında tüm
Resimleyen: Ingrid Godon
masallarda aşk
Küçük Peri Mine Bir Aşk Öyküsü
Çeviren: Sevgi Atlıhan
bir nevi ‘kader’.
Claire Gaudriot
İş Kültür Yayınları / 28 sayfa
Mesela Uyuyan
Çeviren: Aydan Sümercan
Lal Kitap / 29 sayfa
Güzel’de prens,
tesadüfen buluyor
Uyuyan Güzel’i
ve güzelle birlikte
uyuyan tüm bir
şato halkını... Zaten ‘yazılmış’ bir
talihi adım adım
yaşamak kalıyor
âşıklarımıza yalnızca. Zulüm,
ayrılık, gözyaşı
olsa da çok uzun
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Minik Ayı Vadu
Babam Beni Seviyor Mu?
Ayfer Gürdal Ünal
Resimleyen: Gözde Bitir S.
Can Çocuk / 34 sayfa
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İlk kalp çarpıntısı

Irmak ZİLELİ

Çocuğunuzla birlikte, kalbimizin yalnızca bizi yaşatmak için değil, bir başka insan için de
çarpabileceğini öğrenmemizi sağlayan o ilk deneyim hakkında güzel bir şeyler okumaya ne dersiniz?
Cevabınız evetse, sizi Thomas Halling’in iki kitabına doğru alalım.
Kalbinizin bir başkası için de atabildiğini ilk ne zaman fark ettiniz?
Hatırlıyor musunuz? Bir zamanlar
mahalle arkadaşlığı vardı. O günlerde mi? Yoksa yuvaya ilk adımınızı attığınızda, oyunlarda hep tartıştığınız
ve durmadan saçınızı çeken şu çocuk
için mi? Okulun ilk günü, sırasını sizinle paylaşan o centilmen için mi
ya da? Kalbimizin yalnızca bizi yaşatmak için değil, bir başka insan
için de çarpabileceğini öğrenmemizi sağlayan o ilk deneyimi başka
şeye değişmem diyenlerden misiniz
siz de?
Öyleyse eğer, küçük kızınızın ya
da oğlunuzun benzer hislerini anlayacak, üstelik bunları onunla paylaşmaktan keyif alacaksınız demektir. İthaki
Yayınları’nın, Birlikte Olmak ve Yan
Yana Olmak isimli iki çocuk kitabı işte
bu eşsiz anları paylaşma fırsatı sunuyor, hem size hem çocuğunuza...
Birlikte Olmak, Kalle ile Elle’nin
tanışmalarını ve arkadaşlıklarının bir
kalp çarpıntısına dönüşme öyküsünü anlatıyor. Çok tanıdık gelecek aşk
halleri, okurken insanı gülümsetiyor.
Tabii bu sizin için geçerli! Çok geride
bıraktığınızı düşündüğünüz o günleri
bugün böyle ‘hoş duygularla’ anımsamak kolay. Ama kızınız/oğlunuz için
işin bu denli basit olduğunu sanmayın.
Az önce Kalle, kendini Elle’ye göster-

İlk aşk, ilk heyecan
Geçtiğimiz aylarda, Anadolu Kültür Derneği aracılığıyla, Mardin ve
Şanlıurfa’daki birkaç ilkokulda çocuklarla söyleşiler gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye gelen Thomas Halling,
İsveç’in en bilinen çocuk kitabı yazarlarından… Her kitabında birbirinden
farklı temalar üzerine eğilen ve hepsinde de çocuklara inceden mesajlar
döşenen yazar, Birlikte Olmak ve Yan
Yana Olmak adlı kitaplarında, yetişkinlerle çocukların en hassas ortak
noktalarından biri olan ‘ilk aşk’ mevzusunu kurcalıyor.
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mek için türlü numaralar yapınca eni
konu rezil olduğunu düşündüğünde,
sizinkinin de yüzünün al al olduğunu fark etmediniz mi yoksa? Ya da
Kalle’nin neden böyle aptalca şeyler
yaptığına bir türlü anlam veremeyen Elle gibi sizinkinin de kafasından
çıkan şu düşünce balonunda yazılı
olanları okuyamadığınızı söyleyebilir
misiniz? “Ah benim yaşadıklarıma ne
kadar da benziyor!”
Birlikte Olmak’ta ilk aşk deneyiminin insanı ne hallere sokabildiğinin
itirafı var desek yeridir. Aslına bakarsanız bu yalnızca bizi o yaşlarda yakalayan bir durum değil. Koca adamlar
ve kadınlar olduğumuzda başımıza
gelenler de pek farklı sayılmaz. Belki
de aşk hepimizi biraz çocuklaştırıyor.
Ya da şöyle demeli, aşk ona küçükken
yakalandığımızda bizi büyütüyor; yetişkinken yakalandığımızda ise çocuklaştırıyor/saflaştırıyor. O yüzden
çocuklarınızla birlikte bu iki kitabı
okuduğunuzda insanlığın en ortak
duygusunda buluşacakmışsınız gibi
geliyor... Belki yalnızca ondan dinlemek yerine, siz de kendi aşk hikâyenizi
onunla paylaşarak, âşık olmanın ne
kadar güzel bir şey olduğunu ona anlatabilirsiniz. Hem böylece bunun utanılacak bir duygu olmadığını da ona
göstermiş olursunuz.
Yan Yana Olmak isimli ikinci kitaba gelince... Birlikte Olmak’tan farklı

olarak Kalle ve Elle’nin artık bir ‘ilişki’
yaşadıklarını öğreniyoruz bu kitapta.
Evet yanlış duymadınız, basbayağı bir
ilişki bu.
Ne sanıyordunuz, ilişki yaşamak
büyüklerin tekelinde mi? Onlar tıpkı anne ve babalarının yaptıkları gibi
flört ediyorlar desem yeridir. Birlikte
sinemaya gittiklerine bile tanık oldum. Ama o aşamaya gelene dek
zavallı Kalle neler çekti bilemezsiniz! Ah bu oğlanlar! Alt tarafı bir
sinema teklifi! Ama ağızdan çıkana
kadar sekiz olurlar... Bir de tabii sağdan soldan ne diyeceklerini biraz fazla
önemsiyor bizim Kalle. Elle ise daha
olgun ve sakin. Durumda yadırganacak bir şey olmadığının farkında.
Kızlar ve erkekler arasındaki fark her
yaşta birbirinin aynı desenize!
Bu iki kitap, size çocuklarınızla
aşk ve okul dedikodusu yapma olanağı
sunması açısından bulunmaz nimet!
Şaka bir yana, onun sır dolu dünyasının kapılarını aralaması, kendi içinde
yanıp sönen volkanları paylaşmaya
gönüllü olması, kalbindeki kıpırtıların
bir benzerinin dünyanın bir başka ülkesinde başka çocuklar tarafından da
yaşandığını görebilmesi için gerçekten
yararlı kitaplar... ‘Aşk hakkında bilmemiz gereken şeyler’ konusunda iyi bir
başlangıç olabilir...
Yan Yana Olmak
Thomas Halling
Çeviren: Ali Arda
İthaki Yayınları
44 sayfa
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Naifliklerimin
müsebbibisin Behrengi

Serda SEMERCİ

Küçük Kara Balık’ıyla hepimizin çocukluğunda yıldız gibi parlayan Behrengi’nin Sevgi Masalı,
sarayda padişahın kızının uşaklığını yapan ve ona gönlünü kaptıran iyi kalpli ve çok çalışkan
Koçali’nin naif hikâyesini anlatıyor.
Behrengi adını ilk duyduğumda on,
on bir yaşlarındayım. İlkokul beşinci
sınıfta olmalıydım… Türkçe öğretmenimiz bir ‘kitap’ okumamızı ve ‘özet’ini
çıkarmamızı salık vermişti. Herkes istediği kitabı seçecekti. Düşündüm taşındım bulamadım, imdadıma babam
yetişti. “Senin kadar inatçı bir küçük
balık var tanıdığım, hem de bir masalı,
al oku,” deyip elime tutuşturdu onu…
Ne sevmiştim Küçük Kara Balık’ı…
O ödevi beğenmedi Türkçe öğretmenim. Nedenini söylemedi açıkça,
ben de sormadım. Sadece “Behrengi’yi
sevdin mi?” diye sordu, ben de naif bir
utangaçlıkla “Evet!” dedim. Ertesi gün
tenefüste Sevgi Masalı’nı sırama bıraktı. “Şimdi bunu oku ve ödevini bu kitap
için hazırla,” dedi. Hararetle okumaya
koyuldum ben de. Zamanım azalmıştı,
hemen okuyup bir sayfa özet yazmalıydım. Nerdeee! Daha ilk sayfadan
yavaşladı her şey. O pamuktan dünyasına çekip aldı beni Behrengi. İki
koca masal sıkıştırmıştı bu küçücük
kitaba: Biri ‘Sevgi’ diğeri ‘Ah Masalı’…
İnce zekâsından süzdüğü akıcı dili ve
sık sık alegoriler kullandığı üslubuyla
süslemişti iki masalı da.
Bu sayıda konumuz aşklar, âşıklar
ya, Ah Masalı’nı bir kenara koyalım şimdilik ve kulak verelim Sevgi
Masalı’na...
Sevgi Masalı’nın kahramanı Koçali, sarayda padişahın kızının uşaklığını yapan iyi kalpli ve çok çalışkan bir
çocuktur. Prensesin bir
dediğini iki etmez.
Kızın ağzından çıkan her kelime onun
için emirdir. Sarayda
prensesle ilgili her
iş Koçali’den sorulur. O da işini o
kadar iyi yapar ki
her şey kusursuz
işler. Prenses de
bir tek Koçali’ye
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güvenir. Zaten ondan başkasını da bulundurmaz etrafında. Prenses o kadar
kendini beğenmiştir ki, kimseyle konuşmaz, görüşmez. Yalnız kalmak da
canını sıkmaz, yalnızlığıyla övünür
hatta. Ne de olsa prensesler prensesinin sıradanlarla işi olmaz. Bir şey istedi mi Koçali’ye söyler, o da hemen
halleder. Ama Koçali için öyle mi ya,
o her şeyi mükemmel yapıyorsa sırf
işi diye değil, prensese deli gibi sevdalı
olduğundan yapmaktadır. Ömrü boyunca onunla olmak, yaşlanmak ister.
Peki nasıl olacak bu iş? Koskoca
padişah kızı, bizim uşak Koçali’ye eş
olur mu sizce? İşte burada başlar bizim
asıl sevda masalı!
AŞKTAN KÖR OLMUŞ KOÇALİ
Ahh, Koçali ahh! Sen gel, koskoca
padişahlar kızına sevdalan. Sevdiğinin
yüzüne ne rüzgâr değsin üşütsün, gözüne ne güneş girsin acıtsın istemez
her şeylerden korur, kollarsın. Ama
padişahlar kızıdır o unutma! Kimseler
erişemez onun makamına… O yüzden
yalnızdır, burun kıvırır başka insanlara… Ama yine de dayanamazsın, aşktan kör olmuş, aptal olmuşsun, değil
mi küçük oğlan? Tutamadın haykırdın
bir gün aniden sevdiğini prensesine…
O da verdi gariban sevdana ağzının payını, döndü sırtını. Sen verdin kendini
yollara, dağlara, tepelere… Babanı,
bacını buldun. Öksüz kalmış kardeşini
yalnız komadın, sahip çıktın. Yüz baş
koyun kalan mirasının başına çoban
oldun şimdi. Derken bir gün yalnızlıktan, sıkıntıdan hasta düştü prenses.
Padişah tez haber saldı ülkeye, kızının
tek ilacı olan ‘sevda masalı’nı anlatacak
birini bulsun diye… Amma ve lakin kimindir bu masal kimse bilmez, yazanı
da yaşayanı da dağlarda çobanlık eden
sensin çünkü Koçali. Şimdi sıra sende;
sana muhtaç, sevdana, masalına muhtaç düştü sevdiceğin. Gidip fısılda masalını kulağına ki padişahlar padişahı

Buruk bir yaşam
Behrengi yoksul bir işçi ailesine
mensuptu. Doğup büyüdüğü şartları
daha sonra şöyle ifade edecekti: “Bir
mantar gibi annesiz babasız doğmadım
elbette, ama bir mantar gibi büyüdüm,
kimse beni bakıp beslemedi, tek başıma
yetiştim ve Azerî köylerinde öğretmenliğe başladım.” Behrengi öğretmenlik yaparken geceleri Tebriz Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Bölümü’nde okuyor, bir
yandan da yazılarını kaleme alıyordu.
Daha yirmi dokuz yaşında köy köy
gezerken sıklıkla gelip geçtiği Aras
Nehri kıyısında ölü bulundu. İntihar
ettiği de söylendi, bu muhalif aykırı
koca balığın davası uğruna öldürüldüğü de. Hangisi olursa olan İran edebiyatına koca bir yıldız kondurdu Behrengi; hem çocuklar hem de büyükler
için çocuk kitapları yazarak.

da, sultanlar kızı prenses de görsün kavuşmaz dedikleri dağlar nasıl kavuşurmuş, çağıran gönülden çağırırsa, seven
taa içinden severse eğer...
Okudum, yazdım masalın özetini.
Öğretmen de beğendi.
Sevgi Masalı
Samed Behrengi
Resimleyen: An-Su Aksoy
Çevirenler: Aydın Tebrizi / Şule Akyüz
Can Çocuk / 110 sayfa
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İnsan yalnız yüreğiyle
doğruyu görebilir

G. Mine OLGUN

Dünyadaki yolculuğunu anlamak isteyen herkes için bir başucu kitabı olan Küçük Prens’in,
içerdiği birçok farklı tema arasında kahramanımızla çiçeğinin ilişkisi, edebiyatın en güzel aşk
metaforlarından biri sayılabilir.
Yeryüzünde anlatılan onca hikâyeden bazısı daha çok sızar hayatın
içine… Bu hikâyeler biricik oldukları
gibi, bütünü de teklifsizce kapsarlar.
Garip bir çelişki vardır bu durumda:
Sanki bu basit hikâyeler kulağınıza
evrenin sırlarını fısıldamaktadır. Bu
nedenledir defalarca yeniden okunup
yine başka olmaları. Böyle birçok kitap vardır, ama bence, insanın sözüyle
yazılmış kutsal kitapların başında gelir
Küçük Prens. Büyüklerin çocukluğuna,
çocukların geleceğine ithaf edilmiştir
ve içinde bir tek hayat kuralına ya da
tavsiyeye rastlayamazsınız.
Antoine de Saint Exupéry kitapta,
anlatıcı olarak, Büyük Sahra Çölü’ne
düşmüş ve ölüm kalım savaşı vermekte
olan bir pilota ses vermiş. Büyük olduğu halde büyüklerden pek haz etmeyen bu adam, hayatı boyunca insanlar
arasında bulamadığı içtenlikle çölde
karşılaşıyor, uçağını tamir etmeye çalışırken Küçük Prens’le tanışmak ve
hikâyesini dinlemek şerefine erişiyor.
Küçük Prens anlatıyor; nereden gelmiş,
orada hayat nasılmış, neden terk etmiş
küçük gezegenini ve yol boyunca karşılaştığı çiçekler, yılanlar, tilkiler ve insanlar hakkında ne düşünüyormuş…
Küçük
Prens’in
gezegenindeki hayatta
gündelik işleri
var, mesela büyüyüp duran

korkunç bir bitki olan baobap ağacını ehlileştirmesi gerekiyor, zaten küçük olan gezegeni daha da ufalmasın
diye… Ondan, koyun da koyun diye
tutturması. Koca baobapı koyuna yedirecek aklı sıra… Peki ya koyun, çiçeğini de yerse?
VARSA YOKSA ÇİÇEĞİ...
Küçük Prens’in hikâyesi, hem kendi kadar küçük hem evren kadar geniş. O yüzden, onun gezegenini terk
etmesine ve bu hikâyenin yazılmasına
sebep olan asıl şeyden, yani bir çiçekle
olan sorunlarından bahsedeceğim.
Türkiyeli bir gökbilimci tarafından
keşfedilmiş olan B 612 adlı gezegenini,
kısa ve hüzünlü bir geçmişin yükünü
sırtlanıp terk etmiş Küçük Prens. Ne
mi olmuş? Ne olduğu, anlamak isteyenler için mükemmel bir metafor:
Bir gün, çiçeklerin çok sade olduğu
gezegenine, bilmediği bir yerlerden bir
tohum uçup gelmiş. Bu tohum daha
sonra eşi benzeri bulunmaz bir çiçeğe
dönüşmüş. Dönüşmüş dönüşmesine
ama, günlerce sürmüş gizemli süslenmeleri. Bir cilveler, bir pozlar... Küçük
Prens sabırla beklemiş. Bir sabah tam
gün doğarken ortaya çıkmış çiçeği.
Küçük Prens bu güzelliğe hayran
olmuş. Ancak çiçek talepkâr ve kaprisliymiş. Küçük Prens’in ona ne kadar
hayran olduğunu bildiğinden olacak,
istekleri hiç bitmemiş. Çiçek, dikenleriyle övünürmüş örneğin. Ama Küçük
Prens’in gezegeninde kendini savunmasını gerektirecek bir tehlike yokmuş
ki! Küçük Prens tüm iyi niyetine karşın çiçeğinden şüphe etmeye başlamış
ve ondan uzaklaşmaya karar vermiş.
Küçük gezegenlerinde başka kimseye yer açmayan birçok insanla karşılaşmış, çiçeğinin evrendeki eşi benzeri
olmayan çiçek olmadığını anlamış;
ama tilkiden bir çiçeği diğer binlerce
çiçekten ayıran şeyin sevgi olduğunu

yani ‘evcilleşmeyi’ ve evcilleştiğimizde biraz gözyaşını göze aldığımızı da
öğrenmiş. Evcilleştirdiğimiz şeylerden
sorumlu olduğumuzu da...
Bırakalım Tilki anlatsın olanları...
“ ‘Evcilleşmek bağlar kurmak anlamına
geliyor. Yani,’ dedi, ‘örneğin sen benim
için hâlâ yüz bin öteki çocuk gibi herhangi bir çocuksun. Benim için gerekli
değilsin. Senin için de aynı şey. Ben de
senin için yüz bin öteki tilkiden farkı olmayan herhangi bir tilkiyim. Ama beni
evcilleştirirsen birbirimiz için gerekli
oluruz o zaman. Benim için sen dünyadaki herkesten farklı birisi olursun. Ben
de senin için eşsiz benzersiz olurum.’ ”
Çiçeğine hak ettiği inceliği gösterememiş olduğu için pişman olmuş
Küçük Prens. Çiçeğinin yanındayken
onu nasıl seveceğini bilemeyecek kadar küçük olduğunu fark etmiş. Çiçeğin numaraları ardında yatan sevgiyi
göremediğini de anlamış. Aşkın bin
bir yüzü var. Tilkinin ona öğrettiği
gibi: “Asıl görülmesi gerekeni gözler göremez. İnsan yalnız yüreğiyle doğruyu
görebilir.”
Peki ya siz, nasıl seveceğinizi bilemediğiniz zamanları özlüyor musunuz?
Küçük Prens
Antoine de Saint- Exupéry
Çeviren: Yaşar Avunç
Mavi Bulut Yayınları
95 sayfa
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İsyanım var: Sevmiyorsam
hor görme bari

Ömür ŞAHİN

Bu kadar sevgi kitabı içinde bir de ‘sevmeyen’ kahramanları anlatalım istedik. Her şeye isyan eden
Cimcime ile hiçbir şeyi ve hiç kimseyi sevmeyen Bay Çiklet’in derdini anlamaya çalıştık.

Neşeli bir piknik alanında herkes
oyunlar oynarken, bir kenarda oturup
surat asan bir çocuktum ben… Büyüdüm. Geçti. Ama tam olarak değil.
Kendimi uyumsuz, hırçın, her daim
her şeyden rahatsız çocukların hak
savunucusu ilân etmiştim. Evet ‘Kara
Murat’ bendim! Madem mevzubahis
sevgi ve aşktı, ben de kimseleri sevmeyenlerden bahsetmeliydim. Bu nedenle, sizin için Cimcime ve Bay Çiklet
karakterlerini seçtim.
Öncelikle iftiharla belirtirim ki, bu
yazı ‘kimseleri sevmeyen’ bu karakterlerin esasında ‘iyi’ olduklarını ispatlamak için yazılmadı. Hiçbir karakter,
okuyucunun acıma duygusuyla sevgisini kazanmayı hak etmiyor çünkü.
Asıl meziyet, var olanı olduğu gibi kabul etmek.
Küçük bir çocuk için ‘mükemmel’
sayılabilecek bir hayatı cehennem azabı
gibi algılayan Cimcime’nin hikâyesini
anlatmadan önce, gelin birlikte ‘çocuk
zihniyle’ düşünmeye çalışalım: Bir çekirdek aile içindeyiz. Sabah erkenden
kalkıp soğuk suyla yüzümüzü yıkadık-
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tan sonra, giyinip kahvaltıya
oturmak zorundayız. ‘Gerekli’
olan her şeyi yedikten ve hatta kokusunu hiç sevmediğimiz
o koca bardak sütü içtikten
sonra, biraz sütün etkisinden
biraz da uykusuzluktan midemiz bulana bulana yola düşüp okula gitmeliyiz. Sıramıza
oturmamızla öğretmenin içeri
girmesi bir oluyor. ‘Günaydın!’
‘Sağol!’… Ders hayat bilgisi
mesela, ama canımız matematik işlemek istiyor. Bize soran
kim? Akşam eve gidiyoruz.
Önce ödevler, sonra ‘sağlıklı’
deyip durdukları ve tadını hiç
sevmediğimiz yemekler… Tam
oturup az sonra anne babamızın nail olacağı film keyfine
dâhil olacağız ki, babamızın
esprisiyle dünyamız yıkılıyor:
“Ee hadi, saat on yatağa kon!”
Aman ne komik! Ev ahalisi kıkırdıyor
ama. Herkes mi bize karşı? Şu Pollyanna masalı nasıldı yahu? Pollyanna
nerede hatta, gidip konuşmak istiyoruz…
Cimcime’nin Epsilon Yayınları’ndan çıkan ve üç kitapta toplanan maceralarına dönelim: İki katlı, bahçeli
bir evde anne ve babasıyla yaşıyor. Burayı hiç sevmiyor; çünkü evde büyüklerin düzenine uygun yaşamak zorunda. Kendisinin neredeyse on misli olan
ve Minyatür adını taktığı kedisi ile evi
birbirine kattığında, ailesinin ona kızmasını hiç anlamıyor. Sevgi gösterileri
onu boğuyor. Cimcime, tüm bu ‘aile
hayatı’ndan sıkılarak özel eşyalarını
toplayıp evi terk ediyor. Ve ‘dev’ kedisiyle birlikte sokağın özgürlüğünün
tadını çıkarıyor. Denizci olup dünyayı
gezmek gerektiğine karar verip kalkan ilk gemiye gizlice biniyor. Geminin altını üstünü getiriyor tabii. Anne
ve babası tarafından bulunup eve geri
dönüyor; bu kez de okulda müdireyi
yaralıyor.

Çocukluk kadar bütün hayatını,
her hareketini ve hatta düşünceni başkalarının kontrol ettiği bir dönem var
mı ki hayatta. (Var diyenler için: İktidar teorilerini başka zaman tartışırız)
Cimcime tam da bu dertten muzdarip.
Kimsenin kuralını kabul etmiyor. Hayatta aradığı tek şey özgürlük... Yani
sevgili büyükler, elinizi vicdanınıza
koyun; mini mini birlerin çalışkan
ikilerin, eğer onlara neden böyle yaşamaları gerektiğini doğru dürüst anlatmazsak şu hayata ‘itirazım var’ diye
tepki koymaları yersiz değil…
Çocukluğuma gönderme yaparak
başladığım bu yazı için sadece çocuk
kahraman seçmedim. Çünkü büyük
ve hiçbir şeycikleri sevmeyen o kahramanların hayatla kavgaları da onu
çocuk gibi algıladıkları için… Huysuz
bir ihtiyar için boşuna ‘Yaşlandı, iyice
çocuklaştı’ demiyorlar…
YETERİNCE KORKUNÇ MUYUM?
Girizgâhtan anlaşıldığı üzere, sıra
Tudem Yayınları’ndan çıkan ve dört
kitapta toplanan Bay Çiklet’in maceralarına geldi. Limonlu Bayır’da yaşayan
Bay Çiklet, kırmızı sakallı, kan çanağı
gözleriyle ters ters bakan, öfke dolu,
yaşlı bir adam. Çocuklardan, hayvanlardan, eğlenceden, gün ışığından ve
bütün çizgi filmlerden nefret ediyor.
Toplumda genel olarak ne seviliyorsa
hepsinden teker
teker nefret edip
sevilmeyen, iğrenilen, ürkülen
ne varsa onlara
kucak açtığını
söyleyebiliriz. Mahalleli
de ondan korkuyor haliyle.
Yıkık dökük
harabe bir
malikânede
yaşıyor.
Yerlerde

süt kutuları, pizza
artıkları, muz kabukları… Bütün
gün hiç kımıldamadan yatmak istiyor.
Ama kendine bir
yatak yapmaya
bile üşenmiş,
samanların
arasında yatıyor… Sabahları
uyandığında
kırık aynasına
bakıp “Yeterince
korkunç muyum?”
diye soruyor kendi
kendine. Cevap
evet değilse, saçını
sakalını birbirine karıştırıyor, o da
yetmiyor,
tükenmez kalemle birkaç çatık kaş
daha çiziyor suratına. Mahallede
en sevdiği ve kendini rahat hissettiği yer ‘İngiltere’nin en tiksinç kasabı
kupası’nı tam yirmi kez kucaklayan
Billy William’ın kasap dükkânı. Mahalledeki tek kasap dükkânı orası, ama
o kadar pis ki, kimse oradan alışveriş
yapmıyor. Birçok insan et almak için

kasabaya gidiyor, geriye kalanlar da nız bu kitapta mahalleli bu güç kristalvejetaryen oluyor. Hatta kuş yemi yi- lerini Çiklet’ten saklamaya çalışıyor...
yen bile var. Gerisini siz düşünün…
Ez cümle, işte bu ‘sevmeyenler’ çoYaşam şekli ve tercihleri konusun- ğunluğun düz gördüğü hayat resmini
da son derece tutarlı olan bu karakte- tersinden algılayabiliyor ve kurallara
rin tek tutarsız noktası çevredeki en uymayarak kendi çaplarında alternatif
güzel, temiz ve düzenli (yani tam onun yaşam şekilleri yaratıyorlar. Bu kadar
sevmediği gibi) bir bahçeye sahip ol- iyimser ve sevgi dolu karakterin içinde
ması. Hayır! Hemen oltaya gelmeyin, işte bu yüzden bizim sevgimizi kazanyazar her kötünün içinde bir iyi vardır dılar ve hatırlanmaya değer bulundudemeye çalışmıyor. Bay Çiklet bu bah- lar…
çeye, gelip sopasını
kafasına indiren peri- Bay Çiklet ve Güç Kristalleri
Cimcime ve Minyatür
Andy Stanton
den korktuğu için iyi
Pierre
Le Gall - Éric Héliot
bakıyor. Bu kahrama- Resimleyen: D. Tazzyman
Çeviren: Fırat Yenici
Çeviren:
Elif
Yalçın
na olduğu haliyle âşık
Epsilon Yayınları / 30 sayfa
Tudem Yayınları / 136 sayfa
olmamak elde mi!
Geçtiğimiz yılın
sonunda serinin son
kitabı olarak çıkan
Bay Çiklet ve Güç
Kristalleri’nde ise cesur ve maceracı kız
Polly’nin köpeği Jack,
Limonlu Bayır’ı yerle
bir edebilecek güce
sahip ‘güç kristalleri’
buluyor. Düşünsenize, bu kristalleri Bay
Çiklet ele geçirse neler olur? Anlayacağı-

Ajanlar da
âşık olur...

Elif TÜRKÖLMEZ

Amerikalı gençlik kitapları yazarı Ally Carter’ın Yalanım Varsa Ajan
Olayım kitapları, gizli ajan yetiştiren bir okulda da olsa liseli kızlar ve
aşk ilişkisinin dünyanın her yerinde ‘aynı’ olduğunu gösteriyor.
Lise
yıllarınızı
hatırlıyor
musunuz?
Peki ya aşkın o
zamanlar nasıl
bir şey olduğunu?
Lise yıllarında aşk
en büyük karın ağrısı
mıydı sizin için, yoksa
aşkınız uğruna bir
derse mi girmediniz?
Yoksa tüm gün mü ‘kırdınız’ okulu? O
zaman ‘aşk için’ yapılan bu ‘gözükara’
hareketler ne büyük olay olurdu, değil
mi? Herkes kendi imkânları dâhilinde
‘aşkını’ yaşar, ama her zaman en büyük
deliliğin kendisininki olduğunu bilirdi. Amerikalı gençlik romanları yazarı
Ally Carter’ın Gallagher ‘Özel Genç
Kızlar Akademisi’ mensubu gençlerin
hayatını anlattığı Seni Sevdiğimi Söyleseydim Öldürmek Zorunda Kalırdım ve
Yalanım Varsa Ajan Olayım adlı kitapları, bu yarı delilik diye tanımlayabileceğimiz ‘liseli ve âşık’ olma durumuna
bir de ‘ajan olma’yı ekliyor.
HEM AJAN HEM ERGEN
‘Bukalemun’ lakaplı Cammie’nin
ajanlık ve aşk maceralarının anlatıldığı serinin bu ilk iki kitabında,
Cammie’nin ileride kendisini dünyanın en iyi ajanı yapacak çok zor
ve kapsamlı eğitim hayatına ve en az
dersler kadar zor gençlik sorunlarıyla
boğuşmasına tanık oluyoruz.
Bir CIA varisi olan Cammie’nin sırtında, sıradan gençleri ilgilendirmeyen
pek çok sorumluluk vardır. On dört
yabancı dili mükemmel şekilde konuşmak, zehir hazırlama tekniklerini
en ince ayrıntılarına kadar öğrenmek,
operasyonlar tarihini silip süpürmek,
baskı altında susma, hedef yanıltma,
bomba imha, kasa açma, çiğ spagettiyle adam öldürme gibi birbirinden zor
işleri mükemmel şekilde öğrenmek
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zorundadır. Üstelik Cammie henüz on
altı yaşındadır. Yani tam da haftasonları sinemaya gittiklerinde başını omzuna yaslamak ve çıkışta aynı ketçapa
patates kızartması batırmak isteyeceği
bir erkek arkadaşa ihtiyaç duyduğu
yaşta...
BU KIZ DOĞUŞTAN AJAN
Okulda her şey çok iyi giderken,
muhteşem vücutlu, yeşil gözlü ve dağınık saçlı Bay Solomon’un çekici tavırlarına bile karşı koyup kendini derslerine vermişken birden Josh’la tanışıyor
Cammie. Ve gerçekten de aynı ketçapa
patates kızartması batırıp imalı konuşmalar yapmalar, sinemalara gitmeler
başlıyor ancak maalesef bu tatlı hayat
uzun sürmüyor. Zira Cammie’nin okul
müdiresi olan annesi de, bir görev sırasında ölmüş olan babası da eski birer ajan. Yani ajan olmak Cammie’nin
genlerinde var. Sıradan kızlar gibi zamanını alışveriş yapıp telefonda konuşarak, hele ki ‘normal birine âşık
olarak’ geçiremez. Üstelik okulda her
türlü casusluk numarası öğretilirken
âşık olunca yapılacaklar diye bir şey
öğretilmediği için Cammie’nin eli ayağına dolaşır.
Yalanım Varsa Ajan Olayım kitabında; yakalandıktan, göz hapsine alındıktan ve erkek arkadaşı Josh’ı bırakmaya zorlandıktan sonra Cammie’nin
istediği tek şey huzurlu bir dönem
geçirmek olur. Ancak bunu başarmak
zordur. Josh her daim aklındadır ve
Josh’ın da onu düşünüp düşünmediğini merak eder. Yani ajan da olsanız, aşk
o yaşlarda aklınızı en çok kurcalayan
konudur.
Bu arada Cammie’nin en yakın arkadaşları Liz ve Bex de iki kitapta da
karşılaştığımız diğer renkli karakterler. Onlar Cammie’ye göre daha sıradan gibi dursalar da zaman zaman yan
karakterlerde sıkça görülen o renkli
hallere bürünüveriyor ve gayet eğlen-

celi oluyorlar. Liz’in ‘sinir bozacak’
kadar çalışkan bir öğrenci olması ve
öğretmenlere sürekli “Ödev var mı?”
diye sorması ya da Bex’in kontrol etmekte zorlandığı öfkesi, onları sevimli
ve sıcak hale getiriyor.
‘SINIF’ AŞKI BELİRLİYOR
Bir diğer renkli karakterimizse
zengin kızı Macey. Okula sonradan
gelen ve Cammie’gilleri ‘kötücüllüğüyle’ biraz zorlayan Macey, gayet
sıkı bir kötü karakter. Bu arada yazar
kitaplarda sadece Cammie’nin değil,
tüm gençlerin ‘aşk’ anlayışından dem
vuruyor ve görüyoruz ki aşkın nasıl bir
şey olduğu daha çok yaş, sınıf, görgü
ve deneyimle ilgili.
Cammie’nin maceralarının dili akıcı, çevirisi özenli, konu gençlik ve aşk
olunca okuması eğlenceli. Aşka paralel olarak, Gallagher Akademisi’nde
yaşanan gizemli olaylar da kitapları
epey sürükleyici hale getiriyor. Narnia
Günlükleri’nin yapımcısı Walden Media tarafından film hakları alınan bu
romanın filmini de merakla bekliyoruz.

Yalanım Varsa Ajan Olayım
Ally Carter
Çeviren: Nursel Yıldız
Tudem Yayınları / 264 sayfa
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Kahramanım Benim!

Burcu AKTAŞ

Böyle olur bükücülerin aşkı
Aang ve Katara, yaşları düşünülecek olursa, aşklarını hak ettikleri naiflikle yaşayan nadir
karakterlerden. Aang’e bakınca, aşkın olmadığı bir hayatın mümkün olmadığı görülüyor. İnsan
dünyayı kurtarmak zorunda bile olsa aşktan uzak duramıyor. Yani aşkta Avatarlık da para etmiyor.
Önceleri altı – on bir yaş grubunun
başına gelmiş en güzel şeydi Avatar
Aang. Kısa zamanda her yaştan birçok
müptelası oldu. Kulaktan kulağa, ekrandan ekrana yayıldı büyüsü. Bu çok
da şaşırtıcı değildi, çünkü bir kahraman olarak o kadar iyi düşünülmüştü
ki, belirli bir yaş aralığına sıkışıp kalması imkânsızdı. O da efsaneleşen her
kahramanın yolundan gitti. Sevenlerinin sayısı milyonlara ulaştı, tişörtleri,
oyuncakları çıktı ve son adım olarak
beyazperdeye transfer oldu. Son Hava
Bükücü Avatar Aang’in filminin henüz
gösterime girmediğini hatırlatayım
da, şu an gösterimde olan Avatar’la
bir ilgisi olmadığı bilinsin. Aman Avatarlar karışmasın... Bizim bükücünün
filmi üçleme olarak tasarlandı ve ilk
film temmuzda gösterime giriyor. İlk
olarak 2005’te televizyon ekranlarında arz-ı endam eden ABD kaynaklı ve
Emmy Ödüllü çizgi film, ağırlıklı olarak Asya etkileri taşıyor. Aang ve arkadaşları dünyayı savaşa sürükleyen Ateş
ulusunu durdurup barışı sağlamak
için zorlu bir maceraya girişiyorlar.
Animasyonun senaryosu bir kitap serisi olarak yazılmış. Belki de Avatar’da
açık aramak bu yüzden gereksiz.
Avatar Aang’in hikâyesinde birçok
şey bulmak mümkün: macera, heyecan, komedi, felsefe, hüzün, hatta aşk.
‘Aşk’ı bilerek cümlenin sonuna sakladım. Çünkü bu yazıya ilham veren
Aang ve Katara’nın aşkı. Tüm o büyüleyici macerayı

ikinci plana atıp Avatar Aang’in aşkına büyüteç tutmak istiyorum. Aang
ve Katara, yaşları düşünülecek olursa,
duygularını hak ettikleri naiflikle yaşayan nadir karakterlerden.
OKLAR KATARA’YI GÖSTERİYOR
Aang on iki, Katara ise on dört yaşında. Barış umudunun Aang’e bağlı
olduğuna bakmayın, neticede o bir çocuk. Bir çocuğa bu kadar yük ağır geleceği için o da bir hayli çelişki yaşıyor.
Onu tasarlayanlar yaşının adamı birini
yaratmış yani. Ve... İnsan dünyayı kurtarmak zorunda bile olsa aşktan uzak
duramıyor. İlk gördüğü andan itibaren
Katara’yı bir başka seviyor Aang. Ama
aşkıyla hülyalara dalacak kadar vakti
yok. Mükemmel hava büküyor ama
toprağı, suyu, hatta ateşi de bükmesi
lazım ki Ateş Kralı Ozai’ı yenerek dünyayı kurtarabilsin. Bir yandan da Avatar Hali’nin gereklerini öğrenmeli.
İşte tüm bunlardan fırsat buldukça, Katara’ya kaçamak bakışlar atıyor.
Anlayacağınız Aang’in vücudundaki
mavi oklar Katara’yı gösteriyor. Üstelik
her maceraya birlikte atıldıkları için
gece gündüz hep birlikteler. Kazara
elleri birbirine değse Aang’in yanakları kıpkırmızı oluveriyor. Yani aşkta
Avatarlık da para etmiyor. Katara aynı
zamanda Aang’i Avatar Hali’ndeyken
sakinleştirebilen tek kişi. Sebebini söylemeye gerek var mı?
Dost canlısı bir kişiliği var
Aang’in, bir o kadar da çekingen.
Katara’ysa kontrollü bir tip. Olgun, sevecen, liderlik yeteneği
var; Aang’e
göre daha
idealist.
Bu
yüzden
Aang
onu

ilk öptüğünde ona karşılık vermiyor.
Katara’nın biraz aklı karışık. Aang
ise dünyayı kurtarma yükünden kurtulmak adına her şeye açık. Katara
“önümüzde bir savaş var ve onunla ilgilenmeliyiz” deyip aralarındaki histen
uzak duruyor.
Konuşulmayan bu aşk bir falcının
sözleriyle dilleniyor. Falcı Katara’ya
güçlü bir bükücüyle evleneceğini söylüyor. Katara, Aang’in olgun olmayan
tavırları yüzünden bunu kabul etmiyor. Ancak daha sonra o da Aang’e
âşık oluyor. Bu masalının sonunu Avatar sevenlerin affına sığınarak kendim
tamamlıyorum: Elementleri bükerek
sonsuza dek mutlu yaşadılar.
Okuyun gözlerinizle görün. Çünkü Avatar’ın kitapları nihayet Türkçede. İlk kitap Aang’in Efsanesi’nde
anlattıklarımın hepsi yok elbette. Her
şeyin filizlendiği bir başlangıç kitabı
bu. Çizgi roman tarzında yapılan bu
kitaplar, görsellik olarak animasyonunu aratmıyor. Efsanelerin kitabı mutlaka yazılmalı derler. Avatar Aang ve
arkadaşları işte şimdi gerçek bir efsane
oldular.
Avatar Aang’in Efsanesi
Michael D. Dimarto - Bryan Konietzko
Çeviren: Volkan Yazman
Beyaz Balina Yayınları / 290 sayfa
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Bu aşk kimyon, tarçın
kokuyor…

Serda SEMERCİ

Bir hikâyenin baş kahramanıyla aynı şehirde yaşadığınızı öğrenseydiniz ne yapardınız? Biz de
aklınızdan geçeni yaptık… Kimyon ve Sevgiyle adlı romanın kahramanı Niket’i aramaya koyulduk,
çok geçmeden bulduk ve merak ettiklerimizi sorduk…
Şubat ayını ikiye bölen o gün, bir
sevdayı bölüşen iki kalbin aşkını kutladığımız o meşhur gün, Sevgililer
Günü! Hele ilk aşklar, hiç unutulmayan... Bir de tutkulu ve dopdolu yaşanmışsa değmesin yağlıboya! Kimyon ve
Sevgiyle adlı romanı elime aldığımda,
şöyle bir sayfaları karıştırdım önce.
Pazartesi: Kıymalı Makarna; Salı: Levrek; Cumartesi: Yalancı dolma diye yemek isimleri görünce şaşırdım, aşkla
ne ilgisi var diye...
Ama kitap, gerçek bir aşk hikâyesini
anlatıyordu aynı zamanda. Niket’le
(asıl adı Nükhet) Alki’nin (asıl adı Yorgo) aşkı. Kitabı kaleme alan Alki’nin
kız kardeşi Lena Merika, Yunanistan’ın
tanınmış romancılarından. Bu kez
gençlik kitabı yazayım demiş, ve ana
karakterlerini abisi Yorgo (Alki) ve
Yorgo’nun gençlik aşkı Nükhet (Niket) olarak belirlemiş. Romandaki karakterler gerçek, olaylar ise neredeyse
tamamen kurgudan ibaret. Yunanistanlı Yorgo ile İstanbullu Nükhet’in
Viyana’da öğrencilik yıllarında yaşadıkları büyük aşk, yazara ilham perisi olmuş. Ama bildik Yunan–Türk
aşk romanı, dizisi gibi kavga gürültülü, ‘bizden’ ‘sizden’ ayrımı yapan bir
hikâye değil bu. Hem komik, hem heyecanlı, hem de simgelerle bezenmiş
derin bir kurgusu var. 14 Şubat’a atfen
dosya konusu seçtiğimiz ‘aşk’ temasına
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yakışır bu romanın baş kahramanı Nükhet’le tanışmaya
hazırsanız, işte yaptığımız o
tadı tuzu yerinde sohbetten
bir demet…
Öncelikle çok heyecanlandığımı belirteyim. İlk
kez bir roman kahramanıyla röportaj yapıyorum…
Bir de beni düşünün (gülüyor)! Bir romanın ilham
kaynağı olmak çok özel bir
his.
Romandaki Nükhet (kitapta geçen adıyla Niket) en
önemli karakterlerden biri.
Nasıl, bire bir sizi anlatmış
mı yazar?
Aslında benden yola çıkmış. Zaten adımı da Niket diye yazmış.
Bire bir ben ve yaşadıklarım yok kitapta, çoğu kurgu…
Yazar Lena Merika, kitabın diğer
ana karakterinin, yani sizin o günlerdeki erkek arkadaşınız Yorgo’nun
ablası… İkinizin aşkına yakından
tanıklık ettiğine göre onu çok etkilemiş olmalısınız…
Tutkulu bir aşktı. Özellikle o genç
yaşlar için olabildiğine tutkulu ve içtendi. Hakikaten de başka seviyor ve
bakıyorduk birbirimize. Bizim ilişkimize tanıklık eden herkes gibi Lena da
etkilenmiş olmalı.
Yorgo’yla Viyana’da üniversite
okurken tanıştınız. Yabancı bir ülkede iki Akdenizli buluşmuş. Kültürel
benzerlik miydi sizi yakınlaştıran?
Muhakkak öyledir. Benim ailem
de çok kozmopolittir zaten. Yahudilik,
Rumluk ne ararsan var (gülüyor). Yorgo da tam bir Akdeniz erkeğiydi. Beni
en çok bu çekmişti.
Tanışmanız kaç yılına rastlıyor?
Yıl 1980’di. Üniversite okumaya
Viyana’ya gittim. Arkeoloji ve tiyatro okudum orada. Yorgo da İsviçre’de

mimarlık okuduktan sonra Viyana’ya
arkeoloji eğitimine gelmişti.
Roman’daki Niket ve Yorgo (Alki)
Londra’da okuyor...
Evet çoğu şeyi yazarken dönüştürmüş Lena. Şöyle söyleyebilirim;
romanda Niket ve Alki’nin ilişkisi dışında her şey tamamen kurgusal.
Öyleyse, onları Yunanistan’a ziyarete gittiğinizde soğuk karşılanmanız da gerçek değil…
Tabii alakası yok. Yorgo’nun annesi
babası, özellikle büyükannesi çok sıcak karşıladılar beni. Birlikte hep çok
iyi vakit geçirdik.
Yazar Merika, (güya) Atina’da geçirdiğiniz o Noel haftasında her güne
bir yemek ismi vermiş. Tavuk, makarna ve dolma! Hatta büyükanne,
Niket’ten yaprak sarmanın tarifini
alıyor…
Evet, işte bu doğru bir ayrıntı! Büyükanneye bizim yaprak sarmanın
tarifini verdim. Ben dolmanın içine
tarçın koyarım biraz. Öyle anlatmıştım; ama Lena’nın hafızasında o tarçın
değil kimyon diye kalmış ve kitaba da
öyle yazmış. Sonradan yanlış yazdığını
anlamış ama öyle bırakılmasını iste-
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miş. Yorgo da der zaten, Lena yemek
yapmaktan hiç anlamaz diye (gülüyor)!
Yorgo’yla kitap yayımlandıktan
sonra yeniden görüşmeye başlamışsınız, öyle mi?
Evet, kitap Yunanistan’da 2000’de
yayımlandı. Hatta 2001’de de Abdi
İpekçi Barış Ödülü’nü aldı. Ama Yorgo ve Lena beni 2004’te buldu. Yolladıkları bir mektupta “Bu romanın baş
kahramanı ve ruhu Nükhet’e” diye not
düşmüşler. Sonra Yorgo İstanbul’a gelip gitmeye başladı, hâlâ da çok iyi iki
arkadaşız.
Yorgo’nun Türkiye’yle arası nasıldı?
Muazzam iyiydi. Annemle ve babamla da arası çok iyiydi. Bize çok
gidip gelirdi zaten. Babam onunla Yunanca konuşurdu, Yorgo da annemden
temiz İstanbul Türkçesiyle konuşmayı
öğrenirdi.
Oysa kitapta özellikle büyükanne
çok geleneksel ve Türkler’e karşı tutucu bir tavırla resmedilmiş. Bunun
yanında anne ve baba çok daha modern ‘Batılı’ yansıtılmış… Yazarın
buradaki amacı ne sizce?

Bence bu kitabın bir aşkı anlatmaktan öte bir misyonu var. Bir kere
en başta Türk kızla Yunan oğlanın aşkı
var ortada. Bundan yola çıkarak birbirimize olan önyargımızın ne kadar
gereksiz olduğunu anlatmaya çalışıyor. Çünkü o geleneksel büyükanne
romanın sonunda, torununu ve evinin
mutfağını yangından kurtarıyor diye
Niket’i bağrına basıyor!
Evet, Niket kahraman gibi resmediliyor kitabın sonunda ve aileyle
arası düzeliyor. Ama aynı zamanda
Alki’yle de kıskançlık yüzünden arası açılıyor ve tek başına Türkiye’ye
dönüyor. Ayrılığınız bu şekilde olmamıştı sanırım?
İlgisi yok, öyle bir tartışma bile geçmedi aramızda. Biz gerçekte neden ayrıldık, ben de çok net hatırlamıyorum
aslında. İkimiz de sivri karakterlerdik
ama, o yüzden çok çatışıyorduk. Ayrılmazsak birbirimizi boğazlama noktasına gelebilirdik herhalde (gülüyor)!
Siz kitabı nasıl buldunuz? Edebi
açıdan da soruyorum…
Gerçekten başarılı buldum. Roman
kurgusunu çok sağlam oturtmuş. Bağlamı ve sürükleyiciliği çok iyi sağlan-

mış. Senaryo yazan, tiyatro yönetmenliği yapmış biri olarak bunu rahatlıkla
söyleyebilirim…
Kitabı okuyup bitirdiğinizde ne
hissetmiştiniz? Belki gözyaşı, belki
gülümseme...
Okurken hep anılara geri döndüğüm için gözümün dolduğu çok oldu
ama sonunda gülümsetti beni, çok hoşuma gitti.
Kimyon ve Sevgiyle
Lena Merika
Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Çeviren: Ahmet Yorulmaz
Can Çocuk / 112 sayfa
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Adı konunca
yükü hafifleyen hikâyeler

Kâmile YILMAZ

Fatih Erdoğan’ın Onu Seviyorum ve Aşkım Çoban Yıldızı adlı kitapları çoğu zaman ciddiye bile
almadığımız çocukça aşkların kuvvetini ve edebiyatın gücünü hatırlatıyor. Bu kitaplar ilk aşk acısı
çeken gençler/çocuklar için de duygularla aklın birarada olduğu çıkış yolları sunuyor...
ve kızın diyaloglarında kişinin yolunu
ancak kendisinin çizebileceğine vurgu
yapılıyor. Hikâyenin hiçbir yerinde hiç
kimse ısrarla ‘kendim olmak istiyorum’ diyen Aylin’e karışmıyor.

Bütün kompleksleriyle baş etmeye
çalıştığı ergenlik yıllarını geçirmişti
orada. Bol bol utanmıştı yani. Ama o
akşamüzeri bağıra bağıra ağladığı yerde utançtan eser yoktu. Onun yerinde
aşk duruyordu çünkü! Bir okulda her
yıl yaşanan o ‘son gün’lerden biriydi.
Ama sıradan değildi. Çünkü o, sevdiği
çocuğu bir daha göremeyecekti. O ve
onu takip eden birkaç gün dünyanın
en önemli sorunu buydu. Uzun uzun
baktığım, üzerine uzun uzun düşündüğüm bu hikâyeyi hatırladım, Fatih
Erdoğan’ın Onu Seviyorum ve Aşkım
Çoban Yıldızı kitaplarını okuyunca.
Fatih Erdoğan’ın 1995’te yazdığı ve
ilk aşklarına adadığı Onu Seviyorum
yirmi yedi kısa hikâyeden oluşuyor.
Her bir hikâye âşık bir çocuğun ağzından konuşuyor. Birbiri ardına inşa
edilen kısa cümleler, okuyanda gerçekçi ve samimi bir his bırakıyor. Yazar
çocukken yaşadığımızda adının aşk
olduğunu bile bilemediğimiz, hayal
kırıklıklarının sadece bizim başımıza geldiğini sandığımız zamanlardaki
hikâyelerin, daha doğrusu adı konunca insanın omzundaki yükü hafifleten
hikâyelerin anlatıcısı oluyor.
Bu ilk kitabıyla içimi kıpır kıpır
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eden Fatih Erdoğan’ın 2003’te yazdığı
Aşkım Çoban Yıldızı’nın her satırında
bu kitabı betimlemeyi hak edecek sözcükler bulmanın kaygısını duydum.
Çocuk edebiyatında çağdaş romancılığın çok iyi bir örneği olan kitap, Aylin ve Serkan adındaki iki lise
öğrencisinin aşklarını anlatıyor. Ve
bunu yaparken karakterlerini mümkün mertebe cinsiyet rollerinden arındırarak politik bir doğruya imza atıyor. Serkan köyde büyüyen ve okumak
için kentin kapılarını aralayan, öğrenci
evinde kalan bir genç. Aylin ise özgür
ruhlu bir kız. “Kendim olmak istiyorum,” diyor ve Serkan’ı terk ediyor.
İlk sayfalarda hikâyenin bağlılık ve
bağımlılık arasındaki fark üzerinden
işleyeceğini hissedince, alıyor bizi bir
korku. Ya yazar özgür olmak isteyen
bu kızın başına kötü şeyler getirir de
bize bir ahlâk dersi verirse diye… Ama
devam eden satırlarda utandırıyor bizi
yazar. Hikâye boyunca Aylin kendi iç
yolculuğuna çıkıyor. Babasını kaybeden ve annesiyle yaşayan bu genç kız,
annesiyle hayat tecrübelerini paylaşarak, bunları hisseden tek kişi olmadığını ve yaşı için son derece normal
süreçlerden geçtiğini görüyor. Anne

ON BİN NASİHAT GÜCÜNDE
Kitabın en önemli özelliği ise hiçbir
ebeveynin çocuğuna nasihat edemeyeceği ya da etse bile dinlenmeyecek pek
çok mesajı, hissettirmeden okuyucusuna verebilmesi. Kitap son zamanlarda
haber bültenlerinde sıklıkla karşımıza
çıkan ‘liseli genç, âşık olduğu kızı öldürdü’ türünden haberler çağı için de
oldukça titizlikle kaleme alınmış. Karakterlerin kafalarından hiçbir şiddet
eğilimi geçmezken, en ufak bir şiddet
belirtisi negatif şekilde anlatılıyor.
Hikâyede Serkan’la ilk ayrılıkta
yaşanan büyük acıyı paylaşırken üstesinden gelme gücünü de birlikte buluyoruz.
Âşık olup çektiği acıyla kavrulan
bir çocuğa/gence ‘aklını bunlara yorma’ demek ne zaman işe yaramıştır ki?
Ona çıkış yolunu buldurmanın başka
bir yöntemi olmalı değil mi? Mesela
bu ‘iyi kitap’ları onlarla paylaşmak…
Ve paylaşmadan önce açıp okumak…
Onu Seviyorum
Fatih Erdoğan
Mavibulut Yayınları / 132 sayfa
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Aşkın dört hali ve
mevsimler

Irmak ZİLELİ

Jorge Amado’nun büyükler için fantastik bir aşk öyküsü alt başlığını taşıyan hüzünlü masalı
Kırlangıç ile Tekir Kedi, aşklar ve âşıklara dair söyleyecek çok sözü, sorduracak çok sorusu
olan bir kitap. Kalplerinde sevda yelleri esen gençler için ilginç bir okuma olacağı kesin.
Mevsimlerin aşkın hallerini simgelediği aklınıza gelir miydi? Aşk, ilkbaharda doğar, yazın serpilir, sonbaharda söner ve kışın yok olur gider. Jorge
Amado’nun kitabında, kırlangıç ile tekir kedinin aşkı da bir ilkbahar sabahı
başlar... Üstelik tüm aşklar gibi onlarınki de ‘imkânsız’dır. Ezeli ve ebedi iki
düşman olmaları gerekirken, yürekleri
birbirleri için çarpmaktadır. Kırlangıç,
bu yürek çarpıntısını korkuyla, kedi ise
açlıkla karıştırabilecekken öyle olmaz;
bu, düpedüz aşk çarpıntısıdır.
Oysa tüm orman bu aşka karşıdır.
Doğa kanunları da, aileler de, neredeyse evrenin tamamı... İnsanlar âleminde
olduğu gibi, hayvanlar âleminde de
aşk, ‘yıkıcıdır’ çünkü. “Yıkar milletin
ortasına tutku yükünü.”
Bu aşkı bir süreliğine dondurup,
bu öyküyü aktaranları tanıyalım. Aslında öykünün kaynağı Rüzgâr. Ve
Rüzgâr, Sabah’a âşık... Bir de hepsinin
efendisi olan Zaman var ki onun da
gönlü Sabah’ta. Bu üçlü aşk trafiği içinde Rüzgâr’ın Sabah’a fısıldadığı öykü
daha da anlam kazanıyor. Öyle ya,
çapkınlığıyla ünlü Rüzgâr ile Sabah’ın
aşkından ne bekleyebilirsiniz? Alın
size bir yıkıcı aşk daha! Zaman ise,
Sabah’ın “delişmen ve tutarsız davranışları, kural ve yönetmeliklere sığmaz
çocuksu ve budalaca tavırları”na rağmen tutkundur ona. Çünkü aslında
Sabah, Zaman’a “sonsuzluğun yorucu ağırlığını unutturabilen”
tek kişidir.
Şimdi, masallar anlatarak vakit kaybettiğine inanılan, biraz

uçarı, oldukça da çapkın Rüzgâr’ın
Sabah’a, Sabah’ın da Zaman’a aktardığı
aşk öyküsüne geri dönebiliriz.
HER ŞEY BİR SORU İŞARETİ
Ormanda kimseyle iyi geçinemeyen, huysuz ve kötülüğüyle meşhur
tek canlıdır tekir kedi. Ne zaman kime
patlayacağı belli olmaz, her an bir arıza çıkarabilir. Bu huysuzluk ve kötülük
hali, ötekilerin ona karşı korkuyla karışık bir saygı duymalarına neden olmuştur. Ama tüm dünyanın bildiği bir
gerçek vardır ki aşk en katı yürekleri
bile yumuşatmaya yarar...
Kırlangıç hanım ise cilveli mi cilvelidir. Tıpkı bizim Sabah gibi. Delişmen
olduğu kesindir. Kural ve yönetmeliklere sığmaz bir ruhu olduğunu da bu
aşk gösterecektir ona. Doğa kanunlarına inat, bir kediyle aşk yaşamasının
başka bir açıklaması olabilir mi? Üstelik çevresinde pervane olan onca ‘ideal’ damat adayına rağmen!
İlk başta ne tekir kedi, ne kırlangıç
hanım farkındadır olan bitenin. Tekir
kedinin yalnızlığı, kimseyle iyi geçinememesi, öteki erkeklerin aksine, tümden ilgisiz görüntüsü, kırlangıç hanımın dikkatini çekmesine yeter. Ama
nedense tekir kediye ilgisini onun ne
kadar da çirkin olduğunu söyleyerek
göstermektedir!
Tekir kedi ise sürekli
kendini kırlangıç hanımın gezdiği yerlerde bulmakta ve
buna o da bir anlam
verememektedir.
Aşk böyledir işte,
insanı rüzgârına katıp
sürükler. Kırlangıç hanımın
sürekli olarak “çirkinsin” diye sataşması onurunu bir hayli zedelemektedir
tekir kedinin. Asıl meselenin onun
tarafından beğenilme isteği olduğunu
keşfedene dek her şey bir soru işareti
olarak kalmaya mahkûmdur ama.

Kırlangıç ile
tekir kedinin aşkı
böyle başlar işte,
ilkbaharda didişmeyle başlayan yakınlık, yazın bir ilişkiye
dönüşür. Sonbahar
geldiğinde ise ayrılık
çanları çalmaya başlar.
Çünkü kırlangıç hanımın
ailesi onu bir başkasıyla evlendirecektir. Kış ise sonsuza dek ayrılacakları mevsim olur. Kırlangıç ile bülbülün düğününü uzaktan izleyen tekir
kedi, eski yaşamına dönecek ama yüreğindeki bu aşk asla dinmeyecektir...
Belki de o yüzden eskisinden de huysuz, eskisinden de kaba, eskisinden de
kötü bir kedi olarak nam salacaktır
tüm ormana.
Jorge Amado’nun “Büyükler için
fantastik bir aşk öyküsü” alt başlığını
taşıyan, çocuk kitabı kılığına girmiş
bu öyküsü, imkânsız aşklar ve âşıklara
adanabilir kanımca. Zamanın, aşk acısının panzehiri olduğunu söyleyenlere bir selam ile ama kimi aşkların da
mevsimlere, rüzgârlara, zamana ve
kara kışa dayanacak denli güçlü olduğunu hatırlatarak...
Kırlangıç ile Tekir Kedi - Bir Aşk Öyküsü
Jorge Amado
Çeviren: İnci Kut
İnkılâp Kitabevi / 104 sayfa

19

Bir kediyi sevmekle
başlayacak her şey…

Ömür ŞAHİN

Kayıp Savaşçı, Savaşçının Kaçışı ve Savaşçıların Dönüşü isimli kitaplardan oluşan çizgi seri
okuyucuya öteki kavramını sorgulatırken, ünlü Selvi Boylum Al Yazmalım filminin son sahnesinden
“Sevgi neydi? Sevgi emekti” repliğini hatırlatıyor.
Üzerine uzun uzun düşündüğümüz, çeşitli mecralarda tartışıp çözümlemeye çalıştığımız ‘öteki’ olarak
etiketleme alışkanlığı, toplumsal kuralları içselleştirdiğimiz sosyalleşme
sürecinde öğreniliyor. Pek çok uyaran
tarafından çocukların öğrenmesi ve
içselleştirmesi sağlanan bu zehirden,
günümüz dünyasında tamamen kaçmanın bir yolu var mı? ‘Yok’ demek yerine düşünmek için süre istiyorum…
Toplum kuramlarını değerlendirirken fen bilimlerine yaklaşamayız;
çünkü toplum kaotik bir yapıdır (iyi
ki de öyledir) ve insanlığın yol haritası
verili/yazılı kurallar üzerinden ilerlemez. Öyle olsaydı yüzyılın başında
“Tarihin sonu geldi” diyen Fukuyama
haklı çıkardı…
Böylesi bir girişten sonra karşınıza kedilerin hikâyesinin anlatıldığı
bir çizgi romanla çıkacağım, evet. Ve
bunu hiç garipsemiyorum. Hayatın
sürprizleri de zorunlulukları da, beyin
yıkama seansları, çamuru ve temizliği
de böyle minik ve hep es geçtiğimiz,
önemsemediğimiz, ciddiye almadığımız şeylerde gizlidir çünkü…

20

Beni çok heyecanlandırarak sonda
söylenmesi gerekenleri başta söyleten
kitap(lar) geçenlerde Savaşçıların Dönüşü ismiyle üçüncü cildi yayımlanan Savaşçılar serisi. Kitapları elime
aldığım ilk anda, adı nedeniyle elimde
vurdulu kırdılı bir hikâye tuttuğumu
sanıp temkinli olmaya karar vermiştim. Sayfalar ilerledikçe şiddet aramaya programlandığı için kılıçtan keskin
olan dikkatim, şiddet bulamayınca işte
başta anlattığım şeylere yöneldi. İyi ki
de öyle olmuş…
NANKÖR DEĞİL GURURLU
Kayıp Savaşçı, Savaşçının Kaçışı ve
Savaşçıların Dönüşü isimli kitaplardan
oluşan seri (doğal olarak) doğal ortama uygun yaşamayı şiar edinen Şimşekboyu kabilesinin yaşadığı ormanlık
alanın insanlar tarafından yerle bir
edilmesiyle başlıyor. Ancak kabile üyesi onlarca kedi o alanda yaşamaktan
vazgeçmiyor. Derken insanlar Şimşekboyu kabilesinin evi olan derbeder
ormana yeniden gelip, kedileri kafeslere doldurarak şehre götürüyor. (Para
karşılığı satmak için… Para karşılığı…

Satmak… Bir hayvanın alınıp satılabilir bir tüketim nesnesine dönüşmesi
size de garip gelmiyor mu? Cevabınız
hayırsa, o cümledeki hayvan kelimesini insanla değiştirin.)
Kedileri kafeslere doldurmak elbette o kadar kolay olmuyor. Savaşçı
(ki burada mücadeleci anlamında kullanılıyor) kediler, üç hikâyemizin de
kahramanı Grikamçı başta olmak üzere, Böğürtlenpençe, Sincappençe, Yağmurbıyık, Dikenpençe, Parlakyürek
ve çok daha fazlası, göz yaşartan bir
mücadele veriyorlar. Yeniliyorlar, çünkü insanlar fiziksel olarak onlardan
çok daha büyük ve güçlüler. Başlarına
gelen hiç adil değil… Oysa insanlar o
alanın kendilerine ait olduğunu düşünüyordu… Belki de o alan üzerine bir
otel inşa edilecekti kim bilir?
Kahramanımız Grikamçı o an, “Bu
kedilerin çektiklerine göz yummaktansa
ölürüm daha iyi” dedi; ama o da bir kafes içinde, çaresiz şehre gitmekteydi.
Derken onu bir aile satın alıp evine götürdü. Aile Grikamçı’ya çok iyi
davranıyor, onu seviyor ve besliyordu. Hep arkalarından nankör diye
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Kendi hikâyesini anlatıyor

konuşulan kedilerin aslında gururlu
olduklarını düşündünüz mü hiç? Hiçbir kedi karnını doyurdunuz diye ona
sahip olmanıza, nasıl istiyorsanız öyle
davranmanıza izin vermez. Grikamçı
da öyle yaptı, sıcak bir yuva fikrini itici bulmasa da, o özgür ruhlu bir dağ
kedisiydi, insanlarla yaşayamazdı. Doğada avlanıp karnını doyurmaktı ona
göre olan; hazıra konmak değil… Ve
bir yolunu bulup evden kaçtı.
Bütün amacı hâlâ insanlarca yerlebir edilen o ormanda yaşadığını zannettiği kabilesinin yanına dönmekti.
Fakat o da ne? Yolu bir türlü bulamıyordu. Şehrin içinde dönüp duruyordu… Üzgündü… Ama bu üzücü yolculuk ona hiçbir şeye değişemeyeceği
bir armağanla geldi… Aşkla…
Grikamçı yolunu bulmaya çalışırken Millie adında güzeller güzeli bir
ev kedisiyle tanıştı. Millie’nin ev kedisi
olması Grikamçı için eksi puandı; ama
ilk gördüğü anda onu sevdi. Ev kedisi
olmaya alışmış Millie de Grikamçı’ya
karşı boş değildi.
İlk görüşte aşktı bu! Okuyucu
anlıyordu. Ama henüz aşklarını birbirlerine itiraf etmemişlerdi. Birbirlerinden oldukça farklıydılar üstelik.
Grikamçı’nın
kabilesini
bulmak ve yeniden kendi
olmak için gösterdiği mücadele Millie’yi çok etkilemişti. Millie, Grikamçı’ya
bu yolda yoldaş olmak
istiyordu; ama o ev kedisi
olmaya alışmıştı. Birlikte
dere tepe düz gittiler, kilometrelerce yol aştılar,
türlü badireler atlattılar.
Başlarına gelen sorunları
kâh Millie, kâh Grikamçı çözdü. Sonunda ne mi
oldu? Grikamçı kabilesini
buldu mu? Henüz itiraf

edilmemiş aşk son buldu mu? Söylemem. Kitapları okuyun.
Benim söyleyeceklerim başka.
Manga çizimlerinin büyüsüne kapılan
okuyucuya bu kitaplar ne öğretir diye
sorarsanız, size karakterleri hatırlatırım:
HEM İSYANKÂR HEM UYUMLU
Grikamçı oldukça isyankâr bir karakterdi. Kuralları vardı ve o kurallar
dışına çıkılmasından hiç mi hiç hoşlanmıyordu. Millie ise uyumluydu. Bu
onun içindeki mücadeleci kimliği de
görünmez kılmıyordu üstelik. Koşullara ayak uyduruyordu… Hikâyedeki
bu ikilik bize uyumun ve isyankârlığın
birlikte gidebileceğini, tartışmanın
doğruyu bulmadaki en iyi yol olduğunu anlatıyordu.
Kitaplar kendi gözlerimizle gördüğümüz dünyayı, gücü elinde bulunduranlar tarafından kötü muamele görenlerin gözüyle anlatıyordu. Kediler
insanlara ikibacaklılar, arabalara canavar, koyunlara yaratık diyor; insanların
dünyasını anlamlandıramıyordu.
Millie ve Grikamçı’nın farklılıkları aşan ilişkileri unutulmaz film Selvi
Boylum Al Yazmalım’ın “Sevgi neydi?
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Uzun zamandır kâğıt üzerinde tanıdığım bir karakterin, resimlerle
hayat bulduğunu görmemin ne kadar
hârika bir duygu olduğunu anlatamam! Grikamçı, her karede bir kahraman! Evet, doğru; başına bazı kötü
şeyler geliyor. Ama eminim ki şimşek
hızıyla gerçekleşen bu maceranın her
anından keyif alıyordur! Bu mangayla, Grikamçı’nın en güzel yönleri açığa çıkmış. Çok vurucu konuşuyor ve
uzun uzun düşünmektense, kameraya
sert bir bakış atmayı tercih edip maceraya zıplıyor.

Sevgi emekti” repliğini, okuyanın kulaklarında çınlatıyordu…
Bu kitapları okuyan çocuklar belki de hayatlarında ilk kez dünyaya
‘öteki’nin gözünden bakacak. Kitaplar, mekânsal olarak yakında olsa da;
upuzak hayatlara sahip olan, dolayısıyla onlara dokunmayan, bu nedenle
tanışılamayan, korkulan, tiksinilen ve
‘öteki’ diye damgalanan hayatları, çocukların burunlarının dibine sokacak.
Bu kitapları okuyan çocuklar hayatı
ötekinin gözünden algılamak için bir
adım atacak.
Son olarak Dostoyevski’ye katılıp,
Zülfü Livaneli’yi selamlamak lazım
diye düşünüyorum. Zira “Dünyayı güzellik kurtaracak” evet; ama bu kez belki de ‘bir kediyi sevmekle başlayacak
her şey…’
Savaşçılar 1 / Kayıp Savaşçı
Savaşçılar 2 / Savaşçıların Kaçışı
Savaşçılar 3 / Savaşçının Dönüşü
Erin Hunter
Uyarlayan: Dan Jolley
Resimleyen: James L. Barry
Çeviren: Elif Yalçın
Tudem Yayınları
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Sabun köpüğü aşkların
çok satan romanları

Eray AYTİMUR

Sevgi/aşk dosyası hazırlarken, ‘fast food’ tipi aşkları bireyci kültürlerin verileri ışığında konu alan ve
‘bestseller’ tabir edilen gençlik romanlarını atlamak olmazdı! Plastik ama tutkulu aşkları anlatan bu
kitapların bakış açıları Türkiye’deki aşk anlayışıyla karşılaştırılınca, ortaya mizahi bir tablo çıktı...
çıkma teklif ediyor, Lizzie de kabul
ediyor. Birlikte bilim müzesine gidiyor ve çok eğleniyorlar. Fakat Lizzie
ondan utandığı için, ertesi gün okulda
Larry’den köşe bucak kaçıyor ve kalbini kırmadan ondan ayrılmanın yollarını arıyor. Lizzie, ‘Larry dünyanın en iyi
çocuğu olsa bile onunla çıkmak ömür
boyu gerzek damgası yemeye talip olmak mıdır?’ sorunsalıyla boğuşurken,
insanın kafasından da defalarca hayatın sadece siyah ve beyazlardan ibaret
olmadığı, duyguların mantıkla kontrol
edilmemesi gerektiği gerçeği geçiyor.

Tüketim alışkanlıkları insanlar arasındaki duygusal ilişkileri de belirliyor.
İşte bu nedenle, pek çok şey gibi aşk da
dünyamızdan yavaş yavaş çekiliyor. Yerini ise çabuk tüketilen renkli ilişkilere
bırakıyor. Bundan ötürü olmalı; şimdilerde Tolstoy’un Anna Karenina’sı
veya Flaubert’in Madam Bovary’si gibi
dolu dolu seven ve sevdikleri uğruna
akıl almaz yollara giren kahramanları değil; cinselliği ve entrikayı hevesle
deneyimleyen kahramanları ve onlardan üretilmiş sabun köpüğü formları
tercih ediyoruz.
Varsın olsun, nihayetinde yüzü ne
kadar değişirse değişsin, aşkın olmadı-
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ğı bir hayat ve sanat düşünülemeyeceği
için, klişenin tuzağına düşmek pahasına, bu yazıda, okurken şeker şurup
vakitler geçirdiğim beş kitabı anmak
istiyorum. Bu kitapların ortak noktası; plastik bile olsa çetrefilli aşkları ve
enerjisi yüksek âşıkları bireyci kültürler ışığında konu ediniyor olması...
İlk kitabımız Eyvah Âşık Oluyorum’da Lizzie McGuire, Ethan Craft
adında bir çocuktan hoşlanıyor, fakat
bir bakıyor ki kendisinden hoşlanan
biri daha var: Dünyanın belki de en
çalışkan ama aynı zamanda en asosyal
çocuğu Larry Tudgeman. Larry aklı bir
karış havada kahramanımız Lizzie’ye

PLASTİK VE ÇETREFİL AŞKLAR
Özellikle genç kız edebiyatı takipçilerinin yakından tanıdığı Hortense
Ulrich’in Acemi Âşık adlı romanında
ise başkahramanımız Jojo’nun hayatına aşk, öğrenci değişim programıyla,
Fransa’dan, Nicola adında bir genç kılığında giriyor. Sevimli Nicola çabucak
etraftaki kızlardan birine âşık oluyor.
Fakat elbette başka birileri Nicola’ya,
daha başka birileri de başka birilerine
âşık olunca, Jojo’nun tüm iyi niyetiyle
korumaya çalıştığı dengeler, kaş yaparken gözün nasıl çıkarılacağına dair
neşeli ve güncel örnekler oluşturuyor.
Anna Godbersen’in Fısıltılar’ına
geldiğimizde ise benzer bir ilişki zincirinin çok daha sofistike halkalarının
da olduğunu kabullenmek zorunda
kalıyoruz, çünkü Fısıltılar’daki kahramanlar diğerlerine nazaran yaşça büyük oldukları gibi toplumun zengin
kesiminin temsilcileri olarak karşımızda duruyorlar. Amerika’da oldukça ünlenen Lüks (The Lux) serisinin
ikinci kitabı olarak elimizde tuttuğumuz Fısıltılar’da, aklınızı yerinden oynatacak kıyafetler, parıl parıl parlayan
mücevherler, büyük paralar harcanarak döşenmiş malikâneler, skandallar
ve bitmek tükenmek bilmeyen dedikodular etrafımızı sarıyor birdenbire. Çağımızın televizyon dizilerin-
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den uyarlanmış bir hikâye değil bu,
1800’lerin sonunda geçiyor. Her şey
New York’un ünlülerinden biri olan
Elizabeth Holland’ın ölümüyle başlıyor. Elizabeth’in ailesi geriye kalan kız
kardeş Diana’dan maddi anlamda çok
şey beklerken, Elizabeth’in bütün eski
arkadaşlarının aslında zamanında onu
ne kadar kıskandıkları ortaya çıkıyor.
Yeni rakipler haline gelen bu eski arkadaşlar Elizabeth’in nişanlısını da içine
alan aşk skandalları içine giriyor.
BİLGİSAYARKOLİKTEN MODELE
Lisa Klein’in Shakespeare’in ünlü
yapıtından yola çıkarak kaleme aldığı
zamane Macbeth’i Albia ise üst sınıflara has bir kusursuzluk ama babasının
düşmanına âşık olmak gibi çok büyük
bir kusurla, okuyucuyu epey zorlu yol- bu operasyondan sonra epey değişi- yonunda ve ‘çıkmaya’ yeltenen kıza
lara sürüklüyor. Sırlar ve gizem vurgu- yor. Çünkü Emerson ‘oğlan çocuğu’na ailenin bir erkeği tarafından ivedilikle
sunu yarattığı metinler dünyasından benzeyen bir kızdan bir süper modele ‘çakmaya’ yeltenmek esas. Aynı şekilde
eksik etmeyen yazar, Albia karakterini dönüşüyor. Onun dünyasında aşka gi- batının ‘bir deneyin görün anlaşabiyaratırken Sheakspear’in ölüm meleği den yol dişilikten geçiyor. Bu nedenle liyor musunuz’ hoşgörüsü yerine biMacbeth’ten esinlenmiş. Daha başında de Emerson bilgisayar oyunlarından zimki gibi toplumcu kültürlerde, kabul
görür tutum, ‘konuştuğumuz çocuğun’
bu ayrıntıyı bilmek bile kitapla ilgili fırtınalı aşk evrenine geçiş yapıyor.
Gelelim ‘aşk için ölmeli aşk o za- kimseyi oyalamadan çiçeğini, lokumubir irkilme hissi uyandırıyor. Kitapta
macera, gizem, sır her kapıda beliri- man aşk’ dizelerine tapan bizim diyara. nu yaptırıp gelmesi. Aksi takdirde ele
yor. Üç kız kardeşin en küçüğü Albia, Türkiye’de sosyalizasyon süreci gereği güne rezil olmak işten bile değil. Daha
gerçek ailesini ve nereden geldiğini kadınlar daha verici, güvenli ve iliş- da ileri gidersek, bizim kültürümüzde
tam olarak bilmiyor. Ve büyüdükçe bu kiyi sahiplenici olmak zorunda. Oysa ebeveynler çocuklarına âşık olmayı
belirsizlik Albia’nın kafasını daha çok bu yazıda ele aldığımız kitaplarda yasaklama hakkına çoğu zaman sahip.
kurcalıyor. Bunun için geçmişine ait karşımıza verici taraf olarak erkekler; İşte bu nedenle bu diyarda, heves edibulduğu her ayrıntıyı ve ipucunu yan risk almaya hazır taraf olarak kadın- len bu renkli aşklar, ancak kitaplardan
yana getirip ailesine ulaşmaya çalışı- lar çıktı her seferinde. Üstüne üstlük okunur, çoğu kez hayali bir heyecanda
yor. Ayağı yere sıkı basan karakterimiz başlarında kavak yelleri esen bu genç teselli bulunur. Edebiyatın işlevlerinkişisel geçmişine uzandığı bu yolcu- kadınlar, ilişkilerini aileleri tarafından den biri hiç dokunamadığımız hayatlukta yeri geliyor âşık olup biraz sen- desteklenerek ve yaşadıkları toplum- lara bakmak, hissedemediklerimizi
deleniyor, yeri geliyor inandığı şey uğ- dan gizlemeye ihtiyaç duymayarak ya- yaşamak olsa da, bu kitapların topluruna ve ülkesi İskoçya için bir amazon şayabiliyor. Bizde ise aşk çoğu zaman mumuzda çok okunuyor olmasının aşk
cinsellik çağrışımına gebe bırakıldığı kadar olmazsa olmaz bir duygunun ekgibi mücadelesini vermeyi de biliyor.
Sıra geldi, gençlik romanlarının en için aileler destek değil köstek pozis- sikliğine işaret ediyor olması ne acı…
sevilen yazarlarından Meg
Cabot’ın Beyinsiz’ine. OğAlbia: Lady Macbeth’ın Kızı
Fısıltılar
Acemi Âşık
lan çocuklarına benzeyen,
Lisa Klein
Anna Godbersen
Hortense Ulirich
arkadaşlarıyla
bilgisayar
Çeviren: Yeliz Üslü
Çeviren: Bige Turan
Çeviren: A. Melih Atafırat
oyunu oynamayı seven, on Artemis Yayınları / 313 sayfa
Artemis Yayınları / 488 sayfa
Beyaz Balina / 112 sayfa
altı yaşında içine kapanık
bir kız Emerson Watt. En
yakın arkadaşı ve gizli aşkı
bile dış görünüşü nedeniyle
onu sadece ‘arkadaş’ olarak
görüyor. Emerson bir gün bir
trafik kazası geçiriyor ve gözlerini bir ay sonra hastanede
açıyor. Aynaya bakana kadar
da her şey yolunda gidiyor!
Durum şu ki, Emerson süper model Nikki Howard’ın
bedeninde yaşamaya devam
ediyor… Bir nevi beyin nakli yapılmış kendisine ve işler
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Yanıtsız kalan soruları
yanıtlama günü kutlu olsun!

Şiirsel TAŞ

Sevginin, aşkın tezahürü değil mi cinsellik! Ayıptır, açmayın bu konuyu mu diyorsunuz? Sevginin
kalpler ve güllerle kutsandığı bu ayda, çocuklara cinsellikle ilgili anlatamadıklarımızı anlatan,
cinsellikle ilgili yanıtlayamadığımız soruları yanıtlayan kitapları ele almak şart olmuştu...
Mümkünse muhalif bir başlangıç
yapacağım bu yazıda, hatta mümkün
olmasa bile niyetim bu. Cüce Şubat’ın,
28 çektiğinde ilk yarısının son gününe,
29 çektiğinde tam ortasındaki günedir
muhalefetim. Düşünün! Malum günün dayattığı alışveriş/tüketim paranoyasını, ülke sınırları içinde kutlanan
kutlu/uğurlu gün ve haftalar silsilesine
ben diyeyim 15, siz deyin 20 yıl öncesinde eklenmiş ve galiba (yanılıyorsam
düzeltin lütfen) son 5-10 yıldır iyice
çığırından çıkmış olan Aziz Valentine
gününün ruhumuzda açtığı derin yaraları, nereye bakarsak bakalım o gün
en kırmızısından bir kalp-gül ve gülkalp yığını dışında başka bir renk ve
biçimle karşılaşma şansımızın elimizden alınmasını…
Daha başından bu yazıya karşı yükselen “isteyen kutlar, istemeyen kutlamaz” şeklindeki itiraz seslerini duyar
gibiyim; pek tabii öyle ama aşkın/cinselliğin onca doğallığına karşılık bunca
‘dayatma’ bir güne ve onun beraberinde gelen ‘malum gün sektörü’ne karşı
tepkimi dile getirip de devam etmek
varken, uslu çocuk olamadığım için
özür falan dilemeyeceğim. Yine mümkünse kırmızı kalplerle gülleri kocaman bir koliye doldurup kenara kaldırıyorum (sığmıyor, direniyorlar ama
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ben yine de kolinin üstüne çıkarak tepiniyor, hepsini bastırıyorum). Ortaya
bir tahta sandık getiriyorum çeke çeke.
Sandığı sürüklüyorum çünkü çok ağır:
içinde çocuklara bugüne kadar cinsellikle ilgili anlatmadıklarımız, yanıtsız
kalmış sorular var. Açıyorum sandığı,
hepsi dışarı fırlayıp etrafa dağılıyor:
Bir yığın Sandık boşalınca, dibinde
iki karışa iki karış boyutlarında kilitli bir bölme olduğunu fark ediyorum;
bölmenin kapağının üzerinde şöyle
yazıyor: “Yanıtsız Kalan Soruları Yanıtlama Günü”. İçimden, işte kutlanmaya değer bir gün diye geçirip kapağı
kaldırıyorum. Bölmenin içinde birkaç
kitap var. Sayfaları çeviriyorum, okuyorum ve buraya yazıyorum. Lütfen
siz de okuyun!
O DA NE! CİYAAAAK!
Sistem Yayıncılık tarafından yayımlanmış olan üç kitap Ben Nereden
Geldim? ve Bana Neler Oluyor? ile Cinsellikle İlgili Merak Ettikleriniz, farklı
yaş gruplarının sorularını yanıtlayabilecek nitelikte yayınlar. Mizahi üslubu
ve Arthur Robins’in çizimleriyle ilk iki
kitap hemen diğerinden ayrılıyor. O da
ne! Ciyaaaak! “Romantik sperm” başlığı
altında spermlerin hareketini ve işlevini anlatan bölümde kocaman kırmızı
bir kalp üzerine yerleşmiş, silindir
şapkalı, elindeki kımızı gülü koklayan bir sperm var (burada da mı
kalp ve gül?).Yazarın “yüzü kızaran tüm anababalara” ithaf ettiği
kitabın başarısı, esprili dilinde
ve samimiyetinde gizli. Bana
Neler Oluyor? adlı kitap ise
büyüme sancıları çekenler
için yazılmış. “Dünyanın en
utandırıcı sorularından bazılarına verilen yanıtlar” altbaşlığını taşıyan kitapta, böyle bir
kitaba ne gerek var sorusunun
yanıtını yazar şöyle
vermiş: “Anababalar o yaşlarını

ve sorunlarını unutmuş olabilirler. Öğretmenlerin yapacak başka işleri vardır.
Arkadaşlarınız da (çok biliyor görünseler de) genellikle sizden daha çok şey
bilmezler.” Bu kitapta, ergenlik döneminde genç kız ve erkeğin bedeninde
oluşan fizyolojik değişiklikler anlatılıyor yine aynı mizahi üslup korunarak.
Cinsellikle İlgili Merak Ettikleriniz
ise ergenlik süreciyle ilgili temel bilgileri veren ikinci kitabın ardından biraz
daha teknik konulara giriyor. Ergenliğe özgü bedensel değişikliklerin daha
ayrıntılı anlatılmasının ardından “Tutulmak nedir?”, “Cinsel ilişki nedir?”,
“Bebek sahibi olmak”, “Hamilelik nasıl
önlenir?” gibi konularla ergenlik sırasındaki ve sonrasındaki cinsel hayata
dair temel ipuçları veriliyor. Kitabın
sonunda yer alan “Cinsellik konusunda bilinmesi gereken en önemli şey”
bölümünü es geçmemek lazım; özü
itibariyle teknik ayrıntılardan daha
önemli bir bölüm burası ve uzunca bir
alıntıyı hak ediyor: “Cinsellik konusunda bilmeniz gereken en önemli şey hem
kendinize hem de başkalarına saygı
göstermektir. Kendinize saygı göstermek demek, cinsel duygularınız olduğu
için ‘kötü’ olduğunuzu düşünmeden

çüldükçe “nasıl bir başlangıç yapsam, nasıl yapsam
da anlatsam?” sorularını
aşıp konuyu irdelemek ve
bir yandan çocuğun bu tür
bir durumla karşı karşıya
kaldığında asla sessiz kalmaması gerektiğini açıklamaya çalışırken, diğer yandan çocuğu gereksiz bir
paranoyaya sürüklemeyecek dili tutturmak o kadar
da kolay olmayabilir.

bedeninizi kabul etmeniz demektir. Ne
yapıp yapmayacağınız konusunda kendi kararlarınızı vermeniz ve kimsenin
size doğru olmayan bir şeyi zorla yaptırmasına izin vermemeniz demektir.
Başkalarına saygı göstermek demek, istemediği halde karşınızdaki kişiyi cinsel
ilişkiye zorlamamak demektir. Cinsellik
konusunda başkalarıyla alay etmemek
demektir. Aşık olmadığınız halde birisine aşıkmış gibi davranmamak demektir.”
Yine yaş gruplarına göre (4-6 yaş,
7-9 yaş, 10-13 yaş) ayrılmış temel cinsel
bilgileri içeren üç kitaptan oluşan bir
dizi ise Epsilon Yayıncılık tarafından
basılmış. Gerek anlatım tarzı gerekse
içerik açısından bakıldığında, her üç
kitapta da yaş gruplandırmasına göre
bilgi aktarımı doğru biçimde yapılmış
görünüyor. Örneğin; 4-6 Yaş Çocuklar İçin Cinsel Bilgiler adlı kitapta, bu
yaş grubu için tipik olan “Ben nereden
geldim?” sorusunun yanıtı iki çocuğun
günlük gözlemleri, anne ve babalarına
sordukları sorular ve aldıkları yanıtlar
üzerinden öykümsü bir anlatımla aktarılıyor.
7-9 Yaş Çocuklar İçin Cinsel Bilgiler kitabında ise bu kez ikiz kardeşler,
hamile teyzelerini görünce kafalarında
uyanan soruların yanıtlarını arıyorlar.
Yaş grubunda bir üst basamağa çıkınca, insan anatomisinin biraz daha
ayrıntılarına giriliyor ve cinsel ilişki,
hamilelik süreci, doğum, emzirme ve
bebek bakımı konuları tam da bu yaş
grubuna uygun bir dille anlatılıyor. Gerek bu kitapta gerekse dizinin üçüncü
kitabında altı çizilen önemli bir konu
var: Çocukları cinsel istismar konusunda uyarmak! Bu uyarının gerekliliği tartışılmaz da, kuramsal olanı hayata geçirirken yaşadığımız güçlükleri
düşünürseniz, muhatabınızın yaşı kü-

BİLGİLENDİRMELİ Mİ!
10-13 Yaş Çocuklar İçin
Cinsel Bilgiler kitabını inceleyen bazı anne babaların
“bu kadar bilgilendirme biraz fazla
değil mi?” dediklerini duyar gibiyim.
Hayır, değil! Aslında kitabı karıştırırken 10-13 yaş grubu için bu bilgilerin
biraz fazla olduğu kanısına kapılıyorsak, bizim de oturup kitabı başından
sonunda adamakıllı okumamızda ve
eksik kalanı tamamlayıp unutulanı
tazelememizde fayda var demektir. Kitap, “Ergenlikten yetişkinliğe”, “Cinsel
ilişki”, “Bebeğin oluşumu” ve “Bebeğin
yaşamı” olmak üzere dört ana başlıktan oluşuyor ve bu ana başlıkların altını doğum kontrol yöntemleri, cinsel
yolla bulaşan hastalıklar, kürtaj, düşük, mastürbasyon, eşcinsellik, cinsel
istismar gibi önemli konuları açıklayarak dolduruyor. Cinsel istismarla ilgili
bölümde pedofili, teşhircilik, ensest
tanımları üzerinde duruluyor ve son
olarak “Kendimizi nasıl korumalıyız?”
sorusuna yanıt veriliyor.
“Türkiye’de araştırmalara göre
cinsel istismara uğrayan çocukların
%80’inde istismarcı, çocuğun tanıdığı
birisidir.” (s. 56)
4 - 6 Yaş Çocuklar İçin Cinsel Bilgiler
Isabelle Fougere
Çeviren: Fırat Yenici
Epsilon Yayınları
24 sayfa
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Arzu nedir?
Gerçek sorun, çocuğun sorduğu
sorunun yanıtını verirken doğru sözcükleri bulmakta güçlük çekmemiz
mi, yoksa …? Derdimiz, doğru sözcükleri bulmaksa kitaplardan kopya
çekebiliriz. Yok eğer, kızarmayla renk
bulan bir mahcubiyetse çocuk karşısında yaşadığımız, o zaman dönüp
kendimizi deşelim.
Bakın 10-13 Yaş Çocuklar İçin Cinsel Bilgiler adlı kitap “Arzu nedir?” sorusuna nasıl yanıt veriyor:
“İnsanların duyduğu arzu son derece
karmaşık bir duygudur. Kadın ve erkek
bir araya gelmeyi, sohbet etmeyi, birlikte gezmeyi, karşılıklı duyguları keşfetmeyi ve onları paylaşmayı severler.
Kısaca, birbirlerinden etkilenirler, aralarında bir çekim oluşur. Fiziksel olarak
da kadın karşısındakini arzuladığında
yumurtlamaya benzer birtakım değişiklikler yaşanır. Vajinanın derinliklerinde bir sıvı üretilmeye başlar. Erkekte
ise, cinsel organ sertleşmeye ve dikleşmeye başlar. Sonra da zevk veren cinsel
ilişki kurulur ve ilişki orgazm denilen,
zevkin doruğa ulaştığı olağanüstü anla
sonlanır. Ama zevke her zaman ulaşılamayabilir ve bunda anormal bir şey
yoktur. Hatta ilk sefer genellikle hayal
kırıklığıyla sonlanır.”

Çocukların ve gençlerin gerçek gereksinimi nedir?
Kalp ve gül mü demiştiniz?
Teşekkürler, ben almayayım.

Bana Neler Oluyor?
Peter Mayle
Resimleyen: Arthur Robins
Çeviren: Emel Aksay
Sistem Yayıncılık / 52 sayfa
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Ispanaklı bir aşk hikâyesi

Neyfel SEMİZ

Çizgi karakterler arasında aşk mevzusunu açarsak Temel Reis ile Safinaz’ı en unutulmazlar arasına
koyabiliriz. Temel Reis’in ve Safinaz’ın siyah beyaz filmler gibi bir aşk hikâyesi var. Birbirlerinden
ayrıldıklarını hiç görmedik. Kabasakal bunun için uğraşsa da, âşıklar hep mutlu sonlarda buluştu.
Dünyaca tanınmış karakterler yaratan çizerlerin ya da yazarların kaderidir ikinci planda kalmak. Yarattıkları
karakterler onların önüne geçiverir. O
karakterler o kadar çok sevilir ki, onları yaratanların varlığı unutulur. Bir şeyi
çok sevince böyle oluyor sanırım. Bir
insanın varlığıyla sınırlamak istemiyor
kimse kahramanını ya da karakterini.
Başka bir deyişle, onu, hayal gücünün
gökyüzünden fani dünyaya indirmeye
kıyamıyor.
Yazarından ünlü karakter deyince...
Pinokyo, yazarı Carlo Collodi’den; Temel Reis, çizeri Elzie Crisler Segar’dan
tartışmasız daha ünlü. Örnekler uzatılabilir illa ki, ama ben lafı bir an önce
Temel Reis’e getirmek istiyorum.
Temel Reis, otuz dört yaşında bir
denizci. Öyle pek bir numarası yok.
Amiyane tabirle ‘halktan biri’. Yalnız
önemli bir alameti farikası var: ıspanak. Ispanak yiyerek zorlukların ve
kötülerin üstesinden gelebiliyor. Konserve kutusunu tek eliyle sıkıyor, hoop
içindeki ıspanak tek hamlede ağzında.
Ispanak sayesinde güçlenen denizci,
devreye kas gücünü sokarak hallediyor her şeyi. Biraz kaba kuvvet söz
konusu açıkçası ama Temel Reis’in serüvenlerine genel olarak bakarsak, bu
kaba kuvvetin altında buzağı aramaya
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gerek olmadığını görürüz. Kahramanın yumruklarını devreye soktuğunda
bunu birisini dövmek için değil, daha
çok havaya kaldırmak ya da oradan
uzaklaştırmak için yaptığını görürüz.
Temel Reis, sabrının sınırı zorlanana
kadar ıspanağını da, kaba kuvveti de
devreye sokmaz. Yani onu kavgaya
özendiriyor diye suçlamadan evvel iki
kez düşünmek lazım. Bunu düşünecek
olanlar yaşadığımız postmodern dönemin çizgi film ya da karakterlerini
de göz önüne alırlarsa daha sağlıklı bir
kıyaslama yapabilirler.
VE BİRİCİK AŞKI SAFİNAZ
Temel Reis’i Temel Reis yapan en
önemli ikinci şey onun biricik aşkı Safinaz. Çünkü meşhur denizci neredeyse tüm maceralarında onu kurtarmak
için başını belaya sokar. Temel Reis’i
ıspanak yiyip kaba kuvvet gösteren bir
kahraman olarak okumak bana çok
uzaktı. Ben, Temel Reis’i biricik aşkı
için çok şeyi göze alabilen bir kahraman olarak gördüm hep. Âşık İyi
Kitap’a onu sokmamın nedeni de bu
zaten.
Safinaz, Temel Reis maceralarının en etkili karakteri aslında. Temel
Reis’in ve Safinaz’ın siyah beyaz filmler gibi bir aşk hikâyesi var. Birbirle-

rinden ayrıldıklarını hiç görmedik.
Kabasakal bunun için uğraşsa da,
âşıklar mutlu sonlarda hep buluştu ve
Safinaz Temel’e ünlü sevinç nidasıyla
seslendi: “Erkekim benim”. İki âşığa
dalıp yaratıcılarını es geçmeyeyim.
Gerçi Google benden daha vefakâr
çıktı ve 8 Aralık’ta, yani doğum gününde Elzie Crisler Segar’ı andı. Google logosunun Temel Reis’li versiyonu 8 Aralık’ta bütün gün sitede arzı
endam etti.
1894 yılında doğan Segar, Mississippi Nehiri’nin kıyısında büyüdü.
Çocukken, tamircilik yapan babasının yanında, duvar kâğıdı ve boyama
işlerinde çalıştı. Yerel bir tiyatroda
müzik eşliğinde gösterilen vodviller ve
filmlerde davul çaldı. Daha sonra film
makinisti olarak iş buldu. On sekiz yaşına geldiğindeyse karikatürist olmaya
karar verdi. Bunu gerçekleştirmek için
kandil ışığında sabahlara kadar çalıştı.
Temel Reis’i yaratana kadar çeşitli gazetelerde çalıştı, başka karakterler yarattı, evlendi. Çizme işinde kendini kanıtladığındaysa editörü onu New York
Journal gazetesine yolladı. Thimble
Theatre’da band çizgi roman çizmeye
başladı. 19 Kasım 1919’da Segar; Olive
Oyl (Safinaz), Castor Oyl ve Horace
Hamgravy (Kabasakal) karakterlerini
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Reis Thimble Theatre bandının önüne
geçerek popülaritesini arttırdı. Daha
sonraki maceralarda Castor’un kız
kardeşi Olive (Safinaz) ile sevgili olan
Temel Reis sevgisi sınırları aştı. Öyle ki
artık kendisinin başrolde olduğu çizgi
romanları yayımlanmaya başlandı.

yarattı. Onlara çeşitli maceralar uygun
gördü.
1929’un Ocak ayında Castor Oyl
karakterinin kendisini bir adaya götürecek bir denizciye ihtiyaç duymasıyla
nihayet Popeye’ı (Temel Reis’i) yarattı. Temel Reis ilk görüldüğü bantta
kendisine denizci olup olmadığı sorulduğunda “Sen beni bir kovboy mu
sandın?” diye cevap vererek huysuzluğunun sinyallerini verdi. Okurlar tarafından kısa zamanda sevilen Temel

TEMEL REİS FENOMENİ
Her şey güzel giderken Segar su
koyuverdi ve ömrü kahramanı Temel Reis kadar uzun olmadı. 13 Ekim
1938’de, kırk üç yaşındayken karaciğer rahatsızlığından dolayı öldü. Ama
Temel Reis sevgisi –belki de çılgınlığı
demek daha doğru olur– 1957 yılına
kadar yayımlanmaya devam eden çizgi romanlar ile devam etti. Aynı yıl 228
bölüm sürecek bir çizgi film serisi haline geldi ve televizyonda yayınlanmaya başladı. Temel Reis’in çizgi filmleri
1960’lardan 1980’lere kadar ilgiyle izlendi. 1984 yılında başrollerini Robin
Williams (Temel Reis), Shelly Duval
(Safinaz) ve Paul Smith’in (Kabasakal)
oynadığı uzun metrajlı sinema filmi
vizyona girdi.
Yıllar içerisinde Temel Reis’in heykelleri, oyuncakları üretildi. 1995 senesinde ABD’de posta pulları basıldı.
Tam bir efsane haline geldi kısacası.

1930’larda ABD’deki ıspanak tüketimini bile yüzde otuz üç oranında artırdı. Başta çocuklar olmak üzere birçok kişiye, yararlı olsun ya da olmasın
ıspanağı sevdirdi.
Temel Reis’i bugün okumak isteyenler onun yeni baskılarını bulamıyor maalesef. Ancak meşhur denizci
ve biricik Safinaz’ın maceralarını sahaflarda bulmak mümkün. O dönem
Tay Yayınları’nın yayımladığı kitapları
bahane edip sahaf keşfine gitmenin
tadını mutlaka çıkarmalısınız bana sorarsanız.
Popeye Temel Reis
Tay Yayınları
98 sayfa

Bu hikâyeleri nereden biliyor
Montague Amca?

G. Mine OLGUN

Küçük bir çocuğun gizemli amcasından dinlediği korku hikâyelerinden oluşan Montague Amca’nın
Dehşet Hikâyeleri, gotik tarzıyla okuyucuya korkunun yanı sıra felsefi sorgulamalar da vaat ediyor.
Kitapta iyilik ve kötülük ikiliği bütün kültürlerdeki ortak noktalara vurgu yapılarak anlatılıyor.
bir ruhla karşılaşması gibi ilk bakışta
sıradan gözüken hikâyeler, başarılı bir
kurguyla yeniden yazılıyor.

Nasıl derler? Herkesin bir hikâyesi
var. Tutkularımız ise hikâyelerimizin
yolunu çiziyor. Peki ya peşinden koştuğunuz onca şey arasında en büyük
tutkunuz hikâyelerse? Montague Amca’nın dehşetli hikâyelerinin hevesli
dinleyicisi ve onları yıllar sonra okuyucuya aktaran Edgar’ın en büyük tutkusu hikâyeler. Doğrusunu söylemek
gerekirse, yaşlı mı yaşlı büyük amcasının (yoksa büyük büyük büyük amcası
mı demeliyim?) tekinsiz mi tekinsiz
bir ormanın ortasındaki soğuk ve kasvetli evine ulaşmak üzere korku dolu
bir yolculuğa katlanmasının tek sebebi
de bu.
KLİŞELERE YER YOK
Kitapta, amcasının evinde geçirdiği bir günü anlatan Edgar, en az onun
kadar usta bir anlatıcı. Dolayısıyla
Montague Amca’nın Dehşet Hikâyeleri
bir hikâye içinde hikâye kitabı. Montague Amca hikâyeleriyle büyülerken,
kendisinin, sırrı ancak kitabın sonunda çözülecek hikâyesinin ipuçlarını da
vererek okuyucuyu iyice meraklandırmayı ihmal etmiyor.
İkili, Montague Amca’nın dışardaki orman kadar tekinsiz evinin soğuk
çalışma odasında, kitaplar ve birbirinden garip eşyalarla dolu rafların
arasında, ısıtmayan şöminenin başında oturuyor. Bu eşyaların her birinin
sıradışı bir hikâyesi var ve Edgar gibi
biz de yavaş yavaş bu sıradışılığa vakıf
oluyoruz.
Kendini fazlasıyla ciddiye alan
ve bu ciddiye alış ölçüsünde cesaret sergileyen Edgar’ın dinlediği her
hikâyeyle tüyleri diken diken olsa da
sonuna kadar gidiyor. (Ama okuyucunun nereye kadar gideceği kendisine
kalmış!) Kendini “tekinsiz, talihsiz ve
lanetli olan şeylerin koleksiyoncusu”
olarak tanımlayan Montague Amca da
küçük dinleyicisinin gösterdiği cüret
ölçüsünde yavaş yavaş dozu arttırıyor.
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“Elbette ki, bunlar sadece birer hikâye!”
diyerek kendini telkin eden Edgar,
Montague Amca’nın bu hikâyeleri nereden bildiğini merak ediyor. Çünkü,
çoğu hikâyenin sonunda başkarakter,
başından geçenleri anlatabilecek kadar
sağlıklı, hadi açıkça söyleyelim, canlı
olmuyor.
Dehşet hikâyelerinin ortak noktası
olarak akla ilk gelen, kahramanlarının uyumsuz denilebilecek özellikler
taşıyan ve kötülüğe ilgi duyan çocuklar olmaları. Kitaptaki hikâyeler,
geleneksel halk hikâyelerini andırsa
da, korku klişelerinin ardına saklanmıyor; sürprizli ve etkileyici bir bağlama oturuyor. Kitapta ayrıca, itaat,
saygı, tedbirlilik, dürüstlük, uyumluluk gibi kavramlarla ilgili mesajlar
var. Joseph’ın tırmanmaması gereken
karaağaca tırmandığı için ağacın bekçisi olan yaratık tarafından acımasızca
öldürülmesi, Matthew’un kendisinin
korkunç ve çarpık yansımasıyla karşılaştıktan sonra kayalıklardan aşağıya yuvarlanması, sahte ruh çağırma
seansları düzenleyen Maud’un gerçek

URFA’YA YOLCULUK
Aslına bakılırsa, kitabın ana ekseninde yer alan iyiyle kötü arasındaki ikilik, doğaüstü güç ve yetenekler,
kötülüğün cezasını bulması gibi kavramlar farklı farklı yorumlansa da bütün kültürlerde mevcut. Hikâyelerin
arasında Urfa’ya yolculuk eden bir
baba oğlun başından geçen bir cin
hikâyesinin de olması buna iyi bir örnek.
Ancak bu hikâyeleri farklı kılan,
okuyucuya sunduğu edebi tat. Tam
bir gotik hikâye ustası olan Chris Priestley, dehşet hikâyeleriyle korkutucu
ve şaşırtıcı olmanın yanı sıra, okuyucuyu etkileyici bir biçimde çok daha
geniş açılımlara varan sorgulamalara
yöneltiyor. İyi ve kötü ikiliği, peşimizi bırakmayan düşünce ve saplantılar,
lanetlenmişlik, kendinden korkmak,
korkudan –ve hatta korkusuzluktan
korkmak– gibi kavramlar okuyucunun zihninde dolaşıyor. Son olarak bir
ipucu: Ormandaki çocuklara dikkat!
Montague Amca’nın Dehşet Hikâyeleri
Chris Priestley
Resimleyen: David Roberts
Çeviren: Zeynep Alpaslan
Tudem Yayınları / 224 sayfa
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Macera dolu günler

Sema ASLAN

Nemika Tuğcu’nun Minik’te anlattığı çocuk karakterlerinin başından geçenler, kendi
çocukluğumuzun anılarını çağrıştıracak nitelikte… Bu sıcacık öykülerin çocuklara hayvan
sevgisinden dostluğa, hatta yaşam sevincine dair söyleyecek çok sözü var.
Minik, Can Çocuk tarafından yayımlanan bir kitap; Aydan, Aycan ve
Aylin kardeşlerin mahallelerindeki
köpeklerle, kedilerle ve aslında canlı/
cansız tüm çevreleriyle kurdukları samimi, dostça ilişkiyi, küçük köpek Minik ekseninde anlatıyor.
Doğan dokuz yavru arasında hayatta kalmayı başaran tek köpek, pek
bir çelimsizdir. İşte bundan dolayıdır ki, onun adı, Minik’tir. Minik,
bahçeli bir evin şanslı bir sakini
olmazdan önce, annesi Çimen
o evin konuğu olmuştur.
Hatta babası Berduş da,
tüm mahalle tarafından
kollanmış bir köpektir.
Bu mahalle, hayvanları
seven, sahiplenen bir İstanbul
mahallesidir. Ortanca kardeş Aydan’ın
özel ilgisiyle kısa zamanda sağlıklı ve
eğitimli bir köpek haline gelen Minik,
çocukların en yakın arkadaşı olduğu
gibi, çoğu macerada anlatıldığı üzere,
pek çok başarılı işin de gizli kahramanıdır.
O kâh mahallenin kavgacı çocuklarını sahibinden uzaklaştırırken;
kâh denize düşmüş küçük bir çocuğu
akıntıya kapılmaktan kurtarırken başroldedir. Bazen küçük muziplikler de
yapmaktadır; hayvanların girmesinin
yasak olduğu yerlere, sırf sahipleriyle –belki ‘arkadaşlarıyla’ demek daha
doğru olacaktır– birlikte olabilmek
için ‘sızma’ çabaları sonsuzdur. Vapurda, yazlık sinemada, restoranlarda
kendine ille de bir yer bulur. Fakat bu
muziplikler hiçbir zaman gizli kalmaz,
kalamaz. Çünkü bir yerlerde hep hayvanlardan korkan ve hatta onları pek
de sevmeyen insanlar vardır. Ve o insanlar, korkularını ya da sevgisizliklerini gizlemeyi beceremezler… Ama
Aydan, her defasında onların duymaya
ihtiyaç duydukları sözleri tam da zamanında söylemeyi başarır: Aşıları eksiksiz olarak yapılmış olan bir köpektir
Minik. Kimseleri ısırdığı görülmemiştir. Arada, kendisine ve dostlarına yönelik tehditkâr davranan birkaç kişiye
hırladıysa da, havlamaya bile gerek

duymayan, uysal bir hayvandır. Hepsinden de önemlisi, söylenenleri anlamaktadır. Diğer tüm hayvanlar gibi, o da gözleriyle ve beden diliyle
konuşmaktadır.
YETİŞKİNLERE DE YER VAR
Nemika Tuğcu, okunduğu vakit,
çocuklara hayvan sevgisi, dostluk, doğada yaşam ve hayat sevinci üzerine
çağrılar ve çağrışımlarla yüklü dünya
sunacak nitelikteki kitabında yetişkinlere de yer ayırmış: Onlara geçmiş
günleri hatırlama imkânı sunmuş.
Bunu biraz geçmiş yaşantıları, eski
İstanbul’u, çocukluk hallerini anlatarak, ama biraz da anne babaların desteğiyle daha da güzelleşiveren küçük,
çocuksu maceraların her birimizin
hayatına nasıl da renk kattığını anımsatarak yapmış.
Kitap, sadece hayvan sevgisini anlatmıyor; bazen küçük bir bahaneyle
oluşan büyük dostlukları da örnekliyor. Bir apartmanın bodrumunda
mahsur kalmış bir kediyi ve yavrularını kurtarma uğraşı sırasında tanışan
iki çocuğun nasıl da iyi birer arkadaş
olduğunu anlatırken, gerçek bir mahalle atmosferi yaratarak bir tür yaz
masalı da anlatmış oluyor aslında. Kitabın sıcaklığı, biraz da bu yüzden…
Sokakta, mahalle içlerinde, çarşıda ve
deniz kenarında özgürce oynayabilen
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çocukların olduğu bir dünyayı anlatmasında… Artık yaz geldiğinde “Çocuklar ne olacak?” diye soruyoruz;
apartmanların içinde, yaz sıcağında ne yapacaklar? Yaz okulları,
kamplar, tatil köyleri… Alternatifler birçok açıdan sınırlı ve zorlayıcı. Minik, görece güvenli ve
‘tanış’ bir ortamda yetişmiş dünün çocukları, bugünün anne
babaları için biraz da bu nedenle
sıcacık bir kitap.
Küçük küçük öykülerden oluşan Minik, esasında her biri bir diğerinin devamı olan öyküleri içeriyor.
Tek tek okunduklarında da bir bağlam
içeren öyküler, bir araya geldiklerinde
başı sonu belli, kocaman başka bir öyküyü oluşturuyor. Nemika Tuğcu, çocukken teyzesinden dinlediği masallardan esinlenerek yazmış öykülerini;
onları yeniden kurgulayarak yazmış.
Tıpkı teyzesinin kendi öz yaşamından
devşirip yeniden kurguladığı öyküler
gibi, Tuğcu da bir zamanlar, bir yerlerde yaşanmış öyküleri çocuklar için
kaleme almış.
Yaprak Moralı’nın resimlediği Minik, 9, 10 ve 11 yaş grubu için önerilebilecek bir kitap. Ama daha küçük ve
hatta daha büyük çocukların da okumasında yarar olabilecek bir kitap.

Minik
Nemika Tuğcu
Resimleyen: Yaprak Moralı
Can Çocuk / 100 sayfa
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Değişe değişe
gelen Dede Korkut

Sevengül SÖNMEZ

Son yıllarda 100 Temel Eser arasına girmesiyle sadeleştirilerek, kısaltılarak ve çizimlerle
zenginleştirilerek hazırlanan çok sayıda Dede Korkut kitabı raflarda yerini aldı. Biz de bu vesileyle
hem Dede Korkut’lara hem de şu sadeleştirme meselesine göz attık.
bir yöntem izlediği hakkında bilgi verilmemiş.
Adnan Binyazar’ın kitabında akademik çalışmalarda kullanılabilecek düzeyde ayrıntılı bir giriş,
sonunda da sözlük ve kaynakça
yer alıyor. Binyazar önsözde
“Hikâyelerin anlatım değerini
bozmamaya çalışarak kimi
yaygın sözcükleri kullanmaktan kaçınmadım,” demektedir.

Alfabe devrimi başta olmak üzere
dil devrimi ve büyük kültürel değişimler geçirmiş toplumların edebi geleneklerinde ortaya çıkan değişimler,
temel edebi metinlerin okunmasını
bile zorlaştırır. Türk edebiyatı için
bu metinlerin sayısının hayli çok
olduğu ortada. Divan edebiyatının en büyük temsilcilerinin
şiirlerinden Servet-i Fünun
döneminde, hatta yüzyılın
başında yazılmış romanlara
kadar uzanabilecek bu geniş ‘okuyamama’ alanına,
yazıldığı dönemin diline
göre yalın olsa da bugün anlaşılması zor olan metinler
de eklenebilir. Dede Korkut
Hikâyeleri de bunlar arasında
sayılabilir.
TARİHİ BİR BELGE
Batılı ve Doğulu tüm Türkologlar tarafından Türk dilinin en güzel
ve en dikkate değer eserlerinden biri
olarak kabul edilen Dede Korkut Kitabı, destan özelliği taşıyan hikâyelerin
toplandığı bir mecmuadır. Hikâyelerde
on üçüncü yüzyılda Anadolu’ya gelen
Oğuz Türklerinin iç ve dış mücadeleleri anlatılır. Türk edebiyatının geçiş
dönemi sayılan on beşinci ve on altıncı
yüzyılda yazıya geçirilen bu hikâyeler,
Türklerin Şamanizmden Müslümanlığa, göçebelikten yerleşik hayata, şiirden düzyazıya geçişlerini örnekleyen
tarihi bir belgedir aynı zamanda.
Destanla halk hikâyesi arasında bir
tür olarak kabul edilen bu hikâyelerde,
olaylar nesir halinde anlatılırken konuşmalar manzumdur. Nesirler seci ve
aliterasyon bakımından oldukça zengindir. Bu nedenle manzum ve mensur bölümleri birbirinden ayırmak
kolay değildir. İçeriğinin yoğunluğuna, biçimsel özelliklerinin farklılığına
rağmen akıcı ve yalın anlatımıyla Türk
edebiyatının başyapıtı sayılan Dede
Korkut hikâyeleri hakkında, başta Or-

30

han Şaik Gökyay, Muharrem Ergin,
Semih Tezcan başta olmak üzere pek
çok araştırmacı yayınlar yapmıştır. Bu
hikâyeler hakkında akademik çalışmaların yanı sıra popüler yayınlar da
yapılmaya devam etmektedir.
Dede Korkut hikâyeleri okullar için
hazırlanan 100 Temel Eser içinde yer
aldığından, son birkaç yılda pek çok
yayınevi bu hikâyeleri yayımlamaya
başladı. Sadeleştirilerek, kısaltılarak,
özetlenerek, yeniden yazılarak ya da
çizilerek hazırlanan çok sayıda Dede
Korkut kitabı raflarda ardı ardına yer
aldı.
Kitapların hazırlanmasında izlenen
yöntemler de kitap sayısı kadar çeşitli.
Seyit Kemal Karaalioğlu’nun hazırladığı Dede Korkut Hikâyeleri isimli
kitabın girişine kısa bir inceleme, sonuna sözlük ve kaynakça eklenmiş.
Hikâyelerin sadeleştirilmesinde nasıl

YENİDEN SÖYLEMEK
Dokuz yaş ve üstü çocuklar
için hazırlandığı kapağında belirtilen Dedem Korkut
Öyküleri’ni kendisi de yazınsal metinler üreten Erdal
Öz hazırlamış. Hikâyelerin
yedisinin yeniden yazılmasıyla
oluşturulan kitaba kısa bir sunuş
ekleyen Erdal Öz izlediği yöntemi
ayrıntılı bir biçimde anlatmış: “Dedem Korkut Kitabı’nı oluştururken on
iki öykü arasından en beğendiğim yedi
tanesini seçip bugünün diliyle yeniden
söylemeye çalıştım. Bunu yaparken de,
o çok özgün Dedem Korkut anlatımını
korumaya, cümle ve deyiş zenginliğini değiştirmeden bugünün Türkçesine
Dede Korkut
Hazırlayan: Adnan Binyazar
Yapı Kredi Yayınları
309 sayfa
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DESENLER: ETHEM ONUR BİLGİÇ

uyarlamaya özen gösterdim. Bu öykülerdeki Türkçe’nin o anlatılmaz tadını,
o doyulmaz kokusunu hiç yitirmemeye
çalışarak, kısaltmalar, eklemeler yapmadan Dedem Korkut Öyküleri’ni yeniden yazmayı denedim.”
ÖRNEK OLACAK BİR AÇIKLAMA
Dede Korkut (İlköğretim Okulları
İçin) adını taşıyan ve Melih Elal tarafından hazırlanan kitabın önsözünde
bu tür çalışmalar yapacaklara örnek
oluşturacak türde bir açıklama var:
“Amacım dokuz-on dört yaş grubuna yönelik bir metin hazırlamaktı. Bu
doğrultuda diliçi çevirisini tamamladığım metnin üzerinde yeniden çalışmaya başladım. Cümleleri sözdizimini
bozmadan altı sözcüğü geçmeyecek
şekilde düzenledim. Bu yaş grubunun
algılayamayacağı anlatımları metinden
çıkardım. Manzum bölümleri daha iyi
anlaşılması için, bizim geleneksel nazım biçimlerini de düşünerek, kıtalara
ayırdım. (…) Metinlerin başlıklarını
dokuz-on dört yaş grubunun ilgisini çekecek biçimde değiştirdim.” Melih Elal
kitabın sonuna sözlük de eklemiş.
Metin Elal’ın yönteminde bana biraz aşırı gelen, hikâyelerin adlarının
değiştirilmesi. Aslı “Dirse Han Oğlu
Boğaç Han Boyunu Beyan İder Hanım
Hey” olan ancak diğer tüm kitaplarda
“Boğaç Han” olarak kısaltılan başlığın
“Boğayı Alt Eden Yiğit” olması yabancılaştırıcı bir etki yaratıyor. Öğrencilerin herhangi başka bir yerde karşılaştıkları hikâyeleri bu kitapta arayıp
bulması pek kolay olmayacak.
Burada hazırlanış biçimlerini göz-

Metin Elal: “Boğa oğlana saldırıp
den geçirdiğim dört kitap içinde en
belirgin değişikliğin yapıldığı metin, onu öldürmek istedi. Oğlan yumruğuybu sonuncusu. Örnekleyecek olursam: la boğanın alnına kıyasıya tutup vurdu.
Adnan Binyazar: “Boğa da oğlana Boğa geri geri gitti. Oğlana yeniden
sürdü geldi. Diledi ki oğlanı öldürsün. saldırdı. Oğlan bu kez yumruğunu boOğlan yumruğunu boğanın alnı doğ- ğanın alnına dayadı. Boğayı alanın kerultusunda tutup vurdu. Boğa arka narına sürmeye başladı.”
Klasik metinleri farklı biçimlerde
arka gitti. Boğa oğlana sürdü geri geldi.
Oğlan bu kez boğanın alnına sert vur- yayımlamak mümkün. Son günlerde
du. Yumruğunu bu sertlikle boğanın Batı klasiklerin çizgi romanları ülkealnına dayadı, sürdü, meydanın başına mizde de yayımlanmaya ve çok satmaya başladı. Yine pek çok klasik eserin
çıkardı.”
Seyit Kemal Karaalioğlu: “Boğa da çocuklar için hazırlanmış biçimlerinin
oğlana sürdü geldi. Diledi ki oğlanı he- de Batı’da çok yaygın olduğunu biliyolak kılsın. Oğlan yumruğu ile boğanın ruz. Türkiye’de hâlâ çok tartıştığımız
alnına kıyasıya tutup vurdu. Boğa geri sadeleştirme, kısaltarak yayımlama,
geri gitti. Boğa oğlana sürdü tekrar gel- çocuklar için basım vb. konuları bir
di. Oğlan yine boğanın alnına yumruğu kenara koyup ne kadar çok yayın yaile sert vurdu. Oğlan bu sefer boğanın parsak iyilerin ortaya çıkması o denli
alnına yumruğunu dayadı, sürdü mey- mümkün olacaktır kanısındayım.
danın başına çıkardı.”
Dedem Korkut Öyküleri
Dede Korkut
Erdal Öz:
“Boğa da oğlana
doğru yürüdü
geldi. Dileği, oğlanı öldürmekti.
Oğlan yumruğunu
boğanın alnına kıyasıya indirdi. Öyle
vurdu ki, boğa geri
geri gitti. Yine kalkıp oğlanın üstüne
yürüdü geldi. Oğlan
yine boğanın alnına
yumruğunu dayadı,
sürdü alanın öbür
başına çıkardı.”
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Hazırlayan: Erdal Öz
Resimleyen: Turgut Zaim,
Mustafa Delioğlu
Can Yayınları / 136 sayfa

Hazırlayan: Melih Elal
Resimleyen: Lilija Dinere
Say Yayınları
260 sayfa
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SineKitap

Umay SALMAN

Pıtırcık’ın dönüşü çok ‘kıyak’ oldu
SineKitap’ın bu ayki konuğu elli dört yıldır çocukların, hatta yetişkinlerin hastası olduğu Pıtırcık.
Yaramaz ama iyi niyetli, sevimli mi sevimli velet sonunda kendine beyazperdede de yer buldu.
Film de kitaplar kadar keyifli ve bol kahkahalı, ya da Pıtırcık’ın deyimiyle çok ‘kıyak’.
Sıkıştığı zaman zır zır ağlayan, “evi
terk edersem arkamdan üzülürsünüz
sonra” gibi masum tehditler savuran, kendine özgü efektler kullanan;
fiyuuuu, fışşşşşt fışşşşt, “ne yani, iyi
valla” diye isyan eden, rosto müptelası afacan... Elli dört yıldır çocukların, hatta yetişkinlerin hastası olduğu
Pıtırcık’tan bahsediyorum. Zira ondan
bahsetmek için iki güzel nedenim var.
Hatta Pıtırcık’ın deyimiyle iki ‘kıyak’
haberim var. Birincisi, Pıtırcık, Can
Çocuk’un yayımladığı bilinmeyen öyküleriyle tekrar aramızda. İkincisi, tatlı
yaramaz’ın öyküsü sonunda beyazperdeye de aktarıldı.
Ünü Fransa’yı aşıp tüm dünyaya
yayılan, otuz dile çevrilen Pıtırcık’ın,
orjinal adıyla Küçük Nicolas’ın yaratıcıları Jean-Jacques Sempé ve René
Goscinny. Goscinny’yi Asteriks, Red
Kit gibi efsanevi çizgi romanların yaratıcısı olarak da hatırlayacaksınız.
Sempé ve Goscinny’nin yirmili yaşlarda tanışmasıyla doğar Pıtırcık. Sempé,
o yıllarda Le Moustique Gazetesi için
küçük bir oğlan çocuğuyla ilgili eğlenceli çizimler yaparken, bunları bir çizgi

dizide kullanması istenir. Bunun üzerine işin üstadı Goscinny devreye girer. Goscinny, çizgi dizinin senaryosunu kaleme almakla kalmaz, Pıtırcık’ın
yaşamını, arkadaşlarını anlattığı bir
metinle çıkagelir. Pıtırcık ilk kez 1956
yılında yayımladıktan sonra o kadar
sevilir ki, maceradan maceraya koşmaya başlar. Pıtırcık’ın Türk okuruyla
buluşmasında ise Vivet Kanetti’nin
emeği büyük. Kanetti yaptığı mükemmel çeviriyle hikâyelerin matrak dilini
çok güzel aktardı, küçük Nicolas’a ve
arkadaşlarına da karakterlerini özetleyen süper isimler buldu.
ÇOCUK DÜNYASINA YOLCULUK
Pıtırcık’ın birbirinden keyifli
hikâyelerinde olaylar bu afacanın ağzından anlatılıyor. Bu yüzden de çok
keyifli. Büyümüş de küçülmüş, bilmiş
çocuklardan değil o. Su katılmamış bir
çocuk... Pıtırcık sayesinde çocuklar,
yetişkinler üzerinden anlatılan didaktik kitaplar yerine çocuk diliyle kendi
dünyalarını okuma fırsatı buluyor. Bu
arada Pıtırcık’ı sadece çocuklar okuyor
zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Yetişkinler tarafından sevilmesinin
en büyük nedeni herkesin onda
kendi çocukluğundan bir parça
bulması bence. Belki de çok zaman önce terk ettiği dünyaya
geri dönmesi. Boş bir arazinin, tekerleksiz külüstür
bir arabanın hayal gücüyle
dünyanın en güzel oyun
alanı haline getirildiği, yalansız, hiçbir şeyin karmaşık olmadığı, okula
gitmemek için hasta olmanın dört gözle beklendiği bir
dünya...
Can Çocuk, bu mükemmel
dünyayla okurları yeniden buluşturuyor. Goscinny’nin kızının,
babasının kitap olarak yayımlan-

mamış yüze yakın öyküsünü gün ışığına çıkarmasının ardından Can Çocuk,
Pıtırcık’ın bilinmeyen öykülerini basmaya başladı. Bilinmeyen öykülerin
üçüncü kitabı geçen ay raflardaki yerini aldı. Yaramaz ama iyi niyetli Pıtırcık, kırmızı kravatı, kısa pantolonu,
yana taranmış saçlarıyla karşımızda.
Sadece o mu, ailesi, her biri nevi şahsına münhasır arkadaşları da...
Lüplüp, tam da isminin adamı.
Ne okulda ne oyun oynarken ağzı bir
dakika bile boş durur. Elleri sürekli
yağlıdır, ağzının kenarında kırıntılar
eksik olmaz. Havuza düştüğünde bile
üstünün başının değil, kurabiyelerinin ıslanmasına ağlayacak kadar pisboğazdır. Herkesin sınıfında mutlaka
bir Richie Rich vardır ya. Pıtırcık’ların
sınıfının Richie Rich’i de Gümüş. Babasının kendine aldığı değişik oyuncaklarla çıkagelir. Assolist gibi hep en
son gelir ama. Diğerleri bu duruma biraz uyuz olurlar. Pıtırcık’ın anlatımıyla
Toraman, çok güçlüdür, arkadaşlarının suratına yumruk indirmeye bayılır. Çarpım, öğretmenin kuzusudur.
Tıngır, bilye oynamaya bayılır. Sırım’ın
çok güzel bir düdüğü vardır, babası
polistir. Dalgacı, sınıfın sonuncusu-
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dur. Öğretmen ne zaman tahtaya kaldırsa ceza alır.
Pıtırcık Sırma için, “Çok tatlıdır. Sanırım ileride evleneceğiz,” der. Bir de okulun gözetmeni var, simsiyah
gözlere sahip Karagöz. Adını hak eden bir başkası da
Bay Sivrikulak’tır; Pıtırcık ve ailesinin yan komşusu.
Etrafında konuşulan hiçbir şeyi ıskalamaz. Pıtırcık’ın
babasıyla da hep atışırlar.
Kitapta tadından yenmeyen, on beş hikâye var.
Benim favorim ise ‘Sevgili Noel Baba’. Noel Baba’ya
mektup yazan Pıtırcık, “kendim için bir şey istemiyorum” diyerek, sözde, arkadaşları için hediye isteklerini sıralar. Gümüş’ün silahşor kostümü olduğunu,
kendisinin de silahşor kostümü olursa Gümüş’ün çok
hoşnut olacağını yazar. Çünkü o zaman ‘fışşşşt fışşşt’
diye yan yana çarpışabileceklerdir. Bir bisiklet şampiyonu olmak isteyen Dalgacı’nın, antrenmanlardan
yorulduğu için derste hep uyuduğunu, bu yüzden sonuncu olduğunu yazar ve arkadaşının güzel sarı bisikletinin kendisinde kalmasını talep eder. Gülümseten
çocuk kurnazlığı bu kadarla da kalmaz. Pıtırcık, Noel
Baba’ya “…Birkaç kuruşunuz kaldıysa eğer ve ne bileyim bana bir sürpriz yapmak gelirse içinizden çekinmeyin. Babamla annemin arabasını gördüğüm dükkânın
vitrinindeki uçağı getirip sürpriz yapabilirsiniz örneğin” yazar.
GOSCİNNY’YE SELAM OLSUN
Pıtırcık ile tanışmak ya da hasret gidermek isteyenler için bir fırsat daha var. Pıtırcık artık beyazperdede! Pıtırcık, Laurent Tirard yönetmenliğinde sinemaya aktarıldı. Senaryoda Goscinny’nin Asteriks’ini
de beyazperdeye aktaran Alain Chabat’ın da imzası
var. Film, hayatından memnun olan Pıtırcık’ın anne
ve babasının konuşmalarından yeni bir kardeşi olacağı anlamını çıkarması ve paniğe kapılması üzerine
gelişen olayları anlatıyor. Yeni gelen bebeğin daha çok
sevileceğini düşünen Pıtırcık, ailesinin kendisinden
vazgeçmemesi için çeşitli taktikler uygulamaya başlıyor. Planlarının sonucunda yanlış düşündüğünü anlayan Pıtırcık, bir kardeşi olursa çok mutlu olacağını
ailesine pişmanlıkla anlatıyor. Ama Pıtırcık’ı bekleyen
başka bir sürpriz var.
Film çok güzel bir ayrıntıyla da Gossiny’ye selam
ediyor. Pıtırcık ve arkadaşları para bulmaya çaPıtırcık’ın Armağanları
lışırken Sırım, Pilote derRené Goscinny
gisindeki Asteriks çizgi
Jean-Jacques Sempé
romanından ilham alarak
Çeviren: Esra Özdoğan
Can Çocuk / 172 sayfa
bir fikir buluyor. Film,
Goscinny ve Sempé’nin
yarattığı her karakteri o
kadar güzel yansıtıyor ki,
izleyiciyi hayal kırıklığına
uğratmıyor. Tıpkı kitapları
gibi film de çok keyifli ve
bol kahkahalı.
Kitap ve film, onunla tanışmamış yeni kuşak
için büyük bir fırsat; Pıtırcık müptelaları içinse,
kaybettikleri bir eşyayı
bulmak gibi bir şey.
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Grk, sambacıların
ülkesinden havlıyor!

Serda SEMERCİ

GRK Adında Bir Köpek adlı romanı okuyan hemen herkes bunun son zamanlardaki en iyi macera
öykülerinden biri olduğu konusunda hemfikirdi. Şimdi de dizinin ikinci kitabı raflardaki yerini aldı.
GRK ve küçük maceraperest Tim, Brezilya kumsallarına uzanıyor bu kez…
Gizem daha kitabın isminde kendini gösteriyor. GRK gibi bir isim
kimsede bir şey çağrıştırmıyor. Çünkü
Grk, Stanislavca. Ancak kahramanlarımız Londra’da ikâmet ediyor. İlk macerada Grk’yi yolda terk edilmiş halde
bulan on iki yaşındaki Tim, onu ülkesine geri götürmek için bir helikopterle Stanislavya’ya gitmişti. Tim, orada
Grk’nin asıl sahipleri Max ve Natasha
adındaki iki kardeşi hapisten kurtarıp
İngiltere’deki evine getirmişti.
Max ve Natasha Raffifi, Stanislavya’nın Londra büyükelçisinin on bir,
on iki yaşlarındaki çocuklarıydı. Anne
babaları ülkede çıkan kaos günlerinde
öldürüldüğü için, iki çocuk öksüz kalmıştı. Tim’in ailesi Bay ve Bayan Malt
da onlara ve akıllı köpekleri Grk’ye kucak açınca, serinin ilk kitabı Grk Adında Bir Köpek mutlu sonla bitmişti.
Gelelim, ikinci kitap Grk ve Pelotti Çetesi’ne. Yeni macerada bizim çocuklar (Tim, Max, Natasha ve Grk) bir
hırsız çetesini yakalamak için tek başlarına Brezilya’ya yol alıyor. Çetenin
adı: Pelotti Kardeşler. Rio’da birbiri ardına banka soygunu yapan ve polisin
bir türlü izini bulamadığı üç erkek kardeşten kurulu bu çetenin en korkunç
üyesi, tek kollu küçük Pelottinho!
Şimdi durduk yere bizim dört kafadar niye bu azılı adamların peşine
düştü derseniz, nedeni Max ve Natasha’nın merhum babalarının, Güney
Amerika’da diplomatlık yaptığı sırada
bu çeteyi
haklayıp
hapse
tıktırmış
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olması. Ne var ki Pelottiler hapisten
kaçar ve yeniden harekete geçerler.
Max ve Natasha da babalarından geriye kalan bu görevi tamamlamak isterler. Ancak Pelottiler’i yakalamanın kolay olmadığını da çok geçmeden öğrenirler. Zira şehrin en iyi dedektifi
Şef Careca’ya göre onları yakalamak
neredeyse imkânsızdır. Sıcak bir öğleden sonrasında Tim, Grk’yi de yanına
alır ve kafasında Pelottiler’in nerede
olabileceği düşüncesiyle şehirde bir
tur atmaya çıkar.
TİM VE ZİTO İŞBİRLİĞİ İÇİNDE
Ve işte hikâyenin seyri bundan
sonra tamamen değişir. Tim, yolunu
kaybedip tanımadığı bir sokağa girer
ve bir anda karşısında, yiyecek çalıp
dilencilik yaparak yaşayan Zito belirir.
Zito, Tim’i kaçırıp ailesinden fidye koparmak ister ve onu yıkık dökük kulübesinde saklar. Zito’nun öksüz ve çok
fakir olduğunu öğrenen Tim, bu çocuktan korksa da ona karşı garip bir yakınlık hisseder. Kısa sürede Tim’in aklına çok parlak bir fikir gelir. Pelottiler’i
yakalamak için Zito’dan yardım isteyecek, böylece hem Tim Pelottiler’i
yeniden hapse attıracak hem de Zito,
Pelottiler’i yakaladığı için hükümetin
koyduğu büyük ödüle kavuşacaktır.
Ama işler hiç de tereyağından kıl çeker
gibi gitmez.
Tim, Pelottiler’i nasıl bulacak?
Hır-sız çetesinin içi para dolu çuvalları doldurdukları uçağa gizlice binen
Tim, Grk ve Zito, Pelottiler’in elinden
nasıl kurtulacak? Küçük kahramanlarımız, Pelottiler’i polise teslim edebilecekler mi? Zito en sonunda zengin
olabilecek ve doğru düzgün
bir evde yaşayabilecek mi? Bu
soruların cevabını bir solukta okuyacaksınız emin olun.
Çünkü yazar Josh Lacey’nin
akıcı dili sayesinde insan bu
kitabı elinden düşüremiyor!
Kitap, hem heyecanlı olaylar

silsilesini birbiri ardına sıralıyor, hem
satır aralarında çocuklar için çok derin mesajlar barındırıyor. Neler mi
onlar? Mesela farklı kültürlerden geldikleri (Zito’nun bozuk İngilizcesini
saymazsak iki başka dil konuşan), üstelik farklı sosyo-ekonomik sınıflara
mensup oldukları için birbirine iyice
yabancılaşmış iki çocuk, kendilerini
aynı dava içinde bulup omuz omuza
veriyor. Tim, öksüz Zito’nun neden
yemek çalmak zorunda kaldığını anlayıp ona yardımcı olmak istiyor; Zito,
ailesiyle yaşadığı ve şanslı olduğu için
Tim’den illa ki nefret etmemesi gerektiğini anlamaya başlıyor. Böylece her
ikisi de hiç beklemedikleri ve planlamadıkları bir zamanda birbirinin arkadaşı oluveriyor.
Ayrıca heyecan faktörünün tırmandığı bölümlerde, iktidar araçları
para ve gücün hep kazandırmayacağı,
insanın en zor durumda bile vicdanının sesini dinlemesi gerektiği fikrinin
altı çiziliyor. Yazar, polisiye öğelerle
dolu metninin içine yedirdiği dramatik kurgusuyla, Grk adında Stanislav
bir köpek karakterinden yola çıkıp,
hikâyesini çok başka noktalara dayandırmayı başarıyor.
GRK ve Pelotti Çetesi
Josh Lacey
Çeviren: Elif Yalçın
Tudem Yayınları / 192 sayfa
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Kitap İçi
Harikalar diyarı İstanbul
Kitap İçi’nde bu ay Mazlum Akın’ın kaleme aldığı, İstanbul’un her taşının altından fışkıran tarihi
çocuklara eğlenceli çizimler eşliğinde anlatan ve muadiline az rastlanan ‘Harikalar Diyarı İstanbul’
adlı kitaptan bir bölüm sizlerle buluşuyor.
Ülkemizin ilk, dünyanın Londra’dan sonra ikinci en eski; 1874’ten
beri tıkır tıkır çalışan bir metrosu olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik
Karaköy’den Beyoğlu’na çalışan bu
metro aynı zamanda dünyanın en minik metrosu. Çünkü sadece 90 saniye
ve 573 metre süren bir yolculuk yapabilirsiniz.
Metronun ikinci ve son durağı İstiklal Caddesi yani Beyoğlu’dur. Semt,
Karaköy’den ya da Tünel Meydanı’ndan
Taksim’e kadar olan bölgedir, ama
herkes Beyoğlu deyince Galatasaray’ı
Taksim Meydanı’na bağlayan İstiklal
Caddesi ve çevresini anlar.
Cadde, sanki bütün İstanbullular’ın
toplandığı, caddenin bir başından
diğerine, ya sohbet ederek ya etrafı
seyrederek yürüdükleri inanılmaz kalabalık bir yerdir. İki yanında aklınıza
gelebilecek her türden işyerleri, restoranlar, dükkânlar, kitapçılar, kafeler,
hanlar, çarşılar, mağazalar, kültür merkezleri vardır. Bu yüzden caddenin nüfusu çoğu şehrimizinkinden bile fazla
olarak, gece de gündüz de bir milyonu
geçer.
Beyoğlu, Yunanca’da ‘karşı yaka’
demek olan Pera’nın, Osmanlılarca
verilmiş adıdır. Buraya Osmanlılardan
önce ne Bizanslılar ne de hemen yanı
başındaki Galata’da yaşayan Cenevizliler tek bir çivi çakmışlardı. Bölgenin
kıymetini ancak 1500’lü yıllarda buralarda kışla, cami ve yavaş yavaş evler
yapan Osmanlılar anlamıştı. Ama aynı

yıllarda yabancı elçiliklerin
açılmaya başlamasıyla Beyoğlu, elçilikler semti hâline
geldi.
İlk kez Fransızlar burada elçilik binası yaptırdılar.
Tabii elçilikte çalışanlar da
burada oturmaya başladılar.
Uyanık girişimciler, Fransızlar yabancılık çekmesinler,
ülkelerinde alıştıkları yiyecekleri giyecekleri alabilsinler, sokakta oturup kahve
içebilsinler, istedikleri oyunları seyredebilsinler diye
dükkânlar, pastaneler, tiyatrolar açmaya başladılar. Bu
çeşit çeşit işyerlerini gören lüks sever
yabancı banker, komisyoncu, banka
ve sigorta şirketleri de buraya gelince
Beyoğlu, adeta bir Avrupa şehri gibi
oldu.
Elektriği, elektrikli tramvayı, su
tesisatı, havagazı tertibatı derken Beyoğlu’nun bütün altyapısı da tamamlanınca öyle çok insan bu güzel yerde
yaşamaya geldi ki, ev fiyatları havaya
fırladı. İnsanlar da Teşvikiye, Maçka,
Beşiktaş ve Şişli’ye doğru yerleşmeye
başladılar.
Bugün de büyük otellerin, tiyatroların, sinemaların, okulların, konsoloslukların, yabancı kültür merkezlerinin, sanat galerilerinin bulunduğu
İstiklal Caddesi, İstanbul’un en canlı,
en gözde ve en pahalı semtlerinden
biridir. Biraz nostalji yapmak isteyenler için de en ideal yerlerden biridir.
Caddenin ortasından geçen, 1800’lü
yıllardan kalma kırmızı renkli nostaljik tramvayla birkaç dakikalık
bir yolculuk yapmanın da ayrı
bir keyfi var.
Şimdi geri dönelim ve İstiklal Cad-desi’nden Taksim’e
çıkalım.
Bir yanda büyük oteller,

bir yanda Atatürk Kültür Merkezi, bir
yanda belediye otobüslerinin durakları, bir yönde Beşiktaş’a, diğer yönde
Karaköy’e uzanan yollarıyla tam bir
meydan.
Oysa daha 1920’li yıllara kadar
burası değil meydan, kimsenin yolunun kazara bile düşmediği ıssız bir
araziydi. Taksim, İstiklal Savaşı’mızın
anısına 1928’de dikilen anıttan sonra
Taksim Meydanı oldu.
Harikalar Diyarı İstanbul
Mazlum Akın
Resimleyen: Fatih Okta
Timaş Yayınları / 160
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En iyi dinozor bizim
bahçedeki dinozor...

Osman KAYTAZOĞLU

Gazete kuponları biriktirip Ana Britannica’ları aldık önce. ‘Tam on sekiz’ cilt… Meydan Larousse’a
kaldığında ise evdeki vitrini değiştirmek şart olmuştu… Şimdi ise çocuklar bilmek istediklerini
muhteşem çizimleri ve ayrıntılı bilgileriyle İç Yüzü serisinden öğreniyor…
Kitaplarım geldi. Kitaplar geldiğinde böyle denir... Elimi şöyle bir Tudem
Yayınları’ndan çıkan İç Yüzü serisinin
yüzlerinde gezindirdim. Mısır’ın içinde Osiris’i aradım, Firavun kaskatı, Nil
şırıl şırıl... İcatlar’a teleskopla baktım
ama benim son icadım olan şu kendinden otomatik kıbleyi bulan seccadeyi
göremedim. Deprem ve Yanardağlar’ı
görünce Haiti’deki deprem Marmara
fay hattının tetiklenmesine yol açar mı
diye baktım. Dinozorlar çok ihtişamlı,
heyecan verici ve oldukça büyüklerdi.
Eskiden olsa onları kitaptan makasla
kesmek isterdim. Şimdi internetten
bulup sağ klikle masaüstüme kaydedebilirdim…
Bu kitapları okuyanlar bir daha
asla dünyaya aynı gözlerle bakamaz
dedim içimden. Bizim çocukluğumuzda köye kitaplarımız ilk geldiğinde kapaklarındaki didaktik ‘İlkokul 5’
yazıları onları çok çıplak gösterirdi.
Gazeteyle kapladığımız olurdu. Sonra
bu kitapların yasaklandığı yıllar oldu,
toplatıldıkları... O zaman işte kitaplar
değil onları okuyanlar kendilerini çok
çıplak hissettiler.
Ana Britannica’lar için biriktirilen
gazete kuponlarını hatırlıyorum sonra. Televizyon ‘Tam on sekiz cilt’ diye
haykırıyordu.

36

Meydan Larouse’a kaldığında ise evdeki vitrini değiştirmek şart olmuştu.
Kitapların tozlarının alındığı, cilt cilt,
yanyana sessizce bekledikleri yıllardı
1980’ler. Ben bir kere ödev yaptığımı
hatırlıyorum bu ansiklopedilerden.
ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR ŞANSLI
Şimdi elimdeki bu dört cilde bakıyorum da, içimden bir ses çocuklara
‘ne kadar şanslısınız’ diyor. Kendime
de diyorum; zira Dinozorlar kitabını
açıyorum önce. Sanki o büyülü ve gizemli dünyanın içindeyim. Dinozor
Eoraptor’un ağzındaki yusufçuk tam
yirmi santimetre kanatlara sahip. Ama
Eoraptor’un ağzında bir tutam ot gibi
görünüyor. Konu dinozorlar olunca
tabii tarihler de dünyadan neredeyse
daha yaşlı. Yaklaşık iki yüz kırk milyon
yıl önce iklim önceleri soğukmuş ama
sonraları ısınmış. Dev iki yaşamlılar,
uzun uzun sürüngenler... Kitaptaki
en hoşuma giden unsur dinozorların
yaşadığı kıtaların haritalarının verilmesi.
Yine dev dinozorların kendilerini
korumak için ne tür taktikler geliştirdiklerini öğreniyoruz ve hemen afallıyoruz tabii. Bir dinozorun kendini
korumaya neden gereksinimi olsun ki
diyorsunuz değil mi? Ama bakın kitap
ne diyor: “Dinozorlar hayatta kalmak
için her gün savaşırdı. Ya kendilerini
savunur ya da saldırıya geçerlerdi. Avcı
et yiyiciler çoğunlukla bıçak gibi dişlerle kaplı, güçlü çenelerini kullanarak saldırırdı. Bazılarının
ayaklarında ve ellerinde avlarının karın bölgelerine
saldırmak için kullandıkları keskin
pençeler

bulunurdu. Büyük olasılıkla, günümüzdeki aslanlar ve çitalar gibi avlarına sessizce yaklaşıp hızla koşarak saldırırlardı. Bitki yiyici dinozorlar kendilerini bu
tip saldırılardan korumak için pek çok
özellik ve taktik geliştirmişti. Bazılarının kalın kemikli kafaları ve boynunda,
uçları boynuz gibi sivri olan kalkanları
vardı. Bazılarının ise sırtlarını koruyan
zırhlı tabakaları, sivri dikenleri ya da
saldırganın baldırına vurmak için bir
sopa gibi kullandıkları kuyrukları vardı” Kitapta yazıyla anlatılan her şey bir
de görsel olarak gösteriliyor ve açıklamaları yapılıyor. Ama ben en çok
Baryonyx’in balık avlamak için kullandığı kancalı tırnakların resimlerini
sevdim…
Dinozorlar’ı elimden zor bıraktım
ve Mısır’ı kaptım. Kitabın Heredot’un
“Mısır Nil’in hediyesidir” sözüyle açıldığını görünce iştahım kabardı. Neler
öğrendim neler? Eski Mısır’da insanlar
Nil’in etrafında ekip biçerken verimsiz toprakların olduğu uzak çöllere de
mezarlıklarını inşa etmişler.
Mısır’da da kale yapımındaki bir
kazı sırasında rastlantı eseri bir Fransız askeri tarafından bulunan Rosetta
Taşı’nın sırrını yeniden çözer gibiyiz...
Üzerinde milattan önce 196 yılında
yazıldığı tahmin edilen yazılar bulunan taşın sırrı Napolyon’un 1798 yılındaki Mısır seferi sırasında çözülmüş.
Teşekkürler Napolyon…
Eski Mısır’da erkekler de en az kadınlar kadar göz makyajı yapıyormuş.
Peruk zenginlik belirtisiymiş bir de...
Rengârenk fotoğraflar, illüstrasyonlar
ve tasarımlar eşliğinde enfes bir eski
Mısır turu atıyoruz.
Ortalama iki buçuk milyon taş
bloktan yapılmış piramitler, sanki
teker teker teker geri alınmış gibi, tüm
ayrıntılarıyla
anla-

tılmış. Milyonlarca işçi bulabilirsem
eve de bir tane dikebileceğimi hissediyorum. Hanedanlığın terk edilip,
Roma İmparatorluğu’nun bir uzantısı
haline geldikten sonra Mısır’ın Hıristiyanlığı seçmesiyle mumyalama işine
de bir son verilmişti. Mumya yapımının da ayrıntılarıyla anlatıldığı bu ciltte ne görüyoruz peki? Mumyanın sökülmesiyle II. Ramses’in hortladığını...
Hayvan mumyaları çok şirin görünüyor. Krallığın ölümden sonraki hayatı
da parsellediği eski Mısır’ı tekrar hayretler içinde yeniden gezince Osiris’in
yargısından geçer not alabileceğimizi
düşünüyorum…
Ve sıra Glenn Murphy’nin sunumuyla İcatlar’a geldi… Burada da en
çok şu kemikten yapılma çakmağa
hayran kaldım. 1700’lerin sonunda
motor ve 1800’lerde elektrik, telefon
ve radyoyla hoşgeldin modern dünya.
1472’de Gutenberg’in matbaayı
inşa etmesine gelmeden, Sümerler’den
kalma ilk yazılı kil tablete baktım. Koyun ve keçi sayılarını yazmışlar.
1840’da saatte yirmi dört binden
fazla baskı yapan rotatif matbaalardan
1969’daki ilk lazer yazıcıya.... Milattan
sonra 500’deki Camera Obscura’dan,
2009’da HD video çekebilen yirmi
dört megapiksel SLR fotoğraf makinelerine...
Şimdi uzayda keşfe çıkmak için
Depremler ve Yanardağlar
Ken Rubin
Çeviren: Levent Türer
Tudem Yayınları
64 sayfa

kullanılan ‘roket’in ilk önce Çin’de bir
silah olarak icat edildiğini öğrenip şaşırıyoruz. Çinliler’e ait bu ilkel ateş okları daha sonra Avrupa orduları tarafından top olarak kullanılmaya başlanmış. Uzaya çıkmak için roket kullanma
fikri 1926’da ortaya atılmış. Amerikalı
mucit Robert Goddard, Ay’a insanlı
roketler göndermenin hayalini kurduğu sırada fark etmiş ki katı yakıtlı
roketler uzay yolculuğu için yeterince
güçlü değil… Bu yüzden ilk sıvı yakıtlı
roket motorunu icat etmiş…
RENKLİ BİR TUR
Edison’un 1877’deki fonografından
1997’deki mp3 çalarlara. Milattan önce
2000’deki su değirmeninden 1954’te
nükleer santrale... Oradan internet,
biyonik, kilit ve anahtar, uçak, saate…
Hayat bilgisinin yardımcı ekipmanları
arasında renkli bir tur atıyoruz…
Gelelim serinin en faydalı cildine:
Yanardağlar ve Depremler. Malum, bir
hayli hareketli bir gezegende yaşıyoruz... Kitap bize renkli ve alabildiğine
ayrıntılı çizimlerle bütün bu yer hareketlerinin nasıl oluştuğunu anlatıyor.
Serinin diğer kitaplarında olduğu gibi
burada da teknik terimler kullanmaktan çekinilmiyor; ama her şey, herkesin anlayabileceği kadar açık şekilde
özetleniyor. Bu çok derin ve anlaşılır
bilgiler içinde “Denizler, kıtalar nasıl
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oluştu?”, “Dünyamız bu günkü şeklini
nasıl aldı?” gibi şimdiye kadar cevaplarını bildiğimizi sandığımız soruların
o kadar da basit olmadığını öğreniyoruz… Kitap denizlerin yayılışını bakın
nasıl anlatıyor: “Okyanus derinliklerinde, bir tektonik levhanın diğeriyle
buluştuğu yerde, orta-okyanus resifi
denen dev dağ sıraları vardır. Burada,
yeni yer kabuğu doğar ve ayrılarak
uzaklaşır. Yer kabuğu hızlı ayrılırsa,
resif genellikle geniş, yuvarlak bir dağ
şeklinde olur. Ancak, yer kabuğu yavaş
hareket ederse, çoğu resifin tepelerinde
derin bir vadi olur.”
Yerin altında yerinde duramayan
magma yüzeyde bir açık görmeye
görsün, çok çeşitli biçimlerde püskürebilir değil mi? Böyle basit değil işte
yanardağ meselesi… Yetmiş üç bin yıl
önce Endonezya’daki Toba’nın patlayışının dünyayı ve sosyal hayatı nasıl değiştirdiğini görünce, ‘en iyi yanardağ
sönmüş yanardağdır’ diyesi geliyor
insanın…
Sonuç olarak ‘çok gezen mi bilir,
çok okuyan mı?’ sorusunun cevabı
henüz bulunamamış olsa da, şu bir
gerçek ki, bu kitaplar okuyana ne internette ne de ansiklopedilerde rastlanabilecek bilgi evrenlerinin kapılarını
aralıyor… İşte bu nedenle, bu kitapları
okuyanların dünyaya bakışı tamamen
değişiyor…
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Ben yazsaydım

Alper CANIGÜZ

Okuduğum
en uğursuz peri masalı
Her yazarın, hatta sıkı okurun, ben yazsaydım dediği bir kitap yok mudur? İyi Kitap sordu;
Gizliajans, Oğullar ve Rencide Ruhlar ile Tatlı Rüyalar kitaplarıyla okuyucunun beğenisini olduğu
kadar saygısını da kazanan Alper Canıgüz, ben yazsaydım dediği kitabı anlattı…
Bu köşenin bir önceki konuğu Murat Menteş, çocukluk okurluğun altın
çağı demiş ya, o kadar haklı ki... Ben
de küçükken okuyup sevmediğim,
etkilenmediğim bir kitap hatırlamıyorum. Belki şimdi baktığımda pek de
özellikli bulmayacağım romanların,
hikâyelerin bile beni çağırdığı yolculuklara o zamanlar nasıl da sevinçle ve heyecanla çıkıyordum. Charles
Dickens’ı da aynı mutlulukla okuyordum, Enid Blyton’u da! Jules Verne’i,
Alexandre Dumas’yı ve Muzaffer
İzgü’yü de... Adalet Ağaoğlu’nun bir röportajında şöyle dediğini okumuştum:
“İyi bir okur asla yalnız kalmaz.” Bu söz
beni o kadar etkiledi ki. Bugün dönüp
baktığımda, kitaplar olmasa hakikaten
nasıl da yapayalnız bir çocukluk geçirmiş olacağımı görüyorum. Galiba en
çok bu yüzden kızım Ada’nın da iyi bir
okur olmasını istiyorum şimdi.
İLK KARANLIK EDEBİYAT ESERİ
Belki ilk bakışta biraz çelişkili görünecek ama beni büyüleyen o kitapların hiçbirini ben yazmış olmak istemezdim. O hikâyelerle okur olarak

tanıştığım için çok mutluyum çünkü.
Bir tanesinin eksikliği dahi beni eksik
kılardı. Öte yandan ‘ben yazsaydım’
başlığı elbette ki, hangi kitabın yazarına karşı kıskançlık duyduğumu değil, benim için çok önem taşıyan, bir
yönüyle diğerlerinin önüne koyabileceğim kitabı imliyor. Böyle baktığımda, bu hikâyenin Andersen’in Karlar
Kraliçesi olduğunu söyleyebilirim sanırım. Kay ile Gerda’nın öyküsünü
okuduğumda, o güne kadar epeyi de
çok kitap okumuş olmama rağmen,
edebiyatın yepyeni bir şekliyle tanıştığımı ayrımsamıştım. Karlar Kraliçesi hayatımda okuduğum ilk ‘karanlık
edebiyat’ eseriydi. Evet, Karlar Kraliçesi bir peri masalıydı; ama okuduğum
en uğursuz peri masalı. Kırık bir aşk,
büyülü bir yolculuk ve buz tutmuş bir
kalbin kasvetli, ürkütücü ve acı yüklü
hikâyesiydi bu. Ve bir damla gözyaşının. Doğrusu masumiyetin yitirilişi ve
yeniden keşfedilişi üzerine bu kadar
harikulade anlatılmış bir hikâye yazabilmeyi isterdim.
Bu vesileyle, şu anda dışarıda karakış bastırmışken söz konusu masa-

lın aynı zamanda kar ve kışı en güzel
anlatan öykülerden biri olduğunu da
not düşmek lazım. Karlar Kraliçesi şu
günlerde, mevsim itibarıyla da yapılacak çok isabetli bir okuma tercihi gibi
görünüyor. Hepinize harikulade kitaplarla dolu, büyülü bir kış diliyorum.

Aşk buzları eritir...
Kay ve Gerda, bitişik evlerde oturan,
birbirlerine âşık iki çocukmuş. İki çocuk yazın birlikte oynarmış. Kışın ise
anne babaları onları sokağa bırakmaz,
pencerelerini kaplayan buz da birbirlerini görmelerini engellermiş. Onlar da,
bir demir parayı şöminede ısıtıp cama
dayarlar ve camın üzerinde oluşan
küçücük delikten birbirlerine bakarlarmış. Bir gün muzip bir cüce şeytan,
sihirli bir ayna yapmış. Bu sihirli ayna,
bütün görüntüleri bozuk ve çirkin
yansıtıyormuş. Cüce şeytan bu aynayı cennete taşımış. Fakat ayna oradan
yeryüzüne düşmüş ve milyonlarca parçaya ayrılmış.
Parçalardan biri Kay’ın gözüne kaçmış. O sevgi dolu çocuk, soğuk ve kötücül birine dönüşmüş. Kay büyükannesinin ona anlattığı, kar tanelerini kontrol edebilen Karlar Kraliçesi’nin peşine
düşmüş. Gerda da aşkının peşine…
Binbir badire atlattıktan sonra Kay’ı
bulmuş Gerda. Kendisiyle hiç ilgilenmediğini görünce, başlamış her zaman
söylediği şarkısına... Bu şarkıyı duyan
Kay’ın gözlerinden bir damla yaş süzülmüş ve gözüne kaçan cam parçacığı
da o yaşla birlikte çıkıp gitmiş. Ve Kay
dünyayı eskisi gibi görmüş, Gerda’yı ne
kadar sevdiğini hatırlamış…

Göçebelik ve yerleşiklik üzerine
korku dolu bir balad

Zarife BİLİZ

Marcus Sedgwick, Kılıç Tutan Elin Şarkısı’nda yeniliğe tamamen kapalı olan bir
köyün yaşantısını konu ediniyor. Bu köyde toplum baskısı öyle ağır ki, düzen
bozulmasın diye peşi sıra hunharca işlenen cinayetlerin bile üstü örtülüyor.
Hikâyemiz kara kışın göbeğinde,
Transilvanya’nın ta Türkiye’ye dek kilometrelerce uzanan karlar altındaki
ıssız ormanlarında, bir dağ köyünde
başlıyor. Bir oduncu, ormanda korkunç bir biçimde öldürülüyor; ama
köyün ihtiyarlarının kararıyla merhum
intihar etmiş biri muamelesi görüyor.
Cinayetler biteceğine devam edince, köyü aylarca örten karın altında
sanıldığından çok daha fazla sırrın
yattığı anlaşılıyor. Roman boyunca peşimizi bırakmayan korku dolu bu olaylar, kara kışın soğuğunu, karanlığını,
Orman Ana’nın cömert ama tekinsiz
kucağını kendine arka plan alarak bizi
soluksuz peşinde koşturuyor.
Tüm bu olaylar bize köye yakın
zamanda gelip yerleşmiş oduncu
Tomas’ın oğlu genç Peter’in gözünden anlatılıyor. Bu ücra köyde değişim
sevilmiyor, yabancılar da. İhtiyarlar
yıllardır değişmeyen geleneklerle ve
inançlarla köyü yönetirken, gençler bu
iktidarın sarsılmazlığına duydukları
inançla, karşı çıkmayı, sorgulamayı
akıllarına getirmiyor. Korku diz boyu.
Öldürülenlerden biri köyün bekâr
gençlerinden biri olunca bu sefer gelenekler uyarınca bir ‘cenaze düğünü’
yapılmasına karar veriliyor. Köyün itibarlı ve zorba ihtiyarı Anna’nın kararıyla, gelin, Peter’in sevdiği kız Agnes
oluyor. Gelinin bir ölüyle evlendirildiği ‘cenaze düğünü’ gereğince, gelinin
üzerine giydiği kaba kumaştan siyah
renkteki gelinliğiyle, köyün dışındaki
bir kulübede kırk gün kırk gece tek

başına kalması gerekiyor. Kızın orada
kapalı olmasının sadece simgesel bir
anlamı var; çünkü isterse kilidi kırıp
kolayca çıkabilir kulübeden. Ama çıktığı takdirde köyün sosyal yaşamının
içinde artık bir yeri olmayacak.
KÖYE ÇİNGENELER GELİYOR
Köyde yaşanan tuhaf olaylar özellikle geceleri köyün içini bile güvensiz
kılarken, kızın kırk gün kırk gece köyün dışındaki bir kulübede tek başına
kalması hem korkutucu hem de tehlikeli. Üstelik yakın zaman önce ölen
babasının geceleri annesini ziyarete
geldiği söylendiği düşünüldüğünde,
Agnes’in ve dolayısıyla onu seven erkek olarak kendisine düşen görevlerle Peter’in işi hiç kolay değil. Üstelik,
sırlarla dolu geçmişini erik rakısında
boğmaya çalışan babası, ona yardımcı
olmak bir yana, olan biten tüm gerçeklere gözlerini kapayarak ve ayrı bir
sorun yumağı oluşturarak Peter için
işleri iyice zorlaştırıyor. Oysa belki de
tüm sırların çözümü bu alkolik ve işe
yaramaz babada, onun gizemli geçmişinde yatıyor.
Ne var ki, ya da iyi ki, bu kuş uçmaz
kervan geçmez köye bir gün çingeneler
geliyor. Buralara yolu düşebilecek denli köksüz ve anlaşılmaz olan yegâne
insanlar. Köyün içinde gecelemesine
izin verilmeyen bu çingeneler, görünüşleri, halleri ve tavırlarıyla olduğu
kadar ruhlarıyla da farklı köylülerden.
Peter’i bir yandan büyüleyen, bir yandan korkutan çingeneler toplumun
baskısını önemsemiyor, bildikleri gibi
yaşıyor. Hiçbir yere
bağlı kalmak zorunda değiller; bir yere
bağlı olmanın, başka
bir alternatif yaratamamanın baskısıyla
inanmadığı bir şeyi
yapmak zorunda
kalan Agnes gibi

değiller. Onlar canlı ruhlar. Yaşayan
ölüler değiller... Güzel ve özgür çingene kızı Sonia ise Peter’in aşkın ve
hayatın gerçeğini sorgulamasına sebep
oluyor. Peter, çingenelerin kimliğinde
kendi kimliğini keşfediyor ve delikanlılıktan yetişkinliğe geçiyor.
Marcus Sedgwick Kılıç Tutan Elin
Şarkısı’nı yazmak için Doğu Avrupa vampir folklorunun tüm külliyatını derinlemesine taramış. Vampir
hikâyelerinin beşiği olan Transilvanya
hem romandaki olaylara kaynaklık
etmiş hem de romanın geçtiği sahneyi oluşturmuş. Tüm kitabı vampir
folklorunun etnografik bir derlemesi
olarak okumak da mümkün. Çünkü
romanda geçen tüm gelenekler ve ayrıntılar gerçek yaşamdan ya da gerçek
yaşamın söylencesinden alınmış. Ama
gerçek yaşamla söylencenin ayrıldığı
ya da birleştiği yeri kim bilebilir?
Romana yazdığı sonsözde Sedgwick’in de belirttiği gibi, 2004’te Romanyalı bir aile, fertlerinden birinin
cesedini mezardan çıkararak, kalbini
yakıp, küllerini de suya karıştırıp içtiği iddiasıyla mahkemeye verilmiş.
İfadelerine göre sebep, adamın geceleri mezarından kalkıp onları ziyaret
etmesiymiş…
Kılıç Tutan Elin Şarkısı
Marcus Sedgwick
Çeviren: Arif Cem Ünver
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