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İYİ KİTAP 1 YAŞINDA
Bir yayınevinin kendi okuyucusunu yetiştirmek istemesi kadar doğal bir şey olamaz. Peki ya okuyan bir
nesil yetiştirmeye kalkışması! Tudem Yayınları’nın İyi Kitap’ı yola çıkarma nedeni buydu ve bu yolculuğun bir
yılını tamamlamış olması, bu hayalin Don Kişotluk’tan öte olduğunun ispatıdır.
Bir yılda 62’si okul öncesi, 198’i çocuk, 67’si gençlik, 64’ü başvuru ve 27’si çizgi roman olmak üzere 418 kitap tanıttık İyi
Kitap’ta. Çocuk ve gençlik yazınını edebiyatın yapıtaşı
olarak gören insanlar kalem salladı dergimizde bu
bir yıl boyunca. Çocuk ve gençlik yazını önemliydi,
çünkü doğruydu eskilerin sözü; ağaç yaşken eğilirdi! Çocuklar iyi kitaplarla tanışsın, bu tanışıklıktan keyif alsın, bu keyif bir alışkanlığa dönüşsün
istedik biz sadece. Toplam 700 bin baskı adediyle, e-posta ve internet aracılığıyla, herhalde bir
milyonun epey üzerinde insana ulaştı bu eleştiri
ve tanıtımlar. Anne babalar, öğretmenler ve kütüphaneciler, küçük okurlar için İyi Kitap aracılığıyla kitap seçip önerdiler.
Birinci yaşımızı, edebiyatın serseri çocuğu polisiyeye eğildiğimiz bir dosya
ile kutlayalım istedik. Ahmet
Ümit’le yaptığımız polisiye ve
masallar üzerine bir söyleşi
doğum günü pastamız oldu.
Yetmedi, bazı kitap dostlarına
“İyi Kitap nedir?” diye sorduk.
İyi Kitap’ın esvab-ı mucizesi böyle
çıktı ortaya. Yine, birinci yaşımızın şerefine, nicedir kütüphaneci dostlarımıza dergimizde yer
açma dileğimizi de gerçekleştirdik. İkinci yaşımıza doğru koşarken, her ay yeni tanıtım ve
eleştiriler, yeni söyleşi ve dosyalar, yeni soruşturmalarla karşınıza çıkma arzumuzun, kuvvetinden bir şey yitirmediğini müjdelesek!
Her anından ayrı keyif aldığımız bu
yolculukta fikirleri, coşkuları ve yazılarıyla bize destek olan yayıncı ve yazar dostlarımıza illa ki, ama öncelikle İyi Kitap’ı
ısrarla okuyan siz okuyucularımıza sevgiyle, birlikte nice yaşlara.
İyi Kitap ailesi adına
Aslı Tohumcu
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Ahmet, sen
polisiye yazıyorsun!

Polisiye romanların sıkı abisi Ahmet Ümit’le buluştuk,
biraz ondan biraz bundan konuştuk. Vedalaşmadan,
yakın gelecekte çocuklar için yeni masallar anlatacağının
müjdesini aldık.
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Soruşturma, 20 - 22
Lütfen küçümsemeyin,
Sevengül Sönmez 24 - 25
Kayıp şeyler ve utangaç timsahlar,
Onat Bahadır 29
Reçel kavanozu ayaklanması
Burcu Aktaş 34
Benim kütüphanem, 39

İyi Kitap’ın birinci yaşını bir polisiye dosyasıyla kutlamaya karar verdiğimizde doğum günü pastamızı seçmek
zor olmadı: Ahmet Ümit! Türkiye’nin
polisiye denince ilk akla gelen ismi değildi sadece, çocuklar için iki de masal
anlatmıştı: Olmayan Ülke ve Masal
Masal İçinde! Olmayan Ülke’de çocukları savaştan başka bir şey bilmeyen
insanlarla büyücülerin dünyasına taşımış, anlamsız düşmanlıkların altını bir
güzel çizmişti. Masal Masal İçinde’de
ise kendini beğenmişlik hastalığına
yakalanan bir padişahın çıktığı yolculuk üzerinden, hepimizin sahip olması
gereken bazı erdemlere işaret etmişti.
Yazarlıkta 28 yılı geride bıraksa da,
yazma heyecanı ve okuyucusunu şaşırtma arzusundan bir şey yitirmeyen
yazarla, dedesinin Gaziantep’teki dutluğundan girdik suçtan çıktık.

Çocukluğunuzda dinlediğiniz
hikâyeler ve okuduğunuz kitaplarla,
hatta sizi yazmaya taşıyan diğer şeylerle başlayalım mı sohbete?
Beni kitaplara iten esas varlık annem! Annem bir terziydi, 8 ile 15 yaş
arası çırak çocuklar gelir giderdi bizim
eve. Sabah 7-8 gibi gelir, akşam 5 gibi
giderlerdi. Evimiz çok büyüktü, büyük
bir bahçesi vardı. Bahçede 9-10 tane
ağacımız vardı. Gaziantep’ten bahsediyorum, oralıyım ben… Bu bahsettiğim
çırak çocuklar yazı bizim orada geçirirlerdi. Eve geldiklerinde, annemden
masal anlatmasını isterlerdi. Annem
çok iyi anlatıcıydı çünkü. Muhtemelen
ben de anlatıcılık yeteneğimi genetik
olarak annemden almışım. Kitaplarla,
masallarla tanışmam annem sayesinde…
Daha sonra ilkokula başlayıp
okuma-yazmayı sökünce kitaplarla ta-

nıştım. Gerçekten çok yoğun okuyan
bir çocuktum. Fransızca ve Latinceden
çevrilen bütün klasikleri bile okuyordum. Daha 14 yaşımdayken politik bir
süreç içine girdim. Ama politik süreç
beni edebiyattan koparmadı. Politik
okumalarım yoğunlaşmıştı evet, ama
ne zaman iyi bir klasik ya da roman
bulsam, mutlaka onu da okurdum.
Yani o politik süreç yararlı ve olumlu
bir süreçti aslında.
Dolayısıyla benim geçmişime baktığımızda, edebiyat anlamındaki beslenmelerimde masalların yerinin çok
önemli olduğunu görürüz. Bu masalların çoğu daha önce hiç duymadığım
ve çok iyi anlatılan masallardı. Yıllar
sonra ilk iki kitabımı çıkardıktan sonra Gaziantep’e gittim. Annemden yine
masallar dinledim ve o masalları yazdım. Masal Masal İçinde diye bir kitap
çıktı ortaya… Bunlar bizim Doğu’dan,

halk içinden gelen kültürümüzden
masallar aslında. Annem de bunları çocukken dinlemiş çünkü. Dedem
1930’lu yıllarda, anneme bir masalcı tutarmış, o masalcı gelip masallar
okurmuş anneme…
Çok acayip bir şey bu, çok etkileyici...
Bu bizim oradaki enteresan bir gelenekti. Ben masalcılara yetişemedim
ama ressamları hatırlıyorum… Bir de
çok acıklı bir ölüm vakası olduğunda;
örneğin, kan davasından ölenler ya da
doğum sırasında ölen bir kadın için
birileri şiirler yazardı ve bunları fanzin gibi basarlardı. Sonra o şiiri yazan
adam yazdığı şeyi okuya okuya gezerdi
sokaklarda. Şiiri duyanlar beğenip de
“Oo, bu da çok acıklıymış” derlerse üç
beş kuruş verip alırlardı fanzini adamdan… Sonra bunlar kayboldu. Neden?
Çünkü televizyon çıktı! Bir de radyo
çok etkili bir edebiyat kaynağıydı aslında. O zamanlar her akşam “Kapıyı
Arala” diye bir program vardı, radyo
tiyatrosuydu bu. Ve ciddi edebi eserleri aktarırlardı oyunlarında… Bunların
hepsinin ciddi edebi kaynaklar olduğunu düşünüyorum ben…
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Çocukluğunuza dair hatırladığınız en güzel olay ya da duygu nedir?
Çocukluğuma dair anımsadığım

en güzel anım, doğayla iç içe olmak- ci olarak buldum kendimi. 18 yaşımda
tı. Dedemin bir bahçesi vardı şehir İstanbul’a geldim. Ve 29 yaşıma kadar
dışında, biz ona dutluk derdik. Koca- yoğun bir politik sürecin içindeydim.
man bir araziydi, içinde yüzme havu- Bir yanıyla heyecanlı ve hareketli, bir
zu vardı. Yüzmek için
yanıyla tehlikeler
yapılan bir şey değilve kâbuslarla doİlk polisiye metni
di ama bizim için o
luydu hayat; ama
Tevrat’tadır; Kabil’in
işi görüyordu. Çeşit
bu nedenle de
Habil’i öldürmesidir.
çeşit dut, erik ağacı,
çok güzeldi! Ama
asmalar, çilekler, şefSophokles’in Kral Oidipus işte diğer taraftan
tali ağaçları doluysen ölmüyordun
du… O yüzden her metni polisiyedir. Macbeth, ama arkadaşın
yaz tatilim muhteşem
ölüyordu. Ronald
Karamozov Kardeşler
geçerdi. Hep kırda
Barthes’ın bir lafı
polisiye metindir, bunları vardır: “Yazarın
olurdum. Bol güneş
vardı, temiz hava
yaşadığı
onun
keşfedince rahatladım...
vardı, özgürlük duykişisel tarihidir,”
gusu vardı. Herkes iyimser olduğumu der. Ben de hep adrenalin ihtiyacı içinsöyler durur. Bunun birinci nedeni el de yaşıyordum. Sürekli kovalamaca,
bebek gül bebek büyütülmem, ikinci gerilim… Bir süre sonra entrika kurnedeni de böyle bir doğa ortamında maya başlıyorsun ister istemez.
büyümemden diye düşünüyorum…
Sonra karaladığım bazı öyküleri
abilerim okuyup; “Ahmet sen polisiye
Polisiye yazmaya da bu özgürlük yazıyorsun,” demişlerdi. Bu hoşuma
duygusu mu itti sizi acaba? İnsan gitmişti. Çünkü daha 29-30 yaşımda
yazar olmayı ister, buna karar verir edebiyatın hayatı değiştiren bir şey
de, polisiye yazarı olmaya nasıl karar olduğunu çok iyi biliyordum. Evet,
verir?
edebiyatın böyle bir işlevi olduğunu
Aslından biraz tesadüfi seçtim düşünüyorum, ama bir yandan da
polisiye yazarı olmayı ben… 14-15 herkesin kendi estetik yapısıyla, o esyaşlarımda politik mücadeleye baş- tetik yapıdan ödün vermeden yazması
ladım. O zaman birdenbire büyümek gerektiğine de inanıyorum. O yüzden
zorunda kaldım. 15 yaşında Atatürk işte çevremden bazıları polisiye yazLisesi’nde bir panelde konuşan öğren- mamı eleştirmiş, hatta tuhaf bulmuşlardı. Hani basit bir iş yapıyormuşumcasına eleştiriyorlardı… O zamanlar
buna kırılmıştım, üzülmüştüm. Sonra
şunu fark ettim ki, herkesin büyük
bir yanılgısı var; ilk polisiye metni
Tevrat’tadır; Kabil’in Habil’i öldürmesidir. Sophokles’in Kral Oidipus metni polisiyedir. Macbeth, Karamozov
Kardeşler polisiye metindir. Bunları
keşfedince rahatladım. Çünkü polisiye yazmaktan vazgeçemiyorum. Bir
yandan gizlerle, sorularla dolu bir roman, ama aynı zamanda iyi romanın
bütün özelliklerini içinde taşıyan bir
dil, sağlam karakterler, entrikası çok
güçlü bir hikâye ve güçlü bir sosyoekonomik, sosyotarihsel, psikolojik bir
geri plan…
İşte bütün bunları oluşturarak romanlarımı kurmaya başladım. İlk öykümü 1982’de yazdım. İlk kitabım ise
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bir şiir kitabıydı ve 1989’da yayımladım. İlk romansa 1996’da çıktı. Tabii
günümüzde hemen parlayan, hemencecik Sait Faik olmaya soyunan yazarlar var.
Çok mu klişe olacak! Olursa olsun, merak ediyorum. Çocuklar için
masal yazmak yerine polisiye yazmak geçmedi mi aklınızdan?
Çocuklara polisiye yazmak gerçekçi gelmiyor bana! Yazılmaz ya da
yazmam demiyorum ama çocuk muhtemelen okuduğu şeyin gerçekçi gelmediğini söyleyecek. Ondansa bana
Masal Masal İçinde daha polisiye bir
çocuk kitabı gibi geliyor. Bir masal bitiyor, sonu açıklanmadan ikinci masala geçiliyor… Tıpkı matruşka gibi…
Başka masallar yazacak mısınız
bari?
Evet, o masala başka bir kardeş,
hatta kardeşler gelecek. Yine annemden dinlediğim masallardan oluşacak
bu kitaplar da… Ama önce birkaç
roman projem var, onları tamamlayacağım. Bizim edebiyat geleneğimiz
masallardan geliyor. Mesela İran’da
bile bizden çok sonra masallar yaygınlaşıyor. Çünkü orada şiir hâkim. Ama
bizim geleneğimizde de şiir yok.
Dolayısıyla, anlatının anlatıcısının
iyi olması kadar, kurgusunun da merak uyandırıcı olması gerekir bence.
Şimdi bu anlamda baktığımızda, gizem öğesini kullanarak polisiye biçiminde masallar anlatılabilir çocuklar
için… İşte masallardaki o gizemle polisiyedeki merak unsuru benzerlik taşıyor. Masallardaki gizem unsuru dini
inanışlardan, ama yalnızca Müslümanlıktan değil, Türklerin ilk inanışı
olan şamanizmden de gelir. Hatta asıl
mistisizmin kuruluşu Mısır tapınaklarına kadar uzanır. Dolayısıyla bu mistisizm ve gizem, polisiye masallarda
mutlaka vardır.
Son romanınız Bab-ı Esrar’da da
bunun izleri var diyebilir miyiz!
Çok yerinde bir soru. Buna biraz
yaklaştım diyebilirim, ama bundan
sonra yazdığım kitabı tümüyle mistik
polisiyeye çevirmeyi düşünüyorum.
Polisiyenin zaten kendine has
zorlukları var. Bir de işin içine mistisizmi, tarihi sokmak...
Bunun sırrını şöyle söyleyebilirim… Ben bu işi hem çok seviyorum,
hem de hayattan çok sıkılıyorum. Eh,
kaçmak için de roman yazıyorum! Çok

eğleniyorum roman yazarken. Bir süre
sonra eğlencenin dozunu arttırmak istiyorsun. O da yetmiyor, bir öncekinden daha iyisini yapmak için kurguladığın entrikaya bir halka daha ekleme
ihtiyacı hissediyorsun. Ben bu oyunu
seviyorum. Sevdiğim için de devamı
hep geliyor. O yüzden romana başlarken merak unsurunu canlı tutmayı
öne alıyorum. Dolayısıyla kurguyu zayıflatmak pahasına insan hikâyelerini
anlatmaktan çekinmiyorum. Mesela
Kan Kokusu’nda katil kendini kitabın ortasında ortaya çıkardığı için ve
geçmişini anlattığı için bunu yapmam
şarttı. O yüzden o kitabın sonu bilinmeyen muallak bir finale sahiptir. Bu
yüzden bazı polisiye okurları o romanı
beğenmediler. Tabii ki okurun kitap
üzerine fikri çok önemlidir, ama ben
en başta kendi estetik algım ve değerlerimin yüksek olduğuna inanarak
yazıyorum. Aksi takdirde kitap yazmazdım, gider başkasının yazdığını
okurdum.
Türkiye sizi polisiye romanlarla tanıdı ama siz Aşk Köpekliktir’de
aşka dair öyküler yazdınız, İnsan Ruhunun Haritası’nda edebiyat üzerine
makalelerinizi topladınız. Aklınızda
daha neler var, hangi farklı türleri
deneyeceksiniz?
Aslında yapmak istediğim, tarih
üzerine yoğunlaşmak… Mesela şimdi
İstanbul üzerine bir şey yazacağım.
Ama asıl yapmak istediğim, bilimkurgu polisiye yazmak… Türkiye’de hiç
denenmemiş bir şey olduğu için çok
ilgimi çekiyor. Zamanını bilmiyorum,
ama ömrüm olursa bir on yıl içinde
yazarım diye umut ediyorum. Sonra... sadece tarihte geçen bir cinayet
romanı yazmayı düşünüyorum. Ve o
romandaki karakter gerçek bir kişilik
olacak ama şimdi kim olduğunu söylemeyeyim! Öldü mü öldürüldü mü
tartışmalı olan biri bu kişi. Ben öldürüldüğünü düşünüyorum… İşte onu
anlatan bir roman olacak!
Son olarak... Polisiye yazarı olmak isteyen bir velede neler söylerdiniz?
Öncelikle detay okumayı sevmesi
gerek. Etrafına iyi bakmalı! Çevrede
o kadar çok figür var ki… Onlara tek
tek bakmalı ama aralarında anlamlı
bir bütünlük kurabilmeyi başarmalı.
Bunun için iyi yazılmış polisiye metinleri mutlaka okumalı. Onun yanında
mesela her çocuk bence mutlaka Kü-
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çükOlmayan
Prens’i okumalı!
Sürekli yazsın,
Ülke kitabından...
Evvel zaman içinde, kalbur saman
içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır
mıngır sallar iken, bir varmış bir yokmuş, yeryüzünde canlı çokmuş. Uçanı, kaçanı, yüzeni, sürüneni, toprakta
biteni, denizde boy vereni, dağda açanı, vadide büyüyeni, tüylüsü, pullusu, zırhlısı, kanatlısı, hörgüçlüsü, iki
ayaklısı, kırk ayaklısı, iriyarısı, minicik olanı; yaşlı dünyamızda renk renk,
boy boy, çeşit çeşit, soy soy milyonlarca farklı varlık, farklı yaratık yaşarmış.
Ama bu yaratıkların arasında en zeki
olanları sadece insanlar ile büyücülermiş.
Aslında insanlar ile büyücüler birbirlerine çok benzerlermiş.
Ama büyücüler ay tozundan yaratıldıklarını düşündükleri için topraktan
gelen insanları küçümserlermiş. insanlar da büyücülerin kendilerinden
daha yetenekli olmalarını çekemez,
onları uğursuz sayar, hiçbir yerde
aralarına almazlarmış. Böylece bu iki
zeki yaratık karşılıklı hep düşmanlık
besler, birbiriyle hep savaşırmış. Bu
savaşların sonuncusu, yeryüzünün
en güzel köşelerinden biri olan Gün
Ovası’nda, insanların kurduğu Akıl
Ülkesi’nin topraklarında yaşanmış.
Haftalarca süren savaşın sonunda Akıl
Ülkesi’nin Padişahı, Hayal Ülkesi’nin
Büyücü Kralı’nı yenmiş...

bıkmadan, usanmadan… Hayal dünyasını hiçbir şeyin sınırlamasına izin
vermesin. Hepsinden önemlisi, demin
de dediğim gibi bol bol okusun! Sadece polisiye değil her tür metni okuyacak! Edebiyatın yanında sanatın diğer
dallarıyla da ilgilenmeli.

Aslı TOHUMCU
Masal Masal İçinde
Ahmet Ümit
Doğan Egmont
160 sayfa
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Merak eden keşfeder!

Irmak ZİLELİ

Feridun Oral’ın Baloncu Dede ve Üç Küçük Yaramaz’ı, hayallerin de aslında gerçeklikten doğduğunu
anlatarak merakın ve keşfetmenin mutluluğunu aşılarken, Taravant’ın Kanatlı Masal’ı, metafizik bir
hayal dünyası sunarak miniklerin hayal dünyasının sınırlarını daraltıyor belki de.
Edison, meraktan yoksun olsaydı
ampulü bulabilir miydi? Gutenberg’in
matbaayı icat etmesinin ardında da
her şey bir yana, merak yok mudur?
Kristof Kolomb yaşadığı toprakların
ötesini merak etmeseydi Amerika’yı
keşfedebilir miydi? Marie Curie’nin
radyoaktiviteyi keşfetmesinin ardında
büyük bir öğrenme aşkı yok mu?
Hadi örneklerimizi biraz daha olağanlaştıralım, ilk insandan bugüne atılan her adımın ardında gizemi çözme,
yeni olanı kurcalama, doğayı keşfedip
ona hâkim olma çabasından söz edilemez mi? Bir nevi hayatta kalabilmenin sırrı da orada aslında. Çevremizde
olup bitenleri öğrendikçe onlarla baş
etmenin yollarını da bulabiliyoruz. Bilimsel gelişmeler insanlığın elini güçlendiriyor. Ömrünü uzatıyor. Sanattaki gelişmeler yaşamı renklendiriyor,
güzelleştiriyor. Estetik, yaşamımıza
nüfuz ettikçe ondan daha da tat almaya başlıyoruz. Edebiyat derinleştikçe,
insana dair keşiflerimiz de gelişiyor,
yenileniyor.
İNSANLIK MERAKLA İLERLİYOR
Bilimde, sanatta, edebiyatta olan
biten bu gelişmelerin ardındaki şey
ortak: İnsanlığın merak duygusu. O
olmasa yerimizde sayacaktık belki de.
Ya da her şey tesadüflere bırakılmış
olacaktı. Merak eden ve bu merakın
peşine düşenlerin sayesinde ilerliyor
insanlık.
İşte Feridun Oral’ın yazdığı ve resimlediği Baloncu Dede ve Üç Küçük
Yaramaz, bu merakı aşılıyor ve keşfetmenin mutluluğunu anlatıyor çocuklara. Sırf o merak yüzünden sürüden
ayrılan bir kuzu, bir oğlak ve bir köpeğin küçük macerasını aktarıyor okurlara. Her gün balonuyla göğe yükselen
sakallı dedenin balonuna gizlice giren
bu üç yaramaz, kendi küçük adımlarıyla asla keşfedemeyecekleri toprakları kuşbakışı görme olanağı buluyor
böylece. Bu küçük yaramazlığın ödülü
büyük. Her biri akşam olup da annelerinin koynuna girdiğinde anlata anlata bitiremeyecekler yaşadıkları de-
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lar. Ama metafizik denince, orada bir
anlığına durmak gerekiyor. İşin içine,
Tanrı, melek, yaradılış gibi kavramlar
girdi mi hele, o zaman hayal dünyasının sınırları genişlemekten çok daralıyor.
TANRI BABA MI?
Kanatlı Masal, bohçasında her
boy ve şekilde kanat taşıyan küçük bir
çocuğun öyküsünü anlatıyor. Ve bu
öykü, “Tanrı Baba”nın “dünyayı yeni
yarattığı” zamanda geçiyor. Bu küçük
çocuk “Tanrı Baba”nın unuttuğu bir
işi tamamlamakla görevli hissetmiş
kendini ve kanatsız kalmış kuşlara,
böceklere kanat takmak için dağ bayır,
dere tepe gezmekteymiş. Çocuğun kanatsızlara kanat takmak için çıktığı bu
yolculuğun anlatıldığı masalın sonuna
dek, pek de ilginç bir öykü çıkmıyor
karşımıza.
Küçük çocuk hikâyesinin sonunda
neden ve nasıl olduğu anlaşılmayacak
bir biçimde, bir daha uyanmamak üzere derin bir uykuya dalıyor. Ve binlerce kuş, cebinde kalmış son iki kanadı
çocuğun sırtına takıyorlar. Böylece çocuk göğe yükseliyor ve “Tanrı Baba’nın
aklına melekleri de yaratmak geliyor”.
Son satırları da okuyunca, Kanatlı
Masal bize ne anlatıyor, diye sordum
kendime. Bir yanıt bulamadım. Demin
saydığım o metafizik kavramlardan da
öte pek bir şeye rastlayamadım...

neyimi. Yemyeşil otlaklar mı dersiniz,
kocaman dev bulutlar mı? Canavara
benzeyen kayalıklar mı, tombul gri
bulutlar mı... Ertesi gün bir öncekinden mutlaka çok farklı olacak. Kuzu
küçük adımlarıyla gidebildiği sınırların ötesindeki otlakları hayal edebilecek artık. Oğlak aşağıdan baktığı zaman şekillerini seçemediği tombul gri
bulutların varlığından haberdar olacak. Küçük köpek ise her pamuk helva
yediğinde, bulutların ona ne kadar da
benzediğini düşünecek. Böylece her
üçü de yeni hayallerin kapısını aralayacak, keşfetmenin keyfine vardıkları
için de bundan asla vazgeçemeyecekler; ‘küçük yaramazlıklar’ yüzünden
paylanmayı göze almaktan da...
Jacques Taravant’ın KaBaloncu Dede ve
natlı Masal’ını Baloncu Dede
Üç Küçük Yaramaz
ve Üç Küçük Yaramaz’dan
Feridun Oral
sonra okudum. Baloncu
YKY Yayınları
28 sayfa
Dede ve Üç Küçük Yaramaz,
hayallerin de aslında gerçeklikten doğduğunu anlatırken, Kanatlı Masal metafizik bir hayal dünyası sunuyor okura. Bu metafiziği
‘gerçeküstülük’ kavramıyla
açıklamak içime sinmiyor.
Masalların gerçeküstü dokusuna karşı çıkmak mümkün mü? O doku ki hayal
dünyamızın sınırlarını zor-

Kanatlı Masal
Jacques Taravant
Resimleyen: Peter Sis
Çeviren: Tomas Terziyan
Can Çocuk / 32 sayfa
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Çocuk (da) yazar

İnci ÖZGÜR

Bir dolunay dedektifi olabilirim
Polisiye dosyamız, çocuk yazarımızın da polisiye roman nedir diye araştırmasına neden oldu.
Mavisel Yener’den Simon Cheshire’a polisiyenin değişik sularında dolaştı İnci Özgür bu ay ve
polisiyelerin polislerle ilgili olmadığını öğrendi! Daha doğrusu sadece polislerle ilgili olmadığını...
Bugünlerde sık olmasa da annemle
babam sinemaya gitmeyi sever. En çok
sevdikleri de polisiye filmlerdir. Onlara ne zaman ne izlediniz diye sorsam
polisiye derler. Bu durumda kafam
hep karışıyor. Annemle babam polisleri pek sevmez, televizyonda ne zaman
polisleri görseler bağırıp çağırlar. Ama
polisiyeleri seviyorlar. Sanırım bir yerde bir yanlışlık var.
Ben oturmuş düşünürken imdadıma yine Aslı Abla yetişti. “İncicim sana
polisiye kitaplar versem onları okur
musun bu ay yazacağın yazılar için,”
deyince, “tamam” dedim, benim talihim polisiyeden açıldı bugünlerde.
Ben de oturup önce polisiye roman nedir diye küçük bir araştırma
yaptım ve öğrendiğim ilk şey bunların
polislerle ilgili olmadığı. Daha doğrusu sadece polislerle ilgili değilmiş. Suç
ve suçlularla ilgili romanlarmış. Bana
kalırsa daha çok katille onu yakalayanın anlatıldığı bir tür roman. Annem
burada biraz itiraz etti; büyüyünce bu
kadar basit olmadığını anlayacaksın
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dedi. Neyse geri kalanını da büyüyünce anlarım.
Şimdi gelelim okuduğum ilk polisiyeye (Bu gerçekten okuduğum ilk
polisiye). Mavisel Yener’in yazdığı Dolunay Dedektifleri dizisinin ilk kitabı İz
Peşinde. Kitabın ilk sayfasında kahramanlarımız tek tek tanıtılıyor.
AJANLIK RUHU...
Birce, Ece, Oğuz, Bilgecan ve
Ada’nın macerası demek de mümkün.
İzmir’de yaşayan Birce, kuzenleri Oğuz
ve Bilgecan’ı ziyaret etmek için Kaş’a
gidiyor. Teyzesi, yeni evlendiği kocası
Tom’la ve çocuklarıyla birlikte büyük
bir evde yaşıyor. Büyük ve tuhaf şeylerin olduğu bir ev burası. Birce daha ilk
geceden tuhaf sesler duymaya başlıyor.
Derken Kaş’ta herkesin konuştuğu bir
söylentiyi öğreniyor, kaya mezarlarında yaşayan canlılardan haberdar oluyor ve korkusu biraz daha artıyor.
Bu arada Bilgecan’ın arkadaşı Ada
da onlara katılıyor ve iki ev arasında
sürekli gidip gelen çocuklar, kendi
yaşadıkları evin tuhaflıklarını
ortaya çıkarmaya başlıyorlar.
Evde olup bitenler aynı zamanda kaya mezarlarında olup bitenlerle ilgili.
Kitabın bundan sonrasını
anlatamam, o zaman her şeyi
söylemiş olurum. Ama bu kitap hakkında ne düşündüğümü söyleyebilirim. Elimden bırakmadan okudum, ne olacak,
bu işin altından ne çıkacak diye
ben de onlarla birlikte düşündüm. Hiçbir şey bulamadım
ama olsun. Doğruyu söylemek
gerekirse sonunu hiç tahmin
edemedim.
Okuduğum ikinci kitap ise
yabancı bir yazarın kitabı. Simon
Cheshire’in Jeremy Brown dizisinden Mumyanın Laneti. Annem ki-

tabı görünce, “Bond, James Bond!”
esprisi yapıp gitti. Jeremy, Süpermen’e
benziyor. Gözlüklü, çelimsiz, silik bir
öğrenci. Dersleri de pek iyi değil. Arkadaşı Patsy’le birlikte İngiliz Gizli
Servisi M17 için çalışıyorlar. Patsy de
kızıl saçlı, kuvvetli ve komik bir kız.
Jeremy’nin kravatından bip bip sesleri
gelince onlara bir görev veriliyor. Bu
kez kendilerine verilen görev, Mısır’da
kaybolan, daha doğrusu Firavun İkinci Psidesalad’ın lanetine uğrayan arkadaşlarını bulmak. Hemen yola çıkıyorlar. Oldukça hızlı gelişiyor her şey.
Daha uçaktan iner inmez deve kılığına
girmiş robotların saldırısına uğruyorlar sonra da başlarına gelmeyen kalmıyor. Bu arada Mısır’da sakin sakin gezmekte olan turist kafilelerini de hayli
rahatsız ediyorlar.
Bu kitap biraz daha karışık. Olaylar çok hızlı geliştiği için mi, yoksa hiç
bilmediğim yerlerde geçtiği için mi
bilmiyorum, ama takip etmekte biraz
zorlandım. Belki biraz da gerçekdışı
buldum olup bitenleri. Küçük bir çocuğun ajan olup Mısır’a gitmesi başta
olmak üzere, silahların, patlamaların,
mumyaların olduğu bir yerde bu çocuğun ne işi var diye düşündüğüm için
de olabilir. Dizinin diğer kitaplarını
okuyunca belki alışırım diye düşünüyorum.
Dolunay Dedektifleri’ndeki çocukları kendime daha yakın buldum. Oradaki Birce’nin yerinde olabilirim diye
düşündüm okurken. Böyle şeyler benim de başıma gelebilir, bir eve gidebilirim ve o evde tuhaf şeyler olabilir.
Jeremy Brown’ın yerinde olabileceğimi
hiç düşünemedim. Zaten olmak da istemem. Belki Patsy’nin yerinde olmak
isterim ama hâlâ kesin kararımı veremedim.
Polisiyenin katillerle ve onları yakalayanlarla ilgili olduğunu düşünmüştüm bu kitapları okumaya baş-
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lamadan evvel. Bu kitaplarda katil de, öldürülen kimse
de yok. Sanırım çocuklar için yazılmış kitaplar oldukları
için. Büyüyünce okuyacağım polisiye kitaplarda katiller
olacağını biliyorum. O zaman ben de o katilleri yakalayan
dedektiflerden biri olmak istiyorum.
KÜÇÜK ARKEOLOG
Büyüyünce ne olmak istediğimi tam olarak bilmiyorum. Doktor olmak istiyorum, ama arkeolog da olmak
istiyorum, aslında bahçıvan da olabilirim.
Arkeolog olmak istediğimi bilen bir tanıdığımız bana
küçücük bir kitap hediye etti: Küçük Arkeolog. Kitabın yazarı Nihal Temuçin Czichon.
Küçük arkeologun adı Cem Paul. Annesi ve babasıyla
birlikte yazları uzak bir köye gidiyorlar ve orada bir ilkokulda kalıyorlar. Cem de oradakilerle birlikte köye yakın
bir yerde bulunan kazı alanına gidip onlara yardım ediyor. Kitapta yaptıkları her şeyi tek tek anlatıyor. Toprak
altından parçaların nasıl çıkarıldığını, toprağın eleklerden nasıl geçirildiğini, bulunan parçaların nasıl temizlendiğini, sonra nasıl kaydedildiğini. Üstelik bütün bunların
fotoğrafı da var. Cem iki ay boyunca köyde kendisine arkadaşlar da edinmiş, zaman zaman onlarla oyunlar oynamış, eşeğe binmiş, uçurtma uçurmuş.
Arkeologların kullandığı sözcükleri de öğrenmiş bu
arada. Jeolog, biyolog, antropologlarla tanışmış. Doğrusu
Cem çok şanslı bir çocukmuş.
Polisiye kitaplar okumaya başlayınca dedektif olmaya
da heveslendim. Ama aklıma bir şey geldi; arkeologlar da
biraz dedektif sayılmaz mı? Tarih içinde bir şey arayanlara arkeolog denmez mi? Evet ben iyisi eski olayları araştıran bir dedektif olayım. Böylece hem arkeolog olurum
hem de dedektif. Ne dersiniz?
cocukyazar@hotmail.com
Dolunay Dedektifleri 4
Korkunç Satranç
Mavisel Yener
Resimleyen: Murat Sayın
Bilgi Yayınları / 192 sayfa

Gizli Servisten
Jeremy Brown Mars'ta
Simon Cheshire
Çeviren: Zehra Tapunç
Altın Kitaplar / 80 sayfa
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Macera severler, işte
karşınızda: Sarışın Jane!

Nareg BARAN

Jill Marshall’ın kaleminden çıkan Sarışın Jane dizisi, bir oğlan çocuğu yerine bir genç kızı kitabının
baş kahramanı yapmasıyla farkını ortaya koyuyor. Kitaplar sıkı birer polisiye maceranın yanı sıra,
çocuklara edebiyat anlamında da çok şey vaat ediyor.
Erkek kahramanların çoğunlukta olduğu bir tür polisiye. Kadın kahramanlar ise genellikle
yardımcı karakter olarak çıkıyor
karşımıza. Dişi James Bond diye
tarifleyebileceğimiz Janey Blonde
(Sarışın Jane) ise bu genellemenin
tam karşısında duruyor.
Sarışın Jane aslında sarışın değil kumral. Amerikalı. Babasını
hiç tanımamış; çünkü o küçükken
ölmüş. Annesinin anlattığı birkaç
ayrıntı ve bir iki fotoğraf dışında
hakkında bir şey bilmez, ancak
çok merak etmesine karşın, annesinin ağzını bu konuda bıçak açmaz.
Baba özlemi çekse de küçük Jane annesiyle mutludur. Sıradan, kendilerine
ait, huzurlu bir hayatları vardır. Birlikte
ders çalışır, bulaşık yıkar, Cuma geceleri televizyon izler, ara sıra kasabanın
lezzetli mönüsüyle ünlü lokantasında
anne kız yemek yerler.
DUŞAJ MI! O DA NESİ?
Yine de her şey uzaktan göründüğü
gibi basit ve mükemmel değildir; zira
Jane’in, içini kemiren bir derdi vardır:
Yalnızlık! Son okuluna dönemin ikinci
yarısında başladığı için sınıfta herkes
onu dışlamaktadır. Özellikle de okulun popüler çocuğu Alfie’nin alayları
canına tak etmiştir. Jane giderek daha
çok içine kapanır, kendine güvenini
kayber. İçinden hiçbir şey yapmak gelmez. Oyun oynamak bile! Kendi kendine, “Acaba Tanrı bana hiçbir özel yetenek vermemiş midir?” diye sorarken,
sorunun cevabını aniden ortaya çıkan
V-ana verir.
V-ana kim mi? Jane’in vaftiz annesi
ve amcası Solomon’un en yakın arkadaşlarından biri. Peki nedir V-ana’nın
Jane’e açıkladığı büyük sır? Birincisi, o
sıradan bir çocuk değildir; onda casusluk geni vardır. Tıpkı babasında, amcasında, V-ana’da, hatta annesinde olduğu gibi. Annesinde de mi? İşte buna
inanamaz Jane. Dünyanın en normal,
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cerada Sarışın Jane, artık her şeyi
şifreliymiş gibi görmektedir. Bu
sırada okuldaki statüsü de giderek
iyileşmeye ve özellikle Alfie’yle
arasında garip bir yakınlaşma yaşanmaya başlamıştır.

hatta bazen fazla tutucu ve korumacı annesi nasıl bir casus olabilir? Jane
başta inanamaz V-ana’nın anlattıklarına. Gece yarısı odasının ortasında beliren ‘duşaj’ın içine girene dek. Duşaj
bir ‘casus duşu’dur. Kabinine girince
bizim kumral Jane’i sarışına çeviren,
üzerine dar, gri-pembe parlak bir kostüm ve sivri çizmeler geçirip korkusuz
bir ajana dönüştüren bir duş.
Serinin ilk kitabı Müthiş Casus’ta
yeni kimliğiyle tanışan ve ona adapte
olmaya başlayan Jane’in gizli görev adı
da: Sarışın Jane. Orijinal adıyla Janey
Blonde. (Marshall’la İyi Kitap’ta yapılan söyleşide, bu ismin meşhur ajan
James Bond’u akla getirdiği söylendiğinde, kelime oyunlarını çok sevdiğini
belirtmiş.) Jane ilk macerasında, amcası Solomon’dan gelen şifreli mesajlarda
nelerin gizli olduğunu çözüp olayların
üzerine gidecektir. İzlemesi gereken
yol şudur: Şifreli mailleri açmak, bunları V-ana dışında kimseye okumamak
(ajan olduğunu annesinden bile gizlemek), gece yarısı duşaja girip casus
kılığına bürünmek ve ipuçlarını takip
ederek sorunu çözmeye çalışmak.
İkinci macera Bela’nın Peşinde’de
ise aniden ortadan kaybolan kedisinin
peşine düşer, ancak ilkine göre oldukça karmaşık olan bu vakada, işin içine
istemeden annesi ve annesinin yeni arkadaşı John da girer. Casusluk kanının
artık iyice içine işlediği bu uzun ma-

CASUSLUK KANINDA VAR
İnanılmaz ağır olan bu görevlerin altından kalkmak başta Jane
için zor olur. Ama casusluk kanından gelen (kitapta böyle ifade ediliyor) üstün yetenekleri sayesinde,
Sarışın Jane kimliğine ısınması
güç olmaz. Bu iki macerada hem
kötü adamları alt eder, hem hayatındaki en büyük sırrı çözer. Babasının kim
ve nerede olduğunu, tanıdığını sandığı
annesinin gerçek geçmişini öğrenir.
Marshall, günümüz çocukları için
yeni bir casus fenomeni yaratıyor. Macera, polisiye gerilim içeren hikâyeler
erkek çocuklarına hitap ediyor diye
bilinegelse de, artık çoğu kız çocuğu
metropol aşklarından başka şeylerle
de ilgileniyor. Sarışın Jane, yazarının
ürettiği yeni sözcükler, bir erkek yerine kız karakteri casus kahraman yapması ve Jane’in izini sürdüğü gizemleri
çözmesi için okuruna fırsat tanıması
açısından çocuklara iyi beyin pratiği
sağlıyor, keyifli bir okuma vaat ediyor.
Sarışın Jane - Bela’nın Peşinde
Jill Marshall
Çeviren: Nursel Yıldız
Tudem Yayınları / 200 sayfa
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Ağaç tepelerinden bilgisayar
başına polisiyecilik

Zarife BİLİZ

On üç-on dört yaşlarındaki dört çocuğun, okullarında bir gazete çıkarırken başlarından geçenleri
konu alan Süper Gazeteciler serisi, yeni neslin Gizli Yediler ya da Afacan Beşler’i olmaya aday.
Serinin son kitabı Belalı Davetiye ise, polisiyenin ötesinde ilgi çekici başka mevzulara da el atıyor.
Aytül Akal’ın Süper Gazeteciler serisi, on üç-on dört yaşlarındaki dört
çocuğun, okullarında bir gazete çıkarırken başlarından geçenleri konu
alıyor. Kahramanlarımız, ilkgençlik
dönemine hitap eden klasikleşmiş polisiye türünde gelenek olduğu üzere,
karşılaştıkları olayları kendi yağlarıyla
kavrularak çözmeye çalışıyorlar. Bunu
yaparken kendi zekâlarından, dönemin gençlerine özgü yetilerinden ve
cesaretlerinden faydalanıyorlar. Serinin şu ana dek çıkan dört kitabı var:
Süper Gazeteciler, Parktaki Esrar, Likörlü Çikolata ve Belalı Davetiye.
Çocuklara ve çocukluktan yeni
yeni çıkmaya başlayanlara hitap eden,
özellikle de tatil günlerinin vazgeçilmezi olan polisiyeler, şu sıralar olgunluk çağını süren pek çok okurun
da çocukluk anılarında yerini almış
olmalı. Her dönemin popüler yazar ve
kitapları belki değişse de, verdiği tat
sanırım aşağı yukarı aynı. Mesela 80’li
yılların Gizli Yediler ve Afacan Beşler
serileri, ağaç evin tepesine tüneyip,
limonata içip çikolata yiyen ve karıştıkları boylarından büyük işlerle, göze
aldıkları tehlikelerle biz tıfıl okurlarının ağzını beş karış açık bırakan, “Vay
be, böyle şeyler yaşayan, belanın burnuna bu kadar sokulan çocuklar da
var mıymış!” dedirten kitaplardandı.
Kavurucu Ege yazlarında, öğle vaktinde gölgede serin bir divana uzanıp
onlarla beraber maceradan maceraya
koşmanın, onların boğazından geçen
serin limonatanın tadını ağzımızda
hissetmenin tadını bilmem bugün bize
kaç kitap veriyor!
Çocukluk güzel şey tabii, büyüklerin sultası altında böyle maceraların
dibine sokulmak gerçek hayatta pek
mümkün olmasa da, böyle kitaplar
belki de o yüzden vazgeçilmez: çocukların engin hayal dünyasıyla hayatın
sıradanlığı arasındaki açığı kapatmak
için; okumanın soluk aldırmaz heye-

canını, çeşit çeşit veçhesini, her yaşta
farklı ihtiyaçlar çevresinde tanıyabilmek için; büyümenin tufanı bedenin
ve ruhun her tarafında ufak ya da büyük sancılarla kendini hissettirirken
kendine yoldaş bulmak, varlığını biraz
daha iyi anlayabilmek için...
ÇOCUKLUK HER DEM BAŞKA
Çocukluk durumu belki evrensel,
ama içinde yaşadıkları dönemin, çağın
farklı özelliklerinden dolayı olsa gerek,
her dönemin çocuklarının yaşadığı sorunlar daha özgül bir karakter kazanıp
o dönemin macera kitaplarının kahramanlarına ve onların maceralarına
farklı rayihalar veriyor.
Mesela Belalı Davetiye’de, Yener’in,
adı üzerinde ‘belalı’ bir davetiye almasıyla başlıyor her şey. Bir düğün
davetiyesi bu; Yener kendi babasının
düğününe davet ediliyor. Annesiyle
babası küçük yaşlarında boşandığından beri babasını neredeyse hiç görmemiş Yener için bunun ne anlamlar
taşıyacağını tahmin etmek zor değil.
Öfke, nefret, sevgi, özlem ve daha bir
sürü duygu arasında gidip gelen bir
yeniyetmenin, günümüzde iyice artan
parçalanan aile sorunuyla nasıl yüzleşmeye çalıştığı, heyecanlı olayların arka
planında bir alt okuma olarak varlığını
sürdürüyor. Keza bilgisayar ve internet
teknolojisini çok iyi kullanan bu çocukların açığa çıkardıkları düzenbazlık
silsilesinde, sanal bankacılık üzerinden
yapılan sahtekârlıkların, bilgisayarlara
sokulan korsan yazılımlarla yapılabileceklerin izlerini sürüyoruz.
Evet, çağ değişiyor, çocukluk belki
aynı kalsa da çocukların ilgi alanları,
becerileri, sorunlarına yaklaşımları
değişiyor. Dönemin çocuk yazını da
bu değişimden nasibini alıyor elbet.
Gizli Yediler’in yedi ahbap çavuşu ağaç
tepelerinde tünerken, bizim dört süper
gazeteci üzerine çıkacak ağacı nereden
bulsun, onlar da internet üzerinden
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olmadık hokkabazlıklar yapıyorlar.
Son olarak: Bu tip seri kitaplarında
hep olduğu gibi, kitapların başında karakterlerin kısaca tanıtıldığı bir kısım
bulunuyor. Kahramanların kabaca tanıtıldığı bu sayfada erkeklerin, bilgisayarı çok hızlı kullanır, gitar çalar, flüt
çalar, bilgisayar kullanmada ve grafik
işlerinde başarılı diye; kızların ise çok
meraklı, iyi ve güvenilir bir arkadaş,
yazı yazmaya ve desen çizmeye meraklı, yardımsever ve çalışkan bir kız,
ibareleriyle tanımlandığını görünce,
üniversitede aldığımız toplumsal cinsiyet konulu bir dersi hatırladım: Erkek çocuklar daha çok yaptıklarıyla,
kız çocuklar ise daha çok kişiliklerine
içkin karakter özellikleriyle tanımlanıyor, mesela erkekler yaparken, kızlar
anca meraklı olabiliyor…
Süper Gazeteciler - Belalı Davetiye
Aytül Akal
Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Uçanbalık Yayınları / 302 sayfa
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Küçük Dedektif Daniel,
İstanbul’a yine gel!

Elif TÜRKÖLMEZ

Nice’de yaşayan küçük Daniel’in en sevdiği iş gizemli olayları araştırmak. “Karşı apartmanda yaşayan
kedi canlı mı?” gibi ciddi soruların yanında, “Ay’ın pili neden bitmiyor?” gibi fantastik ve “Robin’in
gözleri ne renk?” gibi romantik soruları da var Daniel’in...
En sevdiğim şehirlerden biridir
Nice. Bana kalırsa güneş orada yaşar.
Erkenden doğar ve çok geç, gerçekten
çok geç batar. Nice deyince aklıma güneşli, uzun, güzel günler, güzel şaraplar, güzel yemekler, ver elini Korsika,
İtalya gelir. Şimdi bir de Şule Tankut
Jobert ve kitapları gelecek sanırım.
Bana şu karlı İstanbul gününde, Nice’e
ışınlanıp içimi ısıtabileceğimi, biraz
güneş yutup geri gelebileceğimi gösterdi. Üç adet Küçük Dedektif Daniel
kitabı (Sivrisinekler Dikiş Dikebilir, Nefes Alan Yağmurluk, Ayın Pili Bitmiş),
üç bardak çay içip, bir dilim havuçlu,
cevizli kek yeme süresine tekabül etti.
Daniel’in balkonda, parkta, Nice sahillerinde, eski meydanda geçen maceraları bir ara İstanbul’a da uzanınca
kitaplar tadından yenmedi. Şule Tankut Jobert’in gerçekten iyi yazdığını
biliyordum ama kitaplarını hiç okumamıştım, şimdi bir kitabını okuyup
sevdikten sonra başka kitaplarının da
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peşine düşeceğim yazarlar sınıfına aldım onu.
Küçük Dedektif Daniel bir çeşit dedektif öyküsü serisi tabii ama, bildiğimiz dedektif öykülerinden değil pek.
Daniel’in dedektifliği, bitmek tükenmek bilmeyen sorularına yetişkinlerden yanıt alamadığında, “o zaman ben
de kendim bulurum” deyip cevapların
peşine tek başına düşmesinden geliyor.
Her çocuk gibi onun da yetişkinleri
hayrete ve telaşa düşüren soruları var.
Balıkların suyun altında nasıl olup da
boğulmadığını, her gece ışıl ışıl olduğu
halde Ay’ın pilinin neden bitmediğini,
sivrisineklerin iğneleri olup da neden dikiş dikemediklerini, yağmurun
camları temizlemek için mi yağdığını
çok merak ediyor. Babası, “okula başlayınca öğrenirsin,” deyip geçiştiriyor
sorularını, annesiyse olaylara oldukça
fantastik yaklaşıyor.
SİVRİLER DİKİŞ DİKER Mİ?
Daniel’in istediğiyse gerçek, yalnızca gerçek! Hayalgücü de epey geniş
veledin, cevap alamadığı sorularına
rengârenk ve masalsı yanıtlar uydurmasını biliyor. Bir dedektif olarak
Daniel’in çözmesi gereken başlıca gizemli olaylar; “karşı apartmanda her
zaman pencerenin önünde uzanan kedi
canlı mı, değil mi?” (çünkü pek az hareket ediyor), “alt kattaki komşunun balkona astığı çamaşırları kim delik deşik
ediyor?” (balkonda sigara içen kocası
mı yoksa?), “Robin’in gözleri ne renk?”
(mavi mi, yeşil mi, yoksa gri mi?), “kuaförler uzaylılarla işbirliği mi yapıyor?”
(kadınların saçlarına taktıkları o alüminyum kağıtların, metal bigudilerin
ve başlarını içine soktukları fön aletinin başka açıklaması olamaz ona göre)
gibi ‘zor’ konulardan oluşuyor.
Annesinin babası Vefa Bey İstanbullu olduğu için, büyükbabasının
memleketini, İstanbul’u ziyarete gelen
Daniel, İstanbul’un da oldukça gizem-

li ve bir dedektif için ‘sır’larla dolu bir
şehir olduğuna kanaat ediyor. Sürekli
gülen, bağırarak konuşan, neşeyle yemek yiyen ve “beyaz bir şey” içtikten
sonra efkârlanan bu Türkler’in sırrı ne,
diye merak ediyor ve bütün bu gizemi
ve o beyaz içeceği araştırmak üzere
İstanbul’a tekrar gelmesinin şart olduğunu düşünüyor.
Yazar kendisi de Fransa’da yaşadığı için, orada yaşayan bir çocuğun
hikâyelerini Türkçe yazma cesaretini göstermiş. Ortaya çok da güzel
hikâyeler çıkmış. Daniel, sabah kahvaltısında tereyağ, reçel, ekmek yeyip
süt içse de, bizim Türk kahvaltısına
alışkın çocuklara yabancı gelmeyecek
bu hikâyeler.
Şule Tankut Jobert, Galatasaray
Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 2000-2007 yılları arasında,
Galatasaray’da araştırma görevlisi ve
ardından yardımcı doçent olarak görev yapmış. Doktorasını 2005 yılında
Marmara Üniversitesi’nde tamamlamış. Yani karşımızda okullu bir yazar
var. Özenle seçtiği sözcükleri çocuklara gündelik dilin rahatlığı ve doğallığında sunan Jobert, inşallah bize daha
böyle pek çok ışıklı öykü anlatmaya
devam eder.
Sivrisinekler Dikiş Dikebilir
Küçük Dedektif Daniel
Şule Tankut Jobert
Resimleyen: Necdet Yılmaz
Kelime Yayınları / 80 sayfa
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Hayatın gizli
dedektifleri arkeologlar

Şebnem AKALIN

Simon Adams’ın Arkeoloji Dedektifleri, 10 yaş ve üzeri okuyucuya tarihin sırlarını açarken, bu
sırların nasıl çözüldüğüne, arkeologların nasıl çalıştığına dair de ilgi çekici bilgiler aktarıyor. Bu
yanıyla kitaba keşiflerin keşfi de denebilir!
Dedektif denildiğinde ilk akla gelen, elinde büyüteci ile Sherlock Holmes,
buruşuk pardesüsü ile Komiser Colombo veya günümüz çocuklarının daha
iyi bildiği bir TV yıldızı olan Monk
gibi, polisiye olayları küçücük bir ipucu ile çözen kahramanlar. Oysa arkeologlar da hiçbir delili göz ardı etmemesi gereken dedektifler gibi çalışırlar.
Eski uygarlıklara ait bilgileri değerlendirerek kayıp kentleri, soygunculardan
gizlenmiş mezarları bulabilirler. Onlar
yalnızca toprak altından veya denizin derinliklerinden çıkardıkları eski
eserleri müzelerde sergileyen kişiler
değildir. Arkeoloji dedektifleri yılmak
bilmeyen çalışmaları ile kaybolmuş
uygarlıkları tanıtır; her keşif geçmişin
bir gizemini aydınlatır. C. W. Ceram’ın
1949 yılında yazdığı Tanrılar, Mezarlar
ve Bilginler, arkeolojinin bir bilim dalı
olarak gelişimini ve en çarpıcı keşifleri
bir roman tadında anlatan başvuru kitaplarımızdan biriydi. Simon Adams’ın
Arkeoloji Dedektifleri’ni incelerken,
işte bu kitabın çocuk versiyonu diye
düşünmeden edemedim.
Kitap kronolojik sıralama izleyerek
İspanya’da bulunan, buzul çağına ait,
14.000 yıllık Altamira mağara resimleri ile başlıyor. Her bölümün başındaki
küçük harita ile buluntuların dünyadaki yeri belirtilmiş. Bilgiler uzun bir
metin yerine küçük etiketlerle, sorucevap
şeklinde
ve görsellerle
desteklenerek
anlatılıyor. Binlerce yıl önce
insanların
neden
yaşadıkları
mağa-

ralara resim yaptıklarını bu notlarda
bulabiliyorsunuz. Ülkemizden Troya
antik kenti tanıtılırken, 2750 yıl önce
yazılmış Troya savaşı ve tahta at efsanesinin gerçek olduğuna inanan
Schlimann’ın, bu kitabı bir gezi rehberi gibi kullanıp kenti bulmasının öyküsü anlatılıyor. Amatör arkeolog olan
Schlimann’ın, Troya gibi üst üste inşa
edilmiş bir kentte bilimsel yöntemleri izlemeden kazı yaptığı için nasıl
yanıldığını da öğreniyoruz. Bulduğu
hazinenin Kral Priamos’a ait olduğunu
sanmıştı. Oysa 9000’den fazla altın ve
gümüş nesneyi içeren hazinenin bin
yıl daha eski olduğunu artık biliyoruz.
TUTANKHAMON’UN MEZARI
Efsanelerden yola çıkılarak bulunan bir başka uygarlık, arkeolog
Evans’ın Girit Adası’nda gün ışığına
çıkardığı Knossos Sarayı. Arkeoloji meraklıları bu bölümde 4000 yıllık
Minos uygarlığının kalıntılarını, yarı
insan-yarı boğa Minotor’un, ayrıca
tüy ve balmumundan yapılmış kanatları ile uçan ilk insanlar olan Daedalus
ve İkarus’un öyküsünü öğrenecekler.
Kuşkusuz en ilgi çeken arkeoloji keşiflerinden biri Tutankhamon’un mezarının bulunması. Mısır uzmanı Carter’ın
1922 yılında keşfettiği mezar, hırsızlar
tarafından yağmalanmadığı için, bir
firavunun nasıl gömüldüğü hakkında
bilgi sahibi olmamızı sağladı. Genç
Tutankhamon’u ise görkemli hazinesinden dolayı diğer tüm firavunlardan
çok daha iyi tanıyoruz.
Bir başka görkemli mezar ise 8000
terakota asker tarafından korunan Çin
İmparatoru Zheng’in mezarı. Arkeologlar 1974 yılında rastlantı sonucu
bulunan heykellerin kazısını halen
sürdürüyorlar. Kitapta Vezüv yanardağının külleri altında kalan Pompei, İspanyollar tarafından yıkıldıktan sonra
üzerine Mexico City kurulan Aztek
İmparatorluğu’nun başkenti Tenochtit-

lan, yüzyıllar boyu unutulduktan sonra bulunan İnka kenti Machu Picchu ve
diğer başka arkeolojik keşiflere de yer
verilmiş.
Antik dünyanın yedi harikasından
biri olan İskenderiye Feneri’nin bugün
su altında olan kalıntılarının uydulardan elde edilen verilerle saptanıp
koruma altına alınması, arkeolojinin
nasıl geliştiğini gösteriyor. Sualtı arkeolojisi ile ilgili bir diğer bölüm, Baltık
Denizi’nde 1628 yılında batan Vasa
Gemisi hakkında. Üç direkli yelkenli suyun altında hiç çürümeden nasıl
330 yıldan fazla kalabilmiş! Geminin
sudan çıkarılış ve restorasyon öyküsü
kadar bu bilgi de kitabın en ilgi çekici bölümlerinden biri. Batmış gemilerden söz açılmışken, 1911 yılında
daha ilk seferinde batan Titanik yolcu
gemisinin, okyanusun 3800 metre derinliğinde ancak küçük denizaltılarla
dalınarak incelenebildiğini görüyoruz.
Buzdağına çarptıktan sonra neden
gövdesinde derin yarıklar açıldığının
yanıtı ise dedektiflerin çözdüğü bir
başka gizem.
Kitabın içeriği ile ilgili bu ipuçlarını incelediğinizde, okumaya değer olduğuna karar vereceğinize eminim.
Arkeoloji Dedektifleri
Yazan: Simon Adams
Çeviren: Çiçek Eriş
İş Kültür Yayınları / 130 sayfa
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Bir-iki-üç yetmez,
daha fazla klasik isteriz!

Cengiz ALKAN

Gelmiş geçmiş en büyük ustalardan, Amerikalı çizer Alex Raymond’ın, kemik çerçeveli gözlüğü,
piposu ve şık giysileriyle ‘okumuş adam’ havası veren, şiddetten hoşlanmayan kahramanı Dedektif
Nik, farklı dönemlerin çizgi roman severlerini birbirine bağlıyor.
Dört-beş isim sayılacak olsa ‘gelmiş geçmiş en büyük çizgi roman ustaları’ arasında, Alex Raymond’ın adı
mutlaka telaffuz edilir. Tenten’in çizeri
Herge’nin ‘temiz çizgi’ stili başlı başına bir ekoldür bugün. Serbest ve duru
tarzı, sinematografik yanı güçlü öyküleriyle Corto Maltese’nin yaratıcısı
Hugo Pratt da keza başka bir ekoldür.
Ve tabii ki, başka dünyalar yaratabilme
becerisindeki dehasıyla Moebius de
yön vermiştir çizgi romana.
Alex Raymond bu ustalardan çok
daha önce çizmeye başladı ve ne yazık ki, henüz kırk yedi yaşındayken
bir araba kazası sonucu erken ölümü,
hem kendi tarzında hem de genel olarak çizgi romana yön verme anlamında yapacağı yeniliklerden okurlarını
mahrum bıraktı.
ÇİZGİ ROMAN DEVRİMİ
Alex Gillespie Raymond, 2
Ekim 1909’da New York’ta doğdu. İnşaat mühendisi olan babasının çok erken yaşta oğlunun
resim yeteneğinin farkına varıp
onu desteklemesi, muhtemeldir
ki Alex Raymond’ın farklı işler
deneyip tekrar çizgi roman ressamlığına dönmesinde etkili olmuştur.
Raymond kariyerine önce
‘hayalet çizer’ (seri üretim gereği
‘asıl’ ressamın stilini taklit ederek
geri planda kalan çizerler böyle
adlandırılıyordu) olarak başladı.
Vaktiyle Türkiye’de de çok sevilen Blondie’nin (Fatoş) hayalet
çizerlerden biri de Raymond’dı.
1930’ların başlarında Amerikan çizgi roman sektörü epeyce canlı bir rekabetin içindeydi.
Sektörün en eskisi King Features,
bu rekabette geri kalınca profesyonel çizerler arasında bir yarışma düzenler ve yarışmayı King
Features bünyesinde çalışan
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Alex Raymond kazanır. Böylece hayalet çizerlikten ressamlığa terfi eden
Raymond’ın ilk çalışmaları da yayımlanmaya başlar. New York World’ün
Pazar ilavesinde başlayan Flash Gordon, Jungla Jim ve ardından X-9 Secret
Agent kısa sürede öyle bir etki yaratır
ki –özellikle Flash Gordon’un– art arda
sinema filmleri çekilir. İkinci Dünya
Savaşı’nın başına kadar süren çizgi romanın klasik ‘altın çağ’ının en büyük
ustası payesine erişmekle kalmayıp,
aynı zamanda zengin bir çizer de olan
Raymond’ın yarattığı kahramanların
maceraları Amerika’nın dışına taşıp,
içlerinde Türkiye’nin de olduğu pek
çok ülkede okunmaya başlar.
1946 yılı Alex Raymond’ın kendini
yenileyerek okurlarını şaşırttığı yıldır. Tıpkı yaratıcısı gibi İkinci Dünya
Savaşı’na katılmış, savaştan sonra özel
dedektiflik yapmaya başlayan ‘salon

adamı’ görünüşlü Rip Kirby (Dedektif
Nik) bu yılın başlarında gazetelerde
boy gösterir. Kemik çerçeveli gözlüğü, piposu ve şık giysileriyle ‘okumuş
adam’ havası veren Rip Kirby aynı
zamanda şiddetten hoşlanmayan karakteriyle Raymond’ın bol aksiyonlu
önceki kahramanlarıyla da bir tezat
oluşturuyordu. Yardımcısı Desmond
ve nişanlısı Honey de, Rip Kirby karakterini güçlendiren unsurlardı.
ALEX RAYMOND TÜRKİYE’DE
Türkiyeli okurlar Alex Raymond’ın
çizgileriyle oldukça erken tanışmıştır.
ABD’de 7 Ocak 1934’te yayımlanmaya başlayan Flash Gordon hemen bir
yıl sonra Çocuk Sesi dergisinde çocuklarla buluşmuştur. Cumhuriyet’in
bu ilk kuşağı aynı zamanda Türkiyeli
çizgi roman okurlarının da ilk kuşağıdır. Belki de, yayıncılık refleksiyle
Flash Gordon’un Baytekin adıyla
(tabii ki Dale Arden’in adı Yıldız,
Zarkov’un adı da Çetinel olarak
Türkçeleştirilir) yayımlanarak
‘yerlileştirilmesi’ (Jungle Jim ise
Gökyüzü Kahramanı Baytekin’in
Kardeşi Avcı Bayçetin olur) çocukların kahramanı sahiplenmesinde etkili olmuştur. Ama şurası
kesin ki, resim yeteneği olan ve
çizgi roman okuyan çocuklar
hep Alex Raymond gibi çizmeye
çalışmış, onun gibi çizgi romancı olmak istemiş ve zaten Şahap
Ayhan gibi, Turhan Selçuk gibi
ilk önemli çizgi romancılarımız
da bu kuşaktan çıkmıştır.
50’li yıllarda gazeteler Pazar
ekleri verme uygulamasına geçince tıpkı Batı’daki gibi çizgi roman
bantları yayımlamaya başladılar.
Hürriyet gazetesiyle başlayan
bu uygulama çok tutunca, diğer
gazeteler de çizgi roman bantları yayımlamaya başladı. Daha
önce 1001 Roman dergisinde
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başlayan Rip Kirby’nin maceralarının
daha yangın bir şekilde takip edilmesi,
bu uygulamanın ilk ürünlerinden biri
olarak Hürriyet’in Pazar ilavesinde de
yayımlanması sayesinde oldu.
Rip Kirby, 1001 Roman’da Nat Pin-

kerton adıyla yayımlanıyordu. Hürriyet ise Dedektif Nik adını uygun gördü.
Öyküler King Features editörü Ward
Grene ve yazar Fred Dickinson tarafından yazılıyordu. 1956’da Raymond’ın
ölümünden sonra, onun stiline en
yakın çizer olarak John Prentice tarafından çizilmeye başlandı Rip Kirby.
1999’a kadar da Prentice çizdi. Biz
daha çok onun çizgileriyle tanıyoruz
Kirby’yi.

Ve bugün çizgi roman okurlarını ağırlıklı biçimde bu iki farklı kuşak oluşturuyor. Kuşakları birbirine bağlamanın
en iyi yolu da her zaman ‘klasikler’den
geçer. Ve mâlum sağlam bir tarih bilinci de her zaman güçlü bir estetik beğeninin temellerini oluşturur.
Biz çizgi roman dilencilerinin tek
talebi, “bir-iki-üç yetmez daha fazla
klasik” demek ve özellikle de ustaların
çizdiği bölümleri beklemek.

HEPSİ BİR KLASİK
Horoz Şekeri Çizgi Kitaplar’ın Çizgi Roman Arşiv Dizisi’nin ilk kitabı
olan Dedektif Nik, uzun yıllar yalnızca
gazete sayfalarından takip edebildiğimiz önemli bir ustanın son dönem
çalışmasını birarada sunarken, birkaç
kuşak çizgi roman severi birbirine
bağlama işlevi de görüyor (bu diziden
yayımlanan Kızılmaske ve Mandrake
de böyle bir işleve sahip). Bir tarafta
sadece mangalarla büyümüş bir çizgi
roman okuru varken, diğer tarafta da
Türkiye’de çizgi romanın en yaygın biçimde okunduğu 70’li yılların çizgi romanlarıyla yetişmiş bir okur kitlesi var.

Dedektif Nik ve Uşak Desmond
Fred Dickenson, Alex Raymond
Resimleyen: Alex Raymond
Çeviren: Melis Alpman
Marsık Yayıncılık / 285 sayfa

SineKitap

Umay SALMAN

İlginç adamdır Sherlock Holmes
Ayak izinden sigara külüne, el yazısından kokuya kadar pek çok kişinin önemsiz gördüğü
ayrıntılardan olayları şıp diye çözer. Kimyasal maddeleri kokusundan tanır. Zehirleri çok iyi bilir.
Polisiye edebiyatın efsanevi dedektifi Sherlock Holmes bu kez Guy Ritchie yorumuyla beyazperdede.
Resmi pullara basıldı, adına dünyanın
pek çok yerinde kulüpler kuruldu, yüzlerce
kez sinemaya aktarıldı,
hakkında ansiklopedi
yazıldı, İngiltere Kraliyet Kimya Derneği
tarafından
onursal
üyeliğe layık bulundu,
kitaplarda geçen sözde
evi müze yapıldı... Bir
sanatçı, bilim insanı
ya da devlet adamından bahsetmiyorum,
bütün bunlar hayali
bir kitap kahramanının, efsanevi dedektif
Sherlock Holmes’un gerçek dünyada
bıraktığı izler. Polisiye mevzubahisse,
kuşkusuz bu türün en zevkli hikâyeleri
arasında Sherlock Holmes’unkiler üst
sırada yer alır.
İLHAMI TIP PROFESÖRÜNDEN
Arthur Conan Doyle, Sherlock
Holmes’u yaratırken bir fenomen haline dönüşeceğini düşünmemişti. Doyle, tıp fakültesinde okurken Holmes’un
yer aldığı ilk hikâyesini yazdı. Kızıl
Soruşturma isimli hikâye 1887’de yayımlandı. Doyle, Holmes’u hastalarla
konuşmadan, gözlemlerle hastalığı
tahmin eden profesörü Joseph Bell’den
ilham alarak yarattı. Holmes’un sürükleyici hikâyeleri 1891-1893 yılları
arasında The Strand Magazine’de yayımlandı. Holmes, Sidney Paget’in çizimleriyle de ete kemiğe büründü. Tarihe geçen tüm efsanevi karakterlerde
olduğu gibi Holmes de kısa bir sürede
yazarının önüne geçti.
Yayımlanan birkaç hikâyeden sonra Doyle, bu işten vazgeçmek ister ve
hikâyelerin devamı için kabul edilemeyecek bir ücret ister. Ancak işler
düşündüğü gibi gitmez. Teklifi kabul
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edilir! Doyle yazmaya devam eder ama
pek de hoşnut değildir. Tarihi romanlar yazmak isteyince, Son Soruşturma
isimli hikâyede, Holmes’u en büyük
düşmanı Profesör Moriarity tarafından
öldürür. Ancak tepkiler çok büyük olur.
Adeta İngiltere’de yas ilan edilir, yüzlerce genç kollarına siyah bant takar,
ağlayanlar olur. Doyle neredeyse vatan
haini ilan edilir. Birkaç yılın ardından
Doyle, isteklere direnemeyerek Boş Ev
isimli hikâyeyle okuru yeniden Holmes ile buluşturur. Holmes hikâyeleri
kitaplaştırılır. Özetle, polisiyenin ünlü
dedektifinin dört romanı, elli altı uzun
hikâyesi mevcut. Bunlarsa tam seksen
beş dile çevrildi.
Ağzından piposu, kafasından ekoseli avcı şapkası, elinden büyüteci eksik olmayan Holmes’u diğerlerinden
farklı kılan yöntemleridir. Olayları
gözlem yoluyla çözmesiyle ünlüdür.
Ayak izinden sigara külüne, el yazısından kokuya kadar pek çok kişinin
önemsiz gördüğü ayrıntılardan sonuca
ulaşır. Yeteneklerine diyecek yoktur.
Kimyasal maddeleri kokusundan tanır.
Zehirleri çok iyi bilir, Baskerville’lerin
Köpeği romanında, tehdit mektubunun üzerindeki ‘beyaz yasemen’ ko-

kusunu alır ve teşhisi
koyar: “İşin içinde bir
kadın da var”. Ona
göre bir dedektifin
birbirinden ayırması
gereken yetmiş beş
parfüm vardır. Olay
yeri incelemelerinde
beceriksiz polis müfettişlerinin aksine o,
ayak izlerinin açıklığından boy tahmini
yapar, hatta kişinin
tarzını bile anlar:
“Çizmelerinin bıraktığı zarif izlerden anlaşıldığı kadarıyla şık
giyimliydi.”
DİSİPLİNLER ARASI İPUÇLARI
Baker Sokağı 221 B numaralı evinin bir köşesinde fokurdayan deney
tüpü eksik olmaz. Laboratuar araştırmaları da maharetlerinden biridir.
Örneğin cinayet işlenmesinden aylar
sonra, şüphelenilen kişinin kıyafetleri
üzerindeki kahverengi lekenin çamur
mu, kan mı olduğunu ortaya koyan
bir test bulur. Ellerinden mürekkep ve
kimyasal madde lekeleri eksik olmayan
Holmes’un gözlemleme ve çözümleme
başarısının altında dudak uçuklatan
kimya, anatomi, kriminoloji, suçlu
psikolojisi, jeoloji bilgisi vardır. Ancak
sınıfta kaldığı konular da yok değildir.
Ev arkadaşı Doktor Watson, Holmes’a
edebiyat, felsefe ve politikadan sıfır
verir. Hatta Watson, Kızıl İpucu isimli
hikâyede Holmes’un bazı konulardaki bilgisizliğini şöyle anlatır: “Bilgisi
kadar bilgisizliği de olağandışıydı. Bir
rastlantı sonucu Holmes’un Kopernik
Kuramı’nı ve Güneş Sistemi’nin yapısını bilmediğini öğrenince şaşkınlığım
doruğa ulaştı.”
Holmes, ilginç adamdır vesselam,
gününü kimi zaman kimya laboratua-
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rında kimi zaman otopsi salonlarında
geçirir, bazen de Londra’nın varoşlarında yürüyüşe çıkar. Çalışmadığı
zamanlarda ise evinden keman sesleri
yükselir. Ayrıca usta bir eskrimci ve
boksördür. Hani bilmediği beş vakit
namaz derler ya, aynen öyle. Kendisi
de yöntemlerinin başarısının farkındadır. Bu yüzden Holmes’a mütevazı
bir karakter diyemeyiz. Holmes’un
hikâyelerinde ev arkadaşı –ortağı demek daha doğru olur– Watson’ın rolü

de çok büyüktür. Olayları çözmesine
yardım etmesinin yanında, Holmes
hikâyelerin sonunda olayı nasıl çözdüğünü Watson’a anlatır. Watson da
sorularıyla okura tercüman olur.
Holmes’un alâmetifarikası onu bir
efsane yapar. Doğuşundan bu yana
hayranları katlanarak büyür. Holmes
çılgınlığı nelere kadir dedirtecek pek
çok şey de yaşanır. 1934’te Holmes
hayranlarının kurduğu ilk kulüp olma
özelliğine sahip Baker Street Irregulars çalışmalarına başlar. Kulüp adını
Holmes’a bilgi toplamaya yardımcı
olan sokak çocuklarından alır. Dünyada üç yüzden fazla Holmes kulübü
olduğu söyleniyor. Holmes’un kitaptaki adresi, Baker Sokağı 221 B numaralı
ev, sanki gerçekten de Holmes orada
yaşamış gibi müze yapılır. Hayali bir
karakterin gerçek dünyadaki varlığı
bununla da sınırlı kalmaz. 2002 yılında İngiltere’de bulunan Kraliyet Kimya
Derneği, cinayet vakalarını çözerken
kimya bilgisinden yararlanarak adli
tıbbın gelişmesine katkılarından dolayı Holmes’a onursal üyelik verir. Böylece dernek ilk kez bir hayali kişiliği
üyeliğine kabul etmiş olur.
Holmes, beyazperde de en çok
canlandırılan karakter oldu. İki yüz

altmıştan fazla filme konu oldu. İlk
Holmes filmleri 1900’lü yıllarda
memleketi İngiltere değil de ABD ve
Danimarka’da çekildi. Ünlü yönetmen
Guy Ritchie’nin filminde Holmes’u
Robert Downey Jr., ortağı Watson’ı
ise Jude Law canlandırıyor. Holmes
bu kez sadece keskin zekâsı ile değil,
dövüş tekniğiyle de düşmanları alt
ediyor. Karşımıza kavgaya girmekten
çekinmeyen, atlayan, zıplayan hareketli Holmes-Watson ikilisi çıkıyor.
Aksiyon dozu yüksek filmde Jude Law
ise bence gelmiş geçmiş en karizmatik
Watson unvanını hak ediyor.
Kızıl İpucu
Arthur Conan Doyle
Resimleyen: Zafer Temoçin
Çeviren: İpek Babacan
İş Kültür Yayınları / 215 sayfa
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Dedektifliğin kitabını
yazan küçük kurt

Irmak ZİLELİ

Maceralarını mektuplar aracılığıyla ballandıra ballandıra anlatan ve kalkıştığı her işi çok ciddiye alan
Küçük Kurt, serinin dördüncü kitabında büyüteci, kelepçesi ve defteriyle tam bir dedektif olarak
karşımızda! Matrak çizimlerle de desteklenen seri, çocukların maceracı ruhlarına selam ediyor.
Çocuktuk, kuzenimle hayali bir canavar uydurmuştuk kendimize. Göremediğimiz, dokunamadığımız, duyamadığımız... Yazdı. Kitap okumaktan
sıkılmış olmalıyız. Bu canavar geceleri
çıkıyordu ortaya. Ve bizi takip etmekteydi. Amacı neydi, neden takip ediyordu, hatırlamıyorum. Ama nereye
gitsek, o da oradaydı. Bunun çeşitli işaretleri de yok değildi. Kaldığımız tatil
köyünde edindiğimiz arkadaşların oda
kapılarına garip notlar bırakıyordu.
İnsanları etkisi altına alıp istediği şeyleri söyletiyordu. Bu ve benzeri bir dizi
esrarengiz olayın yaşandığına kendimizi inandırmıştık. Hatta ona bir isim
vermiştik: Işık! Onunla yüzleşmek için
bir sokak lambasının altına geçip “ne
istiyorsun bizden!” diye bağırdığımızı
bile hatırlıyorum. Tesadüf bu ya, sokak
lambası bir anda sönmüştü de, efsane
daha da büyümüştü: Işık bizi kendi elleriyle öldürmek istiyordu!
MEKTUPÇU DEDEKTİF
Beni o günlere götüren Küçük Kurt
Orman Dedektifi adlı kitap oldu. Küçük Kurt isimli serinin dördüncü kitabında Küçük Kurt, arkadaşlarıyla birlikte bir orman dedektifi olarak çıkıyor
karşımıza. Onun maceralarını anne ve
babasına yazdığı mektuplar aracılığıyla takip ediyoruz. (Doğrusu, bizim
anne ve babalarımız canavara karşı
verdiğimiz mücadeleden
tümüyle habersizdi!) Küçük
bir çocuğun
kaleminden
çıkmış izlenimi yaratan
çizim-
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lerle de desteklenen olaylar, çocukların maceracı ruhuna hitap ediyor:
Haritalar, araç gereç çizimleri... Öyle
ya her dedektifin bir büyüteci, kelepçesi, dedektif defteri, sivri uçlu kalemi,
feneri olmalı. Maceraların çizgilerle
anlatımını ve Küçük Kurt’un üzerinde
pardösüsü, elinde kocaman büyüteciyle yapılmış tasvirlerini de bunlara
eklemeli... Bu çizimlerin her biri, maceraya atılmak için sabırsızlanan çocukların ağzını sulandıracak türden.
Küçük Kurt da zaten her şeyi ballandıra ballandıra anlatıyor. İşini hem çok
ciddiye alıyor, hem de seviyor. Kendini
‘gizli davaları’ çözmeye vakfetmiş kararlı bir dedektifin yapması gereken
her şeyi yapıyor. En ince ayrıntısına
kadar düşünülmüş planlar hazırlıyor,
suçlunun izini sürüyor, şüphelileri sorguya çekiyor.
Küçük Kurt, mektuplara izini sürdüğü davaları tek tek yazmış. Ayrıca
mektup kâğıtlarının başındaki şu ibareyi de es geçmemeli: Sarıgözler Orman Dedektiflik Ajansı. Anlayacağınız
Küçük Kurt işi ajans kurmaya kadar
götürmüş. Nitekim ajansın öteki elemanlarıyla birlikte hiç de fena bir iş
çıkarmıyor. Her şeyi defterine not ediyor ve hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmıyor. Ajansın her elemanının kendi
yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesi de oldukça işe yarıyor.
(Sözgelimi bir kuş olan Güdük

hava araştırması yapıyor.) Tüm bu meşakkatli çalışmaların ardından Küçük
Kurt ve arkadaşları, peşinde oldukları
Bay Düzenbaz’ın hayvanlar üzerinde
genetik bazı deneyler yaptığını keşfediyorlar. İşin bundan sonraki kısmı,
kurnaz tilkinin planlarını suya düşürmek olacak...
İtiraf etmeliyim ki bizim maceramız Küçük Kurt’unkilerin yanında
solda sıfır kalırdı. Biz ne böyle ayrıntılı
planlar yaptık, ne alet edavat uydurduk, ne de teknolojik aletler icat edip
iz sürmeye çalıştık... Küçük Kurt’un
dedektiflik maceraları yeni nesle ilham
vereceğe benziyor.

Küçük Kurt Orman Dedektifi
Ian Whybrow
Çeviren: Elif Yalçın
Resimleyen: Tony Ross
Tudem Yayınları / 104 sayfa

İyi Kitap • Dosya / Çocuk Kitaplığı • Sayı 13 • Mart 2010

Gerçek belki de
burnunun dibinde!

Serda SEMERCİ

Kanada’nın ödüllü polisiye çocuk romanı yazarı Norah McClintock’un Vur ve Kaç ile Ölü ve Kayıp
adlı romanları genç okuyucuyu polisiyeye ısındıracak türden. Her iki romanda da yazar gerilimi
sürekli kılmayı başarıyor, üstelik de bunu bir çocuğun ağzından yapıyor.
Vur ve Kaç ile Ölü ve Kayıp adlı
romanları okurken polisiye nitelikleri
tastamam yerinde bir Amerikan gişe
filmi izlediğiniz hissine kapılabilirsiniz. Yazar, insanda her sayfada başka
bir sahne izlediği duygusunu uyandıracak kadar becerikli anlatım konusunda; romanın akışını sekteye uğratmamayı başarması da ustalığının bir
başka yansıması.
Her iki kitabın da, aynı zamanda
baş kahramanı olan anlatıcısı Mike, on
beş-on altı yaşlarında bir lise öğrencisi.
Okulda ve sosyal hayatta pek başarılı
sayılmaz. Şimdiye dek iki kız arkadaşı olmuş ve devam eden ilişkisi de çok
iyi gitmiyor. Babasını hiç tanımamış,
çünkü o çok küçükken ölmüş. Annesi
ve kendinden on yaş büyük dayısıyla birlikte yaşıyor. Annesi bir şirkette
muhasebeci olarak çalışan ve hem
Mike’a hem de kardeşine kol kanat
germiş çok fedakâr bir kadın. Dayısı
Bill ise 90’lı yılların Amerikan dizilerinin, taşraya sıkışmış ama oradan kopamayan serseri ruhlu gençlerinden.
Üniversite okumamış (zaten okuması
da hiç beklenmemiş), bir tamirhanede
çalışıyor; bunun dışında tek eğlencesi
alkol almak, arkadaşlarıyla maç izlemek ve kızlarla dolaşmak.
Derken bir gün, Mike’ın annesine
bir araba çarpıp kaçıyor. Onun ölümü,
Bill’in de Mike’ın da bütün hayatını
değiştiriyor. Dayısıyla başbaşa kalan
Mike hem derslerini sermeye başlıyor
hem de Bill ve arkadaşlarının etkisiyle
yanlış işlere bulaşıyor. Öyle çok büyük
vakalar değil, ama yine yasadışı şeyler: Kek kamyonundan pasta çalmak,
okuldaki dersi kırmak gibi.
İşte kırdığı o tarih dersinin hocası,
emekli polis John Riel, Mike’ın annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri ortaya
çıkaran kişi. Mike ve Bill’in hayatına
birdenbire giren ve onlarla ilgili her
şeyi bildiğini gördüğümüz Riel, bu
olaydan önce kasabada yaşayan Çinli

Jhun çiftinin restoranlarındaki hırsızlık vakasıyla bu ‘vur kaç’ olayı arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarıyor. Suçlunun aslında çok yakınında olduğunu
öğrenen Mike’ın hayatı alt üst oluyor
ama iş bu kadarla kalsa iyi; bu gerçeğin
ortaya çıkması Mike’ın hayatta kalan
son akrabasının, dayısının, canına mâl
oluyor.
TATLI HAYATA VEDA
Ölü ve Kayıp, Vur ve Kaç’ın devamı
niteliğinde. Riel tarafından evlat edilince, Mike tarih öğretmeniyle yaşamaya başlıyor. Bill’le geçirdiği serseri
beş-altı yılın ardından Mike tam bir
ev düzenine kavuşuyor. Riel eski bir
polis olduğundan epey kuralcı. Ama
Mike’ın ağzından onu ‘kuralcı’dan çok,
ilgili, çalışkan ve iyi niyetli biri olarak
okuyoruz. Mike yeni hayatından gayet
memnun. Artık Rebecca adında başka
bir kızla çok daha sağlam bir ilişkisi
var. Notları giderek yükseliyor ve bir
taraftan da kek kamyonundan pasta
çaldığı için kamu hizmeti cezasını çekiyor.
Ancak bu pembe günleri, başka bir
cinayetin kanı kırmızıya çevirmekte
gecikmiyor. Bu kez Mike’ın barda çalışırken tanıştığı Emily adındaki güzel,
zengin ve şımarık kızın yıllar önce öldürülen annesi ve bir polis memurunun yanlışlıkla (kayıtlara böyle geçirilmiş!) vurup sakat bıraktığı kız kardeşinin hikâyesi, Riel ve Mike’ın ayağına
dolanıyor. Ölen kadının kâtili bulunabilmiş değil; ve Riel’ın polisliği bırakmasının arkasında bu cinayetten bir iz
var: O küçük kızı (yanlışlıkla) vurup
sakat bırakan Riel’ın ta kendisi! Katil
zanlısı olarak en güçlü aday Emily’nin
babası. Çünkü Emily’nin annesi Tracie
Howard’dan kocasına yüksek bütçeli
bir sigorta poliçesi hakkı devrolmuş.
Bu da Bay Howard’ı kuşkusuz bir numaralı şüpheli ilân ediyor.
Peki Emily, Mike’a neden yaklaşı-
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yor ve neden yardımını istiyor? İçiçe
geçmiş bu olayların ardı kime ve hangi
gerçeğe dayanıyor? Yazarımız polisiye
klişeleri eksik etmediği romanında,
işte bu soruların cevaplarını veriyor ve
Mike ile Riel’ın kesişen öyküsünü bu
kitapta bir sona bağlıyor.
Polisiye romanlarını sevenler, ellerindeki kitabı beğendiklerinde; “çok
heyecanlıydı, bir solukta okudum!”
derler ya hani, polisiye müptelası olmadığım halde bu kitapları okumayı
bitirdiğimde aynı cümleyi tekrarladım
içimden. Dolayısıyla heyecan ve gerilim yüklü okumaları özleyen gençler
için iyi birer seçenek olduğunu söyleyebilirim.
Ölü ve Kayıp
Norah McClintock
Çeviren: Işıl Ölmez
Can Çocuk / 214 sayfa
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Nedir bu
‘İyi Kitap’ın
esvab-ı mucizesi!
Bir İyi Kitap’tır tutturduk
gidiyoruz. Biz, kendi iyi kitap
kıstaslarımızın ne olduğunu,
tanıttığımız kitaplarla gösteriyoruz
diye düşünüyoruz. Peki ya bizim
dışımızdakiler? Başka yazarlar,
çizerler, sanatın diğer dallarında
ürün verenler için “Nedir İyi
Kitap”!? Yanıtlara buyurun.
Ahmet Tulgar (Yazar)

‘İyi kitap’ üzerine söz söylemek öyle zor ki. Çünkü
kitap, iyidir. İyidir zaten. Kitapların bana hep iyiliği
dokundu. Hep iyi oldum kitaplarla. Onlar da hep iyi
oldu bana karşı. İyi olduğunu bildiğim için kitapların, kitaplarda aradım aradığımı ve buldum. Buluyorum hâlâ... Aradığımızı bulduğumuz kitaplar iyidir.
Kitaplar aradıklarımızı bulduğumuz için iyidir. Ama
aradığımızı bulmadığımız kitaplar da iyidir. Çünkü bir
kitap daha okumuş oluruz okuduğumuzda.

Ahmet Ümit (Yazar)

İyi kitap, sanatsal anlamda bana hoşça vakit geçirten, yaşadığım anı unutturan, bana heyecan ve mutluluk veren, beni hüzünlendiren; yani duygularımı
kabartan bir şeydir. Yaşadığım dünyayı bambaşka bir
şekilde yeniden anlamamı sağlayan, her şeyden önemlisi bana edebiyat zevki veren bir metindir. O yüzden
Küçük Prens iyi bir kitaptır. Suç ve Ceza, Anna Karenina, İnce Memed iyi kitaplardır.

Alper Düzen (Oyuncu)

DESEN: ETHEM ONUR BİLGİÇ

Kitabın kötüsü var mı ki? Kim bilir belki de vardır… Kültürel kapitalizm altında ezilerek tekdüze, sıkıcı, art niyetli, basitleştirilmiş, ehlileşmiş ve endüstrileşmiş kitapların dışında gerçekten insana bir şeyler
katan, yeni ufuklar açan, anlatımı ve dili iyi, sürükleyici, planlaması kurgusu sağlam, kalıcı etkiler bırakan
kitaplar iyi kitaplardır bence.

Anjelika Akbar (Müzisyen)

İyi bir kitap, elinize aldığınızda henüz açmadan
bile ismi, kapağı, tasarımı, hatta kokusu ile içinizde
heyecan yaratan, okurken dünyayla iletişiminizi kopartan ve sizi ‘obsesyon’ haline sokup, sizde bir sevgili
ile buluşma sabırsızlığını uyandıran kitaptır. İyi kitap
onu bitirdiğiniz zaman son sayfalarda biraz durup
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“keşke bitmeseydi” diye düşündürür. Ve en önemlisi
iyi bir kitaptan öğrendiklerinizle, daha iyi kalpli bir
insan olduğunuzu hissedersiniz!

Bahadır Boysal (Karikatürist)

İyi kitaplar eski zamanlara aitler gibi... Şimdiki
nesil yazarlara bakınca, “Doymak için değil, tadımlık
niyetine köfte mi satıyorsun, kitap mı?” diye sorarlar
adama. Gerçi sanatta son moda bu; poplaştı sanat...
Tarihe kalacak büyük bir eser beklemek de ayıp sayılıyor artık. Üret, tüket ve at...

Barış Müstecaplıoğlu (Yazar)

İyi kitap onu okurken beklentimi karşılayan kitaptır. Bazı kitaplardan, beni bu dünyadan daha renkli
bir yere götürmelerini, bazılarından beni meraklandırmalarını, sürprizleriyle şaşırmamı sağlamalarını
beklerim. Bazılarından ise kıvrak cümlelerle, güçlü
tasvirlerle, zengin bir anlatımla, bana edebiyatın tadını yaşatmalarını, insan ve yaşam hakkında bakış açımı
genişletmelerini beklerim.

Behçet Çelik (Yazar)

İyi kitap, okurken bana dünyayı, başkalarını ve
kendimi başka bir açıdan, farklı bir ışığın altında gösteren kitaptır. İyi kitap, içinde anlatılanlarla o başka
açının ve o farklı ışığın çok özel bir anda, kendine
özgü bir biçimde bir araya getirilişiyle ortaya çıkan ve
formülü, ölçeği sadece o kitaba özgü olan bir büyüdür.
Ansızın karşımıza çıkar ve sayfalar sürer. Keşke bitmese desek de biter, ama bir kez büyülendiğimiz için,
iyi bir kitabın kapağını kapattıktan sonra da, o büyü
devam eder.

Beral Madra (Küratör, Köşe Yazarı)

Görsel kültürün bizi kendi irademiz dışında kuşatan varlığı karşısında yazmak ve okumak neredeyse
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ayrıcalıklı bir insan eylemi oluyor. Bu açıdan bakıldığında bütün kitaplar iyidir; çünkü insanı tüketim ekonomisinin şiddetinden ve tacizinden uzaklaştırır. Klasik anlamda iyi kitap evrensellik, zamana karşı dayanıklılık, bilgi, farklı yaşamsal ve duygusal deneyimler,
zihinsel açılımlar, dil zenginliği içerir ve insanın belleğinde iz bırakır.

Berrin Karakaş (Yazar)

İyi kitap uyku kaçırandır. İyi kitap seninle yürüyen, işe, kulübe, yemeğe, çarşıya pazara gelendir. İyi
kitap sana yazdıran, sorular sordurandır. İyi kitap,
okurken şöyle bir durup uzun uzun düşündürendir.
İyi kitap, hiç bitmeyendir...

Burcu Aktaş (Editör)

Benim için en basit anlamıyla iyi kitap, okuru, anlattığı hikâyeye ve onun dünyasına salıveren kitaptır.
Hele ki yazar, taşı, toprağı, havasıyla özel bir dünya
yaratıyorsa, edebiyatın tadı hemen ortaya çıkar. ‘İyi
Kitap’ta dil kullanımının düzgünlüğü dışında yeni
ufuklar arayanlardanım.

Can Öz (Can Yayınları Genel Müdürü)

İyi kitap nedir? Buna profesyonelce bir yorum yapabilirim. İyi kitap, baskısı, tasarımı önemli olmaksızın,
iyi bir editoryal hazırlıkla sunulan nitelikli edebiyattır.
Ancak bu iyi kitaplar benim için her zaman ‘önemli’
kitaplar olmayabiliyor. İyi buluyorum, ama sevmeyebiliyorum. Beğeniyor ama tekrar okumak istemiyorum
mesela. Yalnız bazen kahramanı veya yazarıyla kişisel
bir temas kurduğumu hissettiğim kitaplar oluyor. Bu
kitaplar benim için önemli oluveriyorlar. Yine de, tüm
bunlardan da bağımsız olarak, o gün aklımda olan bitenlerle ne kadar örtüştüğü de kitabın önemini tayin
edebiliyor. Söz gelimi âşık olduğum sevgilim beni terk
etmişse, bu duruma denk gelen kitap çok şanslı veya
çok şanssız olabiliyor. Dolayısıyla, aslında iyi ve önemli bir kitabın tanımını yaptığımda başkaları için seçim
kriteri olamayacak bir yere varıyorum.

Ege Çubukçu (Şarkıcı)

İyi bir kitap yazarı, okuyucunun dilinden anlamalı.
İyi bir kitap o karakteri ve mekânı okuyucuya yaşatan
kitaptır.

Feryal Tilmaç (Yazar)

İyi kitap kimi zaman konu ettiği kişiye, yere, kültüre, kimi zaman da düpedüz hayata, hatta kendimize
ilişkin duygularımızı, düşüncelerimizi, algımızı, bakışımızı, görüşümüzü ve davranışlarımızı, kısacası bizi
değiştiren kitaptır. Okuduğumuz sürece düşüncesi
kendimize ait bir sırrımız varmışçasına tuhaf bir mutluluk verir. O, ıskalamadığımızda şanslı hissettiğimiz,
geç buluştuğumuzda hayıflandığımızdır.

Fırat Budacı (Yazar)

İyi kitap, yazarın anlatmak istediğiyle yazdığı arasındaki farkı hissetmediğimiz, yazarın kahramanını
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kendi fikirlerini kitaba sokuşturmak için köşeye sıkıştırmadığı, bir cümleyi okuduğumuzda anlamadığımız
için değil, tekrar okumak istediğimiz için geri döndüğümüz ve bir gece önce kaldığımız 42’nci sayfadan
devam ederken, ‘ulan dün ne okumuştum’ demeden
sanki ilk sayfadan başlarmış gibi devam edebildiğimiz
kitaptır. İyi kitap, bir ilkokul öğretmeni gibi kelimelere bastıra bastıra her şeyi açıklamak zorunda olmayan
kitaptır. Bir de iyi kitap, yazarın ilk yazdığı müsveddeyi en az yüzde 10 kısalttığı kitaptır. Bunu iyi okuyucu
hisseder. Son olarak, iyi kitap, kapağında kabartma
olmayan kitaptır...

Gönül Kıvılcım (Yazar)

İyi kitap meselesi olan kitaptır. İyi kitap elimden
düşürmediğim, yatağa, tuvalete, otobüse yanımda götürdüğüm kitaptır. İyi kitap kahramanları âşık olurken
ben âşık oluyormuşum hissi veren, onlar kalp kırıklıkları yaşarken benim kalbim kırılıyormuş duygusunu
yaşatan kitaptır. İyi kitap ölümsüzdür!

Gülayşe Somel Koçak (Yazar)
dir.

Benim için iyi kitap, beni bir şekilde dönüştüren-

Güneş Duru (Müzisyen)

İyi kitap içimizdeki özgür ruhu keşfetmemizi sağlayacak, içinde kendimize ait bir yer bulabileceğimiz,
düş dünyamızı zenginleştirebileceğimiz kitaptır. Dili
ve kurgusu ile içine gizlenmiş öğretileri keyifle okumamıza olanak veren, anlaşılması basit ama anlamı
bir o kadar derin kitaplardır. Benim aklıma gelen en
iyi çocuk kitabı Küçük Kara Balık örneğin…

Gülnur Acar Savran (Yazar)

Bence iyi kitap, okuyanın kafasında yeni sorular
uyandıran, daha önce düşündüğü şeylere yeni bir gözle bakmasını sağlayan, ya da onlar arasında yeni bağlantılar kurmasına yardım eden kitaptır. Bunların ötesinde, yaşadığı dünyanın, içinde yer aldığı ilişkilerin
yeni katmanlarını keşfetmesine yardım eden kitaptır.

Hakkı Devrim (Köşe Yazarı)

İyi kâğıda yazılmış, iyi dizilmiş, iyi ciltlenmiş kitap iyi bir kitaptır. Ama sorduğunuz şey ‘ne nitelikte
bir kitaba iyi eser dersiniz?’ ise onu şöyle yanıtlarım:
Rousseau benim en yakın dostlarımdan biri sayılır.
Çünkü hiç kimse onun paylaştığı kadar özel meselesini paylaşmamıştır benimle. Üç ciltlik İtiraflar’ını
okudum onun. Benden iki asır önce yaşamış. Ama
kitapları bu iki asırı aşarak bizi buluşturdu. Sokrat,
Aristo, Shakespeare, Huxley, Dostoyevski, Tolstoy’la da
dostluk edebilmenizi sağlar onların eserleri. Sait Faik
ne dosttur, İstanbul’u nasıl sevdirir… Yani iyi bir eser,
bana ufuklar açan, güzellikleri tarif eden, hatalarımı
işaret eden, onu dinlemekten, okumaktan haz ettiğim
iyi bir dosttur. Ben çocuklarıma kitap tavsiye ederken
bu yalnızlıktan vazgeçmeyin diyorum. Aşk-ı Memnu
dizisini on kişi oturup izleyebilirsiniz, ama kitap sizi
yazarla baş başa bırakır.
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Harun Tekin
(Müzisyen)

İnsanın hayatını değiştiren, insanı yeni bir
şey hissetmeye, düşünmeye iten, insana dokunan, “Bunu daha
önce okumalıydım”
ya da “Bunu yine
okumalıyım” dedirten kitap iyi kitaptır.
Ve okuyana yer bırakmayan kitap iyi kitap değildir.

Mine Söğüt (Yazar)

İyi kitap, okurken bitiyor diye üzüldüğüm ama bir
an önce bitsin diye de elimden düşürmediğim, heyecanla sayfadan sayfaya geçtiğim kitaptır. Bir de bir
yerinde ağladığım, bir cümlesiyle bile olsa içimi burkmuş olan, beni üzmüş olan hangi kitabın kapağını kapatsam hep iyi bir kitap okumuşum hissine kapılırım.
İyi kitap benim için biraz da okurun vicdanına, kalbine çalışan kitaptır.

Melih Âşık (Köşe Yazarı)

İyi kitap iyi arkadaştır… Canınız sıkıldığında
ona başvurur kapağını açarsınız… Sizi alır kendi
ufuklarına götürür. Hem oyalar, hem bilgilendirir…
Canınız sıkıldığında kapağını kapar rafa kaldırırsınız.
Sizden bir şey istemez. O sizi eğlendirir, bilgilendirir
ama sizden kendisini eğlendirmenizi beklemez. Konuşmaz. Vaktinizi almaz. İyi kitap size yararlı bilgiler
verir. Okuma keyfinizi arttırır.

M. Ali Alabora (Tiyatrocu)

Bence iyi kitap, okuduktan yıllar sonra bile içinden bir karakteri, bir sözü, bir ânı, bir tasviri hatırladığınız ve keşke bir daha okusam duygusunu hep
sakladığınız kitaptır.

Murat Gülsoy (Yazar)

İyi kitap, doğru okuruyla buluşmuş olan kitaptır.

Müge İplikçi (Yazar)

İyi kitap okurunda iz bırakan kitaptır. Zamansız
bir değeri vardır insan belleğinde. Yaşamın bir pusulasıdır. James Joyce’un Dublinliler’i gibi... Oradaki kahramanlarla ilk tanıştığımda gençten bir insandım. Yıllar
sonra o kahramanların benzerlerini yaşamın seyrinde
keşfetmiştim! Onlara karşı hazırlıklı olduğumu fark
ettiğimde ise çok şaşırmıştım. Edebiyatın gücü buradadır zaten. Bizi hayatın içindeki karşılaşmalara hazırlar. Bazen yabancı biriyle karşılaşırız; bazen de kaçıp
durduğumuz kendimizle!

Metin Celâl (Editör, Yazar)

İyi kitap, okurken hiç bitmesin istediğim kitaptır.
İyi kitap, dönüp dönüp okuduğum kitaptır. İyi kitap
dostlarıma önerdiğim kitaptır. İyi kitap, sevdiğime ilk
hediyemdir. İyi kitap, başucumda duran kitaptır. İyi
kitap, bin yıl sonra da okunabilen kitaptır.
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Nadire Mater (Gazeteci, Yazar)

İyi kitap, benim okuduğum, okumak istediğim kitaptır. Okurken eğlendiğim, keyif aldığım, öğrendiğim,
düşündüğüm, başka dünyalara taşındığım kitaptır iyi
kitap. Edebiyat ise ‘edebiyat’ yapmayan, tat bırakan,
araştırmaysa sahiden araştırmış olan, aynen habercilikte olduğu gibi ‘eksik’ ya da ‘fazlası’yla çarpıtmayan
kitaplardan söz ediyorum. Devamla, kapağı, künyesi
yerli yerinde, gerektiği durumda mutlaka dizinli, imla
hatasız, başka dildense Türkçesinin bulmaca haline
gelmemesi ise benim iyi kitabımın olmazsa olmazları.
Benim iyi kitabım içiyle dışıyla özen istiyor özetle.

Piyale Madra (Karikatürist)

Bence iyi bir kitabın dili, bizi okurken zorlamaz,
akıp giden bir dildir. Ayrıca tat veren, renkli bir dildir.
Karakterleri iyi çizilmiş, neyi neden yaptığını anlayabildiğimiz, iç dünyalarını görebildiğimiz insanlardır.
Tasvirleri ise yerleri, olayları gözümüzün önüne getirir, bizi içine alır.

Rüya Önal (Oyuncu)

Bana göre iyi bir kitap okuyucuyu kendisiyle konuşturmalıdır. Bir şekilde okuyucuyu kendisiyle iletişime geçirebilen kitap o kişiye göre iyi bir kitaptır
diye düşünüyorum. Türü, konusu ne olursa olsun bir
roman, gezi kitabı, siyasi kitap olabilir, beni içine çekmeli, içeriğe dahil olabilmeliyim. Bunu sağlayan ise,
iyi bir edebi üsluptur bence. Kitap etkileyici bir üslup
ve zengin bir dille yazılmışsa konusu ne olursa olsun
benim ilgimi çeker.

Karin Karakaşlı (Akademisyen, Yazar)

Okuduğum kitapları, karşılaştığım insanlar gibi
yaşamayı seviyorum: beklenmedik ve mucizevi. İyi kitap, bende iz bırakır; kahve içerek kanepede okunan
keyifli bir şey değildir ruhumdaki tanımı. Huzursuz
eder, ayağa fırlatır. Belki hırsla bir köşeye atar, hemen
akabinde dayanamaz yine elime alırım onu. İyi kitap,
benimle arasına mesafe koymaz. Zamana karşı tahammülsüzdür; hemen ve kesintisiz okunmayı, sonrasında
da hiç unutulmamayı ister. Ama hatırladığım da sözler
ya da cümleler değil, duygulardır en fazla. Çünkü iyi
kitap bir insanı yaşamak lezzetinde içe alınır; zihinle
değil ruhla kavranır. Bir insanın ömrü kadar ölümsüz
olur, izini bırakır bellekte iyi kitap. Beni o izle çoğaltır,
vazgeçilmezim olarak kalır. Şükrederim yolumuzu kesiştiren kadere.

Yeşim Ceren Bozoğlu (Oyuncu)

Okumaya başladığın ilk andan itibaren hem bir
yerlerden tanıdık gelen, hem de şaşırtan, gün içerisinde an be an aklına düşüp, sonrasını merak ettiren
ve bu yüzden koşa koşa eve dönme isteği uyandıran, ruhen bildiğin ama zihnen tanışmadığın kadim
gerçekleri sana hatırlatan, okurken “eyvah, bir sayfa
daha bitti” diye üzüldüğün ve okumayı bitirdiğinde
hayatının bir daha asla öncesi gibi olmamasına sebep
olan kitap iyi kitaptır bence... Yani iyi kitap, gerçek
aşka benzer!

İyi Kitap • Soruşturma • Sayı 13 • Mart 2010

Kaç Jimmy kaaaaç!

G. Mine OLGUN

İngiliz yazar Joe Craig’in yarattığı ve tüm dünyada heyecanla karşılanan Jimmy Coates serisinin
birinci kitabı Kaçış’tan sonra Hedef de raflarda yerini aldı. Öldürmek istemeyen ama öldürmeye
programlanmış bir robot olan Jimmy’nin macerası devam ediyor.
Süper kahramanları sevmeyen bir
çocuk yoktur herhalde! Bir sabah uyanıp içinde sakladığı gizli güçleri açığa
çıkarmayı, en güçlü, en hızlı, en akıllı,
kısacası, en iyi olmayı hayal etmeyeni
ise azdır. Bu güçlerle neler yapmaz insan! Peki ya bu hayal gerçek olursa?
Kahramanımız Jimmy Coates’un
böyle hayalleri var mıydı bilinmez.
Her akşam gibi bir akşam, uyku öncesi
muzurluklarıyla meşgulken çalan kapı
hayatını değiştirdi. Onu almaya gelen
adamların, onu neden istediklerini
bilmiyordu. “Beni neden istiyorsunuz?”
diye sordu. Uzun boylu adam, “Sen
neden kaçıyorsun?” diye karşılık verdi
hemen. “Kim olduğunuzu bilmiyorum,”
diyebildi. Adam onu düzeltti, “Kim olduğunu bilmiyorsun.” Neden kaçması
gerektiğini de bilmiyordu Jimmy. Tek
bildiği kaçması gerektiğiydi.
KENDİNDEN KAÇABİLİR MİSİN?
Ve kaçış başladı. Aklında sadece
sorular vardı: Peşindeki bu adamlar
kim? Ailesine ne oldu? Güvenebileceği kimse yok mu? Nasıl oluyor da bu
süper güçleri kazanıyor? Cevaba yaklaşmıştı: Tehlikede olduğunda ya da
kışkırtıldığında korkunç şeyler yapabilme güdüsünü taşıyordu. Jimmy’nin
durumu anlaması uzun sürmedi, yaptığı herhangi bir şeyden dolayı değil,
yapabilecekleri için istiyorlardı onu.
Jimmy içindeki süper güçleriyle, yani
diğer yanıyla tanıştı.
Jimmy, artık ‘normal bir çocuk’
değildi -belki de hiç olmamıştı-, evet
süper güçleri vardı, ama bu güçler,
onu vahşi şeyler yapmaya iten kâtil
dürtüsünden ibaretti. Ve Jimmy’nin
kurtuluşu bu adamlardan kaçmakla
mümkün değildi, çünkü katil içinde,
ta şurasındaydı. Peki, insan kendinden
kaçabilir mi?
Bir röportajında, “uçmak ve görünmez olmak, nesneleri düşünce gücüyle
hareket ettirmek ve yeteneklerini gizli
tutup dünyanın en büyük sporcusu olmak” istediğini dile getiren, serinin
yaratıcısı Joe Craig, işte bu noktada,

Hedef’te NJ-7 Jimmy’yi ortadan kaldırmaya karar veriyor ve peşine onun gibi
programlanmış olan başka bir çocuğu
takıyor. Jimmy’nin savaşması gereken
kişi en az Jimmy kadar kuvvetli.

topu ters köşeye atıyor ve ne yazarın
ne okurun vazgeçebildiği süper kahramanlık müessesesine nazik bir çelme
atıyor.
Jimmy Coates serisi, bu noktada
çocuk, gençlik ve hatta yetişkin edebiyatını kaplayan ‘süper kahraman’ furyasında, kendine farklı bir yer ediniyor.
Macera türünün gerektirdiği akıcılık,
sürükleyicilik, gerilim, heyecan, gizem
gibi inceliklerden hiç kaybetmeden,
derin felsefi açılımlara doğru sürüklüyor okuyucusunu.
Tüm zamanların en önemli tartışmalarından akıl/beden ve iyilik/kötülük karşıtlıklarından, vicdandan ve
günümüzün yabancılaşma, şeyleşme,
iktidar gibi kavramlarından bahsediyor kendisi de felsefe eğitimi almış
olan yazar.
Jimmy, dünyanın en ileri askeri istihbarat örgütü olan NJ-7 tarafından
bir suikastçi olarak programlanmış,
yüzde 38’i insan yüzde 62’si ise yeryüzünün en iyi donanımına sahip bir
ölüm makinesi. Jimmy bunu öğrendiğinde, “Ben insanım, normal bir çocuğum,” diye isyan etse de önceden belirlenmişlikle savaşmak ve ‘insan olmak’
için devam etmek zorunda. Çünkü
yüzde 32’lik de olsa ona vicdanı bu konuda güç veriyor. Çünkü Jimmy katil
olmak istemiyor. Serinin ikinci kitabı
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ÖZNELLİĞİMİZ TEHLİKEDE
Jimmy Coates serisi, çocuk edebiyatının fazlasıyla ciddiye alınması
gereken bir alan olduğunu ve eğlendirirken de içeriğinde ciddi açılımlar
barındırabileceğini ortaya koyuyor.
Son dönemde klişelerin ve şablonların
etkisinden kurtulmaya çalışan birçok
yazar var. Joe Craig de bunlardan biri.
İşe öncelikle çocukları ciddiye alarak
başlamış ve onları yaşadıkları zamanın gerçekliğinden koparmak yerine
hikâyesini bu yeni dünya düzeninin
içinde kurgulamış.
Jimmy Coates serisi, hem macera,
hem bilim kurgu, hem de fantastik
özellikler taşıyor, ama hiçbiri seriye
sıfat olarak tek başına yakıştırılmaya
uygun değil. Çünkü bir o kadar da
gerçekçi bir düzlemde ilerliyor. George Orwell’in 1984’ü ne kadar gerçekse,
Jimmy Coates da o kadar gerçek.
Mutlak otoritenin, gizli örgütlerin,
komplo teorilerinin, iktidar çatışmalarının dünyasında, öznelliğimizi büyük
ölçüde bu etki bombardımanı altında
kuruyoruz. Bir kez daha soruyorum:
Sizce bütün bunlar komplo teorisi mi?
Hedef - Jimmy Coates
Joe Craig
Çeviren: Ebru Yalçın
Tudem Yayınları / 304 sayfa
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Lütfen küçümsemeyin!

Sevengül SÖNMEZ

Sevengül Sönmez, dosya konumuza atfen gelmiş geçmiş en önemli polisiyeleri masa yatırdı bu ay.
Türk ve Dünya edebiyatındaki çarpıcı polisiyeleri incelerken edebiyatın bu yaramaz çocuğunun
düşünsel ve toplumsal işlevlerinin altını çizmeyi de ihmal etmedi.
Polisiye roman başlangıcından bu
yana, seçkinci edebiyat anlayışının
dışında kalarak / tutularak, halk ürünlerine yakın bir yere yerleştirilmiştir.
Tefrikalar halinde yayımlanması, büyük bir kısmının ucuz olması ve kolay
okunması gibi akla gelen ilk nedenler,
polisiyelerin popüler edebiyat metni
olarak görülmesi için önemli gerekçeler olmuştur.
Başlangıçta gazete sayfalarında görülen, daha sonraları ise yoğun biçimde dergi sayfalarında karşımıza çıkan
polisiyeler, cep kitapları boyutunda
kendine özgü dizi formatlarıyla yaygın basım tekniklerinin dışındaki görüntüsüyle de popüler sayılma özelliği
kazanmıştır.
1990’ların başında Türkiye’de yeniden patlama yaşamaya başlayan polisiye türü, bize pek de yabancı olmayan
bir türdür. Erol Üyepazarcı’nın Korkmayınız Mister Sherlock Holmes adlı
çalışması Türkiye’de polisiye türünün
125 yıllık serüvenini tüm ayrıntılarıyla
anlatmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de
polisiye hakkında konuşmak / yazmak
için okunması gereken çok metin olduğu ortadadır.
Türkiye’de ilk yerli polisiye romanın
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öncüsü, aslında genel anlamda roman
türünün de öncüsü olan Ahmet Mithat
Efendi’dir. Esrâr-ı Cinayât Türkçede
yazılan ilk polisiye romandır. Roman
1870 yılında İstanbul’da geçmektedir.
Bir yaz gecesi Boğaz’da Öreke Taşı
adı verilen kayalıklarda genç bir kızla
iki adamın cesetleri bulunur. Beyoğlu
mutasarrıflığı komiserlerinden Osman
Sabri ve taharri memuru Necmi, katili
aramaya başlarlar. Bir ay sonra da Halil
Sûrî adında bir zengin, Beyoğlu’ndaki
evinde tavana asılı bulununca polisler
bunun bir intihar olmayıp ilk olaya
bağlı ikinci bir cinayet olduğu sonucuna varırlar. Şüpheler 35-40 yaşlarında
zengin ve çok güzel bir kadın olan Hediye Hanım üzerinde toplanır. Romanın sonunda cinayetlerle Hediye Hanım arasındaki bağ çözülür ve bu bağ
Mecdettin Paşa’ya kadar ulaşır.
YERLİ ROBIN HOOD
Esrâr-ı Cinayât polisiye bir roman
olmaktan çok daha fazla özelliğe sahiptir. Romanın kahramanları toplumun bir parçası olarak son derece gerçekçi biçimde tasvir edilmiş ve Ahmet
Mithat Efendi kahramanlar üzerinden
toplumsal bir eleştiri de yapmıştır.
1908’den sonra polisiye romana duyulan merak artmış ancak asıl
patlama 1928’de Harf Devrimi’nden
sonra olmuştur. Ebüssüreyya Sami’nin
Amanvermez Avni’si, Hüseyin Nadir’in
Fakabasmaz Zihni’si dizi romanlar
olarak okuyucuyla bu tarihten sonra buluşmaya başlar. Peyami Safa’nın
Server Bedi takma adıyla kaleme aldığı
Cingöz Recai bugün bile ilgiyle okunan polisiyelerdendir. Server Bedi’nin
yarattığı daha pek çok polisiye kahraman vardır ama içlerinden ikisi özellikle ilgi çekicidir: Çekirge Zehra ve
Tilki Leman.
Yakışıklı, kurnaz, cesur, soğukkanlı, zarif ve kibar bir serseri olan Cingöz
Recai, haksız yolla servet sahibi olmuş
kimselerden çalan ve bunu ihtiyacı
olanlarla paylaşan bir Robin Hood’dur.
Arsen Lüpen’e benzeyen Cingöz Recai

ayrıca kendisini yakalamak isteyen polis memuru Mehmet Rıza’ya dostlukla
bağlı bir adamdır ve bu tuhaf ilişkiyi
sürdürmek için yapacağı hırsızlığı telefon ederek Mehmet Rıza’ya bildirmekten bile sakınmaz.
ÜVEY EVLAT MUAMELESİ
Pek de ciddi bir tür olarak görülmeyen polisiyenin Türk edebiyatındaki yeri hep ikincil olmuştur. Yazarlar para kazanmak amacıyla bu türe
yönelmiş, bu nedenle de takma adlar
kullanmışlardır. Peyami Safa, Nâzım
Hikmet, Vâlâ Nurettin, Kemal Tahir,
Aziz Nesin gibi yazarların takma adlarla yazılmış çok sayıda polisiye romanı vardır. Hüseyin Rahmi Gürpınar,
Halide Edip Adıvar ise kendi adlarıyla
polisiyeler kaleme almıştır.
Özellikle 1920’den sonra Amerikan ve Fransız sinemasının polisiye
romanlardan beslenmesi, daha sonra
da televizyonların polisiye dizileri ön
plana çıkarmaları, bu türün popülerleşmesinin hızını arttırmıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, polisiyeler,
caz müziği ve sinemaya çok benzeyen
bir yapıya sahiptir. İkisi gibi, yayılmacı
ve klişeler kullanmasına rağmen yenilikçi olmayı başaran bir türdür.
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sunu değiştirmesine yol açmıştır. İlk
Sherlock Holmes hikâyeleri The Strand
Magazine adlı dergide yayımlanmaktaydı, derginin bir sayısında Sherlock
Holmes’un öldüğü haberi yayımlanınca, Sherlock Holmes sevenlerin oluşturduğu topluluklar, kollarında siyah
bantlarla yürüyüşler yapmışlar ve bu
insan Amerika’nın pek çok şehrinde
“Holmes’ü Hayatta Tutalım” kulüpleri
açmışlardı. Okurların baskısına dayanamayan Conan Doyle da Holmes’u
hayata döndürmek için yeni bir hikâye
yazmak zorunda kalmıştır.

Cingöz Recai de sinemada boy
göstermiş polisiye kahramanlarındandır. 1954 ve 1969’da filmi çekilmiştir.
1954 yapımı Beyaz Cehennem / Cingöz Recai adlı filmde Cingöz Recai
karakterini canlandıran oyuncu Turan Seyfioğlu’dur. 1969 yılında çekilen
filminde Cingöz Recai’yi Ayhan Işık,
Mehmet Rıza karakterini Abdurrahman Palay canlandırmıştır. Bu yapım
Türk sinemasının en çok izlenen unutulmaz filmleri arasına girmiştir.
Türkiye’de dünyanın hiçbir yerinde
karşılaşılmayacak bir roman yazma biçimi de polisiye romanlarda yaşanmıştır. Mickey Spillane’nin Mike Hammer
romanları çok ilgi görünce Kemal Tahir ve Afif Yesari sahte Mike Hammer
romanları yazmaya başlamış ve furya
1950-1960 arasında neredeyse her gün
bir Mike Hammer macerasının yayımlanmasına yol açmıştır.
Yine bu dönemde polisiye romanların ülkemizde de cep boy ve ilgi çekici kapaklarla yayımlandığı görülmektedir. Özellikle Çağlayan Yayınları’nın
yarattığı bu çekici yayıncılık anlayışı
popüler kitap basan tüm yayınevleri tarafından taklit edilmiştir. Akba
Yayınları’nın özgün tasarımlı polisiyeleri ve yayınevinin simgesi olan kedi,
polisiye severler için çok keyifli bir
okuma servüveni başlatmıştır.
Polisiye romanlar, popüler kültürün farklı alanlarında da karşımıza çıkan büyük hayran kitlelerine sahiptir.
Bir polisiye yazarının tüm eserlerini,
bir dedektifi delice seven ya da türün
neredeyse bütün örneklerinin peşinden koşan insan sayısı hiç de az değildir. Öyle ki, Sherlock Holmes’a duyulan
büyük sevgi Conan Doyle’un kurgu-

SUÇLU VE SUÇ KAVRAMI
Casus / ajan romanı, dedektif romanı, siyasi polisiye, kara polisiye
gibi türlere bölünen polisiye roman,
toplumsal değişimlerin izdüşümlerini
hemen izleğine dahil edebilmektedir.
Sovyetler Birliği’ne gönderilen casusların tanık olduğu cinayetler, mafya örgütlenmeleri ve onların ardında yatan
çeşitli suçlar, hapishanelerde işlenen
cinayetler, örgüt içi hesaplaşmaların
sıkça görüldüğü politik gruplar, polisiye romanın konuları arasına hızlı bir
biçimde girer ve türün klişeleri içinde
kendine bir yer edinir.
Dedektifin yarı tanrı olarak görüldüğü pek çok polisiyede, dedektifin
toplumsal olaylar karşısındaki tavrı
ve o topluma özgü bilgileri, çözümün
analitik yoldan gerçekleşmesini sağlar. Peter Hoeg’in Smilla ve Karlar adlı
romanında anlattığı cinayet, karda
yaşam güçlüklerinin ne olduğunu bilmeyen biri tarafından çözülemeyecek,
coğrafi ayrıntılarla örülmüştür. Chris
Mullin’in Mao’yu Öldüreceksin, adlı romanı da Çin’deki sosyalist yönetimin
iç dinamikleri hakkında düşünmemiş
biri için anlaşılır bile olamayacak kadar karmaşıktır. Öte yandan Patricia
Highsmith’in Cam Hücre’sindeki olayların daha anlaşılır olması da ancak
Amerikan yargı ve ceza sistemi hakkındaki bilgilerle mümkündür.
Suç kavramının toplumsal olarak
algılanmasında, daha açık bir ifade ile,
suçun tanımlanması, anlaşılır olması
ve yargılanması sürecinde önemli bir
değişim etkenidir polisiye romanlar.
Polisiyeler, suçluya eskiye oranla daha
olumlu bir yaklaşım gösterilmesine
yol açabilir; suçun salt suç olarak görülmesinin dışında daha karmaşık bir
örüntünün üst kısmı olduğu gerçeği
göreceli de olsa toplumun anlayışında
bir yer edinmeye başlayabilir.
Türk edebiyatında polisiyenin
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edebi yeri ve toplumsal yaşamdaki
popülerliği benzer açılardan incelenebilir. Çok genel hatlarıyla bir değerlendirme yapmak gerekirse, polisiye
romanlar Türk edebiyatında hep, basit
ve edebiyat dışı metinler olarak değerlendirilmiştir. Peyami Safa’nın pek
çoğu polisiye kurgusunda olan Cingöz
Recai polisiyelerini Server Bedi takma
adıyla yayımlaması da bu önyargının göstergesi sayılabilir. Öte yandan,
Türk okuru için bu türün popülerleşmesi de modern yabancı polisiyelerin
Türkçeye kazandırılması ile olmuştur.
İngiliz ve Fransız polisiyeleri ardından
Amerikan polisiyeleri pek çok okur
bulmuşsa da, bu okur kitlesinin niteliği polisiyeleri popüler bir tür yapmaya
yetmemiştir. Türkiye’de polisiye, çoğunlukla düzene karşı olan, entelektüel sınıfın okuma nesnesi olmuştur.
Yararlanılan Kaynaklar
Belge, Murat “Polisiye Romanlar”,
Yazko Somut, (31/5), 4 Mart 1983
Ergun, Zeynep “Kardeşimin Bekçisi”, Başlagıcından İkinci Dünya
Savaşı’na İngiliz Dedektif Yazını, İst.
2003, Everest Yay.
Mandel, Ernest “Hoş Cinayet”, Polisiye Romanın Toplumsal Tarihi, (Çev.
N. Saraçoğlu) İst. 1996, Yazın Yay.
Özgüven, Fatih “Neden Polisiye
Roman Okuruz?”, Virgül, (5), Şubat
1998
Üyepazarcı, Erol, “Korkmayınız
Mister Sherlock Holmes”, Oğlak Yayınları, İstanbul 2008
Vanoncini, Andre “Polisiye Roman”, (Çev. Galip Üstün) İst. 1995, İletişim Yay.
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Yetişkinlerin ulaşamayacağı
yerde saklayınız!

Aslı TOHUMCU

DESEN: ETHEM ONUR BİLGİÇ

Gerilimle güldürünün kola kola gittiği Teneke Kutular’da, iki çocuğun, kendileri kadar tuhaf hobileri,
onları bir fabrika dolusu işçi çocuğa götürüyor. Bir insanlık suçunun ele alındığı romanda düğümü
atan yetişkinler olsa da, onu çözmek çocuklara kalıyor. Teneke Kutular’ın yazarıyla söyleştik.
Başlığı okudunuz: Bu romanı yetişkinlerin erişemeyeceği bir yerde saklayın çocuklar, çünkü içinden vücut
parçaları ya da evlerinden, ailelerinden koparılmış, bir fabrikada alıkonan
çocuk işçiler çıkabilir. Aaaa ama durun bir dakika; sıkı bir dostluk, güven,
gözükapalı cesaret de çıkabilir!
Marketlerin ucuzluk sepetlerinde satılan teneke kutuları biriktiren
Fergal’ın Charlotte’la karşılaşması ve
ikisinin de aynı acayip koleksiyonu yapıyor olması, kaderin tuhaf bir cilvesi
tabii. Ama Fergal’ın içinden bir İMDAT notu, bir yüzük parmağı ve bir
kulak çıkan bu teneke kutuların peşinden ortadan kaybolması, Charlotte’un
kendisine kulak verecek (mecazi anlamda!) kimse bulamayınca dünyadaki tek dostunun peşinden korkusuzca,
belki de hayatına malolacak bir yolculuğa çıkması, tamamen onun kendi,
bilinçli tercihi.
Becerikli olmak konusunda, bu el
kadar iki veletten aşağı kalmayan İngiliz yazar Alex Shearer
gerilimle güldürüyü başarılı
bir şekilde buluşturduğu, başta
konusu itibariyle
sıradışı romanı Teneke
Kutular’da
kanayan
bir yaraya
parmak
basıyor.
Haliyle
parmağını
bastığı yer acıyor.
Ama hayat acıysa
ve acıtıyorsa,
edebiyat da bundan nasibini
almalı, çocuklar hayatın gerçeklerinden uzak
tutulmamalı!
Alex Shearer’la hayatın
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çocuk edebiyatına yansıyan gerçeklerinden, sıradışı ve gerilimli konular
bulma yaratıcılığından ve yaratıcılığını edebiyatla yumuşakça sarma yeteneğinden bahsettik.
Konserve vücut parçaları! Bir roman için şüphesiz çok heyecanlı bir
konu seçimi. Nerden geldi aklınıza
böyle sıradışı bir konu Allah aşkına?
Bir süpermarketten alışveriş yaparken darbe almış ve etiketsiz teneke
kutularla dolu bir ucuzluk sepetine
denk geldim. İçinde ne olduğunu bilmediğim bir teneke kutu alma fikri gıdıkladı beni. Hem bir macera hem de
bir kumardı. Bundan bir hikâye çıkar,
diye düşündüm. Her şey böyle başladı
işte. İnsanın bir teneke kutuda bulabileceği en sıradışı şey ne olabilir diye
akıl yürüttüm. Bir insan parmağı olabilir miydi mesela? O parmak o kutuya
nasıl girmiş olabilir, diye düşünürken
arkası geldi zaten.
Bazıları bu fikri, özellikle bir çocuk romanı için şoke edici bulabilir
diye düşündüm ister istemez. Bu
yüzden söyleşimizin hemen başında
aldığınız tepkileri öğrenmek isterim.
Sadece çocuklardan gelen tepkileri
değil tabii, yetişkinlerinkini de…
Çocukların bu temayla bir sıkıntıları yok. En fazla, teneke kutudan
parmak çıktığında “iykkk!” şeklinde
bir tepki vermişlerdir, bunun dışında
çocukların romanın konusunu beğendiklerini düşünüyorum. Aslında çoğu
yetişkin de çocuklardan farklı tepki
vermedi. Ancak tek tük onaylamayan,
çocuklar için uygunsuz bulan oldu yetişkinlerden. Dediğim gibi cılız seslerdi onlar da.
Çocukların fabrikalarda çalışmaya zorlanması gözardı edemeyeceğimiz, hayati bir sorun ve Teneke Kutular bu soruna eğilen çok dokunaklı
bir roman. Hayatın katı gerçeklerinin çocuklara anlatılmasından yana

olduğunuzu düşünüyorum ben,
yanlış mıyım? Bunu yaparken nasıl
bir yöntem izlenmesi gerektiğine de
değinerek verseniz yanıtınızı!
Hayatın katı, çıplak gerçeklerini
çocuklarla paylaşmamız gerektiği düşüncesindeyim, evet. Tabii bu paylaşımı, çocuklar bunu anlayamayacak
kadar küçükken yapmamak kaydıyla.
İş çocuk işçilere ve çocuk ticaretine
geldiğinde, ne de olsa sömürülen yetişkinler değil çocuklar. Ama yine de
bu konuda çok fazla açık ya da korkutucu olmanın anlamı yok. Bence bu tip
meseleleri çocuğun yaşına uygun bir
dil ve incelikle açıklamak gerekiyor.
Teneke Kutular’da güldürüyle
hüzün el ele. Az önce de belirttiğiniz
gibi, hayatın gerçeklerinin yaratacağı etkiyi yumuşatmak, çocukların
korkmasının önüne geçmek ve onları
bu gerçeklik karşısında rahatlatmak
için mi tercih ettiniz bu üslubu?
George Bernard Shaw şöyle der:
“Hayat nasıl ki insanlar ağladığında
komikliğinden bir şey kaybetmez, insanlar güldüğünde de ciddiyetinden
bir şey kaybetmez.” Shaw’a katıldığımı
söylemeliyim. Komedi ve trajedi hayatın içinde ayrılmaz bir şekilde birlikte.
Gündelik yaşantımız hem trajik hem
komik olabiliyorsa, o zaman edebiyat
da bunun yansıması olmalı! Meseleleri
oldukları gibi göstermek yerine daha
yenilir yutulur hale getirmenin bir sakıncası yok bence.
Fergal ve Charlotte kesinlikle çok
sıradışı tipler. Roman kahramanlarınız ve neden onları seçtiğinize dair
neler söylersiniz?
Fergal da, Charlotte da kendi çapında biraz tuhaf, uyumsuz, anne babaları
tarafından yanlış anlaşılan tipler. İlgi
alanlarının peşini bırakmayan ve kendi olmakta ısrarcı davranan insanları
severim. Neden hepimiz aynı olmak
ve aynı şeylerden hoşlanmak zorunda
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olalım ki! Yine de, insanın ilgi alanları
ne kadar garip olursa olsun, büyük ihtimalle onunla aynı ilgiyi paylaşan biri
vardır, mesele o insanla rastlaşmakta.
Şunu da belirtmek isterim, bence her
insan, hayatının bir yerinde, azıcık da
olsa, kendini dünyanın geri kalanından dışlanmış hissetmiştir.
Romanda yetişkinlere yönelik
ağır bir eleştiri de var; çocuklara hiç
kulak vermiyor ve genelde söylediklerine inanmıyorlar. Hatta Charlotte
tam da bu nedenle, çok tehlikeli bir
işe kalkışarak Fergal’ı tek başına kurtarmaya çalışıyor!
Çocuklarım boyumu geçmiş olsa
da, bir zamanlar ben de çocuktum.
Çocukken doğruyu söylediğim halde
bana inanılmadığını anımsarım. Ama
bir baba olarak da, ebeveynlerin çoğunlukla yorgun ya da dikkatlerinin
dağınık olabildiğini biliyorum. Ebeveynler anlayışlı olmak için ellerinden
gelenin en iyisini yapıyorlar ama onlar
da mükemmel değiller ve hataya açıklar. Yine de bir çocuğun gözünden bakarsak, kendisine inanılmaması korkunç bir adaletsizlik; onu kızgınlığa ve
eyleme iten bir durum ki, romanda da
bu duruma şahit oluyoruz.
Teneke Kutular’ın dostluğa dair
de söyleyecek çok sözü var.

Bence çocuklar birbirlerine aşırı
derecede sadık olabiliyorlar. Çoğunlukla böyle bu. Bu konuda durup ikinci
bir kez düşündüklerini sanmıyorum.
Hiç düşünmeden arkadaşlarını kendilerinin önüne koyabiliyorlar.
Finale gelirsek (kötülerin köpek
maması olarak ortadan kalkmaları),
yazarın işleri ilahi adalete ya da hukukun adaletine bırakmayı sevmediğini söyleyebilir miyiz?
İyisi mi, yazarın şiirsel adaletten
yana olduğunu söyleyin!
Kitap başka türlü bitemez miydi?
Tabii ki bitebilirdi. Ama bu dediğiniz her kitap için geçerli değil mi?
Olayları bir şekilde sonlandırmalısınız.

öğrenmeyi çok istiyorum!
Bir aralara bir hastanede çalışıyordum. Ameliyat odasından morga gitmekte olan bir görevli beni durdurup
taşıdığı sedyede ne olduğunu görmek
isteyip istemediğimi sordu. Ben de
görmek isterim dedim. Sedyenin üzerindeki örtüyü kaldırdı ve baktım. Bir
insan ayağı duruyordu sedyede. Zavallı bir ruhun az önce ayağı kesilmişti.
Bu üzücü gerçekten de, geçelim
bunu. Teneke Kutular’ı yazmak nasıl
bir yolculuktu?
Kesinlikle eğlenceliydi.

Çocukken sizin de tuhaf hobileriniz var mıydı? Koleksiyon yapmışlığınız var mıdır mesela?
Hayır, o kadar tuhaf bir hobim hiç
olmadı. Kimya ilgimi çekerdi. Abimle
kendi barutumuzu ve havaifişeklerimizi ürettiğimizi hatırlıyorum. Hatta
bir gün yanlışlıkla oturma odasını ateşe vermiştik. Neyse ki babam alevleri
söndürmeyi başardı da evi yanmaktan
kurtardı.

Teneke Kutular
Alex Shearer
Çeviren: Nursel Yıldız
Tudem Yayınları
272 sayfa

Şu hayatta, bugüne kadar bulduğunuz en garip şeyin ne olduğunu

Bir ‘çılgın Türk’ü kaybettik…
Turgut Özakman’ın ‘Çılgın Türkler’ adlı kitabının yayıncısı, Bilgi Yayınevi’nin kurucusu Ahmet
Tevfik Küflü’yü geçen ay kaybettik. Türkiye’de yayıncılığın duayen ismi Küflü’yü saygıyla anıyoruz.
Muzaffer İzgü’den Hasan Hüseyin
Korkmazgil’e kadar yüzlerce yazarı okuyucuyla buluşturan Bilgi Yayınevi’nin kurucusu Ahmet Tevfik Küflü’yü 13 Şubat
günü kaybettik. Belki birçoğumuz adını
bile bilmiyorduk onun; ancak mutlaka
sevdiğimiz bir yazar ya da şairle, onun
editörlüğünü yaptığı ya da kitaplarını
bastığı için Küflü sayesinde buluşmuştuk. İşte bu nedenle yazın dünyasının
gizli kahramanıydı o; Ali Atıf Bir kendisinden bahsettiği bir yazısında onun için
boşuna “Bir çılgın Türk” dememişti.
1930 doğumluydu Küflü, Galatasaray
Lisesi’ni bitirdi. Mesleğe, 1956 yılında
Ankara’da, yine Bilgi adıyla bir kitabevi
açarak başladı. 1965’de Bilgi Yayınevi’ni,
1972’de Bilgi Dağıtım’ı kurdu. Kırk beş
yıllık yayımcılık hayatı süresince Ayla

Kutlu, Attila İlhan gibi isimleri editör
olarak yanında çalıştırdı. Ayşe Kilimci,
Nazlı Eray, Oğuz Atay gibi yazarların
ilk kitaplarını Türk edebiyatına kazandırdı. Hasan Hüseyin Korkmazgil, Sevgi
Soysal, Oğuz Atay gibi yazarların tüm
eserlerini bastı.
Siyaset, edebiyat, sosyoloji ve çocuk
kitapları da dahil, bin iki yüzü aşkın telif
ve çeviri kitaba imza atan Küflü, yirmi
beş milyonu aşan baskı sayısıyla kültür
endüstrisine önemli katkılarda bulundu.
Son olarak Turgut Özakman’ın Çılgın
Türkler adlı eserini yayınlayan Küflü, bu
kitabın rekor satışıyla 2006’da Ankara
vergi rekortmenleri listesinde on birinci
olmuştu. Türkiye’de yayıncılığın duayen
ismi Ahmet Küflü’yü her zaman saygıyla anacağız…
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O hâlâ polisiye
romanların ‘ölüm düşesi’

Ömür ŞAHİN

Romanlarını iştahla okuduğumuz Agatha Christie elli üç yıllık yazarlık kariyerine seksen beş roman
ve oyun sığdırdı. Ölümünün üzerinden otuz beş yıl geçmesine rağmen, hâlâ polisiyenin efsane ismi
olarak anılan Christie, Hercule Poirot ve Miss Marple gibi sevilen karakterler yarattı.
Ölümünden otuz beş yıl sonra,
hâlâ popüler edebiyatın en önemli
isimlerinden olan, unutulmaz karakterlerin yaratıcısı İngiliz yazar Agatha
Christie, polisiyenin ‘ölüm düşesi’ olarak anılır. Hikâyelerindeki kurguya ek
olarak, deneyimlerini eserlerine yansıtma yeteneği her zaman okuyucunun hayranlığını kazanmıştır. İşte bu
yüzden, Christie üzerine söz söylenecekse, onun hem eserlerini verdiği dönem, hem de içinde yaşadığı koşulları
incelemek gerekir.
Polisiyeye ilginin zirve yaptığı yıllar, 1. Dünya Savaşı’nın hemen ardından gelen ve 30’ların sonuna kadar
uzanan yıllardı. Savaşın hemen ardından insanların tek istediği hayatın
acımasız gerçekliğinden kaçmak ve
rahatlamaktı. Christie de hikâyelerini
zamanın kasvetli ruhundan uzaklaştırmak için, mekân olarak kentin endişelerinden uzak küçük kasabaları
tercih ederdi.
1890 yılında Amerikalı bir baba
ve İngiliz bir anneden dünyaya gelen Agatha Christie, geniş odaları,
hizmetçileri, aşçıları ve dadılarıyla
Torquay’daki Ashfield Konağı’nda yaşadı. Bu konak Christie’nin yaşamında
ve edebiyatında çok önemli bir yer tuttu. Babasını küçük yaştayken kaybeden
Christie yalnız bir çocukluk geçirdi.
Annesinin önerisiyle küçük yaşta
öyküler yazmaya başladı. Yirmi sekiz
yaşında yazdığı ilk romanı Ölüm Sessiz
Geldi’yi, belki de bu nedenle annesine
ithaf etti. Christie on beş yaşında, eğitim almak üzere Paris’e gitti. Belçikalı
olan ama daha ziyade bir Fransız’a benzeyen Dedektif Hercule Poirot karakterini yaratırken Paris günlerinden esinlendi. 1928’de ilk kocasından boşanıp
Max Mallowan’le evlendikten sonra
birçok ülke gezip görme fırsatını bulan Christie’nin romanları, 1930’larda
çoğunlukla uluslararası mekânlarda
geçmeye başladı.
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Çeşitli yayınevlerince geri çevrildikten sonra 1920’de Bodley Head
Yayınevi tarafından kabul edilen ilk
romanı Ölüm Sessiz Geldi, Christie’nin
elli üç yıllık yazarlık kariyerine sığdırdığı seksen beş roman ve oyunda bizi
nelerin beklediğinin sinyallerini veriyordu.
POİROT’YA ÖLÜM İLÂNI
Zira bu eser okuyucuyu efsanevi
roman kahramanı Poirot’yla tanıştırdı. Poirot zekâsı, espri yeteneği, keskin gözlemciliği ve Avrupalı inceliği
ile seçkinleşen bir dedektif. Poirot,
cinayetleri ‘küçük gri hücreler’ dediği
beynini kullanarak çözmesiyle ve İngiliz asillerinin özel yaşamının saklı
yönlerini ortaya dökmesiyle tanınıyor.
Ufak tefek, saçlarını siyaha boyamış
ve bıyıklarının uçlarını özenle sivriltmiş tombulca bir adam olan Poirot, Belçika’da emekli olduktan sonra
İngiltere’ye yerleşmişti. İngilizce’yi
düzgün bir aksanla konuşmaya çalışırken arada bir, özellikle kendisini şaşkınlığa uğratan durumlarda Fransızca
sözcükler de kullanıyordu. İngilizler’e

komik gelen davranışlara sahipti.
Christie’nin yaklaşık kırk romanında kullandığı bu karakterini 1975’te piyasaya çıkan Ve Perde İndi romanında
öldürmesiyle, Poirot için okuyucular
The New York Times gazetesine ölüm
ilânı verdi.
Christie’nin elli beş ile yetmiş beş
bin arasında kelime kullandığı romanları tek tek bir tasarım ürünü gibiydi;
eserlerinin bütünü de, yani edebiyatı
da öyleydi. Her romanında karakterleri itinayla yerleştiriyordu. Örneğin
hiçbir romanında Poirot ve bir diğer
ünlü kahramanı sevimli dedektif Miss
Marple’ı yan yana getirmedi. Bunun
nedenini otobiyografisinde şöyle anlatacaktı: “Tam bir egoist olarak Hercule Poirot, yaşlı bir kadın tarafından
işinin öğretilmesine katlanamazdı. Her
ikisi de birer yıldızdır; ancak kendi
âlemlerinde.”
Agatha Christie aynı otobiyografide, “Durmak için en uygun zaman bu.
Söylenecek başka bir şey kalmadı. Ben
tatmin oldum,” diye yazdıktan on yıl
sonra 1975’te, seksen beş yaşında öldü.
Ondan geriye, korkutmayan, şoke etmeyen, iğrendirmeyen; yani şiddeti
meşrulaştırmayan, yalnızca merak
uyandıran, şaşırtan ve eğlendiren; zihin çalıştıran eserleri kaldı.
Ölüm Sessiz Geldi
Agatha Christie
Çeviren: Çiğdem Öztekin
Altın Kitaplar / 256 sayfa
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Kayıp şeyler ve
utangaç timsahlar

Onat BAHADIR

Alexander McCall Smith’in keskin zekâlı ve iyi kalpli kadın dedektifi Precious Ramotswe, sadece
kadın ve Afrikalı olmasıyla değil, ele aldığı olaylar ve onları çözme şekliyle de dikkat çekici bir
karakter. Polisiyeye meraklı genç yaşlı okurun kaçırmaması gereken bir kitap.
Zekâ ve anlayışınız hangi düzeyde
olursa olsun, insanoğluna ait bir iki hatadan kaçınmanız çok zordur. Bunlardan biri ve belki de en gelenekseli, gidip
sizi mutlu etmesi mümkün olmayan o
kişiyle tanışmanız, âşık olmanız, sonra
canınızın bir hayli yanmasıdır. Ne var
ki bu talihsiz ilişki olgunlaşmanızı ve
geleceğinizi daha sağlam temeller üstüne kurmanızı sağlayacak bir fırsattır
da. Elbette herkesin durumu doğru
okuyacağının ve aynı hatayı tekrar tekrar yapmayacağının bir garantisi yok!
Ancak, Bir Numaralı Kadınlar Dedektiflik Bürosu’nun dedektifi Precious
Ramotswe çabuk öğrenenlerden... Müzisyen Note Mokoti’yle yaptığı evlilik
neredeyse canına mâl olacakken Mokoti evi terk eder ve Ramotswe yaptığı
hatayı enine boyuna düşünme fırsatı
bulur. Hayatının devamına dair aldığı
iki karardan biri, bir daha evlenmeyeceği, diğeri ise ülkesi Botswana’nın
ilk kadın dedektifi olacağıdır. Önce
babası, sonra da avukatı bu kararını
anlayamayıp onu uyarmaya çalışsa da
Ramotswe kararlıdır ve azmi sayesinde her şey istediği gibi de olur. Elbette
hemen değil... Babasından kalan mirasla bir büro açar açmasına fakat bir
süre geliri giderini karşılamaz. Nedeni
başarısızlığı değil (hatta bir hayli başarılıdır), ‘kadın’ bir dedektif oluşunun
yadırganmasıdır. Çözdüğü vakalar
arttıkça bu önyargıyı yener.
Önce, babası daha çocukken ölmüş bir kadını “ben senin babanım,”

diyerek kandıran ve şefkatini sömüren bir adamın yalanını ortaya çıkarır.
Onu, “kızın bir trafik kazası geçirdi,
acil kan verilmesi gerekiyor,” diyerek sıkıştırır, itirafa zorlar. Sonra bürosuna
kocası kaybolmuş bir kadın çıkagelir.
Koca, Hıristiyan olmak için katıldığı
toplu bir vaftiz töreni sırasında nehirde kaybolmuştur. Ancak nehrin akıntısının onu sürükleyebileceği hiçbir
yerde adam görülmemiştir. Ramotswe
yanına bir köpek alır ve nehrin belli bir noktasında köpekle birlikte bir
gece geçirir. Adamın sürüklendiği yer
sabaha doğru ortaya çıkar. Afrika tehlikeli bir yerdir ve kocayı bir timsah
yutmuştur.
HAYAT HEP KOLAY DEĞİL!
Bu iki vakayı kolaylıkla çözse de
Ramotswe, hep böyle olmaz. Ülkenin
en zengin isimlerinden biri olan Bay
Patel, Ramotswe’ye başvurduğunda
ciddi bir meseleyi çözmesi gerekeceğini düşünür dedektifimiz. Geleneksel bir adam olan Bay Patel, kızının
ondan sakladığı bir sevgilisinin olup
olmadığını öğrenmek istemektedir.
Ramotswe’den kızını izlemesini ister.
Başta kolayca çözülecek gibi görünen
bu dava, kızın en az Ramotswe kadar
kurnaz çıkmasıyla arapsaçına döner.
Alexander McCall Smith, Ramotswe ile keskin zekâlı, yüreği iyilik dolu,
etrafındakilere güven duygusu yayan
bir karakter yaratmış. Geceleri uykuya
dalmadan önce onu her konuda desteklemiş babası Obed’in
ruhu için, ülkesi Botswana için ve artık Tanrı’nın
kollarında güvende olan
küçük bebeği (kocası bebeğinin ölümüne neden
olmuştur) için dua ediyor
Ramotswe. Evinde yalnız
bir kadın ve bu yalnızlıktan bir şikâyeti de yok.
Arkadaşı Matekoni ona
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evlilik teklifinde bulunana kadar yaşamını bir erkekle paylaşmayı da düşünmüyor. Teklifi nazik bir dille reddedip
uzun süredir aklını kurcalayan bir davanın peşine düşüyor.
Dedektifimiz çocuğu kaybolmuş
fakir bir öğretmenden acı dolu bir
mektup almıştır bir süre önce. Gazetelere de çıkan bu olay Ramotswe’nin
aklına takılmıştır. Küçük bir tesadüf
sonucu bir ipucu yakalar. Ancak hem
kayıp çocuklar Afrika’da çok eski ve
tehlikeli bir suçun işaretidir, hem de
ipucu ülkenin en güçlü adamına doğru uzanmaktadır. Ramotswe zekice bir
plan yapıp harekete geçer. Matekoni de
korkusuna rağmen sevdiği kadına yardım etmek ister ve her şey dedektifin
planladığı gibi ilerlemeye başlar. Ancak
Ramotswe bu girişimiyle sadece kendi
hayatını değil, arkadaşı Matekoni’nin
hayatını da tehlikeye atmıştır. Elbette
tüm bunları küçük bir çocuğun hayatını kurtarmak ve bir babanın acısını
dindirmek için göze almıştır.
Sonunda ne olduğu, Ramotswe’nin
kimsenin başına bela açılmadan çocuğa ulaşıp ulaşamadığı sorusunun cevabını meraklı okurun okuma serüvenine bırakalım. Ancak McCall Smith’in
soluk soluğa okunacak bir öykü kaleme aldığını söyleyebiliriz.
Bir Numaralı Kadınlar Dedektiflik Bürosu
Alexander McCall Smith
Çeviren: Pınar Güncan
Çitlembik Yayınları / 246 sayfa
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Kitap İçi
Bir can daha var candan içeri...
Kitap İçi’nde bu ay İngiliz yazar ve heykeltraş Liz Jensen’ın metafizik ve parapsikolojik gerilim
öğeleriyle bezediği ve aynı adla filme de çekilen, Louis Drax’ın Dokuzuncu Canı
adlı romanından bir bölüm sunuyoruz.
Ben, diğer çocuklardan farklıyım.
Adım Louis Drax. Başıma olmadık
şeyler gelir; örneğin, gittiğim bir piknikte boğulmak gibi.
Anneme, kazakolik bir çocuğun
annesi olmanın nasıl bir şey olduğunu sorun da anlatsın. Hiç de eğlenceli
bir şey değil bu. Bu işin sonu nereye
varacak diye düşünmekten, uyku girmiyor gözüne. Nereye baksa tehlikeli
olabilecek şeyleri görüyor, sürekli onu
korumalıyım, onu korumalıyım, diye
düşünüyor. Ama bazen elinden bir şey
gelmiyor.
Annem beni sevmeden önce, o ilk
kaza yüzünden nefret etmiş benden.
İlk kaza doğumumdu. İmparator Julius Sezar gibi doğmuşum. Bebek dışarı fırlayana kadar kadının göbeğini
bıçakla kesiyorlar; sonra da kan revan
içinde avaz avaz bağıran bebeği çekip
çıkarıyorlar. Normal yollardan çıkamayacağımı düşünmüşler. (Gerçi o da
iğrenç ya!) Ayrıca, Annemin de tıpkı
Julius Sezar’ın annesi gibi öleceğini
düşünmüşler. O zaman ölü bedenlerimizi tabutlara koymaları gerekecekti;
Annemi büyük bir tabuta, beni de bebek boyu bir tabuta. Ya da aynı tabuta
koyarlardı bizi, iki bedenlik bir tabut ve
vıdı vıdı vıdı. Eminim böyle tabutlar
yapıyorlardır. Bahse girerim aralarında özel bir bağ olan anne ve oğullar
için internetten tabut sipariş edilebilir.
Doğmak zaten iğrenç bir şeydi; yüz
yaşına falan gelseler bile, anne de, çocuk da, böyle bir şeyin etkisinden kurtulamaz; ama aslında bu yalnız başlangıçmış. Ama bunu bilmiyordum, o da
bilmiyordu.
İkinci kaza ben bebekken oldu. Sekiz haftalıktım ve beşiğimde uyuyordum ve birden Beşik Ölümü olmaya
başladım. Onu korumalıyım, onu korumalıyım diye geçirdi aklından Annem. Telaşlanma. Cankurtaran çağır.
Sağlık görevlileri gelene kadar nefes
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almam için bana neler yapması gerektiğini anlattılar Anneme; sonra da
gelip bana oksijen verdiler ve bu da
göğsümde yaralar açılmasına neden
oldu. Annem bu resimleri saklıyordur
herhalde. Eğer isterseniz gösterir, ayrıca kırılan, parçalanan minik kaburgalarımın röntgeni de var. Sonra, dört
yaşına geldiğimde bir nöbet geçirdim
ve o kadar çok bağırdım ki neredeyse
dokuz dakika boyunca nefessiz kaldım.
Gerçekten. En zor yerlerden nefes almadan çıkmayı başarabilen Muhteşem
Houdini bile beceremezdi bu kadarını.
O bir Amerikalıydı. Altı yaşındayken Lyon’da metro raylarının üstüne
düştüm. Yüzde seksen beş çarpıldım.
Herhalde kimsenin başına böyle bir
şey gelmez; ama benim başıma geldi.
Ölmedim; ama bu bir mucize sayılırdı. Sonra gıda zehirlenmesi geçirdim;
çünkü çok zehirli yemekler yemiştim. Salmonella, tetanos, botülizm ve
menenjit oldum; aslında daha birçok
hastalık geçirdim, ama isimlerini söyleyemiyorum bir türlü; encyclopédie
médicale’in üçüncü cildini açıp bu
hastalıklar hakkında bilgi edinilebilir;
hepsi de o kadar iğrenç ki.
− Benim gibi bir oğlu olması
onun için bir kâbus, diye anlatıyorum
Gustave’a. Gustave bir kâbus uzmanı,
çünkü onun tüm hayatı kocaman bir
kâbus. − Her gün, her türlü tehlikeyi
ve beni nasıl koruyacağını düşünüp
duruyordu Annem.
− Burada daha iyisiniz, diyor Gustave. − Siz gelmeden önce ben çok yalnızdım Küçük Bey. İstediğiniz kadar
kalın burada. Bana arkadaşlık edin.
Yavaş yavaş alışıyorum ona; ama
hâlâ beni korkutuyor. Kafası, yüzü
kanlı sargılarla sarılmış. Eğer onu
görseniz, siz de ürkütücü bulursunuz;
hatta korkudan ödünüz kopar. Ama,
siz de ona bazı şeyleri anlatabilirsiniz
benim yaptığım gibi. Birinin yüzünü

görmediğinde ona bir şeyler anlatmak
daha kolay oluyor.
Asıl sorun benim güvenilmez olmamdı. Hele bir gözünüzü üstümden
ayırın, hemen başımı bir belaya sokardım. Herkes IQ’mun yüksek olmasının
durumu kolaylaştırmadığını, aksine
daha da zorlaştırdığını söylüyordu.
− Kedilerin dokuz canlı olduğunu söylerler, dedi Annem, − Çünkü
ruhları bedenlerine kenetlenir ve asla
ayrılmaz. Eğer sen bir kedi olsaydın,
şimdiye sekiz canını tüketmiştin Louis. Her yıl için bir tanesini. Bu şekilde
devam edemeyiz.
Babam ve Şişko Perez de aynı fikirdeydiler.
− Şişko Perez kim? diye soruyor
Gustave.
Şişko Perez akıl okumakta pek de
iyi olmayan bir akıl okuyucusuydu.
Annem ve Babam, beni dinleyip bu
esrarı çözmesi için ona para veriyorlardı. Louis Drax’ın Esrarengiz Gizemi:
Kazakolik Muhteşem Çocuk. Babam
bunu bir hikâye olarak anlattığında
hep böyle derdi. Ama bu hiç de komik
bir hikâye değildi.

Louis Drax’ın Dokuzuncu Canı
Liz Jensen
Çeviren: Şirin Okyayuz
Yapı Kredi Yayınları / 277 sayfa
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Kanıt peşinde

Serda SEMERCİ

Mercek Altında serisinin Adli Bilimler kitabında suçun izleri, suçlu kim ve suç laboratuvarı başlıkları
altında verilen bilgilerle, adli tıp bilimcilerinin suçluya nasıl adım adım yaklaştığının fotoğrafı
çekiliyor âdeta. Fotoğraflarla da desteklenen kitap, sade dili ile adli bilimlere iyi bir giriş niteliğinde.
Polisiye romanlarda genelde komiserlerin ve dedektiflerin sivri zekâları,
suçlunun kokusunu alabilme özellikleri ve tecrübeleri ön plandadır. Ama
teknoloji geliştikçe ve artık literatüre
‘kriminatoloji bilimi’ adında yeni bir
dal yerleşince, kitaplardan takip ettiğimiz yeni yöntemleri gözümüzde canlandırmak epey zorlaşmaya başladı.
Gerçi televizyon dizileri, Hollywood
filmleri, belgesel kanalları (yalnızca
polisiye maceraları üzerine kanallar
bile var!) aracılığıyla konu hakkında
görsel belleğimiz doldu taştı. Ama
bunlar yine de bir dedektifin, suça
ilişkin öğeleri nasıl keşfettiğini ve suçluya nasıl adım adım yaklaştığını anlamamıza yardımcı olmadı. Neyse ki
imdadımıza Mercek Altında serisinin
Adli Bilimler adlı kitabı yetişti. Gelin
kalem kalem göz gezdirelim başvuru
kitabımıza…
Yazar, adli bilimlerle uğraşan profesyonellerin izlediği yolu olabildiğince açık ve basit biçimde anlatabilmek
için üç ana bölüm belirlemiş. İlk bölüm ‘Suçun İzleri’ her şeyin başladığı
ve bittiği olay yeriyle başlıyor. Buradaki her şey kanıt avcıları için çok önemli. Her ayrıntı birer kanıt potansiyeli
taşıyor. Tıpkı ünlü dedektif Sherlock
Holmes’un bir hikâyesinde yol arkadaşı Dr. Watson’a dediği gibi, “Bu
önemsiz bir ayrıntı Watson, ama dünyada ayrıntılardan daha önemli bir şey
yoktur…” Olay yerine varan inceleme
ekiplerinin bir sonraki hamlesi şüphesiz kanıt toplamak… Kanıt toplarken
her yer didik didik ediliyor. Bazen
camdaki parmak izinden, bazen de bir
torbanın üzerinde yazan alışveriş merkezinin isminden, suçlunun nereden
geldiği ya da nereye gitmiş olabileceği
bile ortaya çıkabiliyor. Sonuçta amaç
belli; olay yerinde ‘olay’a dair ipuçları
taşıyabilecek her tür nesne, iz, işaret,
varsa tanık ya da ceset taranıyor ve
bunlar, adına ‘kanıt’ denilen dosyalara işleniyor. Sonrasında bütün bu izler
biraraya getirilip polisi suçluya götürecek bir şablon oluşturuluyor.

Diyelim ki tahminler yapıldı ve
zanlı bulundu. Zanlının gerçekten
suçlu olup olmadığını belgelemek için
testlere ihtiyaç duyuluyor. Bunun için
en etkili yöntem, olay yerinde bir kan
izine rastlanmışsa bunu zanlının kanıyla eşleştirmek… Ancak bu yöntem
de bazen kesin sonuç vermiyor. Kurumuş kan lekesinin yaban turbuyla aynı
renkte olduğunu ve aynı tortuyu bıraktığını biliyor muydunuz? Hal böyle
olunca, bu, kan örneği diye alınan şey
yemek artığı ya da sos lekesi bile çıkabilir demek oluyor. Ama telaşa mahal
yok, adli bilimler her şeye çözüm bulabilir: kan lekesi yoksa bunun parmak
izi, DNA analizi, kamera kaydı... var
oğlu var!

mın yerini şaşkınlık aldı. Şaşkınlığım
laboratuvardaki test aletlerinin, deney
tüplerinin, röntgen cihazlarının ilerlemiş teknolojilerini öğrendiğimde ortaya çıktı. Uzmanlar, her delili ayrı ayrı
inceleme tüplerine alıp farklı bilimsel
yöntemlerle inceliyorlar ve sonuçlar
yüzde 99 doğru çıkıyor. Eh, yüzde birlik hata payı da bilimin yanılabilme
ilkesinden olsa gerek…
Kitabın dili oldukça sade. Bilgiler
kısa ve öğretici bir üslupla kaleme alınmış. Ayrıca, gerçek adli tıp uzmanlarını laboratuvarda iş başında gösteren
fotoğraflar ya da araba hırsızlarının
güvenlik kameralarınca yakalanmış
görüntüleri görsel açıdan çok etkileyici. Her bölümün sonuna eklenen
özet sayfada, o bölümde değinilen ana
başlıklar kısaca yeniden anlatılıyor ve
ilgilenenlerin daha ayrıntılı araştırma
yapabilmesi için referans kaynakçalar
sıralanıyor.
Adli Bilimler bir çırpıda okunabilecek bir kitap değil aslında. Ucundan
sonundan araştırabileceğiniz, bir suç
fotoğrafı üzerinde belki dakikalarca
kilitlenip kalacağınız bir araştırma
kitabı. Hatta polisiye meraklısı biri,
izlediği bir filmde, arkadaşıyla suçlunun kim olduğu konusunda iddiaya
girerse, bu kitaptan yardım alıp doğru
tahmini yapması işten bile değil… Laf
aramızda ben denedim; tuttu da!
Mercek Altında - Adli Bilimler
Richard Platt
Çeviren: Levent Türer
Tudem Yayınları / 64 sayfa

YÜZDE BİRLİK HATA PAYI!
Bu kadar çok ayrıntıyı sayfalarca
takip edince bir okuyucu ve konuya
yeni merak duyan biri olarak biraz
gözüm korktu. Kanıtları toplamak bir
tarafa, onları laboratuvarlara yollayıp
test etmek ve sonuçlarını beklemek
ayrı bir iş ve zaman kaybı olmalı diye
düşündüm. Neyse ki kılavuz kitabım
bir bölümü de ‘Suç Laboratuvarları’na
ayırdığından, bu konudaki korkuları-
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Çocuklar, çocuk
olduklarını unutmasınlar!

Elif TÜRKÖLMEZ

Resimli kitaplarını yetişkinlerin de beğeniyle takip ettiği ressam Can Göknil, bu defa fırçasını geniş
tuttu. İyi de etti! Gökyüzü Sirki ve Çatlak Hasan adlı yeni masalları ile hem okuyucusunun yaşını
büyüttü, hem de ne kadar iyi bir kelime cambazı olduğunu ispatladı.
biyat ne demek?’ üzerine
söyleştik. Sohbeti sözlü
edebiyat geleneğimizden
Amerikalılar’ın ejderhalardan neden hoşlanmadıklarına kadar vardırdık.

Can Göknil, 1970’lerden bu yana
çocuklar için kitaplar yazıp resimliyor.
Yani hem bir yazar, hem de bir ressam.
İlk kitabı Kirpi Masalı’ından, son kitabı Çatlak Hasan’a kadar, çocuklara
eski söylencelerin, deyimlerin, efsanelerin büyülü dünyasını masalların
renkli imbiğinden süzüp anlattı. Usta
yazarla ‘bugünün çocukları için ede-

Gerek
seçtiğiniz
sözcükler, gerek öykülerinizin yapısı, gerekse
öykülerinizi resimleyişiniz, bugünün çocuğunu nasıl yakalıyor sizce?
Bilgisayar hızına ayarlı
bir dünyada yaşarken
öykülerinizde neler buluyorlar da seviyorlar?
Bu yıla kadar dört-altı
yaştaki çocukları hedef alarak hazırlıyordum kitaplarımı. Amaç, görsel becerimle miniklere kitapların cazibesini
duyumsatmak, sanata, edebiyata giden kapıyı aralamak oldu benim için.
Konularımı okul öncesi kavramları
belirledi. Bu dönemde en çok aile sıcaklığını, sevgisini duyumsatmak için

“Çatlak Hasan’da bir geleneği resimliyorum”
Sözlü edebiyat geleneğini resimleyerek çocuklara sunuyorum Çatlak Hasan ile. Yedi
dokuz yaş çocukları için derlediğim bu kitabımın kurgusunu tekerlemeler oluşturuyor.
İstanbul Urart Sanat Galerisi’nde tekerleme
konulu bir sergi düzenlemiştim. Evvel zaman
içinde kalbur saman içinde diyerek fırçayı elime almıştım. Kimlerle mi karşılaştım?
İnler, cinler, çekirge kovalayan tilkiler, uçan
balıklar, eğilip su içen minareler, cam gözlü mum ayaklı eşekler, tellal develer, berber
pireler, kubbesiz hamamlar, çeşme başında
oturan güzeller, gelin getiren kurbağalar, hepimizin çocukluğunda var olan imgeler. Çiz
çiz bitmez.
Yediden yetmişe dedikleri türden, zengin
mi zengin bir kaynak bulmuştum. Tekerlemelerle çocuk kitabı yapmayı hep isterdim.
Tekerlemeler, dil cambazlarının kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktardıkları, mizah yüklü,
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uğraştım. Yeni yayımlanan kitaplarım
Gökyüzü Sirki ile Çatlak Hasan’da
yedi-dokuz yaş çocuklarına öz kültürümüzden bölümler aktarıyorum.
Gökyüzü Sirki, Orta Asya’da yaşamış
olan göçebe atalarımızın inanç dünyasını anlatıyor. Böylelikle mitolojik
kahramanlar, iyiyle kötünün savaşı,
Tufan efsanesi, çocuklar için belki de
ilk kez görselleşiyor. Türk kültürünün
Anadolu öncesinde yaşadığı, ama bugün bize çok uzak gözüken bölgelerdeki dedelerimizin öykülerini tanımak
görsellikle daha kolaylaşıyor.
Çatlak Hasan ise Anadolu masal
geleneği içinde gelişti. Sabri Koz’un ve
Tarih Vakfı’nın yayımladığı Boratav
arşivindeki tekerlemeler bu kitabımın
kurgusunu oluşturdu. Halkımızın ortak yaratısı olan sözlü edebiyat geleneğini resimleyerek çocuklara sundum
Çatlak Hasan’da.
Masallarda, söylencelerde bulduğumuz çocukluk dönemine özgü naif
duyguları, yorumları nesilden nesile
taşıdığım zaman sizin tarifinizle “bil-

yaşam bilgisi ve deneyimi içeren öndeyişler. Masaldan bağımsız oldukları için
onları istediğim gibi görselleştirebilirim.
Tekerlemelerdeki masalsı, çocuksu çizgi ve düş gücü bana uyuyor. Bu dizeler
halk düşüncesinin zenginliğini ve toplumumuzun inançlarını şiirsel biçimde ortaya koyarken dinleyenleri gülümsetiyor,
hem de masalın olağanüstü unsurlarına
hazırlıyor. Bazen de uyarıyor; ama taşlamadan. Tekerlemedeki alay yüklü hayat
anlayışı bayağı hoşuma gidiyor. Konuları insan, meseleleri hep güncel. Bu söz
demetlerinde deli, uçuk, pek çok şey
görüyorum. Çocukların ve saflıklarını
yitirmemiş büyüklerin hoşuna gidebilecek olağandışı yaratıklar, canavar benzeri
tiplemeler, inler, cinler.
Onları çizmek, boyamak keyifli olmaz
mı? diye düşündüm. Sonuç: Çatlak Hasan!
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gisayar hızına ayarlı bir dünyada” yaşayan küçük okurlarım için dinlenme
fırsatı sağladığımı düşünüyorum. Ressam olmanın verdiği beceriyle görsel
iletişim kurabiliyorum çocuklarla.
Yazarken ve resimlerken, bugünün çocuklarını daha iyi çocuklar
yapma umudu ve gayretiyle mi çalışıyorsunuz? Sanki her kitabınız, kazanmaktan gayrı her şeyin değersiz
olduğu söylemiyle, hırsla büyütülen
çocuklara daha naif bir pencereden
bakabilmeyi göstermek için yazılmış
gibi…
Daha iyi çocuklar olmaları değil
de, ruhen daha zenginleşmeleri gelecekteki yaşamları için önemli. Tekdüze
yetişmesinler. Sonuçta dünyadaki çeşit
çeşit renkleri algılayan bireyler daha
mutlu, daha yaratıcı oluyor. Yaşamın
hızına kaptırdığımız 21. yüzyıl çocukları, çocuk olduklarını unutmasınlar.
Masallarla, öykülerle aile ortamında
büyüsünler.
Yetişkinler masalları, söylenceleri neredeyse boş laf olarak algılar.
Günümüzde geçer akçe ‘realite’. Modern dünya geleneğe kuşkuyla bakıyor. Ursula K. Le Guin, ‘Amerikalılar
Ejderhalardan Neden Korkar?’ adlı
bir makalesinde bu durumu şöyle
açıklamıştı: Özellikle batı toplumlarında, kapitalist sermaye için çalışan sınıf, bu tür işlerin zaman kaybı
olduğuna inanır. Kendilerine ‘kâr’
getirmeyen her şey kötüdür, değersizdir. Bu durumda sizin anlattığınız
halk söylencelerinden esinlenen ya
da masal dünyasına buyur eden öykülerin gelecek nesillerin hayatında
değerli bir konumda olması için neler yapılabilir?

Amerika bu sorunla 30
yıl önce karşılaştı. O zaman
biz de New York’ta yaşıyorduk. Binamızda tek çocuklu, boşanmış anne babalar
otururdu. Okul dönüşünde
çocuklar hemen TV karşısına geçer, veli denetimi olmayınca, ne varsa izlerlerdi. İşten yorgun dönen anne veya
baba da televizyon karşında
onlara eşlik eder, hazır yemek yiyerek pek bir şey paylaşmadan günü tamamlarlardı. O günlerde bilgisayar teknolojisi henüz gelişmemişti.
Kitap okumanın karşısındaki
en büyük engel TV dizileriydi. Eğitici televizyon ve radyo
kanalları özel istasyonlarla yarışa girdiler ve daha çekici programlar hazırlamaya başladılar. Mahalle kütüphanelerinde çocuk kitaplarına ait etkinlikler
çoğaldı. Weston Woods gibi stüdyolar
kitaplara sadık kalarak, illüstrasyonlara hareket kazandırdıkları mini filmler
ürettiler ve kütüphane etkinliklerinde
kitabı sevdirmek için bu filmleri gösterime soktular. Önemli bir noktayı vurgulamak isterim. Kütüphaneler yeni
çıkan iyi kitapların yüzde 60’ını satın
alıyorlardı; ve çok kütüphane vardı.
Bizdekiler yaygın mı, güncel mi, kullanılıyor mu?
Sonrasında Amerikalılar ne yaptılar bilmiyorum çünkü biz İstanbul’a
taşındık. Amerika’nın 30 yıl önceki
sorunları şimdi bizim başımızda. Üstelik dilimiz de bozuldu. Bilgisayar
ortamında Türkçe karakter sıkıntısı
var. Sınavlar test usulü, çocuklar cümle kurmaktan aciz, TV spikerlerinin
vurguları yanlış, marketlerde tüm
ürünlerin isimleri İngilizce! Egemen
ülkelerin kültürleri de egemen oluyor. Biz kendi kültürel kimliğimizi ve

aidiyet hissimizi güçlendirmedikçe,
muhteşem tarihimizin kültür birikimini çocuklarımıza aktarmadıkça bu
sorunumuzu çözemeyiz. Aydın kişiler
olarak anlatmamız gereken şey kitap
sevgisi, halk söylencelerinin ya da masal dünyasının gelecek nesillerin düş
gücüne katkıda bulunduğu, çocukların içindeki yaratıcılığı güçlendirdiğidir. Unutmayalım ki yaratıcı bireyler iş
dünyasında daha başarılı olurlar.

Çatlak Hasan
Can Göknil
Can Çocuk
32 sayfa

Gökyüzü Sirki
Can Göknil
Can Çocuk
32 sayfa
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Anadolu’nun zengin hikâyeler
içerdiğini düşünüyor musunuz? Batı
kültürüyle eğitim almış biri olarak
belki rahatlıkla karşılaştırırsınız.
Batı ve doğuyu masallar, halk söylenceleri, bilmeceler, fıkralar yönünden
kıyaslarsak nasıl bir tablo çıkıyor
ortaya? Bu anlamda bu coğrafyada
yaşayanların daha şanslı olduğunu
söylemek mümkün mü?
‘Daha şanslı’ diye bir tanım yanlış
olur. Kendi kültürümüzü tanıyarak yabancı kültürlere karşı da ilgimiz, saygımız artar bence. Dünyayı enteresan
yapan, kişilerde seyahat etme arzusu
uyandıran da bu farklılıklar değil mi?
Çocuklar için geçerli olan yavaş yavaş
bu bilgileri kazanmaları.
Ben yabancı okullarda eğitim aldım, farklı ülkelerde yaşarken öz kültürümüzü yeterince tanımadığımı anladım ve araştırmalarımı, okumalarımı bizim tarihimize yönelttim. Geçmişimize bakarak, çok geniş coğrafya
ve zaman dilimi içinde, Orta Asya
unsurlarının İslamlaşarak Anadolu’ya
ulaştıklarını, oradaki tarihöncesi uygarlıklarının mirasçıları olduklarını,
Bizans ve Hıristiyanlık’tan da paylarını aldıklarını öğrendim. Yakaladığım
kültür parçacıklarından ilham alarak
sergilerimi ve kitaplarımı kurguladım.
Bir sanatçı için tarih müthiş bir kaynak.
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Kahramanım Benim!

Burcu AKTAŞ

Reçel kavanozu ayaklanması
Celal Purzend aldığı reçeli yemeyi aklına koydu bir defa... Reçel kavanozunun kapağı ya açılacak, ya
açılacak! İranlı yazar Kermani’nin kitabı Reçel Kavanozu adlı kitabı bir kavanoz kapağı üzerinden
matrak bir direniş hikâyesi anlatıyor...
Bu, açılmayan kavanoz kapağı
için çalmadığı kapı kalmayan Celal’in
hikâyesi. Her hata için şikâyette bulunursak, ömrün mahkeme salonlarında
geçeceğine inanan yetişkinlerin içinde güneş gibi parlıyor Celal Purzend.
Unut gitsin, at gitsin, boşver gitsin insanı değil. O ve onun tam tersi düşünen Reçel Kavanozu karakterleri bıçak
sırtı bir hikâyede yaşıyorlar.
ŞİKAYETÇİYİM MEMUR BEY
Çocukluktan yetişkinliğe giden
yolun üzerinde mevsimler hızla değişir. Bir de bakmışsınız her mevsimde
çocukluk değerlerinden, inançlarından biri gidivermiş. İlk kurban hayaller olur çoğu zaman. Söylemi sapmış
bir gerçekçilik sokulur hayata. Sonra,
merdivenlerden koşarak iner gibi kararlılık mertebesinden iniverilir.
Çocuklukta yaşanan mücadeleler
flu bir fotoğraf olarak geride kalır. Evde
bir kedi ya da köpek beslemek için
anneye karşı yapılan grevler, sorduğu
sorunun cevabını alana kadar babanın
peşini bırakmamalar, alt tarafı birkaç
dakika daha top oynayabilmek için topun sahibini ikna etmeler… Kısacası
bir çocuğun kararlılığı nelere kadirdir
bilmeyen var mı?
‘Sen nelere kadirsin ey çocukluk’
dedirten bir kitapla karşı karşıya geldim şu yetişkinlik günlerimde. İranlı
yazar Houshang Moradi Kermani’nin
Reçel Kavanozu, kararlı mı kararlı
bir çocuğu, Celal Purzend’i anlatıyor.
Daha doğrusu, bir türlü açılmayan reçel kavanozunu ve bunun nedeninin
peşine düşen Celal’i anlatıyor. Reçel
Kavanozu, açılmayan bir kavanoz kapağı üzerinden muhteşem matrak bir
direniş hikâyesi barındırıyor içinde.
‘Hakkını aramak, görmezden gelmemek buna denir’ diyor insan kitabın
sonunda.
Bu öyküde her şey masum bir is-
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tekle başlıyor. Celal kahvaltıda reçel
yemek istiyor. Ama önünde kocaman
bir engel var. Kavanozun kapağı bir
türlü açılmıyor. Neler neler yapıyor
ancak kapaktan bir türlü ‘tık’ sesi gelmiyor. Dili bir karış dışarıda kavanozun kapağını tüm gücüyle zorluyor,
kavanozun havasını alıyor, sıcak suyun
altına tutuyor ama bana mısın demiyor
kavanoz kapağı. Annesi, komşuları, sınıf arkadaşları, öğretmenleri... Şansını
denemeyen kalmıyor. Yetişkinler için
bu iş kısa bir süre sonra vaktin boşa
harcandığı bir olay oluveriyor. Ama
Celal kararlıdır: “Bu reçeli yemek için
aldım. Kapağını açıncaya kadar da
vazgeçmeyeceğim.” Onu pek fazla insanın anladığını söyleyemeyeceğim.
Çünkü onun kararlılığının adı, etrafındaki herkes için inatçılıktır. Üstelik
bu, Celal için bir güç meselesi değildir.
Bu iş üzerine akıl yormak da gerekir.
ŞİKAYETÇİYİM MEMUR BEY
Gel zaman git zaman bu küçük
reçel kavanozu mahalleyi karıştırır.
Çoğu insan için Celal’in çabası boştur.
Reçel kavanozu pekâlâ çöpe atılabilir,
yerine yenisi alınabilir çünkü. Ama
gelin görün ki aynı markanın bütün
ürünleri aynı kadere sahiptir. Üretici
fabrika tarafından reçeller toplatılır,
rakip firmalar zam söylentilerini ortaya atar. Mahalleli stok yapmaya başlar
açılmayan reçellerle. Adeta bir reçel
ayaklanması olur mahallede.
Celal ise açılmayan kapaktan
şikâyetçi olur, yılmadan kapı kapı gezer. Önce reçel kavanozunun satın
alındığı bakkala gidip parasını almaya
çalışır, sonra karakola gider. Polislerin
tepkisi komiktir: “Bu nasıl bir reçel
yahu! Ağzımızı tatlandıracağı yerde,
anamızı ağlattı.” Ve Celal en sonunda,
Gıda ve Sağlık Ürünleri Kontrol Genel
Müdürlüğü’ne gidip şikâyette bulunur.
Celal bunları yaşarken çok önemli

bir ayrıntı göze çarpar. Yetişkinler ezbercidir, hikâyede gün gibi ortadadır
bu. İlk defa bu kadar kararlı biri ve
böyle bir sebeple karşılaştıkları için
ezberleri bozulur. Öyle ki ne yapacaklarını bilemedikleri için Celal’e dilekçe
konusunda bile yardım edemezler.
Açılmayan kavanoz kapağı için çalmadığı kapı kalmayan Celal’in fuzuli
işler müdürü ilan edilmesine ramak
kalmışken, kitap, Celal’in zaferiyle sonuçlanıyor. Kapağın neden açılmadığını söylersem Kermani’nin incelikli
sonuna ihanet etmiş gibi olurum. Kitabın sürpriz sonunu her okur kendi
şaşırma nidalarıyla okusun en iyisi.
Çocuk edebiyatı alanında Samed
Behrengi’den sonra ülkesinde adından
en fazla söz ettiren yazar olan Houshang Moradi Kermani’nin Türkçedeki
tek kitabı Reçel Kavanozu değil (Ayın
On Dördü Gibi ile İranlı, afacan bir
ilköğretim öğrencisinin maceralarını
aktardığı Mecit’in Maceraları 1, 2 ve 3
de Kelime Yayınları arasından çıktı).
Kermani’yle tanışmayanlar varsa, işe,
bu matrak ve çarpıcı hikâyeyle başlayabilir. Unutmayın Reçel Kavanozu
sadece bir reçel kavanozu kapağı meselesi değildir.
Reçel Kavanozu
Houshang Moradi Kermani
Çeviren: Nezahat Başçı
Kelime Yayınları / 72 sayfa
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Hünerli eller iş başında!

Çağlayan ÇEVİK

Neşeli Etkinlikler dizisi, günümüzde herkesin teorik olarak sanat eğitimi almasının gerekliliğine
inanıldığı bu dönemde, çocukların pratik beceri yeteneğinin gelişmesine katkı sağlayacak. Seri, bir
önceki kuşağa okullarda Temel İş Eğitimi adıyla okutulan derslere yeni nesil bir bakış sunuyor.
Bugün otuzlu yaşların içinde olan,
yahut otuzlu yaşlarına iyice yaklaşmış
olan kuşak için Ev Ekonomisi ve İş Eğitimi tamlamaları, ekonomik bir terim
ya da GSM operatörünün kampanya
ismi değil, okullarda belirli bir müfredat programına göre değişik konularda eğitim aldıkları ders adlarıdır. Kimi
okullarda seçmeli ders, kimi okullarda
dönüşümlü dönemlik ders, kimi okullarda iki ayrı zorunlu dersti bunlar.
Kimi okullarda da, iş eğitimi erkek öğrencilerin aldığı, ev ekonomisi ise kız
öğrencilerin aldığı bir dersti. Çünkü iş
eğitimi dersinde çekiçlerin, çivilerin,
küçük testerelerin kullanıldığı işler yapılırken, ev ekonomisinde dikiş, nakış
ve boyama gibi bilgiler öğretilirdi.
İMRENİLECEK BİR SERİ
Aynı kuşak; televizyonlarda ‘kes
yapıştır, katla oyna’yı dünyanın en
önemsiz aktivitesiymiş gibi ileten Susam Sokağı veya muadili programlardan edindiği bilgilerle konuya çok
vâkıf olamamıştı. Tabii bunların önemini fark eden, yahut bu derslerdeki
veya programlardaki eğlenceyi ve pratik bilgi/beceri eğitimini fark edenler
bugün mutlu bir hayata sahipler…
Sözünü ettiğim kuşak –ki bu satırların yazarı da aynı kuşaktan olduğu
için yaşıtlarının sıkıntılarını bu kadar
yakından biliyor– büyürken gelişen
‘bilinçli çocuk yayınları’nı hayranlıkla
takip ediyor.
Bunlardan son zamanların belki
de en eğlenceli ve mutlu edeni Timaş
Yayınları’nca yayımlanan Neşeli Etkinlikler serisi olsa gerek. Öyle ki, belki bir
klişeyi tekrarlamak olacak ama; çocuk
yayını olarak hazırlansa da büyüklerin
bile (hatta muhakkak) etkileneceği bir
seri bu. Tüm bu imrenme bölümlerinden sonra belirtilmesi gereken bir
gerçek var. Pratik öğretimin uygulandığı eğitim metotlarında başarı, daha
da önemlisi kişisel gelişim çok daha
erken gerçekleşiyor. Becerikli, pratik
düşünce formasyonuna sahip, alternatif sunabilen, dahası üreten kişiler olmasını sağlayan eğitim metotlarından

en başta gelenidir pratik öğretime da- tarifler ile başarılı sonuca ulaşıyorsuyalı metot. Ayrıca sözünü edeceğimiz nuz. Tek fark, yeteneğinizi de işe katetkinliklerle el becerilerine yönelik de tığınız zaman ortaya çıkacak çeşitlilik
bilinçli bir eğitim verileceğini belirt- oluyor. Kitapların sağladığı el becerisi
pratiklerinin haricinde, görsel bilgi ve
mek gerek.
Yedi kitaplık seride tarif edilen estetiğin gelişiminde önemli bir etki
etkinliklerin hepsi kolaylıkla pratiğe sahibi olacağı da muhakkak.
dökülebilecek şeyler. 365 Cıvıl Cıvıl Etkinlik kitabında, her gün farklı bir be- ŞİMDİKİ ÇOCUKLAR ŞANSLI
Günümüzde herkesin teorik olarak
ceriyi geliştirebileceğiniz bir etkinliği
öğrenebiliyorsunuz. Kırt Kırt Kâğıt’la sanat eğitimi almasının gerekli oldueskiden önemsiz gibi gösterilen kes ğuna inanıldığı bu dönemde, sözünü
yapıştır’lar sayesinde kâğıtlardan na- ettiğimiz beceri pratiğinin kazanılması
sıl harikalar yaratılacağını, Bugün Ne ve estetik bilginin temellerinin atılması
Yapayım ile farklı çizim, kesme ve ya- açısından da önemli bir dizi Neşeli Etpıştırmalarla yeni şeyler öğrenebilece- kinlikler dizisi. Bugün çocuk sahibi de
ğinizi, Çevremi Seviyorum ile evdeki olan kuşak üyelerinin çocuklarıyla beatılacak eskilerin veya gereksiz gibi raber eğlenerek yapacakları etkinlikler
görünen şeylerin nasıl değerlendiri- bunlar. Tıpkı kendisine alınan küçük
lebileceğini, Becerikli Ellerim ile dün- oyuncak trenin, babası tarafından oyyanın en eğlenceli biçki, dikiş, örgü nanarak bozulduğuna şahit oldukları
öğretimini, Benim Tatlı Tariflerim ile gibi, onlar da çocuklarıyla beraber oyevde küçük tatlılar yapmanın ne kadar nayacaklar bu eğlenceli oyunları. Ama
kolay olduğunu, Hızlı Taraftara Futbol onlar herhangi bir şeyi bozmadıkları
ile futbolun aslında eğlenceli bir spor gibi çocuklarının eğitiminde büyük
olduğunu ve kendi kendinize bir çizgi katkı da sağlayacaklar.
Çocuklar kadar büyüklerin de befilm yapabileceğinizi göreceksiniz.
Yazının başında andığım kuşaktan ğeneceği, hattâ televizyonların gündüz
yine çok kişi hatırlayacaktır; dönemin kuşağında yayınlanan programların
gazeteleri günlük maketler verirler ve izleyicilerinin bile beğenerek, eğleneailece o maketin yapımında emek har- rek uygulayacağı etkinlikleri içeriyor
canırdı. Dizide tarifi verilen etkinlikler serinin kitapları. İnsanın, şimdiki çobirden fazla kişiyle yapılabileceği gibi cuklar çok şanslı demekten başka bir
tek başına da yapılabiliyor. Bu açıdan şansı kalmıyor neredeyse…
baktığımızda yetişme çağında edinilmesi gereken belki de en
önemli duygu olan paylaşım Benim Tatlı Tariflerim
Becerikli Ellerim
duygusunu geliştireceği gibi
Non Taylor
Jane Bull
Çeviren: Elif Kıral
Çeviren: S. Zehra Şahin
sosyalleşmeyi de sağlayan
Timaş Yayınları
Timaş Yayınları
etkinlikler. Günümüz aileleri
32 sayfa
65 sayfa
düşünüldüğü zaman ise, eğitimi ‘zor’ olarak adlandırılan
tek çocukların da tek başlarına fazlasıyla eğlenebilmelerini sağlayan etkinlikler.
Dizi kitapları, yapılacak
etkinliklerde kullanılacak
malzemeleri
sıraladıktan
sonra, zengin görsel malzemeyle destekleyerek nasıl
yapılacağını tarif ediyor. Tek
tek her hamlenin gösterildiği
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Tuvalet ihtiyacımız olmasa
klozeti nereden bulacaktık?

Şiirsel TAŞ

Hüner Dolu Buluşlar başlıklı dizi, icatların nasıl bir gereksinime yanıt verdiğini açıklayarak minik
mucitlerin ufkunu açıyor. İçyüzü: İcatlar adlı kitap ise, çanak çömlekten otomobile, her türlü icadın,
tarihinden teknik ayrıntısına kadar cezbedici bilgiler ve resimler içeriyor.
2005 yapımı Robotlar
adlı animasyonu hatırlarsınız. İçeriğin tekniğe
kurban gittiği popüler animasyonların içinde pırıl
pırıl parlayan bir cevher
olarak belleğimde yer
etmiştir. Orta hallice bir
robot ailesinin çocuğu
olan ve büyük bir mucit olma hayalleri kuran
Rodney Dibibakır’ın örnek aldığı kişi Kocakaynak
Endüstri’nin
başındaki
Bay Kocakaynak’tır. Ancak Rodney büyüyüp de
Kocakaynak Endüstri’deki
mucitlerden biri olarak çalışmak üzere
yaşadığı kasabadan büyük kente gittiğinde ‘gün olur, devran döner’ hesabı,
şirket yönetimi ve politikası değişmiş,
Bay Kocakaynak modern zamanlara
yenik düşmüştür. Rodney ile robot
dostlarının bu düzen değişikliğine
karşı verdiği mücadeleyi anlatır Robotlar. Bu arada, Bay Kocakaynak filmde
mucitlere seslenirken sarf ettiği cümleyle konumuzun tam göbeğine gelir
oturur: “İhtiyacı belirleyin ve çaresine
bakın.” Bütün icatların çıkış noktası
aynıdır: İhtiyaç.
GÜNDELİK İHTİYAÇLAR
Hüner Dolu Buluşlar adını taşıyan altı kitaptan oluşan dizi, tam da
Robotlar’ı izleme çağına erişmiş çocukların, mucitlerin icatlar dünyasına
girişinde kullanabilecekleri bir kaynak. Dizideki altı kitabın ana başlıkları
şöyle: Uzun Zaman Önce, İşler Yoluna
Giriyor, İlk Dönem İcatlar, Yeni Fikirler Çağı, Dünya Gelişiyor ve Geleceğe
Adım Atmak.
Dizinin ilk kitabı olan Uzun Zaman
Önce, günlük yaşamda vazgeçilmez işlevselliği olan on önemli buluşu, 6-7
yaş grubundaki çocukların rahatlıkla
anlayabileceği bir fizik bilgisini de içi-
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ne katarak anlatıyor. Kitapta yer alan
bölümlerden bazıları şunlar: “Mızrak
uçları / aerodinamik, ilk tekerlekler /
sürtünme, toprak rampa / eğik düzlem, ilk saban / kamalar, su kaldıracı /
kaldıraçlar, ağaç sal / yüzme ve batma,
köprü destekleri / baskı.” Bölümlerin
adlarından da anlaşılacağı gibi, bu on
buluşun her birinin hangi ihtiyaçtan
doğduğu, hangi fizik prensibine dayandığı açıklanıyor; dizinin en güzel
yanı da bu zaten! Dörder sayfadan
oluşan her bölüm, tarihöncesi zamanlarda günlük hayatta bir sorunla karşılaşan ve bu sorunu çözemediği takdirde başına büyük dert açılacağını bilen
bir karakterin, sorunu ortaya koyan
(Büyükkaynak’ın tabiriyle ihtiyacı belirleyen) kısa öyküsüyle başlıyor. Sonra bize bu durumda “neler yapılabilir?”
sorusu soruluyor ve akla gelebilecek
yarı şaka yarı ciddi yanıtlardan bazıları sıralanıyor. Öykünün kahramanı soruna en uygun çözümü bularak
açıklıyor ve daha sonra konuyla ilgili
bilimsel açıklama bölümüne geçiliyor.
Her bölümün sonundaki “Sıra Sizde”
sayfasında, çocuğun uygun malzemeler kullanarak konuyla ilgili bir model
(vida, köprü, makara vb.) oluşturması
için izleyeceği yol gösteriliyor.

Dizinin İşler Yoluna Giriyor adlı ikinci kitabında,
ilk kitabın üzerine eklenen,
içerik açısından önceki kitapla bağlantılı “Arşimet
vidası / dönme kuvveti,
kemerli köprü / kemer
desteği, vinçler / makara
tekerleği, el arabası / kaldıraçlar” gibi başlıklarla
karşılaşıyoruz. İlk Dönem İcatlar adlı üçüncü
kitapta coğrafi keşifler
çağının da başlamasıyla
doğan yeni gereksinimleri
karşılamak üzere geliştirilen usturlap ve pusulanın
yanı sıra, kamera obskura ve abaküs
gibi farklı buluşlardan da söz ediliyor.
KLOZETİN MUCİDİ DE VAR...
Yeni Fikirler Çağı adlı dördüncü
kitapta gerçek mucitlerle tanışmaya
başlıyoruz: Leonardo da Vinci (pek
çok şeyin mucidi), Joseph Bramah
(klozetin mucidi), Johannes Gutenberg (matbaanın mucidi), Anton van
Leeuwenhoek (mikroskobun mucidi),
Gabriel Fahrenheit (cıvalı termometrenin mucidi), Alessandro Volta (pilin
mucidi).
Dünya Gelişiyor adlı beşinci kitapta fotoğraf makinesi, elektromıknatıs,
Hüner Dolu Buluşlar
Gerry Bailey
Geleceğe Adım Atmak
Çeviren: Neşe Akın
Caretta Yayıncılık / 46 sayfa
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teleskop, radyasyon, telgraf, buharlı
motorlar gibi buluşlardan, dizinin son
kitabı olan Geleceğe Adım Atmak’ta
silikon çip, roket bilimi, fiber optik,
robotlar ve lazer gibi konulardan söz
ediliyor.
Hüner Dolu Buluşlar, icatların nasıl
bir gereksinime yanıt verdiğini açıklamakta son derece başarılı bir dizi.
Bu icatları daha yakından incelemek isteyenlerin ihtiyacına yanıt verecek kitap ise İçyüzü: İcatlar adlı kitap.
Kitabın “Tanıyın” başlıklı kısa başlangıç bölümünde icat ile keşif arasındaki
farkın açıklanmasının ardından, tarih
öncesinden günümüze uzanan icatların kronolojisini görüyoruz. Bu kitabı
vesile edip insanlık tarihinin görkemli
geçmişine bir göz atalım:

Hüner Dolu Buluşlar
Topix sarayda temizlikçi
olarak çalışıyor. Ama patronu Neferong’un ona hak
ettiği parayı ödemediğinden şüpheleniyor. Neferong, Topix’e ne kadar
çalıştığını söylüyor;
ama Topix daha
uzun süre çalıştığından emin.
Topix tam
gün çalışıyor.
Neferong ona
yarım günlük para ödüyor. Neferong,
Topix’in kaç saat çalıştığını hesaplayamayacağını düşünüyor.
NELER YAPABİLİR?
Diğer temizlikçilerden kendisine destek olmasını isteyebilir. Ama
böyle bir durumda Neferong onları
cezalandırmak için timsah havuzlarını temizletebilir. Kaç saat çalıştığını
ölçmek için kum saati kullansa nasıl
olur? Ama kum saatini çevirmek için
sürekli gidip gelmesi gerekir. Topix,
güneşi düşündü. Güneş, gökyüzünde hep aynı hızda ilerliyordu. Bütün
gün güneşi izleyebilirdi; ama üzerinde
saati gösteren işaretler yoktu. Peki ya
güneşin oluşturduğu gölgeyi kullanmak nasıl olur? “Bütün gün boyunca
ayakta durup bekleyemeyeceğim için,
benim yerime uzun bir sopa kullanacağım. Sopayı yuvarlak bir plakanın
üzerine yerleştirip plakanın çevresine
saat işaretlerini çizeceğim. Böylece,
tam olarak kaç saat çalıştığımı anlayabileceğim ve hak ettiğim ücreti alabileceğim.”
İşler Yoluna Giriyor adlı kitaptan

• M.Ö. 3500
öncesi, tarih öncesi dönem: çakmak, çömlek,
gaz lambası, ok
ve yay
• M.Ö.
3500-500, bronz
ve demir çağları: tekerlek, yazı,
kılıç ve zırh,
yelkenli tekne
• M.Ö. 500M.S. 500, antik
çağ: değirmen,
abaküs, Hero’nun
buhar makinesi
• M.S. 500-1450, Ortaçağ: barut ve
matbaa, mekanik saat
• 1450-1770, bilim devrimi çağı: teleskop, mikroskop, mekanik hesap
makinesi
• 1770-1870, makineler çağı: sıcak hava
balonu, buharlı lokomotif,
fotoğraf makinesi
• 1870-1950, modern
dünya: otomobil, telefon,
Wright uçağı, radyo
• 1950’den günümüze,
dijital çağ: bilgisayar, roket, biyonik
ABAKÜSTEN BİLGİSAYARA...
Kitabın “Odaklanın” başlıklı ikinci bölümünde, kronolojik olarak sıralanan bu icatların gerçekten de bir
anlamda içine girip, ayrıntılı çalışma
mekanizmasını görüyoruz. Her icat
için ayrılan iki sayfanın altında bir
başka kronolojik sürprizle karşılaşıyor, bu kez, o icadın tarihsel gelişim
kronolojisini görüyoruz. Sözgelimi,
bilgisayarlarla ilgili bölümde, bilgisayarın iç yapısını ve bölümlerin işlevini
anlatan iki sayfanın hemen altına göz
gezdirdiğimizde abaküsten hesap makinesine, Charles Babbage’ın karmaşık
hesaplar yapabilen fark motorundan,
UNIVAC elektronik bilgisayara ve
mikroişlemcilere uzanan süreci izlemek mümkün.
Nedendir bilinmez, onca sayfanın
içinde benim en fazla ilgimi çeken
“Erişim Kontrolü: Kilit ve Anahtar” konusu oldu. Anahtar-kilit ilişkisinin yalın ve mükemmel mekanizması ve bu
mekanik ilişkinin giderek biyometriğe
doğru evrilmesi…
İcatlarla ilgili her kitapta rastlayamayacağınız diğer ilginç bölümler
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arasında “En İnce Kesikler: Cerrahi” ve
“Daha İyi Vücutlar: Biyonik” yer alıyor.
Kitaptaki son bölüm ise beklenebileceği üzere “Küçülen Dünya: İnternet”
adını taşıyor.
İlk bakışta (kapağıyla, iç sayfalardaki görsel malzemesiyle) çok daha
mütevazı gibi görünen Neden ve Nasıl:
İcatlar (Tudem Yayınları) kitabından
da özellikle söz etmek isterim. Çünkü
matbaaya, arabaya, teleskopa icatlarla
ilgili bütün kitap ve ansiklopedilerde
rastlayabilirsiniz ama patent konusuna ayrılmış bir sayfaya ve elinde,
“Yaşam üzerindeki patenti durdurun!”
yazan bir pankart taşıyan Greenpeace
eylemcisinin fotoğrafına her kitapta
rastlayamazsınız. “Bilim dünyasındaki
son gelişmelerle birlikte hangi icatların patent alabileceği tartışma konusu
oldu. Örneğin; değiştirilmiş genler ve
gen değiştirme yöntemleri şimdiden patent altına alındı. Amerika’nın Harvard
Üniversitesi’ndeki doktorlar, 1988’de
genleri değiştirilmiş bir farenin patentini aldılar. Tüm dünyada yaklaşık 28
milyon patent başvurusu yapıldı. Sadece Amerika’da bu rakama yılda yaklaşık
100.000 yeni başvuru eklenmektedir.”
İcatlar
Glenn Murphy
Çeviren: Levent Türer
Tudem Yayınları / 64 sayfa
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Ben yazsaydım...
Küçük Prens’in koca dünyası
Her yazarın, hatta sıkı okurun, ben yazsaydım dediği bir kitap yok mudur? İyi Kitap sordu; hüzünlü
öykülerin genç kuşak kalemi, Müsait Bir Yerde İnecek Var, Can Kırıkları gibi kitaplarıyla tanıdığımız
yazar-akademisyen ve yeni şair (!) Karin Karakaşlı, ben yazsaydım dediği kitabı anlattı…
“Tek bir kitap yazma şansın olsa,
neyi yazmış olmak isterdin?” diye sorsalar, bir nefeste Küçük Prens, derim.
Ama Antoine de Saint-Exupéry’ye
karşı kıskançlık duyguları içinde olduğum sanılmasın. Benimki saf bir
gıpta duygusu. Onun bunu yazmış,
benim de dünya üzerindeki sayısız
insanla birlikte okuyabilmiş olmam
zaten muazzam bir teselli.
Küçük Prens benim tılsımım.
Onu, bulduğum her dilde satın alıyorum. Özellikle tutkunu olduğum
bölümlerini, anlamadığım dillerde
tahmini olarak okumak ve anlamı sesten yakalamak bile mutlu ediyor beni.
Küçük Prens benim hakikat oyunum.
Yangında ilk kurtarılacak olan ve ıssız
bir adaya düştüğümde yanımda götürecek olduğum hazine.
Onun kadar sahici bir şeye rastlamadım ömrüm boyunca. Bu denli incelikli bir kitabın, üstelik bu kadar yalın bir dilde kapsadığı felsefi derinlik
başımı döndürüyor. Her okuyuşumda,
gezegenini ardında bırakıp da dünyamızı anlamaya çalışan ve sevmenin ne
demeye geldiğinin ayırdına varan o
sarışın minik oğlan beni bir kez daha
âşık ediyor kendine. Yalnız o mu, hele
şu altı yaşındayken fili yutan boa yılanın resmini yapan anlatıcıyı da unutamam hiç. Yetişkinlerle yaşadığı hayal
kırıklığını anlatırken aslında en muhteşem şekliyle bir düzen eleştirisi de
yapıverir:
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“Altı yaşındayken Gerçek Öyküler adlı,
balta girmemiş ormanlardan söz eden
bir kitapta korkunç bir resim görmüştüm. Boa yılanının bir hayvanı nasıl yuttuğunu gösteriyordu… Kitapta
şunlar yazılıydı: ‘Boa yılanı avını bütün halinde çiğnemeden yutar. Ondan
sonra hiçbir yere kımıldamaz ve altı ay
süren sindirimi boyunca uyur.’ Balta
girmemiş ormanlar üzerine uzun uzun
düşündüm bunları okuyunca. Sonra
da biraz çaba ve renkli kalemle resmimi yaptım… Sanat yapıtımı büyüklere
gösterdim. Korkup korkmadıklarını
sordum. ‘Korkmak mı?’ dediler. ‘Şapkadan mı?’ İyi ama, şapka resmi yapmamıştım ki ben. Fili yutmuş olan bir boa
yılanı resmi yapmıştım. Ama büyükler
anlamadığı için onlara bir resim daha
yaptım. Büyükler açık seçik görüp anlasınlar diye fili yutmuş olan yılanın
içini çizdim. Şu büyüklere her şeyi tek
tek açıklamak gerekir hep…”
Küçük Prens, çocuk kitabı kisvesi
altında yazılmış saf edebiyat ve gerçek
bir sevgi manifestosu. Sevgi manifestosu olduğu için de alabildiğine toplumsal ve siyasi bir kudrete sahip. Çünkü
sevmek en cesaret gerektiren siyasal
tercihtir. Terbiye eder, hizaya getirir.
Bir zaman Küçük Prens de sevmeyi
tam bilmiyordu ama öğrendi. Bir çiçeği sevmeyi, iletişimsizlikten pişman

olmayı öğrendi çiçeğinin uzağında.
Kendisiyle dost olarak evcilleşen tilkinin sözlerini yüreğine kazıdı efsanevi
sarı oğlan: “İnsan yalnız yüreğiyle görebilir. Asıl görülmesi gerekeni gözler
göremez... Gülünü senin için önemli
kılan, onun için harcamış olduğun zamandır... Sen gülünden sorumlusun.”
MUCİZE GİBİ...
Küçük Prens, sevmenin sırrına
vakıf olduktan sonra yaşam ile ölüm
sınırının bile sevgiye söz geçiremeyeceğini, sevginin ölümsüzlüğün ta
kendisi olduğunu anlattı yetişkin dostuna: “Yıldızlar bütün insanların ama
her insan için aynı değiller. Yolcular
için, yıldızlar yol gösterici. Ötekiler için
yalnızca gökyüzündeki pırıltılar. Bilim
adamları için hepsi birer problem. İşadamı için zenginlik. Ama bütün yıldızlar sessiz. Sen... Yalnızca sen yıldızlara
herkesten farklı sahip olacaksın... Yıldızlardan birinde ben yaşıyor olacağım.
Ben gülüyor olacağım bir tanesinde. Ve
geceleyin gökyüzüne baktığında bütün
yıldızlar gülüyor gibi olacak... Yalnızca
senin gülen yıldızların olacak!”
Küçük Prens’i elimde tutarken bütün yıldızları bana gülümserken bulurum ve yeniden şükrederim hayata.
Herkes bu mucizeden nasiplense ya...
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Benim Kütüphanem
Kütüphaneciler Haftası’na denk gelen bu sayımızdan itibaren, Türkiye’nin değişik illerindeki
kütüphanelerde görevli kitap dostlarımız da katılıyor İyi Kitap yazarları arasına. Son üç ay içinde
okudukları, çocuklara ve gençlere gönül rahatlığıyla önerebilecekleri iyi kitapların tanıtımlarını
birkaç paragrafla bizlerle paylaşıyorlar. Onlara hoş geldiniz diyor, kütüphaneci dostlarımızın yeni
kitap tanıtımlarını iyikitap@tudem.com adresine heyecanla bekliyoruz.
Gökyüzünden Yeryüzüne Öyküler
Şule Tankut Jobert
Resimleyen: Ayşe İnan Alican
Kelime Yayınları / 88 sayfa
Gökyüzünden Yeryüzüne Öyküler,
birbirinden güzel on bir öyküden
oluşmuş. Öykülerde geçen konular
gerçek hayattan seçilmiş ve her öykü
mitolojik bir öykü ile birleştirilmiş.
Bu kitabı diğer öykü kitaplarından
farklı kılan özellik de bu olmuş; masal ve efsaneleri de içermesi. Kitabı okuyacak olan her çocuk öykülerde hem kendi hayatından bir parça bulabilecek,
hem de Anadolu topraklarının masal ve efsaneleri ile tanışabilecek. Sürükleyici öykülerin yanı sıra kitapta yer alan
birbirinden güzel resimlerin de kitabın zevkle okunmasında önemli bir pay sahibi olduğunu söyleyebiliriz.
Melike Aksoy Tuna
ODTÜ GVO Ankara Okulları Kütüphanecisi
Troya Masalı / Azra Erhat
Günışığı Kitaplığı / 96 sayfa
Tarihe olan merakımdan dolayı bu
tür kitaplar okumayı her zaman
sevmişimdir. Günışığı Kitaplığı’nın,
Köprü Kitaplar dizinden en son çıkardığı kitap olan Troya Masalı,
7’den 70’e herkesin çok rahatlıkla
okuyabileceği bir kitap. Bence bu
kitabın önemi İlyada destanı ve Troya hakkındaki söylenceleri yalın bir
dille aktarıyor olmasıdır.
Ülkemizi tanıma, tarihimize sahip çıkma bilincinin gelişmesine yardımcı olacak bu tür kitapları, herkesin, özellikle genç okuyucuların okuması çok
çok önemlidir. Bu kitap da kaynak niteliğinde olup Çanakkale Boğazı’nın söylenceleri ve Troya’nın bulunuşu; sonrasında, ünlü Paris ve Helene söylencesiyle başlayan destan
bölümü yer alıyor.
Ünlü Anadolulu tarihçi ve ozan Homeros’un İlyada
destanında on yıl sürdüğü anlatılan Troya Savaşı filmlere
konu olmuş, hakkında pek çok kitap yazılmıştır. Bu kitapla tarihin içinde yaşayacak ve tarihte çok önemli bir yeri
olmuş Troya topraklarının (bugünkü Çanakkale yakınları)
ülkemiz sınırları içinde yer almasından gurur duyacaksınız.

Zevkle okuyacağınız ve çocuklarımıza Anadolu destanlarını sevdirebileceğiniz bir çalışma.
Şule Yılmaz
ZMEV Kemer Okulları Kütüphanecisi
Karganın Rengi / Arslan Sayman
Resimleyen: Deniz Üçbaşaran
Tudem Yayınları / 88 sayfa
Arslan Sayman, psikoloji eğitimi alan bir yazar. Bu eğitimini de
eserlerine çok iyi yansıtıyor. Sayman adeta çocuk zihniyle aktarıyor
hikâyelerini. Kitaplarını, çocukluğunda yazdığı günlüklere bakarak
yazıyormuş izlenimi uyandıran,
gerçekçi, ‘hatıra’ kokan üslubuyla
başarılı bir yazar. Karganın Rengi adlı kitabında da bu başarısını pekiştiriyor ve birbirinden güzel dört farklı hikâye ile
okuyucularının karşısına çıkıyor.
Dostluğun, paylaşmanın, özlemin, sevginin, hayallerin,
müziğin, kitapların… Kısacası hayatın izini süren tüm çocuklara, göz alıcı süslere bezenmiş güzel çerçevesiyle kocaman bir ayna tutuyor Karganın Rengi.
Necdet CIBIR, Alanya Cumhuriyet Eğitim Vakfı Özel
Hamdullah Emin Paşa Okulları Kütüphanecisi
Atatürk Anlatıyor / Adnan Binyazar
Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Can Çocuk/ 224 sayfa
Bu kitapta, Mustafa Kemal Atatürk’ün
öyküsü kendi ağzından anlatılıyor. Çocukluk yıllarından, okul ve
askerlik yıllarına, Anafartalar’dan
Samsun’a, Anadolu yollarından Kurtuluş Savaşı’na ve ardından bize armağanı olan Cumhuriyetin ilanına kadar
uzanıyor hikâye. Bu nedenle dönemin bütün ayrıntılarını öğrenebiliyor
okuyucu. Adnan Binyazar, Atatürk’ün
kendi ağzından anlatımıyla genç okurlarına kişiliğinin detaylarını, yaşama bakış açısını yalınlaştırılmış bir dille aktarıyor.
Çiğdem Odabaşı, İzmir Özel Tevfik Fikret Koleji
İlköğretim Kütüphane Sorumlusu
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