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Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi

Zehir’in karanlığından
kaçamazsın dostum!

Chris Wooding’in,
belirli bölümleri
çizgi roman olarak
tasarlanmış gerilim
romanı Zehir, 12
yaş üstü okuru
kaçma arzusu
ve korku gibi en
temel duygularla
yüzleşmeye davet
ediyor. Arkadaşları
Luke’u bulmak için
yeraltına inen Jacke
ve Kady’i burada
zorlu ve Zehir’li bir
macera bekliyor.

Çocukluğunuzda, yasaklanmış ya
da asla bulunamayan çizgi romanlarla ilgili efsaneler mutlaka duymuşsunuzdur. Belki bunlara inanmıyordunuz ama yine de bir kuşku hep vardı:
Neden olmasın! Belki de hayatın anlamı o çizgi romanın sayfalarındaydı…
Zehir, tam da bu hikâyeyi anlatıyor. Günümüz Londra’sında yayılan
bir söylenti: Sırık Jacke’ye seslen ve
seni Zehir’e, korkunç bir çizgi romanın
içindeki dünyaya götürsün. Elbette ki,
buna çocuklar bile inanmadı! Ta ki arkadaşları Luke ortadan kaybolana kadar… Yetişkinler, Luke’un evden kaçmış ya da kaçırılmış olduğunu düşündüler. Ama bir ihtimal daha vardı!
Seth, arkadaşına ne olduğunu öğrenmek için gerekli malzemeleri topladı ve Sırık Jacke’yi çağırdı. Kady de
ardından gitti. Ama Zehir’den çıkmak,
girmek kadar kolay değil. Zehir’in sıradan hayatlarımıza hiç mi hiç benze-

meyen dünyasında, makine canavarların saldırısından kurtulmak ve hayatta
kalmak için güçlü ve en önemlisi zeki
olmak gerekiyor.
Chris Wooding, en temel korkularımızı kurcalıyor ve hitap ettiği yaş
grubunun dilinden konuşmayı başararak tüyler ürpertici bir hikâye anlatırken; kahramanlık, cesaret, sevgi ve
dostluk gibi kavramları da öne çıkarıyor.
Çizgi roman ve düzyazıyı aynı kitapta harmanlamayı nasıl düşündünüz?
Düzyazı ve çizgi romandan oluşan bir karma kitap yazmak istedim.
Ama bunun üstesinden gelebilmenin
tek yolu çizgi romanla ilgili bir kitap
yazmaktan geçiyordu. Bu şekilde, çizgi roman sanatı kitap içinde sadece
süs olmaktan çıkacak ve hikâyenin bir
parçası olarak yerini alacaktı. Ben de
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çareyi korkunç bir yeraltı çizgi romanı
yapmakta buldum, hikâyenin geri kalanı da buradan çıktı.
Zehir’in yeni bir anlatım tarzı ortaya koyduğu söylenebilir… Bu kitap disiplinlerarası yaklaşımın bir
uzantısı olarak değerlendirilebilir
mi?
Bence Zehir’in farkı, kendini genel geçer olanla sınırlamamasında yatıyor. Aslında, daha önce kimsenin
normal kitaplarla çizgi romanı bileştirmeyi düşünmemiş olmasına şaşırdım. Belki de birileri yapmıştır, ama
ben daha önce böyle bir kitapla karşılaşmadım. Çizgi roman okuyup
da asla kitap okumayan çok insan var ya
da tam tersi. Umarım
bu insanlar bir şekilde Zehir’le tanışırlar
ve düzyazının da çiz-

gi romanın da bir arada, bir hikâye anlatmak için ne kadar harika yollar olduğunu görürler.
Zehir, düzyazı ve çizgi romanı
birleştirdiği gibi fantastik dünya ile
gerçek dünya arasında da bir bağ kuruyor… Bu birleşim hakkında neler
söylersiniz?
Bence fantastik hikâyeler, gerçek
dünyada geçiyorsa daha korkunç oluyor. Bu korkunç yaratıkların gelip sizi
alabileceğine inanmaya başlıyorsunuz. Zehir’de, fantastik dünyamın gerçek dünyadaki etkilerini göstermek istedim: hafızaları silinen çocuklar, çocuklarını kaybeden yaslı anne babalar.
Bütün bu fantastik hikâye aslında gerçekliğin bir yansıması. Dolayısıyla onu
oturma odalarına ne kadar sokarsanız
o kadar hissedilir.
Zehir’de görsel bir anlatım şekliyle çalışmak sizi nasıl etkiledi?
Bazen yirmi sayfada anlatacağınız
bir kavgayı, çizgi romanda on sayfaya
sıkıştırmak güzeldi. Bu durum, düzyazı kısımlarındaki anlatımımı değiştirmedi. Her zaman görsel ve macera
odaklı bir tarzım olmuştur. Ama fikirlerimin sayfa üzerinde hayata geçmesini görmek çok ilginçti.
Zehir’in yaratım sürecinden bahseder misiniz biraz da? Kitabın çizeri Dan Chernett ile nasıl bir ortak çalışma izlediniz?
Aslına bakarsanız Dan’le çok fazla
irtibatım olmadı. Ben ona çizgi roman
kısımlarının metinlerini yolladım, o
da bana taslakları gönderdi. Ben yorumlar ve değişiklikler yaptım, Dan
sayfaların son halini çizdi. Canavarlar ve karakterler hakkında aynı çizgide şeyler düşünüyorduk.
Sizce, Zehir’in genç okuyucu tarafından bu kadar beğenilmesinin
sebebi nedir? Böyle bir başarı bekliyor muydunuz?
Bunu gerçekten beklemiyordum.
Bence çocuklar Zehir’i sevdi çünkü
dilimiz ya da kültürümüz ne olursa olsun, bu kitap hepimizin paylaştığı temel korkulara dokunuyor. “Bu maili
on kişiye göndermezseniz, yirmi dört
saat içinde yüzü olmayan bir kız sizi

uykunuzda boğazlayacak!” ya da bunun gibi şeyler söyleyen e-postaları bilirsiniz. Bu gülünç, ama insanlar hâlâ
bu mailleri gönderiyor, çünkü biraz
da olsa korkuyorlar. Sırık Jacke böylesi
bir batıl inancı temsil ediyor.
Korkunç bir hikâye nasıl yazılır?
Herhangi başka bir hikâyeden farkı yok. Neyse ki, çok kolay korkmam.
Yazarken hiç korkmam, çünkü sonra
ne olacağını biliyorum.
Zehir, ilk gençlik çağındaki çocukların aileleriyle paylaşamadıkları
dünyalarını, duygu, düşünce ve davranışlarıyla birlikte ortaya koyuyor.
Bu dünyayı nasıl yakaladınız?
O yaşta olmanın nasıl bir şey olduğunu hatırlıyorum. Okul bahçesinde,
yasak korku filmlerinin video kasetleri ya da bulunamayan çizgi romanlarla
ilgili her türlü söylenti dolaşırdı. Anne
babalar ve öğretmenler bu tarz şeylere
aldırmazlardı. Çünkü söyleseniz bile,
kimse size inanmazdı.
Zehir’in kahramanlarından bahseder misiniz? Onları nasıl kurguladınız?
Karakterleri yaratırken, genelde tanıdığım insanlardan parçalar alırım ve
onları bir araya getiririm. Bazı karakterlerin ise nereden çıktığını bilmiyorum. Seth’in alaycı ve kuşkulu davranışları benim o yaştaki halime benziyor. Ama ben onun yarısı kadar bile
atletik ve inatçı değildim.
Orta sınıf İngiliz aileleri, hayatı ve dünyayı anlamaya çalışmayan,
heyecanını ve merakını yitirmiş insanlar… Tanımladığınız hayat günümüzde tüm dünyada çok yaygın. Çocukları daha şüpheci ve cesur olmaya
teşvik ettiğiniz söylenebilir mi?
Temel olarak evet. Ben de böyle bir
dünyada büyüdüm. Ben şanslıydım, az
da olsa dünyayı keşfetmek için fırsatım oldu. Ama çocukluğumda tanıdığım insanların çoğu hâlâ orada yaşıyor
ve başka ülkelerdeki İngiliz tatil köylerine gitmek dışında hiç seyahat etmediler. Dünya hakkında, gazetelerde
okuduklarını ve televizyonda gördüklerini saymazsak, neredeyse hiçbir şey
bilmiyor olmaları çok hüzünlü. Kon-

forlu yaşamlarımızın dışına çıkmak
korkutucu ve bazen tehlikeli olabilir.
Ama buna her zaman değer. Ben de
Seth gibiyim. Ben de Zehir’e giderdim.
Yazma sürecinde, gençler için
bir roman yazdığınızı dikkate aldınız mı? Zehir, yan anlamlarıyla, yetişkinler tarafından da çok sevilecek
süslü bir hikâye çünkü...
Bence okuyucu kitlenize hitap etmeniz çok önemli. Ben de Zehir’in
içindeki temaların onu okuyacak yaş
grubuyla bağlantılı olmasına çalıştım.
Ama fantastik ve korku, çocuklar ve
yetişkinler arasında kolayca el değiştiren türler, çünkü asla yok olmayan çok
temel duygularımıza hitap ediyorlar:
farklı bir yere kaçma arzusu ve korku.
Bütün kitaplarda, hatta çocuk kitaplarında bile, yetişkinler çocuklardan
farklı şeyler görürler zaten.
Zehir’den de çıkış yok; en azından herkes için yok. Sizce bu biraz
kötümser bir durum değil mi?
Zehir’den güçlü, hızlı ya da yeterince zekiyseniz çıkabilirsiniz. Sırık Jacke herkese bir şans tanıyor. Aslında kitaptaki çocukların çoğu Sırık
Jacke’yi çağırdıklarında ne istediklerini bilmiyorlar. Bunu bir cesaret gösterisi olarak yapıyorlar. Ama bununla
başa çıkabilirseniz, Zehir ardınızda bıraktığınız dünyadan daha iyi bir yere
dönüşebilir…

Mine ERYAVUZ
Zehir
Chris Wooding
Çeviren: Gökçe Mine Olgun
Resimleyen: Dan Chernett
Desen Yayınları / 445 sayfa
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Çocuk hayallerini
kanatlandıracak iki kitap

Irmak ZİLELİ

Arrou-Vignod ile Jean Phillippe’in Rita ve Adsız ile Rita ve Adsız Okulda adlı resimli kitapları, resim
ve metin buluşmasının muhteşem bir örneği. Bir çocuğun köpeğiyle kurduğu düşsel dünyada sözün
yetmediği alanlar sade, ancak göz alıcı çizgilerle anlatılıyor.
Basit çizgiler. Metinle kol kola girmişler. Hatta ondan da ötesi. Metni
tamamlıyorlar. O çizgileri görmeden
okuduğunuzda, bir şeylerin eksik olduğunu seziyorsunuz. Öykü tümüyle
metne yüklenmemiş de, sorumluluk
resim ve metin arasında pay edilmiş
sanki. Aslında pay etmekten öte, resim metnin anlattığına yeni bir boyut
katıyor. Nasıl mı? Bu sorunun yanıtını vermek için önce Rita ve Adsız’dan
söz etmeliyiz.
Rita biraz aksi bir kız sanki. İnsan doğum gününde bile yüzünü asıyorsa, bu yargıda bulunmaya hakkımız var demektir. Evet, Rita basbayağı aksi bir kız. Adsız’la arkadaş oluncaya kadar. Adsız kim? Rita’nın homurdana homurdana kurcaladığı bir yığın
hediye paketinin arasından sıyrılıp en
birinci konuma yükselebilen bir yavru
köpek. Evet, Rita onca hediyeye burun
kıvırırken Adsız karşısında yelkenleri
suya indiriyor. Gerçi yine de aksilenmeyi ihmal etmeden…
AFACAN BİR KÖPEK
Daha ilk tanışma anında evin orasından burasına sıçrayan, hoplayan
ve hatta kaçmaya yeltenen ‘hediye
paketi’nin ardından koştururken tehditler savuruyor küçük kız: “Geri
gel hediye, yoksa seni
fena yaparım!” Rita ile
Adsız’ın tanışmalarının anlatıldığı ilk kitapta, Adsız’ın isminin nasıl konulduğunu da öğreniyoruz. Ve
işte bu sırada resim,

metne eşlik etmenin bir adım ötesine
geçiyor, Rita’nın düşüncelerinin içine
girip onları canlandırıyor.
Bizim aksi kız, köpeğine Çorap ismini koymayı mı düşündü; çamaşırda
asılı bir çorabın içine yerleştirilmiş zavallı bir köpekçik beliriyor resimlerde.
Bir diğer seçenek olarak Paspas ismi
belirdiğindeyse; Rita’nın eline ucunda
köpeğin bedeninden yapılma bir paspasın olduğu sopayı tutuşturuyor çizerimiz. Hayalimizi kanatlandırıyor…
KONUŞAN RESİMLER
Birine verdiğimiz ismin onun ‘cismini’ de belirleyeceğini duyuruyor!
Birinci kitabın sonunda canciğer kuzu
sarması oluyorlar Rita ile Adsız. Ama
Adsız’ın biraz ‘cool’ bir köpek olduğunu belirtmeliyim. Bizim aksi kızı da
böylesi paklardı ancak!
Gelelim ikinci kitaba. Rita ve Adsız
Okulda ismini taşıyor bu ikinci öykü.
Öğretmen sınıfa oyuncak getirilmesini yasaklamış, ama bildiğiniz gibi Adsız bir oyuncak değil. Üstelik okul çantasına rahatlıkla sığabiliyor.
Rita öyle çok seviyor ki arkadaşını,
ondan ayrılmayı hiç istemiyor. Adsız
da bir o kadar memnun çantadaki yolculuğundan. Ama o Rita’dan da yaramaz. Çantanın içinde duracak göz var
mı onda? Ve bu öykünün aktarımında
da resim metni taçlandırıyor. Yalnızca
yazılanları okusanız emin olamazsınız
olup bitenden. Metin ipuçlarını vermekle yetiniyor. Yalnızca metne bakacak olursanız, sanırsınız ki Adsız tüm
gün çantanın içinde uslu uslu oturdu.
Büyük yanılgı! Resim dersinde
Rita’nın resmini karalayan kim o
halde? Peki, jimnastik saatinde piramit kuran küçüklerin
devrilmesine sebep olan?
Yemek saatinde
Rita’nın tabağındakileri yürüten? Metin bu
konuda bilgi

vermiyor bize, çünkü olanları Rita’nın
gözünden anlatıyor. Rita her şeyden
habersiz, ama çizer bize işin gerçeğini söylüyor.
Deminki soruların yanıtları resimde. Resim kâğıdının üzerindekiler karalama değil, düpedüz ayak izi! Üstelik bir köpekten başkasına ait olamayacak izler, kırmızı patiler! Piramit yapan çocukları arkadan ittiren de aynı
köpekten başkası değil, bakın resmin
arka planında firar eden bir köpek var.
Şu durumda üçüncü soru hepten anlamsızlaşıyor. Rita’nın tabağındakileri yürüten de tabii ki bizim Adsız. Şu
duvarın arkasına saklanıp tıkınan da o
değil mi?
Öykünün sonunda Adsız’ın neden
bu kadar yorgun olduğunu bu resimleri görenler anlayabilir ancak. Metinle
yetinenler ise, yemeği yürütenin, resmi karalayanın, piramit kuran çocukları arkadan ittiriverenin Adsız olduğunu bilmeyecekleri için, küçük köpeğin eve döndüğünde neden bu kadar
yorgun olduğuna bir anlam veremezler. Tıpkı Rita gibi…
Rita ile Adsız’ı sevdim ben. Özellikle tereyağından kıl çeker gibi yaramazlık yapmayı becerebilen Adsız’ı.
Bana öyle geliyor ki Rita’nın ondan öğrenecek çok şeyi var!
Rita ve Adsız Okulda
Arrou-Vignod / Jean Phillippe
Resimleyen: Olivier Tallec
Çeviren: Işıl Ezgi Çelik
Tudem Yayınları / 24 sayfa

Masallar diyarında fare
arayan bir kedi!

Aslı TOHUMCU

Feridun Oral, tanıdık ustalığıyla kaleme aldığı Benekli Faremi Gördünüz mü? adlı resimli kitabında
sadece çocuklar için değil yetişkinler için de masal dünyasının sihirli kapısını aralıyor. Masal
kahramanları arasında benekli faresini arayan bir kediye rastlarsanız bu sizinki de olabilir!
Bilmem şimdiki çocuklar nasıl yaşıyor çocukluklarını! Benimki bazı açılardan pek tadına doyulmazdı. En güzel anlarım, rahmetli Mehmet dedemle babaannemin Bursa, Gazcılar’daki
küçük, sobalı evinde yaşanmıştır. Dedem evden bakkala gidişini bile büyük
bir macera olarak öyküleme yeteneğine sahip renkli, benzersiz bir adamdı. İki dudağının arasından çıkan bütün öyküler hep matrak, canlı ayrıntılarla dolu ve merak uyandırıcı olurdu. Kimi zaman mahallenin demir ustasını ya da ‘kesme şekerler’ adını verdiği bekâr kız kardeşleri, kimi zaman
bir kuruşu ya da bir kuşu konu alırdı
bu öyküler; dünyamızda ne varsa, ne
olmasını arzu ediyorsa dedem o gün.
Bu öykü fasıllarında, babaannemin ev
yapımı vişneli gazozuyla şekerli böreği ya da ayranla pırasa böreği, çerezler, küçük küçük doğranmış meyveler
eksik olmazdı. O evde çok şeyin yokluğunu hissedebilirdi insan, ama bir
çocuk, hikâyeleri ve lezzeti kesinlikle
aramazdı.

Feridun Oral’ın, pamuk tüylü, kara
benekli bir yavru kediyi ezbere bildiğimiz masallar arasında dolaştırdığı resimli kitabı Benekli Faremi Gördünüz
mü?’nün kapağını kapattıktan sonra
bunlar geçti aklımdan. Ancak sanmayın ki hüzünle, aksine bir bayram
sevinciyle. Kedinin adı bizim evdeki
kaplanınkiyle aynı; Zeytin! Feridun
Oral’ın Zeytini’nin de hafta sonları en
büyük eğlencesi büyükannesiyle dedesini ziyaret. Onun ikramları ciğerli
çörek ve süt tabii, dinlediği ise Hansel

4

ve Gretel’den Pamuk
Prenses’e bütün klasikleşmişler. Zeytin minik,
kırmızı benekli faresiyle büyükannesinin tatlı
kucağında
uyuyakalıyor ve hikâye bu ya,
rüyasında benekli faresinin kaybolduğunu
görüyor.
MASAL ÜLKESİNDE
Dedesi ona en son
Hansel ve Gretel’i okuduğundan olacak, faresini orada düşürdüğünü düşünüyor ve ver elini kötü cadı diyerek
masalın içine giriyor. Kara kazanında
ıspanaklı muhallebi (ha ha, gerçekten korkunç!) pişirmekte olan cadı
Zeytin’i, Karga’yla Tilki’ye yönlendiriyor. (Bu arada arka fonda, cadının
evinin penceresinden bakan bir oğlan
çocuğu var ki, şapkamı çıkarıyorum Feridun Oral’a!) Karga’ya istemeden tilkilik yapan Zeytin oluyor ve Karga fareyi görmediğini söylerken kaptırıyor
peyniri Tilki’ye. Pamuk Prenses’in yatakları toplarken bir fare görüp çığlığı
bastığını söylemek düşüyor Tilki’ye
de.
Pamuk Prenses’i görme şerefine
erişemesek de, ağaçların arasına dağılmış mantar toplayan yedi cücelerden biri, bu ahir ömürlerinde sadece
benekli mantar gördükleri bilgisini
veriyor ve Fareli Köyün Kavalcısı’na
havale ediyor Zeytin’i. Kavalcı da fareler de, benekli bir fare fikrine şaşırıp
devam ediyorlar yollarına. Bu noktada
yazarın, kötü kurtun büyükanneyi midesine indirmesini yüreğinin elvermediği bir Kırmızı Başlıklı Kız masalına
geçiyor Zeytin’cik. Zeytin tam Kırmızı
Başlıklı Kız’la beraber sepeti kapan
kurdun peşine düşecekken, baykuşun
teki, Pinokyo’nun kucağında şüpheli
bir şey taşıdığını haber veriyor. Ama
bu şüpheli şey de, Pinokyo’nun yalan
söyleye söyleye uzamış burnu çıkıyor.

Neyse ki Pinokyo doğruyu söyleyince burnu
normale dönüyor.
Zeytin’in benekli
faresinin nereden çıktığını iyisi mi söylemeyeyim, sürpriz olsun!
Ama Oral’ın masallara
küçük yorumlar katarak onları bazen yeniden yazarken yeni okumalara da davet eden
hikâyesi çok keyifli.
Oral’ın Tilki’nin suratına kondurduğu ters bakışa (Zeytin avıyla arasına
giriyor sandığı için), Baykuş’un suratının ortasına yerleştirdiği kaytan bıyığa
diyecek yok! Şahane! Zeytin’in, kedilerin ezeli yemi farelere bakışındaki
sevecenlik ya da Pinokyo yorumu (ve
kırmızı üstüne papatya desenli gömleği) gibi diğer ayrıntılar da sanırım
çocukların gözünden kaçmayacak güzellikler arasında.
Dedemle babaannem çekip gitti,
giderken benim için babama bir avuç
akide şekeri ve cilli şıkırtılarını andıran gülüşler bırakmışlar. O şekerden
bir parça Feridun Oral’a ayırıyorum,
resimli kitap işini ciddiye alan, çalakalemlikten uzak, güzel bir hikâye anlattığı ve her zamanki gibi görsel açıdan
da bir sanat eseri yarattığı için. Gülüşlere gelince, kendisi zaten yeterince
dağıtıyor kitaplarıyla…
Benekli Faremi Gördünüz mü?
Yazan ve resimleyen: Feridun Oral
Yapı Kredi Yayınları / 36 sayfa
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Bir musibet,
bin nasihatten iyiymiş!

Mine ERYAVUZ

Hepimizin çocukluğundan kalan bir La Fontaine masalı vardır. Fransız ustanın çocuklara
hayvanların dünyasını alegorik sembollerle anlattığı fabllardan on iki tanesi, artık her fablını farklı
bir çizerin resimlediği çizgi romanıyla karşımızda… Yeni ciltler de yolda!
17. yüzyılda yaşamış La Fontaine adlı bir masalcının hayatlarımızda ne kadar önemli bir
yeri olduğunu hiç düşündük
mü? Dönemin toplumsal ve siyasi arenasına göndermelerle,
krala ve sarayına yönelik hiciv
ve taşlamalarla süslü bu masallar,
içerdikleri öze indirgenmiş hayat
bilgisiyle de farklı kuşakların ortak belleği haline geldi yüzyıllar
boyu.
Çocukluğumuza doğru
girişeceğimiz bir arkeoloji
kazısında,
karşımıza
hayvanlar
âleminden simalar çıkması pek muhtemeldir. İşte La Fontaine, yarattığı
‘hayvanlık komedyası’ ile hiç zorlamadan ve karşılığında bir şey beklemeden hayata dair bir bilgelik sunmuştur
bile. Aslında her şeyi biliyoruz da, büyüdükçe unutuyor muyuz?
BİLGELİK ÇEŞMESİ
Yoksa rahatça hata yapabilmek için
o bilgileri hafızamızın derinliklerine
atıyoruz da, belli başlı durumlara düşmekten mi alıkoyamıyoruz kendimizi? Düşünün ki aslında, çok önceden
yaşayacaklarınıza karşı uyarılmaktasınız. Ancak, başkalarının hatalarından,
daha iyimser olmak gerekirse, deneyimlerinden ve yaşanmışlıklarından
konuşmak kolaydır. Uyarılar ise genelde işe yaramaz. Siz de bilirsiniz ki, bir
musibet, bin nasihatten iyidir.
Bu yüzden, bu şiirsel hikâyecikler,
çocukken önümüzde uzayıp giden yaşam yolculuğumuzda durup da düşüneceğimiz anları imlemektedir bize:
Siz hiç şarkı söylemeye çalışırken,
peyniri ağzınızdan düşürmediniz mi?
Ya da çok güçlü düşmanlarınızı yenip
de, küçücük bir tanesi tarafından yere
serildiğiniz olmadı mı hiç?
Peki, güvendiğiniz biriyle kuyuya
indiğinizde ve orada yalnız kaldığınızda La Fontaine’i anmadınız mı? Belki
de birçok kere… La Fontaine fablları,

yazarın adının anlamına da yakıştırma
yapmak gerekirse bir bilgelik çeşmesi.
Bu çeşmeden akan, öyle bir su ki tadı
damaklarda kalıyor. Sen çok yaşa La
Fontaine!
DOKUZUNCU SANAT
İşte, La Fontaine masallarının çizgi roman haline getirilmesi, tam da
böylesi bir hikâyenin, sanatçı elinden
çıkma yorumu. Belçika menşeli eseri
ortaya çıkaranlar, çocukluklarında,
Fransız edebiyatının en önemli eserlerinden biri sayılan La Fontaine masallarıyla elbette ki, daha sıkı fıkı bir ilişkileri olan insanlar. Kitabın hikâyesi
bir yemek masasında başlıyor. Sözü,
kitabın çizerlerinden biri olan Jean
Luc Masbou’ya bırakmak istiyorum:
“Hepimiz okulda bu metinleri ezberledik. Şimdi hafızamız onları yeniden
hatırlamamıza imkân vermiyor. Ama
bir masalcının, yemeğin ortasında ayağa kalkıp size bir açıklama yapmasıyla
her şey aydınlanıyor. Siz de bir anda
masalcı olmak istiyorsunuz. Kalemi
ve boyaları alıp bir tarla faresine veya
bir leyleğe hayat vermek, bu harika
metinleri yeniden keşfetmek istiyorsunuz.” Masalların her biri farklı çizerler
tarafından çizgi romana uyarlanıyor.
Ve paylaşma arzusu da bunu takip ediyor...
Çizerler, bir anlamda La Fontaine’in hayalini de gerçekleştirmiş olu-
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yorlar. Çünkü bir arkadaşının
önerisiyle, La Fontaine kendisi
de masallarını resimlemeyi deniyor. Ancak istediği sonucu
alamıyor. Dönem için çok yenilikçi olduğundan olsa gerek, La
Fontaine’in çizimleri hiç beğenilmiyor ve kralın huzuruna çıkmayı başaramıyor.
Belki de çizgi roman, o zaman doğacaktı! Kim bilir? Neyse
ki zaman değişti. Ve artık ‘dokuzuncu sanat’ olarak nitelendirilen çizgi romana geç de olsa
itibarı teslim ediliyor. Çizgi roman
da, her şeye imkân tanıyan farklı anlatım biçimlerini doğuruyor. Kanıtı,
çizgi roman olarak hazırlanmış La
Fontaine’den Masallar* adlı eser.
Hazırlayıcılarının
tamamının
kendinden bir şeyler kattığı, renkli çizimlerle dolu bir çalışma. Muzip
bilgelikleriyle yüzyıllardır hayal gücümüzü besleyen bu masallar, aslına
tamamen sadık kalınarak hazırlandı.
Ortaya çıkan sonuç ise dikkate değer.
Bu neşe ve coşkuyu paylaşmak için
La Fontaine’i bir de çizgi romanından
okuyun, okutun!
La Fontaine’den Masallar
Jean De La Fontaine
Resimleyen: Jean Luc Masbo
Turf-Michel Plessix Mazan
Çeviren: Gökçe Mine Olgun
Desen Yayınları / 48 sayfa
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Ben yazsaydım

Almıla AYDIN

Çocukluğun ilk macerası…
Gezgin Dedektifler ile Huysuz, Sakar ve Yalnız Bay Kuş serilerinin sevilen genç yazarı Almıla Aydın,
ben yazsaydım dediği çocukluk kitabı 80 Günde Devriâlem’i anlattı... Hayal gücünün ve cesaretin
sonsuzluğunda çıkılan çocukluğun bu ilk yolculuğu, dünyanın ve maceranın kapılarını aralıyor.
İlkokul çağındayken okuduğum
yüzlerce kitap arasında beni çok etkileyen, yıllar geçse de unutamadığım kitaplar oldu. Aslında itiraf etmek gerekirse, sayısı pek de azımsanacak gibi değil. Hatta büyük bir utanmazlıkla (!) aralarına unutamayacağım yeni kitaplar eklemeyi de kendime iş edindim! Yani liste kabarmaya
devam ediyor. Yine de en sevdiğim
yazarlardan biri olarak Jules Verne
tahtını hep korudu, onun 80 Günde Devriâlem adlı kitabı da… Üstelik karton kapaklı değil, ciltli versiyonuyla ve tahminen otuz senenin
ardından artık yer yer sararmış sayfalarıyla…
XIX. yüzyılda yaşamış ve tartışmasız bir şekilde hayranlığımı kazanmış Jules Verne, bana hayal gücünün sınırsızlığını gösterdi, dersem abartmış olmam. Kimi kitaplarını okurken, onun aslında zamanda yolculuklar yaptığına, geleceği ziyaret ettikten sonra o müthiş kitapları yazdığına dair bir inanca kapıldığımı çok net hatırlıyorum. Hatta bazen
kitaplarda yaşananların aslında gerçek
olduğuna da inandım.
HİNDİSTAN YOLUNDA!
80 Günde Devriâlem’i okurken de
böyle düşünüp düşünmediğimi bilmiyorum. Ama bugünkü seyahat tutkumun nedenlerinden biri de belki bu
kitaptır, diye aklımdan geçirmeden
edemiyorum. Kararlı olduktan sonra
dünyanın diğer ucuna gitmek aslında
işten bile değil!
Kitabın kahramanı İngiliz centilmeni Bay Fogg’un, servetinin yarısını
ortaya koyup arkadaşlarıyla bir iddiaya girerek, yardımcısı Passepartout’yla
(bu isim nedense gözüme eğlenceli
görünüyor) birlikte dünyanın çevresini seksen günde dolaşmaya kalkışması, bana daha o yaşlarda, plansızca bir
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maceraya atılarak dünyayı dolaşmanın
nasıl da müthiş bir duygu olabileceğini
düşündürmüştü. Buharlı gemiden trene ve hatta file bile binerek yaşadıkları heyecanlara ben de ortak olmuştum.
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Ülkeler değiştikçe, yaşam şekilleri
de değişmişti. Kitabın kahramanlarıyla birlikte daha önce nerede olduklarını bilmediğim, hatta adlarını bile duymadığım Kalküta, Yokohama, Şangay
gibi yerlere ve dünyanın diğer farklı köşelerine sürüklenmiştim. Bu yaşımda böylesine bir yolculuğa çıkmaya cesaret edebilir miyim, emin değilim. Ancak o zamanlar kitabın kahramanlarından biri olabilmek için can
attığım kesindi.
Üstelik bir banka hırsızı olduğundan şüphelenip Bay Fogg’un peşine
düşen Scotland Yard dedektifi yüzünden, kitabın polisiye bir yanı da vardı.
Bu kovalamaca yalnızca heyecanın dozunu arttırmakla kalmıyor, kitaba eğlenceli bir hava da veriyordu. Dedektif,
yolculuk boyunca Bay Fogg’u tutuklamak için uğraşıyordu. Ben ise başlarını dertten nasıl kurtardıklarını gördükçe seviniyordum.
Bu arada, yolculuk sırasında bir

kadını kurtararak kendileriyle birlikte
kaçmasını sağlıyorlardı. Böylece Bay
Fogg centilmen yanını da gösteriyordu. Ancak tam zamanında Londra’ya
varmak üzerelerken, dedektif, Bay
Fogg’a zaman kaybettiriyor ve beni
sinir ediyordu. Böylece Bay Fogg iddiayı kaybediyordu. Benim yüreğim ağzıma geliyordu; tam rahat bir
nefes alacakken yıkılıyor, böyle bir
sonu kabullenmek istemiyordum.
Ama neyse ki kitap kötü değil, hoş
bir sürprizle son buluyordu. Passepartout saat hesabında hata yaptıklarını ve aslında dünya turunu zamanında tamamladıklarını ortaya çıkarıyordu.
HIZ ÇAĞINDA DEVRİÂLEM
Böylece son saniyede Bay Fogg
iddiayı kazanmış oluyordu. Üstelik
yalnızca iddiayı kazanmakla kalmıyor, kurtardığı kadına âşık oluyor ve
onunla evleniyordu. Sıkı bir macera,
polisiye ve gezi kitapları okuru olarak,
80 Günde Devriâlem benim için hâlâ
biçilmiş kaftan! Çünkü içinde bana hitap eden her şey var ve yazıldığı şekliyle harika bir kitap.
Eğer bu kitabı ben yazmayı deneseydim, San Fransisco’ya gelmişken
Sacramento’ya da uğramaya kalkar;
yol üstündeki yerlerde gerekli gereksiz
oyalanır, her şehirde kenarda köşede
kalmış dükkânlara dalar, sık sık yol ve
bolca zaman kaybederdim. Sonuç olarak o günün şartlarında devriâlemi kesinlikle seksen günde tamamlayamazdım –ki bugünkü hız çağının şartlarında bile tamamlayabileceğim şüpheli görünüyor!
Bu durumda bana düşen, 80 Günde Devriâlem’in ve Jules Verne’nin diğer tüm kitaplarının tadını çıkartmak;
bir de elbette bana kattıkları için bu
büyük yazara minnet duymak.
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Uygarlık, insan, ekoloji ve
masalların gücü…

Zarife BİLİZ

Seza Kutlar Aksoy, Tomurcuk ve Pembe Kedi Altın Peşinde ile Şeker Kız ve Büyülü Elma’da modern
ve küresel bir köye dönüşen dünyada iklim değişikliklerinin yol açtığı doğal felaketlere ve insanları
siyanürle altın avcılığına çıkaran hilekâr zekânın ardındaki tehlikeye işaret ediyor.
Her şeyin değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Hem de çok büyük bir hızla.
Dünya hızla değişiyor. Değişen dünyayla birlikte insanların dillendirdiği
sorunlar da. Belki çok temelde insanın, insanlığın sorunları hep aynı kalıyor. Ekmek kavgası. Yaşama, üstelik
insanca yaşama arzusu. Özgür bir şekilde, eşitlik içinde, adaletli bir dünyada kardeşçe yaşama arzusu. Yani Fransız Devrimi’nin ‘eşitlik, özgürlük, kardeşlik’ sloganından bu yana, bir anlamda, dünya üzerinde yeni bir şey yok
söyleyebileceğimiz, yeni bir şey yok talep edebileceğimiz.
Ama birkaç noktaya daha yakından bakmadan edemiyor insan; mesela bu taleplerin temellendiği yeni
alanlar üzerine. Bugün dünya üzerinde bir buçuk milyar insan içilebilir temiz suya sahip değil. Her gün
çoğunluğu çocuk ve yaşlılardan oluşan 14 ile 30 bin arasında insan temiz suya ulaşamama kaynaklı önlenebilir hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Hâlbuki su insanın en
temel ihtiyacı. İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin 3. maddesi “Herkesin
yaşama hakkı vardır” der.
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Hâlbuki insanların içilebilir temiz
su bulamadığı bir dünyada hangi yaşama hakkından bahsedebiliriz? İçinde
bulunduğumuz yirmi birinci yüzyılda,
içebileceği suya ulaşamayan bir insanın bu taleplerini, eşitlik mücadelesini hangi temelden başlatmak zorunda
kalacağını düşünmek bile istemiyor
insan. İnsanların herhangi bir bilgiyi
ya da istediği miktarda parayı birkaç
saniye içinde dünyanın öbür ucuna
gönderebildiği bir çağda bebeklerin
susuzluktan öldüğüne inanmak istemiyor.
AKLIN ARAÇSALLAŞMASI
Ama Fransız Devrimi’nden beri
dünya üzerinde özünde değişen pek
bir şey yok dediysek de aslında değişen, hem de çok kötü yönde değişen,
insanlığı, hatta artık bütün dünyayı tehdit eden çok önemli bir tehlike
var. O da küresel ısınmadan, küresel
ısınmaya sebep olan teknolojik gelişme düzeyinden ve o teknolojinin kullanılma biçimleriyle, saiklerinden başka bir şey değil. İnsan en önemli silahı
olan aklını kendi varlığını tehdit edebilecek bir noktaya gelmek için kullandı.
Hâlâ aynı yolda devam ediyor.
Daha çok para kazanmak için toprağı siyanürlemeye, çevreyi talan etmeye, insanları içilebilir sudan, yenebilir
yiyeceklerden mahrum bırakacak şeyler yapmaya, elimizdeki yegâne dünyayı yaşanamaz bir yere çevirmeye devam ediyor. Oysa Midas efsanesinden,
yüzyıllar önce öğrenebilirlerdi altının
yenmeyeceğini.
Üstelik olay boyutlanıyor, artık altının içilmeyeceğini, bir süre sonra soluyacak temiz hava bulamadığımızda
solunmayacağını da öğrenmesi gerekecek insanın. Küresel ısınmanın bozduğu iklim dengeleriyle ortaya çıkan
kasırgalar, seller en çok yoksulları vuruyor belki, ama doğa bu, zengin yoksul ayrımı yapmıyor önüne gelince.

Küresel ısınmanın yol açtığı çölleşme, açlığı ve susuzluğu peşinden getirdiğinde, buzulların erimesiyle sular altında kalan yerlerde insanlar -balık olmadıklarından- zinhar yaşayamadıklarında, insanlar sırf yaşayabilmek için
yer değiştirmek zorunda kaldığında,
kitlesel iklim göçleriyle herkesin keyfi bozulacak, hatta yerlerinden yurtlarından olanlar kadar onları karşılayanların da. Dünya bu, insan evrenin
bir parçası, ne kadar unutmuş olsa da,
Afrika’da kanat çırpan bir kelebeğin
yarattığı esinti dünyanın öteki ucundaki insanı da etkiliyor, istese de istemese de, kısa ya da uzun erimde.
ALTIN YENİR Mİ?
Gidişatın korkunçluğunu görüp
buna dur demek için ne kadar az şeyin yapıldığının farkında olanlar doğal
olarak endişeleniyor, dünya için, kendileri ve sevdikleri için, henüz doğmamış bebeler için. Dünyanın ahvali böyle. Kırmızı Şapkalı Kız’ın Kurt’u,
ormanda yerli yerinde bekliyor yani,
ama orman biraz değişti, Kurt da.
Doğruyu söylemek gerekirse ne kurt
kaldı ne orman, ama kurdun kötücül
ruhu, tehdidi hâlâ orada.
Örneğin Seza Kutlar Aksoy’un kitaplarında bu kurt, diyelim, cennetten
bir köşe olan Vermama’da siyanürle alTomurcuk ve Pembe Kedi Altın Peşinde
Seza Kutlar Aksoy
Resimleyen: Ferit Avcı
Tudem Yayınları / 88 sayfa
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tın arayan bir altın madeninin
müdürleri olarak çıkıyor karşımıza. Kırmızı Şapkalı Kız’ın geçirdiği değişim ise daha boyutlu. Kırmızı Şapkalı Kız altının yenmeyeceğini bilen köylülerin direnişinde kolektif bir kimlik kazanıyor. Köylerinde altın bulunduğunda zengin olacaklarını söyleyen
şirket yetkililerine, “altını
siz bulacaksanız peki biz nasıl zengin olacağız” diye soracak kadar akıllı, kendi güçlerinden başka hiçbir şeye güvenemeyeceklerini anlayacak denli cesur ve bilgeler.
Seza Kutlar Aksoy hayata ve çevreye bu insan merkezli duyarlılıktan
baktığından, üstelik dünyanın gidişine dair ciddi biçimde endişelendiğinden olsa gerek, kitaplarını bu izlekler
üzerine kurmuş. Şeker Kız ve Büyülü
Elma’da meyve sevmeyen bir kız çocuğunun hormonsuz bir elmayla hesaplaşmasıyla başlayan macera, Ege’nin
tarihi coğrafyasına kadar uzanıyor. Şeker Kız’ın, hormonlara ve hormonlu
meyve sebzelere dair bilgilenip bilinçlenmesiyle devam ediyor.
Keza, Tomurcuk ve Pembe Kedi Al-

tın Peşinde’de ise altının yenip içilmeyeceği, hayatta altından çok daha değerli şeyler olduğu mesajı, Tomurcuk
ile Pemboş’un maceralarındaki çeşitli
dolambaçlı yollara eşlik ediyor. Bunu
yaparken yazar Pamuk Prenses ve
Süpermen’i olağan evrenlerinden çıkarıp başka maceralara sürmüş. Öyküsüne konuk etmiş. Yedi Cüceler meydanda yok, Kötü Kraliçe ise Süpermen uzmanı bir akademisyen olduğu iddiasında. Tomurcuk, Yedi Cüceler’in yerine dağlara altın aramaya gittiğinde ise
köylerinde siyanürle altın aranmasına
karşı direnen köylülerle karşılaşıyor.
Dediğim gibi maceralar biraz dolambaçlı. Ben şahsen eski Pamuk

Prenses’i aramadım desem yalan olur
bu yeni Pamuk Prenses karşısında, üstelik cücelerin boşluğu da doldurulur
gibi değil. Umut edelim de, çocuklarımızın Pamuk Prenses’in içinde
yaşadığı ormanı gözlerinde canlandırmayı beceremeyecekleri,
orman denilen şeyi sadece kitaplardaki resimlerden tanıyacakları
kadar ileri gitmeyiz bu çılgınlıkta. Umut edelim de geleceğin büyükleri olarak onlar bizden daha
çok inansınlar altının yenip içilemeyeceğine…
Şeker Kız ve Büyülü Elma
Seza Kutlar Aksoy
Resimleyen: An-Su Aksoy
Can Çocuk / 80 sayfa

OKAHA’nın teki,
bir İİĞH ile karşılaşırsa...

Çağlayan ÇEVİK

Alman yazar Cornelia Funke’nin Hayalet Avcıları serisinin ilk kitabı Kilerde Kim Var?, eski bir
konakta yaşayan ve başı kötü ruhlarla derde giren sevimli bir hayaletin maceralarını mizah dozu
yüksek bir dille anlatıyor. Hayalet avcılığına meraklı küçükler için!
Hayaletlere inanır mısınız? Hemen cevap vermeyin, çünkü içinizden
“Daha neler artık!” dediğinizi duyar
gibiyim. Şu an ben de, “Yok öyle bir
şey,” diyor olsam da bir dönem ciddi
korkulara sahiptim. Hele ilkokul dördüncü sınıfta iken, giriş katının altında, her daire için ayrılmış özel bir
kömürlük bulunan eski bir apartmana taşınana kadar. Biraz sıradışı bir
mimariye sahip olan ve yan yana üç
apartman bloğundan oluşan binanın
bodrum katı, birbirine bağlanan koridorlara sahipti. Haliyle, daracık bir labirentin içinde kendinize ait kömürlüğe ulaşmak için yol alıyordunuz. Bu labirent kömürlük, karanlık, küf kokulu,
kömür kırıntılarının ve tozlarının iyice azalttığı oksijen miktarı ve basık tavanlı yapısıyla evin küçük çocuğu olarak kömür taşıma görevi verilen bana
korkulu anlar yaşatıyordu. Ailem bilmese de, o evden taşındığımızda en
mutlu olan kişi bendim sanırım…
Özelikle mahalle çocukları birbirlerine kömürlükte duydukları seslere, gördükleri hareketli gölgelere veya
benzer şeylere dair olaylar anlattıkça labirent kömürlüğümüz hepimizin hayatında daha da korkunç bir yapıya bürünüyordu. Söz konusu sesleri, hareketli gölgeleri veya birden patlayıveren ampullerin içimizde yarattığı sıkıntıyı yaşayanlardan biri de elbette bendim. Ailem, kömürü en hızlı çıkaran ben olduğum için bu görevi
bana verirken, kısa sürede işleri halletmemin sebebinin kömürlükteki hayaletlerden en kısa sürede kurtulmak olduğunu söyleyememem, bu zorlu görevin benden alınmasını engelliyordu haliyle. Kabul etmem gerekiyor ki
o evde yaşadığımız müddetçe ve özellikle kışın eve kömür taşıdığım sürece hayaletlere inanıyordum. Bu hayalet inancı sözünü ettiğim evden taşınana kadar var oldu bende. Tıpkı Cornelia Funke’nin sevimli kahramanı Tom
gibi…
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Mavibulut Yayınları tarafından yayınlanan Hayalet Avcıları serisinin ilk
kitabı Kilerde Kim Var?’da genç Tom,
kilerlerinde saklanıp insanları korkutan hayalet Hügo yüzünden korkulu anlar yaşamaktadır. Ortalığa bulaştırdığı balçık ve sürekli patlayan ampul yetmezmiş gibi, bir de evde başka kimse yokmuş gibi sadece Tom’a
musallat olmuştur Hügo. Bu sıkıntısını paylaştığı büyükannesi Tom’a, hayalet konusunda uzman arkadaşı Kimyon İnceruh’u tavsiye eder. Uzman bir
hayalet avcısı olan Kimyon İnceruh,
Tom’a hayaletlerle mücadele etmeyi
öğrettiği gibi, hayaletin nasıl avlanacağı konusunda bize de önemli bilgiler verir. Macera ilerledikçe öğreniriz
ki Hügo aslında basit bir OKAHA’dır.
Yani, Orta Karar Hayalet.
ORTA KARAR HAYALET
Bu hayaletleri avlamak son derece basit olduğu gibi, aslında ondan
çok daha korkunç hayaletler vardır ve
Hügo da, kendisinden daha korkunç
bir hayaletten kaçarak Tomlar’ın kilerine sığınmıştır. Manolya Sokak 23
numaradaki eski konakta yüz elli yıldır rahat bir hayalet yaşantısı süren
Hügo, bir gün onun yaşadığı eve musallat olan İİĞH yüzünden konağı terk
etmek zorunda kalır. Hügo’yu yerinden eden korkunç İnanılmaz İğrenç
Hayalet’lerden birisidir ve çok nadir
rastlanan obur İİĞH’lerdendir. Kahramanımız Tom ve hayalet avlamakta ona bildiği metotları öğreten Kimyon İnceruh, Hügo’ya dersini verdikten sonra, onu yüz elli yıllık yuvasından kovan İİĞH’i de avlamak zorundadır.
Basit bir OKAHA olan Hügo’yu,
Tom tek başına etkisiz hale getirecektir. Zira bunu yapabileceği bütün malzemelere sahiptir. Gerekli malzemeleri saymak gerekirse; sıcak su, ayna, kadın parfümü, yedek ayakkabılar ve en
önemlisi ise müziktir. Zira korkunç

İİĞH bütün konağa hâkim olmuş, ev
sahibi Kuruvasan Balparmak’ı da hayatından bezdirmiştir. Maceranın sonunda Tom, Kimyon Hanım, Kuruvasan Bey ve elbette hayalet Hügo el birliğiyle İİĞH’i etkisiz hale getirip yakalarlar ve onu bir kavanozun içinde SUSHABAM’a (Suçlu ve Saldırgan
Hayaletleri Barındırma Merkezi) teslim ederler. Bu büyük finalle, serinin
ilk kitabı sona erse de, aslında bu bir
başlangıcın hikâyesidir. Tahmin edeceğimiz üzere Cornelia Funke’nin bizimle tanıştırdığı Tom ve onun hocası olacak Kimyon İnceruh yeni maceralarda bambaşka korkunç hayaletleri
avlayacaklardır.
İlk macerayı sonlandırdıktan sonra aklıma iki şey geldi. Birincisi, keşke Kimyon İnceruh’un hayaletleri etkisiz hale getirmek için ihtiyacımız
olan malzemeler listesinin bir kopyası
da bende olsaydı. İkincisi ise, Tom ve
Kimyon Hanım benimle aynı mahallede otursaydılar ve kömürlüğümüzde
yaşayan korkunç hayaletleri birer birer
avlasaydılar. Bu sayede hiç korkmadan
kömürlükte istediğim kadar kalabilir, işlerimi rahatlıkla halledebilirdim.
Kim bilir belki de bugün bir hayalet
avcısı olarak yaşıyor da olabilirdim…

Hayalet Avcıları 1: Kilerde Kim Var?
Cornelia Funke
Çeviren: Fatih Erdoğan
Mavibulut Yayınları / 180 sayfa
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Engeli gör, üzerinden atla,
sonra çak bir beşlik!

Şiirsel TAŞ

Çocukların yetişkinlik yolunda karşılaştıkları kaygı, korku ve travma gibi kökleri gerçek sorunlara
dayanan psikolojik sorunlarının üstesinden gelme yöntemlerini aktaran başvuru kitapları, bu
korkuları ve olguları tümden ortadan kaldıramasa da onlarla başa çıkmanın yollarını öğretiyor.
sağlanabilecek değişim de bütünüyle
erişkin üzerinden yürür. Sözünü ettiğimiz kaynakları çocuğun, erişkinle
birlikte okuma şansı yoktur. Oysa
ki çocuğa kendi algısına uygun dille, doğrudan seslenebilecek bir kaynak, çok daha farklı bir işlev üstlenebilir. Sorun şu ki, bu tür yayınlar
Türkçe’de yok denecek kadar az.

Çocuğun fiziksel, bilişsel,
psikolojik gelişimiyle ilgili yayınlara başvurmak isteyen bir anne baba
ya da eğitimci, konuyla ilgili epeyce kaynak olduğunu fark edecektir.
Bu kaynak bolluğunun çok da eski bir
geçmişi olmadığını biliyoruz. Alandaki yayın patlaması, her ne kadar erişkinin çocuğu anlamak için gösterdiği çabanın meyvesi gibi gözükse de, kanımca ‘mükemmel çocuk yetiştirme’ çılgınlığına kapılan çağımız ana babalarının artan talebine de bir yanıttır aynı
zamanda. Yine de nereden bakarsak
bakalım, kendini ve çocuğu daha iyi
anlayabilmeyi, sorunların çözümünde gereken desteği verebilmeyi, sağlıklı bir ebeveyn-eğitimci-çocuk ilişkisi kurmayı hedefleyen erişkinin, kafasına takılan sorulara yanıt bulabileceği
yazılı kaynaklara ulaşabilmesi olumlu
bir gelişmedir kuşkusuz.
Ancak, söz konusu kaynaklarda,
çocuğa genel anlamda erişkin üzerinden ulaşılır. Zira yazılı kaynağı erişkin kendi kendine okur. Dolayısıyla, erişkinin kaynaktaki öneriler doğrultusunda kendi yaşamında oturtacağı tutum ve davranış değişikliklerini bir kenara bırakırsak, çocuğun soruna ve olası çözümlere dair algısında
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ÇOCUĞA SESLENMEK
Genç Turkuvaz Yayınları’nın Ne
Yapmalı? dizisi, çocuğu, sorunun çözümünün etkin parçası haline getirmek için doğrudan çocuğa seslenen
kitaplara iyi bir örnek oluşturuyor.
Çocuk ve ebeveyn tedavisi konusundan uzmanlaşmış bir klinik psikolog
olan Dr. Dawn Heubner tarafından yazılmış olan Çok Kaygılanınca Ne Yapmalı? (Çocuklar İçin Kaygıların Üstesinden Gelme Rehberi) ve Çok Mızmızlanınca Ne Yapmalı?’ya (Çocuklar İçin
Olumsuz Düşünmenin Üstesinden Gelme Rehberi) göz atalım.
Öncelikle şunu vurgulamak doğru
olur: Bu iki kitap her ne kadar doğrudan sorunu yaşayan çocuğa hitap edecek şekilde hazırlanmış olsa da, etkin
çözüm için kitabın ebeveyn-eğitimci
tarafından da okunması, hatta tercihen çocukla birlikte okunması gerekiyor (Yani kitabı çocuğun eline tutuşturdum, görevimi ifa ettim yaklaşımının sonuç vermesini beklemeyin).
Zira kitabın amacı, yemeği tek başına
pişirmesi için çocuğun eline yemek tarifi kitabı tutuşturmak değil, erişkinle
çocuğu birlikte mutfağa sokmak. Bunun yolu da ortak okumadan geçiyor
ki, adı geçen kaynakların belki de en
önemli ayrıcalığı, bu ortak okumaya
zemin hazırlaması. Hemen Çok Kaygılanınca Ne Yapmalı?’dan örnekleyelim:
“Eğer domates bitkine bakmaz, ona
su vermez ve nasıl olduğunu kontrol etmezsen, önce solmaya başlar ve bir süre
sonra da ölür. Aynı şey kaygılar için de
geçerlidir. Eğer onlara zaman ayırmaz-

san küçülüp yavaş yavaş yok olurlar,”
(Kaygının ortadan nasıl kaldırılabileceğinin, çocuğun kolayca anlayabileceği bir örnekle aktarımı). “Eğer bir
sürü küçük şey konusunda kaygılanan
biriysen kendine bir kaygılanma zamanı ayırmayı deneyebilirsin,” (çözüm
önerisi).
“Annen ya da baban, her gün belli bir süreyi kaygılanma zamanı olarak
seçmene yardım edebilir. Bu zaman 15
dakika kadar sürmelidir. (…) Kaygılanma zamanı kaygıların hakkında söylemek istediğin şeyleri dile getirme zamanıdır. Bu özel zamanda anne ya da baban seni dinleyecek ve yardımcı olmaya çalışacaklar,” (ebeveynin etkin katılımı). “Ancak, ‘Kaygılanma Zamanı’yla
ilgili önemli bir kural var: Eğer kaygılarından biri günün herhangi bir saatinde seni rahatsız ederse, ‘Kaygılanma
Zamanı’na kadar o konuda düşünmek
ya da konuşmak yasak,” (yöntem konusunda çocuğu açık ve net bir ifadeyle bilgilendirme, sınır çizme).
KABUL MEKANİZMALARI
Çok Mızmızlanınca Ne Yapmalı?,
olumsuz düşünce tarzına takılıp kalan çocuklara yardımcı olmak amacıyAnnemle Babamın Boşanmasıyla
Nasıl Baş Etsem?
Stéphane Clerget ve
Bernadette Costa-Prades
Resimleyen: Jacques Azam
Çeviren: Feyza Zaim
Can Çocuk / 184 sayfa
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Kitap İçi
Eşyalarımı sürekli ya annemde
ya da babamda unutuyorum.
Birinden ya da diğerinden ayrılırken bir parça üzülüyor olmalısın.
Oraya kendinden bir şeyler bırakıyorsun, çünkü geri dönmek istiyorsun… Hiç belli etmeden, anne babanı yakınlaştırmanın bir yolu da bu,
onları aynı sepete geri koyuyorsun
böylelikle! Hiç kuşkusuz yeniden bir
araya gelmelerini umuyorsun hâlâ.
Eşyalarını onlarda unutarak, onlara yeniden görüşme, senin hakkında
konuşma fırsatı tanıyorsun.
Annemin evinde erken yatılıyor, babamın evinde geç…
Annenle baban ayrıldıklarından
beri seni zorlayan bir şey de, uyum
sağlayabilmek için her birinin kurallarını iyice öğrenmek. Başlangıçta zor gelebilir, ama farklı yaşam biçimlerini karşılaştırabilirsin. Onlar için neyin önemli olduğunu anlamış olursun, onları daha iyi tanırsın. Ayrıca her iki durumda da sana
yarar sağlayacak bir şeyler olacağından, böyle olması senin için bir şans.
Babanın evinde geç yatıyorsan, uzun
süre eğlenebiliyorsun demektir. Annenin evinde daha fazla uyuyorsan,
güne daha dinlenmiş başlıyorsundur… Hem şunu da göz önünde bulundur: Babanın evine yalnızca hafta sonları ya da tatillerde gidiyorsan,
geç yatıyor olman da normaldir!
Annem yeni sevgilisini benden
daha çok seviyor!
Aşk hikâyelerinin başlarda hemen her zaman çok tutku dolu olduğu doğrudur ve sen de annenin
bu ani değişimi karşısında bir parça
bocalıyorsundur. Bilmeyen de onun
için başka hiçbir şeyin önemi kalmadığını sanır. Ayakları yerden kesilmiş halde sevgilisi için kirazlı turta
hazırlıyor, oysa sen çikolatalı pastaya
bayılırsın. Veli toplantısını bile unutuyor, daha ne olsun! Hiç meraklanma, yakında ayakları yere basar…
(Annemle Babamın Boşanmasıyla Nasıl Baş Etsem? adlı kitaptan)

la hazırlanmış bir rehber. “Olumlu ya
da olumsuz olmanın, başına gelenlerle
pek bir ilgisi yoktur. Aslında, bu, başına gelenler hakkında ne düşündüğünle ilişkilidir.”
Sürekli olumsuzluklara odaklanma eğiliminde olan bir zihni olumluyu
görebilmek üzere “esneme egzersizi”ne
davet eden kitapta, engelli koşuya benzetilen olumsuz düşünce tarzından
kurtulmada atılacak ilk adım için dört
aşama tanımlanmış: “1- Engeli gör. 2Üzerinden atlamaya karar ver. 3- Bunu
nasıl yapacağını düşün. 4- Atla!”
İş burada bitmiyor elbet. Geçmişi
geride bırakmak, zihni tersyüz etmek,
çak bir beşlik oyununu oynamak, en
sevilen anılar dosyasını hazırlamak…
Bütün bunları başlıklar halinde sıralayınca, ifadeyi yadırgayabilirsiniz ama
kitaptaki açıklamalar, aslında her birinin, sıralı bir yöntemin ardışık ve birbirini bütünleyen parçaları olduğunu
kavramamızı sağlıyor.
Her iki kitapta da analojiler önemli yer tutuyor: beslenip bakıldıkça, bir
domates bitkisi gibi serpilip gelişen
kaygı örneği, aşılması gereken olumsuz düşünce yapısını yansıtan engelli koşu örneği, geride bırakılması gereken geçmişin simgesi olarak giderek
ağırlaşan sırt çantası gibi. Bu tür analojiler soyut kavramların zorladığı ifadeyi çocuk açısından çok daha kolay
anlaşılabilir hale getiriyor.
Ne Yapmalı? dizisinin bir özelliği
de, kitapların okuma kitabından çok
alıştırma kitabını andırması; sorunların belirlenmesi ve çözüm arayışı sırasında, çocuğun düşünmesine ve yazıp çizerek düşüncesini ifade etmesine
olanak tanıyan sayfalara yer verilmesi.
TRAVMATİK DÖNÜŞÜM
Çocukların hayatını önemli ölçüde
etkileyen ve en az travmayla nasıl atlatabilecekleri konusunda uzun uzun
kafa yorduğumuz bir konu boşanma.
Annemle Babamın Boşanmasıyla Nasıl
Baş Etsem? adlı kitap, anne babası boşanan bir çocuğun aklına takılabilecek
pek çok soruyu yanıtlamaya
çalışıyor. Bu soruları yanıtlarken iki temel gerçeği esas
alıyor: “Boşanma her zaman,
eskiden birbirini sevmiş olan
ama artık birbirlerini eskisi
kadar sevmeyen bir kadın ve
bir erkeğin hikâyesidir…” ve
“Annenle babanın birbirlerinden ayrılma hakları var, ama
seni yetiştirme yükümlülükle-
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ri hâlâ
d e v am
ediyor.”
Boşanma
gerçeğinin açıklanması
ve çocuğun
boşanma sonrası yeni yaşama ayak uydurmada
yaşayabileceği güçlüklere dair pek
çok önemli nokta kapsanmış kitapta: anne baba arasında boşanma
öncesinde/sırasında/sonrasında
yaşanan gerginlik, iki ev arasında
mekik dokuyarak sürdürülen yaşam, iki anneli/iki babalı yaşam, öz ya
da üvey anne/babayla yaşanabilecek
sorunlar…
Kitabın en çarpıcı özelliği ve başarılı yönü ise, anlatımındaki içtenlik ve
sohbet havası. Her soruna ayrılan iki
üç sayfalık bölümde, öncelikle sorun
ortaya konup açıklanıyor; sonrasında
“Oyun sende!” başlığı altında çocuğun
sorunu çözmek için neler yapabileceği
konusunda ipuçları veriliyor.
Her bölümün sonunda yer alan
“Altın Kural” ile özlü, net bir mesaj
veriliyor. Espri dozu yer yer hayli yükselen karikatürlerle metin görsel açıdan desteklenmiş. Bu tür kitaplarda,
yazar(lar)ın kısa bir biyografisine yer
vermenin gerekliliğine değinmeden
geçemeyeceğim. Kitabın kapağında
adını gördüğümüz Stéphane Clerget
ve Bernadette Costa-Prades ile ilgili
kısa da olsa bir bilgi aradı gözlerim.
Clerget’nin çocuk psikiyatristi, CostaPrades’in gazeteci-yazar olduğunu öğrenmek için internet başına oturması
gerekmemeli okurun.
Çok Mızmızlanınca Ne Yapmalı?
Çok Kaygılanınca Ne Yapmalı?
Dawn Heubner
Resimleyen: Bonnie Matthews
Çeviren: Hülya Balcı
Genç Turkuvaz Yayınları
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En temel içgüdü:
hayatta kalma arzusu

Onat BAHADIR

DESEN: HAKAN KÜÇÜKYILMAZ

Vahşi bir ormanda yanınızda hiçbir şey olmadan kaç gün dayanabilirdiniz? Ormanın kendi
kurallarını mı öğrenmeyi seçerdiniz yoksa teslim olmayı mı? Denemeden öğrenmek için Gary
Paulsen’ın heyecanlı macerası Nehir’e bir göz atın ve yaratacağı keyifli ürpertiyi paylaşın!
Temel içgüdülerimizin belki de en
güçlüsüdür hayatta kalmak, yaşamımızı korumak… Hayati bir tehlikeyle
karşı karşıya kalmadıkça içimizde nerede ve hangi hacimde bulunduğunu
pek bilemeyebiliriz. Canımızı fena yakacak bir kaza yahut kendimizi aniden
önünde bulduğumuz, hızla bize yaklaşan bir araca vereceğimiz tepki, yaşama sandığımızdan daha bağlı olduğumuzu gösterebilir. Elbette herkes farklı hız ve yetkinlikte tepki verir tehlikelere karşı.
İşte bu nokta, bazılarımızın hayatta kalma içgüdüsünün biraz daha kendiliğinden tezahür ettiği, dolayısıyla
güçlü olduğu olgusuna taşıyor bizi.
Gençlik kitapları yazarı Gary
Paulsen’in Ormanda Tek Başına adlı
romanında yarattığı Brian Robeson,
bu türden bir karakter. Yazar onu,
önce kontrolden çıkmış küçük bir uçağın pilot kabininde, sonra uçağın zorunlu iniş yaptığı Kanada’nın kuzeyindeki bir ormanın tam ortasında tek
başına bırakıyor. On üç yaşındaki küçük Brian önce uçağı bir göle indirmenin, sonra koca bir ormanda tek başına hayatta kalabilmenin yollarını hızla öğreniyor.

Bunlar elbette herkesin altından
kolaylıkla kalkabileceği sorunlar değil,
ama Brian’ı bir romanın kahramanı
yapan şey de, hayatta kalma içgüdüsünün bir hayli güçlü olması. Üstündeki
giysilerden ve annesinin ona hediye
ettiği küçük bir baltadan başka bir şeyi
olmaksızın vahşi hayvanlarla aynı ormanda yaşayabilmek ve yiyecek bulmak zorunda! Bunları yapıp eve dönmeyi başardığında ise bir kahramana
dönüşüyor Brian Robeson.
NE DİLEDİĞİNE DİKKAT ET
İlk günler büyük bir ilgiyle herkes
hikâyesini dinlemek, onu görmek istiyor. Zamanla bu ilgi azalıyor; annesi ve Brian evlerinde daha sakin günler geçirmeye başlıyorlar. Ta ki bir gün
evin verandasına koyu takım elbiseli
üç adam dikilene kadar. Bu nokta öykünün ikinci kısmının; yazarın ikinci
romanı Nehir’in başladığı yer oluyor.
Neredeyse on iki yıl boyunca vahşi
hayatın içinde yaşamış ve Brian’ın başına gelenlerin çoğunu bizzat gözlemiş
olan Paulsen, takım elbiseli üç adama, doğru duyduğunuza emin olmakta zorlanabileceğiniz şu sözleri söyletiyor: “Hükümetin hayatta kalma kurslarından birinde çalışıyoruz. (….) Özetle,
aynı şeyi yeniden yapmanızı istiyoruz.”
Brian “Şaka yapıyorsunuz herhalde?” diyerek tepki verse de adamlar
ciddi! Bu kez kontrollü bir biçimde
her şeyi yeniden yapmasını istiyorlar.
Ona, “Bize öğretmenizi istiyoruz. Kitaplardan, broşürlerden, eğitim filmlerinden öğrenmek yerine sizin bize gerçekte nasıl bir şey olduğunu öğretmenizi istiyoruz. Böylece biz de diğerlerine
doğrusunu öğretebiliriz,” diyorlar. Brian bir süre sonra ikna oluyor ve psikolog Derek Holtzer’le hemen hemen
aynı koşullarla, hatta Brian’ın ısrarı sayesinde biraz daha zor koşullar altında
ormana gidiyorlar.
Küçük bir iki aksaklıktan sonra
barınak ve yiyecek sorununu çözüyor

Brian. Derek sürekli onu gözlemliyor
ve sık sık sorular sorarak yanında getirdiği deftere Brian’ın verdiği yanıtları karalıyor. Brian gösterdiği başarıya karşın pek tatmin olmuş görünmüyor. Her şeyin daha en baştan planlanmış olması, acil bir durum karşısında
telsizle yardım isteyebilecek olmaları,
onu yaptığı şeyin gerçekliği konusunda kuşkuya düşürüyor ve sık sık nasıl
daha gerçek bir tecrübe yaşayabileceklerini düşünüyor.
Şiddetli bir yağmurun yağdığı ve
tepelerinde şimşeklerin çaktığı bir
gece Brian aradığı gerçek koşullara kavuşuyor. Tabii tekrar tekrar bunu istemiş olmasından pişman olarak. Derek
telsiz yüzünden şimşeği kendine çekiyor ve yaşanan kazada komaya giriyor
çünkü.
Brian tüm çabalarına rağmen
Derek’in kendine gelmediğini görünce paniğe kapılmanın eşiğinde ve başı
ellerinin arasında ne yapması gerektiğini düşünmeye başlıyor. Kahramanımız kitaba da adını veren nehri işte
böyle fark ediyor. Derek’in hayatını
kurtarmanın tek yolunun bir sal yaparak nehrin ulaştığı ilk yerleşim yerine
varmak olduğuna karar veriyor…
Akıcı dili ve gerçek olaylara dayanan kurgusuyla Nehir, çocukların ellerinden bırakamayacakları bir roman.
Nehir
Gary Paulsen
Çeviren: Füsun Önen
Çitlembik Yayınları / 152 sayfa
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Tarih Aynası Sokağı’nda
zaman yolculuğu…

Şebnem AKALIN

Ezberci tarih anlayışına karşı çıkan tarih öğretmeni yazar Çiğdem Ataş’ın, Tarih Aynası serisinden
çıkan Taş Duvarların Sesi-Hitit ve Sağdan Yedinci Taş-Urartu adlı kitapları, çocuklara tarih sevgisi
kazandırmanın bir yolu olarak fantastik roman türünü tercih ediyor…
“Hiç duymadım adlarını. Keşke tarih dersine daha çok çalışsaydım. Üf ya,
ne yapayım derste hep uykum geliyor”.
Kahramanımız Ata’nın bu sözlerinden de anlaşıldığı gibi, tarih dersleri
pek sevilmez. Yalnızca iyilerle kötülerin savaşlarının anlatıldığı, sınavlarda
başarılı olabilmek için belli günlerin
ezberlenmek zorunda olduğu bir ders
elbette sevilmeyecektir. Uygarlık tarihi ve günümüze kadar gelen gelişmelere yön veren olayların neden-sonuç
ilişkilerinin anlatıldığı, yorum ve tartışmalara açık tarih derslerinin müfredatta yer almasını diliyorum.
Aslında tarihin sevilmediği düşüncesine de katılmıyorum. Çünkü çok
satanlar listelerinde geçmişi konu olan
roman ve öykülere her zaman rastlamak olası. Kitapevlerinde çocuk kitapları için bu tür çok satanlar, yeni çıkanlar gibi köşelere henüz rastlamadım. Fakat arkeoloji ve tarih konulu
birçok kitap raflardaki yerlerini alıyor.
Kendisi de tarih öğretmeni olan ve
öğrencilerinin de tarihe en az kendisi
kadar ilgi duymaları için elinden geleni yapmayı ilke edinen Çiğdem Özelsancak Ataş’ın kitapları da bunlardan.
Seçilmiş kişi ya da ‘Aynaların Efendisi’
Ata’nın maceralarının bu iki kitap ile
sınırlı kalmayıp devam edeceği kesin.
Ata’nın tarih aynasını bulması,
Sultanahmet’teki eski bir dükkânda
başlar. Dışarıdan bakıldığında küçücük duran bu dükkânın içinde ‘Uçan
Halılar’, ‘Durmuş Saatler’, ‘Kırık Oyuncaklar’ gibi çeşitli sokaklar bulunmak-

tadır. Ata, Tarih Aynası Sokağı’nda duvarda asılı duran aynayı, anneannesine
o gün ısrarla aldırdığı bilgisayar oyunları ile takas eder.
Evlerine döndüklerinde, anneannesi Cici ile birlikte, aynada bir anda
beliren görüntünün içine girip, bir zaman yolculuğu sonucu kendilerini
binlerce yıl öncesinde bulurlar. Aynada beliren yazı ve görüntüler sayesinde
gittikleri zaman ve ülke hakkında bilgi sahibi olup, ayrıca aynayı daha önce
kullanmış kişilerle karşılaşırlar. Merak
ettikleri, aynanın neden muhafız olarak kendilerini seçtiğidir ve bunun yanıtını da ancak yolculukları sırasında
Ata bulacaktır.
HİTİT ÜLKESİNDE
Serinin ilk kitabı Taş Duvarların
Sesi-Hitit’de, Ata ve Cici, M.Ö. 1280’li
yıllarda Hatti/Hitit ülkesine gidiyor.
Çorum yakınlarındaki Boğazköy’ün o
zamanki adı Hattuşa’dır ve gümüş anlamına geldiğini aynadan öğrenirler.
Kendilerine yardımcı olan yaşlı Bilge ile tapınağa giden Ata ve Cici, Hatti
ülkesinin inançları, yasaları hakkında
bilgi edinirler. En dikkatlerini çeken
olay ise meyve bahçelerini ve tarlaları ateşe verdiği için suçlu bulunan birine ölüm cezası verilmesidir. Kahramanlarımız bunu çok acımasız bulsalar da, Bilge’nin cevabı insanların karnını doyuran toprağı bozmanın bir cinayet olduğu şeklinde olur.
Ayrıca karşılaştıkları güçlü kuvvetli askerler Ata’ya, kendileri gibi olması için beslenmesine dikkat etmesini
öğütlerken de Doğa Ana’nın çocukların sağlıklı olması için gereken her şeyi
sunduğunu, ona arkasını dönmemesini eklerler. Kral 3. Hattuşili’nin sarayına götürüldüklerinde ise Kadeş Barış
Antlaşması’nın imzalanmasına tanıklık ederler.
Aslında Kral çocukluğundan beri
sahip olduğu bu aynayı savaş sırasında
kaybetmiştir ve onun yol açabilecekle-

rinden endişe duyduğu için yok edilmesine karar vermiştir. Evlerine geri
dönemeyeceklerinden korkan Ata ve
Cici, aynada beliren yeni görüntü ile
bambaşka bir yer ve zamana savrulur. ‘Tarih Aynası’nın, Sağdan Yedinci
Taş-Urartu adını taşıyan ikinci kitabı
da burada başlıyor.
Kahramanlarımız buraya Kral 2.
Sarduri’yi bulmak için gelmişlerdir.
Ama bu arada aynanın, çocukluğunda Cici’nin odasında asılı durduğunu,
üzerindeki taşlardan birini söküp kolye yaptığını öğreniriz.
Urartu Krallığı’nın sulama kanalları ve barajları, tarım ve hayvancılıkta
sağladığı ilerlemeleri, görkemli kaleleri ve kral mezarları, çivi yazısıyla ilgili bilgileri satır aralarına serpiştirilmiş.
Ata tüm yaşadıklarından sonra doğanın onun, hatta tüm insanların yardımına ihtiyacı olduğunu ve onun için
savaşmaya hazır olduğunu anlar. O artık bir doğa savaşçısı olacaktır.
Hikâyeleri destekleyen çizimler ve
ülke haritalarından örneklerle kitaplar
görsel olarak da çocukların ilgisini çekecek şekilde tasarlanmış. Hitit sarayındaki yemekler arasında patatesin
bulunması, Güney Amerika kökenli
bu sebzenin de yaklaşık 2700 yıllık bir
zaman yolculuğu yaptığını gösteriyor!
Taş Duvarların Sesi
Hitit
Çiğdem Özelsancak Ataş
Resimleyen: Anıl Tortop
Top Yayıncılık / 64 sayfa
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İnci ÖZGÜR

Gökyüzü neden mavi?
Bilim insanı olmak için yetenek gerekli mi? Yetenek doğuştan mı gelir, sonradan mı kazanılır?
Çocukluğumuzda geliştirebildiğimiz becerilerimiz ileride yaratıcı bir dâhi, büyük bir bestekâr veya
yeni bir gezegenin kâşifi olup olamayacağımızı belirleyecek…
Okulların kapanmasına çok az kaldı, ama asıl önemlisi sınavların bitmesine de az kaldı. Bütün çocuklar gibi
ben de SBS denen şu sınava girmekten hiç hoşlanmıyorum. Okulda, evde,
hafta sonu dershanede hep sınav, sınav… Oysa yapacak ne kadar güzel şey
var. Kitap okuyabilirim, arkadaşlarımla oynayabilirim, biraz daha fazla uyuyabilirim.
Anneme bu sınava neden girmek
zorunda olduğumu sorunca, o da yüzünü ekşite ekşite, “Daha iyi bir geleceğin olsun,” diye yanıt veriyor. Daha
iyi bir gelecek mi? Ben daha ne olacağıma karar veremedim ki. Hatırlarsanız önceden arkeolog olmak istiyordum ama bugünlerde kararımı değiştirdim. Bilim adamı olmak istiyorum.
Annem, “Bilim kadını olabilirsin bilim
adamı değil,” diye düzeltiyor sürekli. Babam da, “Biliminin kadını erkeği olmaz, bilim insanı,” diyor. Her neyse, ben bilimle uğraşmaya, deneyler
yapmaya ve insanlar için önemli şeyler bulmaya karar verdim.
İçinizden, “İnci birdenbire neden
karar değiştirdi?” diye soruyorsanız,
yanıtımı hemen söyleyeyim: “Bir kitap
okudum ve kararım değişti.”
İş Bankası Yayınları’ndan çıkan
Darwin kitabını okudum. Charles
Darwin’in 9 yaşında koleksiyon, 13 yaşındayken de
kimya la-
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boratuarında deneyler yapmaya başladığını, kısa zaman içinde pek çok soru
sorup onların yanıtlarını bulmaya çalıştığını öğrendim. Kitap bir çocuğun
nasıl ve neden sorularıyla başlayan hayatını, merak ederek, izleyerek ve çalışarak sürdürmesini anlatıyor. O çocuk
sonra dünyanın en çok tartışılacak kuramlarından birini ortaya atıyor: ‘Evrim Kuramı’.
Kitaptan çok etkilendim. Bilim insanı olmak istediğim ya da okuduktan
sonra buna karar verdiğim için değil.
Pek çok şeyi merak ettiğim halde yanıtlarının peşinden koşmadığım ve etrafımda da kimsenin bununla ilgilenmediğini fark ettiğim için çok şaşırdım.
İÇSEL YETENEK
Bir kitap daha okudum sonra:
Elma Dersem Düş. ‘Örnek Hayatlar’
başlığı altında fizikçilerin anlatıldığı
bir kitap. Yine çok şaşırdım.
“Gökyüzü neden mavi?”
“Ya da deniz?”
“Suyun bir rengi var mı?”
En son soru kolay, suyun rengi yok.
Peki, o zaman gökyüzü neden mavi?
Bugün bu sorunun yanıtını vermek oldukça kolay gelebilir hepimize (Ben
yeni öğrendim ama olsun). Bu soruyu bundan 1200 yıl önce sorup yanıtını bulanın El-Kındî adında bir fizikçi olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik El-Kındî, Gökyüzünün Mavi Renkte Olmasının Sebebi diye bir kitap bile
yazmış.
Peki ya Madam Curie… Madam
Curie olmasaydı, bugün röntgen çektiremeyeceğimizi biliyor musunuz?
Ya da kanser hastalığının tedavisinde kullanılan radyolojinin de Madam
Curie’nin bulduğu radyum sayesinde
oluştuğunu…
Bütün bunlar bana çok şaşırtıcı
geldi. Ben de bilimle uğraşmaya karar

verdim. Bu arada arkeolojinin de bir
bilim olduğunu ve pek çok bilimsel
yöntemi kullandığını biliyorum elbette. Yazın sonuna doğru kararımı daha
iyi verebileceğimi biliyorum.
Bu ay masamın üstünde okumam
Ottoline Okula Gidiyor
Chris Riddell
Çeviren: M. Mehmet İnceayan
İş Kültür Yayınları / 176 sayfa
Bach Yürürken
Göknil Çenç
Resimleyen: Şahin Erkoçak
Can Çocuk / 184 sayfa
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gereken kitaplar birikti. Sanırım artık daha seçici olmalıyım. Çok kitap okumam gerektiğini biliyorum ama içlerinden bana yeni dünyalar açanlarını seçmem gerekiyor.
Okumak söz konusu olunca biraz çabuk büyüdüm galiba.
Çok güzel resimleri olan bir kitap buldum: Ottoline
Okula Gidiyor. Ottoline oldukça sıradışı bir kız. Bataklıktan bulduğu cüce kılıklı arkadaşı Bay Munroe ile farklı
yetenekleri olan çocukların eğitim gördüğü bir okula gidiyorlar. Bu okulun amacı, öğrencilerin farklı yeteneklerini
keşfetmek ve onları yeteneklerini sergilemek için cesaretlendirmek. (Bizim okullarımıza ne kadar benzemiyor değil
mi?) Çubuklar üzerinde tabak döndüren, salıncakta sallanırken havada çiçek düzenleyen, perdelerle kâğıt katlama
sanatı yapabilen çocukları gören Ottoline da kendi yeteneğinin peşine düşüyor. Sanırım okuyan herkes aynı şeyi
yapacak. Kendi yeteneğini bulmaya çalışacak. (Ottoline’ın
başka maceraları da varmış.)
BARIŞ HABERCİSİ SANAT
Dünyanın pek çok başka ülkesinde yaşayan çocuklara
göre şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ya Filistin’de savaşın ya da Afrika’da yoksulluğun içinde yaşasaydık. Evet,
Türkiye’de de her şey çok iyi değil ama savaş yok, yoksulluk insanların açlıktan öleceği kadar çok değil. Salih
Mercanoğlu’nun, başka çocukların da var olduğunu, hem
de büyük acılarla ve yoksulluklarla var olduklarını anlatan
İyi Geceler Kitabı’ndaki şiirleri okuyorum. Her gece uyumadan önce bir şiir okuyup anlattığı çocukları düşünüyorum. ‘Filistinli Çocuğun Gecesi’ şiiri ne kadar acıklı: “Sonra
tüm masalları cebime koyup / Yeryüzünde bırakacağım /
Tek oyuncağım sapanımı. / Gideceğim dünyanızdan / Parmağımda misket / Tenimde fosfor bombası.”
Kim ister ki küçücük bir çocuğun ölmesini? Iraklı
çocuğun, Sudanlı çocuğun hayattan neler beklediklerini
anlatan dizeleri okudukça boğazım düğüm düğüm oluyor.
Dünyada barıştan, iyilikten daha güzel ne olabilir ki.
Annem yazdıklarımı okuyunca bana bir kitap aldı: Bach
Yürürken. Büyük besteci Johann Sebastian Bach’ın hayatını
anlatıyor. Şimdi onu okumaya başladım. Annem bu kitabın
içimdeki yeteneği keşfetmemde yardımcı olabileceğini düşünüyor. Bach kadar yetenekli olsaydım herhalde şimdiye
kadar belli olurdu.
Ama olsun çok yeteElma Dersem Düş-Fizikçiler
nekli bir müzisyenin
Duygu Kaçaranoğlu
hayatını okumak çok
Resimleyen: İbrahim Çiftçi
heyecan verici.
Timaş Yayınları / 158 sayfa
Çok yetenekli birini bulsam ve onunİyi Geceler Kitabı
la biraz konuşsam,
Yazan ve resimleyen:
belki benim için çok
Salih Mercanoğlu
iyi olur. Öyle birini
Tudem
Yayınları / 64 sayfa
tanıyorsanız
bana
haber verir misiniz?
Ben de gidip kendisiyle konuşayım, kabul
ederse bir de röportaj
yapayım. Hepinize iyi
tatiller…

Gidecek hiçbir yer
kalmadığında…

Yeliz KIZILARSLAN

Çizgi roman ve fantezi edebiyatının asi rock yıldızı Neil Gaiman, Londra’nın yeraltı dünyasına indiği
Yokyer’de, İngiliz üst sınıfının yabancılaştığı alt kesimlerin sefaletine dikkat çekiyor. Ve her zamanki
yaratıcılığıyla okurlarına capcanlı bir ‘öteki’ Londra haritası çıkarıyor.
İlk kez, 1996’da BBC için 6 bölümlük kısa bir dizi serisiyle izleyicilerin
karşısına çıkan Neil Gaiman’ın merakla beklenen Yokyer (Neverwhere) adlı
distopik romanı, İthaki Yayınları’ndan
Evrim Öncül’ün özenli çevirisiyle sadık Gaiman okurlarıyla buluştu. Gizemli, çekici ve kariyer sahibi genç bir
işadamı olan Richard Mayhew’ün güzel, zengin ve başarılı nişanlısı Jessica
ile olan rutin büyük şehir yaşamını bir
gece sokakta kanlar içinde bulduğu kir
pas içindeki genç kız değiştirir.
Richard, Door adındaki bu yaralı kıza yardım etme pahasına nişanlısından ayrılır, işini kaybeder ve ardından tuhaf bir şekilde kendi hayatından
silinir! Yaşamı bir anda tersine dönen
genç adam, ailesi gibi kendisi de öldürülmek istenen Door’la birlikte Londra metrosunun sadece bir duraktan diğerine gitmek için kullanılmadığını
fark eder. Metronun dehlizlerinde süren başka bir yaşam olduğunu keşfettiğinde ise, düzenli yaşamına geri dönüş
onun için zorlu bir yolculuğa dönüşür.
Door’un, Richard’tan bulmasını istediği Marquies de Carabas, genç kızı
Messrs, Croup ve Vandemar’dan olu-
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şan suikast ekibinden kurtaracak tek
kişidir. Door’un rehberliğinde, Aşağı
Londra denilen yeraltı dünyasına inen
Richard, burada, Konuşan Fareler’le
dost olur. Çöpün âlâsının satıldığı dev
bir pazar karşısında büyülenir ve sıkıcı
burjuva yaşamının konforu yerine yeraltını yeğler. Avcı isimli efsanevi savaşçının aralarına katılmasıyla Marquis, Door ve Richard, Black Friars’ın
gerçek anahtarını aramak üzere heyecanlı bir maceraya atılırlar.
ÖTEKİ’NİN ÖTESİ
Romanın sonundaki muğlak soru
ise Richard’ın tercihi olur elbette: Eve
dönüş yolunun anahtarını bulsa da,
artık Aşağı Londra’yı tanıyan Richard,
zaman yolculuğuyla yukarıya çıkmak,
yani refah içindeki can sıkıcı ve ‘medeni’ yaşamına dönmek isteyecek midir?
Neil Gaiman’ın, yazarının düşü ve
ideal bir toplum modeli olan ‘ütopya’yı
anlatan bir edebi tür olan ütopik romanın karşıtı bir anti-ütopya olan ve
kâbusları anlatan distopya formunda
kaleme aldığı Yokyer’in edebi kökleri, 17. yüzyıl İngiliz edebiyatının öncü
yazarlarından Samuel Butler’ın Erewon
adlı yapıtına dayanır. ‘Nowere’ kelimesinin tersten yazımı olan ‘erewon’, küçük bir kelime oyunuyla ütopya anlamına gelen ‘yokyer’e tekabül eder.
‘Yokyer’in İngilizcedeki eksiksiz
yazılışı ise ‘no-where’dir. Ütopyaların, gerçekdışı bulunan kusursuzluğuna karşı bir eleştiri getirmek için Samuel Butler tarafından yazılan Erewon
ise bilinen ilk distopyadır. 1890 yılında
Erewon’unun sırrını açıklayarak, ütopyacı sosyalizmin saf iyilik felsefesi üzerine kurulu dünyasına radikal eleştiriyi getirecek kişi ise Yokyerden Haberler (News From Nowhere) ile William
Morris’tir. Morris, kapitalist üretim
tarzına alternatif bir model olan ütopyacı kuramların içinde barınan totaliter ve kuru ahlakçı yapıyı, Viktorya
dönemi İngiltere’sinin dünyasında ge-

çen distopik romanında ironik bir dille eleştirir. Modern toplumun teknoloji ve uygarlık düzeyinin yükselmesine
paralel olarak yitirilen insani değerlerin ve yok olan felsefi kavramların izini distopik romanı Yokyer’de ustalarına selam göndererek sürüyor Neil Gaiman. Yazar, her türlü lüks ve konfora sahip tüketim toplumunun insanlığını unutan, kendine yabancılaşmış ve
toplumdan izole bireyini bizzat kendi
kendine sorgulatarak, aslında iyi veya
kötü ‘öteki’ olmadan yaşanmayacağına
işaret ediyor.
Şeytani kötünün karşısına konan
saf iyi ikileminin yerine, kötülüksüz ve
kötüsüz bir dünya olmadığı gerçeğinin
idrak edilmesinin daha insancıl ve adil
bir dünya düzeni için gerekli olduğunu
söylüyor Gaiman. Zira tıpkı romanda
Richard’ın, Aşağı Londra’yı, tesadüfen
gerçekleştirdiği insani bir vazife sonucu keşfetmesinde olduğu gibi gidilecek
hiçbir yer kalmadığında, kötü ve yaratıcısı karşı karşıya kalır.
Gaiman’ın, Batı’yı ve modernizmini en içerden, Londra’nın alacalı katmanlarından kıyasıya eleştirdiği distopik romanı Yokyer, kötüyü ve kirliyi önyargısız keşfetmek isteyenler için
uzun süredir beklenen edebi bir şölen.
Yokyer
Neil Gaiman
Çeviren: Evrim Öncül
İthaki Yayınları / 372 sayfa
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Ejderha efsanesi
tam gaz geri döndü

Serda SEMERCİ

James A. Owen, Hayali Coğrafya Atlası serisiyle Tolkien, Poe ve Verne kitaplarının izlerini sürdüğü
bu yeni edebiyatçılık tecrübesinde sadece ejderhalar evreninin kapısını aralamıyor, ünlü roman
kahramanlarını da o kapıdan içeri sokarak efsanevi bir öyküler evreni yaratıyor…
Hayali Coğrafya Atlası serisinin ilk
kitabı Burada Ejderhalar Yaşar’ın öyküsü bir cinayetle başlar. İlerleyen bölümlerde olaylarla ilgili pek çok gizin müsebbibi olarak yakından tanıyacağımız Profesör Sigurdsson çalışırken öldürülmüştür. Profesörün öğrencileri olan John, Jack ve Charles’ın
dedektiflerce sorgulanışıyla, maceranın fitili atılır. Takvim yaprakları 1917
Mart’ını göstermektedir. Yani I. Dünya Savaşı’nın sona ermesine henüz bir
yıldan fazla vakit vardır. John savaştan
yaralı olarak kurtulmuşsa da, etkisini
hâlâ üzerinde hissetmekten bitap ve
hasta düşmüş bir haldedir.
Polis tarafından sorgulanan bu üçlüye çok geçmeden bir dördüncü daha
eklenir… Adı Bert olan dördüncü öğrencinin misyonu; cinayetin de, sonradan düğümlenecek tüm gelişmelerin de esas nedenini ortaya çıkarmaktır. Bart bir tür dünya atlası olan Hayali Coğrafya Atlası’nın muhafızlığını
yapmaktadır. Sihirli atlas, hayali ama
aslında gerçekten var olan bir coğrafyanın haritasıdır… Müfettişlerin profesörü öldürmekle suçladığı dört arkadaş, haritayı alıp kaçarlar. Ve denizler
üzerinde, sonsuz bir maceralar devri
başlar… Onları bekleyen Mavi Ejder
gemisine binerler ve hayali takımadalara doğru yelken açarlar. Gölge insanların yaşadığı takımadaların hâkimi
Kış Kralı’dır ve o da Hayali Coğrafyalar Atlası’nın peşindedir.
Dört arkadaş, haritayı Kış Kralı’ndan kaçırmak için adadan adaya dolaşırlar ve Kış Kralı’na karşı koymak
için kendilerine olabildiğince yandaş
toplamaya çalışırlar. İşte bu maceralardan birinde uğradıkları bir adada, acayip kılıklı genç bir adam olan Bart’la
karşılaşırlar ve ilk kitabın sonunda,
Kral’a karşı yok edici güçlerini birleştirirler…
İkinci kitap Kızıl Ejder’in Peşinde
yedi yıl sonra başlar. İlk hikâyedeki
Bert ve Bug artık Kral Arthur efsane-

sindeki krallık için mücadele eden iki
savaşçıya dönüşmüştür. Bundan sonraki yeni mesele, gemideki pek çok
çocuğun aniden ortadan kaybolmasıdır. Bu durum, Jack ve John’un birbirine benzer kâbuslar görmelerinin
ardından vuku bulur ve yeni kralın da
yardımını alarak kayıp çocukları bulmaya çalışırlar. James, John ve Charles
arayışları sırasında kanatlı küçük bir
kız çocuğu olan Laura’ya rastlarlar.
Küçük kızın tek derdi, Hayali Coğrafya Atlası’nın önceki muhafızı James
Barrie’yi bulmaktır.
MİTİK MACERALAR
Hemen bir dipnot düşelim: Kastettiğimiz James Barrie, ünlü Peter
Pan masalının yazarının ta kendisidir.
Ama bu hikâyede Barrie yazar değil,
Peter Pan’ın eski bir arkadaşı olarak
karşımıza çıkar. Üç arkadaş, Laura’yı
Barrie’ye götürdüklerinde aldıkları
haber hayli can sıkıcıdır: Kaybolan
çocukların arasında Kral Arthur’un
kızı Aven’in oğlu da vardır… Öyle ki,
Aven’in çocuğu kurtulamayınca o da,
kendini kayıp çocukları bulmaya ve
onları özgür bırakmak için savaşmaya adar… Peter Pan’dan Kral Arthur
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efsanesine dek, klasikleşmiş fantezi
romanlarının baş kahramanlarının
hayaletleri kitaplarda okuyucuya yer
yer göz kırpar.
Serinin ilk kitabı Burada Ejderhalar Yaşar’ın sonu, açık ve net olup kafa
karıştırmamasına karşın, Kızıl Ejderi
Ararken gerçek bir maceraya atfedilen
çelişkiler ve uyuşmazlıklarla okuyucunun nefesini kesiyor.
Yazarın üslûbuna gelirsek… Gençler için macera ve fantastik kitaplar
yazan kimi yazarların, üzerinde kalemini ürkekçe oynattığı bazı konuları
Owen, rahat, apaçık ve basit bir anlatımla, çekinmeden aktarmış… Örneğin ‘ölüm’ü, hikâyelerin sonunu bağlamak için son bir koz olarak kullanmak yerine, pek çok kişinin ortadan
kaybolmasıyla eşdeğer tutmuş. Yer yer
ölenlerin hayaletlerini yeniden ortaya
çıkarmakta hayli ustalıklı bir yazarlık
göstermiş...
C. S. Lewis’in, hayali bir ülkede geçen Narnia Günlükleri’nin okuyucuyu
taşıdığı efsaneler diyarının, takımadalara sıkıştırılmış hâli diye tanımlayabileceğimiz Hayali Coğrafyalar Atlası
serisi, yazarı James Owen’ın, mitlerle
maceraları harmanlayan en iyi çağdaş
fantastik edebiyatçılardan biri olduğunu işaret ediyor…
Hayali Coğrafya Atlası 2
Kızıl Ejder’i Ararken
Yazan ve resimleyen: James A. Owen
Çeviren: Niran Elçi
Tudem Yayınları / 358 sayfa
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Fâni olmak gibisi yok!

Elif TÜRKÖLMEZ

Çocuklara, ölümün de yaşam kadar insani bir süreç olduğunu anlatan Amerikalı yazar Natalie
Babbitt’in Ölümsüz Aile adlı çocuk klasiği, fâni olmanın dayanılmaz hafifliği üzerine çarpıcı bir
başyapıt… Kitap, ölümsüzlük pınarından içmek isteyen Winnie’nin öyküsünü anlatıyor.
En elimi kolumu nereye koyacağımı bilemediğim an, “biri ölmüş” dedikleri andır. Ölümden gayrı her derdin, sıkıntının bir hal çaresi vardır da,
iş oraya vardı mı insan aklı çözümsüz,
deneyimsiz, cahil kalır… Tam da Yunanlar’ın, ‘perpeteia’ dediği şey. Perpetia günlük kullanımda ‘macera’ demek,
Yunan tiyatrosundaysa hikâyenin ters
yöne doğru akması, yön değiştirmesi anlamına geliyor. İnsanın bütün bilgi birikimi, tecrübe ve yaşam formasyonunun tıkanması, başına geleni bilgi çıkınındakilerle çözememesi anı.
İşte ölüm denilen gizemli mesele bu,
hâlihazırda yaşayan için…
ÖLÜMSÜZLÜK PEŞİNDE
Ama durun, daha bitmedi. İnsan
aklını asıl donduran fikrin, ölüm değil de ‘ölümsüzlük’ olduğunu söylesem… Bu ne yaman çelişki demeyin,
düşünün bir! Ölüm biraz da sevdiklerimizi kaybetmenin verdiği acıyla ‘kabul edilemez’, ‘anlaşılmak istenmez’ bir
durum. Ama ölümsüzlük öyle mi? Bir
kere daha önce kimsenin başına gelmemişliğiyle baştan çıkarıcı, merak
uyandırıcı, gizemli ve kabul edelim,
ürkütücü. Ne tuhaftır ki, insana ‘iyi ki
ölüm var’ dedirtici…
Beni bu ölüm kalım meseleleri üzerine düşündürten, gerçekten
‘ölümsüz’ bir çocuk klasiği olan Ölümsüz Aile oldu. Amerikalı yazar Natalie Babbitt’in ‘ölüm’ ve ‘ölümsüzlük’ üzerine soğukkanlıca düşünmemizi sağlayan bu romanı, yıllar içinde
bir kült haline geldi. Onlarca dile çevrildi, milyonlarca insana ulaştı. Hem
Amerika’da hem Avrupa’da okullarda
okutuldu.
O kadar beğenildi ki filmi de çekildi. Oldukça fantastik bir konu işlemesine rağmen, dilinin gerçekçiliğiyle
okuyan herkesi derinden etkiledi. Sadece bir roman değil, insana ontoloji
felsefesinin en değerli sorularını sordurabilmesi özelliğiyle, aynı zamanda bir felsefe kitabı gibi de değerlendirildi. Çocuklara ölüm ve yaşamı anlat-
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makta zorlanan her yetişkinin de kurtarıcısı oldu, imdadına yetişti.
Kitap, yaşadıkları ıssız ormanda

bulunan pınardan ölümsüzlük suyu
içmiş Tuck ailesinin, sürpriz misafirleri ölümlü Winnie’ye hayatın değerini anlatma çabalarını konu ediniyor.
Çünkü Winnie de tabii ki her ölümlü
gibi ölümsüz olmak istiyor, o sudan
içmek için yanıp tutuşuyor. Hayatın
tam da bir sonu olduğu için değerli
olduğunu, yani aslında az olanın çok,
sınırlı olanın zevkli olduğunu ancak
ölümsüzlüğe kavuşunca anlayan aile,
doğanın sürekli değişen ritminin, akıp
giden dünyanın, yaşlanmanın önemini ölümsüzlük sırrına erişmeyi arzulayan Winnie’ye anlatırken, aslında hepimize yaşamın kıymetini öğütlemiş
oluyor.
SONSUZA DEK MUTLU
Kitap, ölüm fikrini anlamakta zorlanan çocuklara, bu durumu başka
türlü anlatmanın da iyi bir yolu gibi
duruyor. Çocuktan ölümü anlamasını beklemek yerine yaşamı anlamasını beklemek sanırım daha kolay. Her
ne kadar büyüdükçe onu anlaması da
zorlaşacaksa da…
Bu kitap başka bir ailenin sıradan
gibi duran günlük hayatının bir yabancı için ne kadar gizemli ve hayret
verici olabileceğini göstermesi açısın-

dan da çok değerli. Çocukken olmuştur muhakkak, sizin apartman dairenizin güya aynısında oturduğunu sandığınız alt komşunuzun evi, keşfe açık
gizemli bir mağara ya da heyecan dolu
bir ormandır.
Komşularınızın günlük rutinleri
sizin evdekinden hep daha büyülüdür,
her fırsatta onlara kaçmak, anne babanızı delirtmek pahasına orada daha
fazla vakit geçirmek istersiniz. Büyüseniz de o komşu ev büyülü ve tatlı bir
anı olarak kalmaya devam eder.
Kitabımızın
kahramanlarından
Winnie de, Tuck ailesinin yaşamı için
aynı şeyleri hissediyor. Onların ‘sırlarla dolu’ yaşamını kendi sıkıcı evine
yeğliyor. Onlar gibi olmak, onlar gibi
yaşamak, onların bir parçası olmak
istiyor. Onların ağırbaşlı, sevgi dolu,
ağır ağır akan, telaşsız hayatlarına özeniyor. Böyle bir hayatın özlemini çektiğinden, o ıssız ormanda, sakin akan
zamanın büyüsüne kapılıp gitmek,
‘sonsuza’ dek öylece yaşamak istiyor.
Ölümsüz Aile bir yanıyla hüzünlü,
bir yanıyla umutlu bir roman. Ama her
halükârda çocuklara hem ölümü hem
yaşamı bu kadar güzel anlatabildiği
için çok önemli. Bülent O. Doğan’ın
özenli çevirisiyle, Türkçe okuyan tüm
çocuklar için, kütüphanelerinde olması gereken bir kült eser, ‘ölümsüz’ bir
yaşam kılavuzu…
Ölümsüz Aile
Natalie Babbitt
Çeviren: Bülent O. Doğan
İş Kültür Yayınları / 139 sayfa
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Yaşadığımız dünyayı
tanımak için…

G. Mine OLGUN

Coğrafya Atölyesi serisi, coğrafyanın temel kavram ve yöntemlerini sade bir dille anlatarak
çocukların yaşadıkları dünya hakkındaki algılarını geliştirmeyi amaçlıyor. Renkli çizimlerden oluşan
iki kitapta, coğrafyanın insan yaşamı üzerindeki etkileri pratik deneylerle anlatılıyor.
İletişim Yayınları’nın güncelliğiyle öne çıkan Popüler Bilim Kitapları dizisine, bu yakınlarda iki kitaptan oluşan Coğrafya Atölyesi serisi eklendi. İlkokul çocuklarına hitap eden seride,
Türk eğitim müfredatı içinde yer alan
temel coğrafya kavram ve yöntemlerine yer veriliyor. Bilindiği gibi coğrafya bilimi, yeryüzünü, yeryüzünde gerçekleşen tüm değişimleri, insanlar da
dâhil olmak üzere ele alır.
Coğrafya, çok geniş ve aynı zamanda diğer bilimlerden de beslenen
bir disiplin. Yeryüzü şekillerinin zaman içinde sel ve deprem gibi doğal
olaylar ya da insan etkinlikleriyle nasıl değişebileceğinden tutun, hayvanların hem karada hem de denizde çevreleriyle uyum içinde nasıl yaşadıklarına, hatta kirliliğin bir ekosistem üzerindeki etkilerine kadar geniş bir yelpaze içinde kendine yön belirlemeye
çalışır. Bu nedenle, coğrafya bilimini
çocuklarla tanıştırmayı amaçlayan bir
giriş kitabının her şeyden önce üzerinde duracağı alanları doğru bir şekilde
belirlemesi gerekir. Coğrafya Atölyesi
serisi konu seçimiyle, bilgi yüklemesi yapmak yerine yöntem sunan tutumuyla öne çıkıyor.
Serinin birinci kitabı olan Haritalar ve Krokiler, Dağlar ve Dünyamız,
Akarsular ve Denizler içerdiği pratik
deney ve etkinliklerle doğal dünyayı
anlamak için eğlendirici ve bilgilendirici bir kaynak. Çocukları, öncelikle en
temel coğrafi bilgi olarak nitelenebilecek harita ve kroki kavramlarıyla
tanıştırıp, kendi bulundukları yerin ve başka yerlerin
konumunu belirleyebilmelerini, harita okuyabilmelerini sağlıyor. Bu
kitapla çocuklar, yaşadıkları sokağın ölçekli
bir modelini yapmayı
öğrenebilirler; yeryüzü şekillerinin oluşumu hakkında bilgi edi-

22

nebilirler. Deney ve etkinlikleri takip
ederek kendi su değirmenlerini ya da
akarsu vadisi modellerini yapabilirler.
Serinin ikinci kitabı Ekosistemler,
İnsanlar ve Yerler,
Gıda ve Tarım’daki
deney ve etkinliklerle, kartlı ekosistem
oyununu oynayabilir,
minik bir yağmur
ormanı yapabilir ve
bir besin ağı modeli
oluşturabilirler. Yeni
nesillerin ekosistemler
hakkındaki bilgisinin artması, doğal yaşamın devamı ve gelişimi için daha duyarlı davranmalarını
sağlayabilir. İklim değişikliği, küresel
ısınma gibi kavramlar, insanlığın ve
dünyanın geleceğini tehdit etmesi açısından günümüzde en çok konuşulan
konular.
DENEYLERLE COĞRAFYA
Coğrafya Atölyesi serisi kitapları, aynı zamanda çocuklara çevre ve
doğal yaşam bilinci kazandırmak açısından önemli bir rol üstleniyor. Ekosistemler, İnsanlar ve Yerler, Gıda ve
Tarım, insanların neden yaşamak için
belirli yerleri diğerlerine tercih ettiğini
ve yaşadığımız yerlerin yaşam biçimlerini nasıl etkilediğini ortaya koyması
açısından da önemli. Aynı zamanda
coğrafyanın gıda ve tarım ile olan ilgisi çocukların bilgisine sunuluyor.
Çocuklar gıdaların nereden geldiğini öğrenebilir, tarım
yöntemleri hakkında
fikir edinebilir; deney
ve etkinlikleri uygulayarak, kendi teraslı yamaçlarını oluşturabilir, ‘çiftçilik dominosu’
oynayabilir ve muzların olgunlaşırken
birbirlerine
nasıl
yardım ettikleriyle
ilgili bir deney yapa-

bilirler. Yeryüzünde neler olmuyor ki?
Olup biten her şey de, meraklı insanoğlunun anlamlandırma ve bir sistem
içine oturtma
çabalarıyla
birikim haline
gelip kuşaktan
kuşağa aktarılıyor. Ancak bu
bilgi aktarımı
sırasında,
belki bilginin hazır
olması sebebiyle, işin
idrak kısmı biraz ihmal ediliyor.
Popüler Bilim Kitapları serisinden
yayımlanan kitapların amacı tam da
bu: Yeryüzü üzerindeki deneyimlerinin çok başında olan, daha da önemlisi şehirlerde, doğanın işleyişinden
kopuk ortamlarda büyüyen çocuklara
tüm bu değişimlerin nasıl gerçekleşmekte olduğunu anlatmak. Deneylerle ve hatta kendi elleriyle yapacakları
maketlerle bunu kendi kendine anlamalarına fırsat vermek. Çünkü hiçbir
bilgi görerek, dokunarak, hissederek
elde edilenden daha değerli ve kalıcı
değildir.
Coğrafya Atölyesi - Haritalar ve Krokiler,
Dağlar ve Dünyamız
Akarsular ve Denizler
Pam Robson
Resimleyen: Tony Kenyon
Çeviren: Cumhur Öztürk
İletişim Yayınları / 88 sayfa
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Kitap İçi
Bir gün yolunuz ıssız
bir köye düşerse...
Kitap İçi’ne bu ay, Toprak Işık’ın Adından Belli Kuşlar Köyü adlı kitabı konuk oluyor. Kuş uçmaz
kervan geçmez bir köye yolu düşen yedi afacanın, hiçbir taşıtın bulunmadığı bu köyden eve geri
dönüşlerinin komik ve resimli öyküsünden tadımlık satırlar...

Yağızlar Köyü çocukları harman
yerinde toplanmışlardı. Yedi kişiydiler.
Sıradan bir güne başladıklarını zannediyorlar, hayatlarının en unutulmaz
gününü yaşayacaklarını henüz bilmiyorlardı.
En büyükleri Selim, on iki yaşındaydı. Herkes onu Karabacak Selim
diye biliyordu, ama aslında o Başkan
Selim’di. Çünkü kendisi Yağızlar Spor
Kulübü Başkanı’ydı.
- Yoklama yap Deniz, dedi Selim.
Deniz, grubun en küçük iki üyesinden biriydi. Altı yaşında olmasına
rağmen oldukça iyi bir konuma sahipti. Yağızlar Spor Kulübü’nün özel
kalem müdürüydü. Yani başkana en
yakın kişi.
- Zeynep, dedi Deniz.
- Burada, dedi Zeynep.
Zeynep de kulübün diğer en küçük
üyesiydi. Saçları kıvır kıvır, burnu kü-

çücüktü. Çok sevimliydi. Bir oyuncakçının vitrininde sessizce otursa kimse
onu cansız bebeklerden ayıramazdı.
Deniz’in ısrarlı tavsiyesiyle kulübe kabul edilmişti.
- Ali, dedi Deniz.
Ali orada olduğunu söyleyemedi.
Sadece elini kaldırdı; çünkü o konuşmuyordu. Daha doğrusu konuşamıyordu. Beş yaşındayken trafik kazası geçirmişti. Amcasının düğününe
giderlerken bindikleri traktör devrilmişti. Ali’nin burnu bile kanamamıştı, ama kazadan sonra konuşmayı
bırakmıştı. Dört yıldır sessizdi. Ona
Altıbacak Ali diyorlardı. O kadar hızlı koşuyordu ki gören onu altı bacaklı
zannederdi. Ağaçlara tırmanırken de
sanki gizli bir merdiven kullanıyordu.
Deniz, kulübün kalan üç üyesinin
de adlarını seslendi: Hatice, Kadir, Teoman...
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- Herkes burada başkanım, dedi
Deniz.
Selim, Deniz’e teşekkür etti ve günün programını açıklamaya başladı:
- Bugün avcılık yapacağız arkadaşlar.
- Ne avlayacağız, dedi Teoman.
Teoman aslında Yağızlar’da oturmuyordu. Anne babasıyla birlikte
Almanya’da yaşıyordu. Yaz tatili için
anneannesine gelmişti.
- Kuş. Kuş avlayacağız.
- Sapanımız yok ki başkanım.
Selim, bu gerçeği hatırlatan Deniz’e
kaşlarını çatarak baktı. O, bir şey yapacaklarını söylediyse mutlaka bunun
her ayrıntısını düşünmüştür. Herkes
sadece şunu sormalıydı:
“Benim görevim ne?”
- Deniz, Zeynep! Siz taş toplayacaksınız.
- Tamam Selim Abi, dedi Zeynep.
Selim yine kaşlarını çattı.
- Neye tamam diyorsun sen?
Zeynep şaşırdı.
- Taş toplamaya...
- Nasıl taş toplayacaksın?
- Nasıl taş toplayacağım?
Adından Belli Kuşlar Köyü
Toprak Işık
Resimleyen: Gökçe Akgül
Tudem Yayınları / 120 sayfa
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