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Her gün biraz yazdı,
roman oldu...

Fotoğraf: Muammer Yanmaz

Sevin Okyay’ın on
yaşındaki bir başka
Sevin’in ağzından
yazdığı anı romanı
İlk Romanım,
kendine roman
kahramanlarından
arkadaşlar yaratan
acar bir mahalle
çocuğunun tadına
doyum olmayan
maceralarını
anlatıyor...

İyi Kitap’ta bu ay...
Bir yılı daha devirdik onlarca kitabın
arasında. Güzel kitaplar okuduk,
aramıza kıymetli yazarlar ve bir o kadar
kıymetli yeni okurlar katıldı.
2010’u, içinden yeni yıl ve kitaplar geçen
çocuk öyküleriyle kapatalım istedik.
Almıla Aydın, Aytül Akal, Hamdullah
Köseoğlu, Müge İplikçi ve Özlem N.
Yılmaz bizi kırmadılar ve
arşiv değeri taşıyacak bir sayıya imza
atmamıza yardımcı oldular öyküleriyle.
Bir yıl biterken bir değerlendirme
yapmak adettendir. İyi Kitap olarak
bu adeti biz de benimsemek istiyoruz
biliyorsunuz.
2010’da iyi ki okuduk, dediğimiz
kitapları Ocak 2011 sayımızdaki ayrıntılı
dosyamızda bulacaksınız.
Ocak sayımızda görüşmek dileğiyle,
mutlu yıllar...

Sevin Okyay’ın on yaşındaki bir kızın diliyle yazdığı İlk Romanım adlı
kitabı yayımlandı. Bir kız çocuğunun,
sevdiği kitap kahramanlarıyla kurduğu dünyasına girmekle yetinmeyip, bir
dönemin kültür ve yaşam pratiğine de
değen kitap çok şey söylüyor.
Yazarıyla aynı adı ve aileyi paylaşan kahramanımız, günün birinde sahip oluverdiği bir defteri kendi özel
defteri yapmaya karar verir ve onun
bir roman olmasını ister. Romanına
bir önsöz ve bir de sonsöz yazmayı ihmal etmez; önsözde niyetini, sonsözde çocukluğu, çocuk kalamayan yetişkinleri anlatır. Bu iki bölüm arasında
kalan uzunca metin boyunca da ailesiyle ilişkilerini, İstanbul’un gündelik
yaşam ritmini, mahalle çocuklarıyla
muhallebi çocuklarını, hanım kız olmanın yükünü, macera tutkusuyla hiç

örtüşmeyen zayıf bünyesini vs. anlatır.
İlk Romanım’ı okurken, küçük Sevin’in okuduğu tüm kitapları, önceden
okumuş olsanız bile tekrar okuma hevesine kapılıyorsunuz. Belki bu yüzden Sevin Okyay, kitabın sonuna bir
de okuma listesi eklemiş.
Anı roman İlk Romanım üzerine
Sevin Okyay’yla söyleştik.
İlk Romanım, adıyla manidar bir
kitap. Anlatıcısına ve yazarına referansla konmuş bir adı var. Kitabın
hikâyesinden söz eder misiniz?
Aslında çok keyfi bir şekilde yazıyordum bu kitabı; yayımlanması söz
konusu değildi henüz. Fakat ben yazarken voltaj dalgalanması nedeniyle bilgisayarım yanınca, bu dosya da
kayboldu! Dörtte üçünü yazmıştım
bile. Sonra bir kuvvet, yeniden yazdım ama böyle durumlarda aklınız

hep daha önce yazdığınız metinde kalır; bir öncekinin daha iyi olduğunu
düşünürsünüz. Neyse, sonunda kitabı
tamamladığımda da yayım aşamasında türlü bahtsızlıklar yaşadı. 1996’dan
bu yana çeşitli talihsizlikler nedeniyle
okurla buluşamamış bir kitap... Bu son
basım, bana ilk basımmış gibi geliyor.
Anlatıyla roman arası bir kitap bu.
Kitapta olup biten her şey doğru değil,
ama kahramanın adı Sevin.
Sevin nasıl bir çocuk?
Sevin hakkında herkesin farklı bir
düşüncesi var ne hikmetse. Ben onun
fevkalade mazlum bir çocuk olduğunu düşünüyorum; büyüklerin ona işkence ettiğini. Kızım Elif kitabı okuduğunda ona dedim ki, “Mazlum değil
mi?” “Ne mazlumu ayol, yılanın tekiymiş! Zavallı anneannem,” dedi. Bilemiyorum, hâlâ bana kötü muamele edil-

diğini düşünürüm (gülüyor). Sevin iyi
bir çocuk aslında. Bir anlamda ben o,
ama bir yandan da değil.
Hangi açılardan sizden farklı bir
çocuk?
Ben annemin değerlendirmesiyle ‘tilki’ olmama rağmen, hakikaten de
sessiz bir çocuktum. Bana denileni yapardım. Annem bana tıpkı kitapta anlattığım gibi, “Ben bir küçük ayıcığım,
homur homur homurdanırım” diye iki
yüz kere yazdırmıştı! Eşek kadar da
kızdım (gülüyor). Aslında Sevin benden biraz daha cesur bir kız.
Bugünün çocuklarının kendilerine ait bir dünyaları var mı, emin değilim. Fakat sizin anlattığınız dönemin çocuklarının gerçekten kendilerine ait bir dünyaları var.
Kitapların sayesinde, evet. Aslında
Sevin’in arkadaşı yok, tüm arkadaşları
okuduğu kitapların kahramanları. Benim de doğru dürüst arkadaşım yoktu.
Kitaptaki Nurten vardı mesela… Genelde büyüklerin yanında otururdum.
Sinan doğana kadar tek çocuktum.
Büyüklerle konuşmayı daha çok severdim. Annemle mesela, zaten aşağı yukarı aynı şeyleri konuşurduk; kültür
sanat olayları ve spor, ortak ilgi alanlarımızdı. Buna karşılık, nankörlük etmişim; çok iyi bir anneymiş annem.
Kitabın okur kitlesini düşündünüz mü hiç?
Benim çocuk olduğum dönemde
çocuk olmuş insanları düşünüyorum.
Ama Can Çocuk’un facebook’taki
hesabında çocuk okurların güzel yorumları var…
Çünkü bazı şeylerin hiç değişmeyeceğine inanırım. Yani benim romanlarda bulduğum kahramanların bazılarını onlar da bilgisayar oyunlarında buluyor olabilir. Hayal dünyasının
kahramanları meselesi bu. Sinemada,
edebiyatta ya da bilgisayar oyunlarında bulmuşsun, fark etmiyor. Bir dünyaları olmadığını düşünsek de, bugünün çocukları da belki kendi dünyalarını yaratıyorlardır. Bu oyunlarda, mücadeleye davet dediğimiz şey çok fazla var, evet. Yani bir devlet kur, arkadaşlarını çağır ve onları öldür! Bu ne
yahu? Ben mesela son yıllarda çok fazla oynuyorum bu oyunları; tarlaları sularım, altınları çıkarırım fakat iş savaşa
geldiği an yenilirim. Ama öte yandan,

bizim kadar değilse de okuyorlar.
Sevin’in okuduğu kitapları, o dönem çocuk olan herkes okudu; aynı
şey, dönemin yetişkinleri için de geçerlidir sanırım. Dolayısıyla bir ortak dünya söylemi geliştirmek mümkün olabilmiştir herhalde?
Evet, ben mesela çocuk/masal kitaplarından önce Varlık Yayınları’yla
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bastığı
normal kitapları okumaya başlamıştım; John Steinbeck, Ernest Hemingway, Alphonse Daudet, Dostoyevski
vb. Herhalde çevirinin çok zengin olduğu bir dönemdi. Hatırlıyorum da
12-13 yaşlarımdayken bütün bir yaz
Bergson’un Ahlâk ve Dinin İki Kaynağı kitabını okumaya çalışmıştım da perişan olmuştum! Ne televizyon ne de
başka bir şey var… Basbayağı kitaplardan, dergilerden besleniyorsunuz.
Küçük Sevin’in farkındalığı çok
ilgimi çekti; yetişkinlerin dünyasını
ve onların gözündeki kendini çok iyi
analiz edebiliyor.
Belki biraz ‘yazar büyük’ün de etkisi olmuştur. Tabii bir de şöyle bir yorum yapabiliriz: Ben hep biraz yatkın
olmuşumdur komplo teorilerine. Yetişkinleri gerçekten karşı ekip olarak
görmüşümdür. İçlerinden bazılarının
beni sevdiğini düşünsem de birçoğu
hakkında derin şüphelerim olmuştur!
Kadınlar ve sarışınlar en büyük
düşmanı Sevin’in!
Yılanlık burada çıkıyor ortaya (gülüyor). Sarışınları kıskanıyor. Kadınlarla meselesiyse, hep onlarla birlikte
olmak zorunda kalışı. Erkeklerin dünyasını daha ilgi çekici buluyor; onların
sohbetlerine katılmayı istiyor. Annem
sporu ve futbolu çok sevmekle birlikte,
arkadaşları bu konulara ilgisiz olduğu
için annem de hiç konuşmazdı spordan. Benimle konuşsa çok daha ilgi çekici olabilirdi, arkadaşlarıyla pek ortak
bir noktaları yoktu.
Aslında anneniz son derece alternatif bir kadın.
İnanılmaz bir kadın! Ben maçlara
gidiyorum, ama o Şeref Stadı’nda Beşiktaş antrenmanlarına gidermiş! Ama
o zamanlar böyle bir durum var: Her
yere giden kadınlar! Kadın özgürlüğünün yeni tanınmış olmasının etkisi sanırım. Annem çok iyi Fransızca konuşurdu, annesi saraylıydı falan…

Annenizle ilişkiniz sonraki yıllarda değişti mi?
Annem ölmeden 3-4 yıl önce çok
iyi anlaşmaya başladık. Aslında o kadar da farklı olmadığımızı fark ettim… Hayatta en üzüldüğüm şey, bu
ilişkinin tadını ancak 3-4 yıl çıkarabilmiş olmamdır. Fakat annem de neredeyse soğuk diyebileceğim kadar mesafeli bir insandı; çocukken bunu anlayamayabiliyorsun tabii.
Kardeşinizin İlk Romanım hakkındaki izlenimi nedir, paylaştı mı
sizinle?
Kendisine haksızlık edildiğini düşünüyor doğal olarak!
Siz nasıl bir anne oldunuz?
Çocuklarım benim eğlenceli, komik bir anne olduğumu söylemişlerdir
hep. Çocuklarım benim lise arkadaşlarım gibidir. Zaten yakın çevremde de
ailemden, başka çok az insan vardır.
Peki şu içimizdeki çocuk meselesi nedir? Sevin’in sonsözde sorularla yaklaşmaya çalıştığı, yetişkinlerin
içindeki çocuk meselesi?
Bugün artık büyük ölçüde bir palavraya dönüşmüş bir şeydir bence…
Hemen herkes maddi değerlerin peşinde çünkü. Çocukluğa dair anıların, duyguların yitirilmesini ben anlayamıyorum, çünkü ben hâlâ öyle hissediyorum kendimi. Oğlum, MR çekimine beni ikna edemezdi başka türlü!
Klostrofobim var benim, MR’a giremem diyordum. Sonunda oğlum şöyle bir hikâye uydurdu: “Bu bir ışınlanma makinesi, seni burada içine koyacağız, evde dayım alacak!” Çok hoşuma
gitti. “Kahraman çocuk MR’da!” dedim
ve girdim!
Sema ASLAN
İlk Romanım
Sevin Okyay
Resimleyen: Sedat Girgin
Can Çocuk / 140 sayfa
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Çoğul Kütüphane

Behçet ÇELİK

Beni yıkmayan şey
güçlendirir!
Çoğul Kütüphane’ye bu ay, Ayfer Tunç’un son romanı Yeşil Peri Gecesi konuk oluyor. Toplumsal
ilişkilerin, ikiyüzlülüklerin, sahteliklerin ruhlarımızı nasıl çürüttüğüne dair sözünü, sürükleyici bir
olay örgüsü ve çarpıcı bir anlatımla söyleyen roman, okuyucuyu sert bir yüzleşmeye davet ediyor.
Yeşil Peri Gecesi, insanların hayat
çizgilerindeki kırılmaların kimi zaman ölümcül olabileceğini gösteren
bir roman. Bu yanıyla çağımız insanına, kendini güvende hissedip tedirginlik duymadan yaşamını sürdürebilmesi için çözüm ya da çare olarak empoze edilen şeylerin, daha çok mülk
edinmenin, güzel ve/veya zeki olmanın yetmediğini, sert ve kederli bir
hikâyeyle anlatıyor.
Şebnem’in başkalarınca imrenilen, orta halli, korunaklı ailesinin (ve
sonrasında hayatının), babasının uğradığı şanssız bir ‘kaza’ neticesinde
altüst oluşu, ilk anda olayların kazara, şanssızlık eseri olumsuz seyrettiği düşüncesine yöneltebilir bizi. Oysa
ana hikâyeyi destekleyen yan hikâyeler
aracılığıyla Şebnem’in yakın çevresini,
babaannesini, halasını, öğretmenlerini, arkadaşlarını, birlikte çalıştığı insanları, kısaca yaşadığı toplumu tanıyıp yaşadıklarını öğrendikçe, bu kazanın sadece mutsuzlukları, ikiyüzlülükleri, sahtelikleri çarpıcı biçimde görünür kıldığını anlıyoruz.
Roman düz bir çizgide ilerlemiyor. Metin bir yandan romanın şimdiki zamanında akarken bir yandan
da Şebnem’in çocukluğuna ve gençliğine dönüyor. Kaza sandığımız şeyin
kaza olmadığını bize duyuran bir yanıyla da romanın kurgusu zaten. Hayatı boyunca toplumun çok farklı kesimlerden pek çok insanla uzak-yakın
çeşitli ilişkiler kuran Şebnem’in peşini, mutsuzluğunun acısını başkalarından çıkarmaya, başkalarının üzerine basarak yükselmeye çabalayan ikiyüzlü insanlar, sahte ilişkiler bırakmıyor. Böyle bir hayata sevdiği birkaç insan, edebiyata duyduğu ilgi ve kendisini üzmüş olanlara yaptıklarını yanları-

na bırakmama umudu sayesinde katlanıyor. Nietzsche’nin “Beni yıkmayan
şey güçlendirir” sözünü doğrularcasına, yaşadığı acı olaylardan güçlenerek çıkıyor. Yıkılmayıp güçleniyor oluşu da ona katlanma gücü veren şeylerden biri kuşkusuz.
Çocukluk ve gençlikte yaşanan
olumsuzlukların, ruhlarında açılan
yaraların insanların peşini bir ömür
bırakmadığı gerçeğiyle Şebnem’in
hikâyesini okurken de yüzleşiyoruz.
Bu yaraları görmezden gelmek de
mümkün; sağaltmak için, acıyı göze
alıp yaraları deşmek ve temizlemeye çalışmak da... Şebnem ikincisini
seçenlerden; onun şansı ve şanssızlığı, sağaltmak için yarasını temizlemeye kalkıştığında yeniden yaralanmış
olması belki de. Yine de başına gelen
onca şeye karşın “ne bahtsız kız” diyemiyoruz, her seferinde uyanık kalmayı seçiyor çünkü. Olan bitene gözlerini
yumması, gemisini yürütmesi, ötekilere benzemesi pekâlâ mümkünken, her
seferinde zor olanı seçtiği için onun
yaşadıklarını şans-şanssızlık ölçüsüyle tartmak doğru olmaz.
YARALARIMIZDAN GÜÇ ALMAK
Romandaki karakterlerden bazılarıysa Şebnem’in tersine ilk yolu seçip
yaralarını görmezden geliyorlar, ama
bu tutumları onların yaralarını yok
etmiyor, sağaltmıyor. Şebnem ise bunun böyle olacağını küçük yaşta, çektiği acılar ve yaşadığı yoğun yalnızlığın güçlendirdiği sezgileriyle öğrendiği için, yaralarını görmezden gelmek yerine üzerine inatla gitmeyi seçiyor. Yaralarından güç aldığı da söylenebilir. Öyle ki kimi zaman ona kötülük yapmış olanlara karşı yapabileceği tek şeyin kendisine zarar vermek ol-
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duğunu sezdiğinde, bunu göze almaktan çekinmiyor. Bunu intikam alabilmek için yapmıyor, mutlaka başka yolları da vardır intikam almanın, ama
onların ancak kendisine zarar vermeyi
göze alacak cesareti gösterdiğinde ürkeceklerini, çok güçlü olanları ürkütmenin kimi zaman yegâne yolunun bu
olduğunu biliyor.
Ayfer Tunç’un romanı toplumun
tüm nüvelerine sinen çürümüşlüğün
yanı sıra insan ruhunun derinliklerine
de kapı açıyor. Bu iki kapının bir arada bulunuşu, insanla toplumun birbiri
üzerindeki etkisini de görünür kılıyor.
Şebnem’in hayatını takip ederken, toplumsal hayatın ruhlarımızı nasıl çürüttüğünü ya da bireysel hırsların toplumsal hayatta nasıl karşılıklar bulduğunu düşünmeden edemiyoruz. Öğreticiliğe kaçma riski taşıyan bu gibi konular, sürükleyici olay örgüsü ve Ayfer Tunç’un çarpıcı anlatımı sayesinde olanca doğallığıyla ele alınıyor. Şebnem karakterinin kolay unutulmayacak bir roman kişisi olmasını da, başına gelenlerden çok, bunlar sağlıyor.

Yeşil Peri Gecesi
Ayfer Tunç
Can Yayınları / 472 sayfa
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Hâlâ kötü bir adamsın
Bay Çiklet!

Zarife BİLİZ

Andy Stanton’un gülmece çocuk edebiyatının ilginç ve yaratıcı örneklerinden birini verdiği Bay
Çiklet serisinin yeni kitabı Bay Çiklet ve Dans Eden Ayı raflarda. Limonlu Bayır sakinlerinin Bay
Çiklet’le beşinci maceralarının gerçekten de eşi benzeri yok!
İnsanın çoğu zaman üzerinde durup düşünmediği, farkına bile varmadığı, gayri ciddi gibi gelen ama aslında
gayet ciddi bir silahı vardır: gülmek,
yani mizah duygusu. İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden
biri oysa gülmek. Siz hiç ömrünüzde
gülen bir hayvan gördünüz mü? Gülen bir aslan mesela, gülen bir ayı ya
da gülen bir porsuk. Hayır, sanmıyorum. Görmüş olamazsınız çünkü yok.
Edebiyatta bir tür olarak mizah,
gülmece çocuk edebiyatındaki unutulmaz örnekleriyle de hatırlanır. Mesela Aziz Nesin, gerek büyüklerin gerek
çocukların okuyup hicvi, yergiyi tanıyacakları, gülerek düşünmeyi öğrenecekleri muhteşem bir yazın türü sergilemiştir. “Güleriz ağlanacak halimize,”
deriz zaman zaman, olaylar iyice kötüye sardığında, içinden çıkılamaz denli absürd bir hal aldığında, insanın aklı
durduğunda, yani insan toplumu kendi aklının dahi almayacağı denli irrasyonel bir hal aldığında… Gülmek işte
bu noktada insana kalan tek silah; hem
de içinden yaratıcı çözümler çıkarmayı teşvik eden, insana tüm bu irrasyonelliğe rağmen umutsuzluğa kapılmayıp bir şeyler yapabilme gücü veren
önemli bir silah.
Simon Critchley’in Sonsuz Talep,
Bağlanma Etiği, Direniş Siyaseti* kitabından minik bir derleme Bay Çiklet
serisindeki mizaha ışık tutabilir:
“Mizah öznenin etik
talebin aşırı, hatta
abartılı yüküne, o
talebi kendine yönelik saplantılı bir
nefrete ve zulme
dönüştürmeksizin
tahammül etmesini sağlayan daha
asgari, daha az
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kahramanca bir yüceltim biçimidir…
Mizah esasen kendi kendini tiye alan
alaydır… Mizah, beni Prozac’ın yarattığı mahmurluk gibi bir şeyin içinde
ölgünleştirerek ya da özneyi geçici bir
manik neşe deneyimiyle aldatarak işlemeyen bir antidepresandır, bir kendini bilme ilişkisidir. Mizah genellikle karanlıktır ama her zaman berraktır.”
ABSÜRD MİZAH
Andy Stanton’un yazıp David
Tazzyman’ın resimlediği, kahramanlarını ‘kötü’ bir adam olan Bay Çiklet ile Limonlu Bayır’ın diğer ‘iyi’ sakinlerinin oluşturduğu Bay Çiklet serisi ise gülmece çocuk edebiyatının gerçekten ilginç ve yaratıcı örneklerinden
biri. “Absürd mizah” diye bir tür var mı
bilmiyorum ama yoksa eğer Bay Çiklet serisi işte bu türe çok iyi bir örnek.
İrrasyonelitenin irrasyonelikle çözüme ulaştırılabileceğine, ‘akıl dışı’ olanın gene ‘akıl dışılıkla’ eleştirilebileceğine, hem de bu işin çok “komilik” bir
tarzda yapılabileceğine inanmıyorsanız, beşincisi ve altıncısı yolda olan bu
serinin kitaplarını alıp bir göz atın derim. Hatta göz atmayın, okuyun. Yapılan işin eğlenceli yönü o kadar baskın
ki insan buna ‘ciddi’ bir iş olarak görülen ‘okumak’ fiilini bile uygun görmüyor.
Önlük cebinde taşıdığı şeriden aldığı yudumlarla sürekli sarhoş halde
dolaşan Yaşlı Nine’yle, en büyük küfrü “Ah Badem Ezmesi!” olan, dünyanın
en iyi kalpli kızı, Peril Beril Meril Hoppa Hoppa Topşin Kapşin Polly ile, Aziz
Pterodaktil Fakirler Okulu müdürü on beş santim boyundaki zencefilli kurabiye Alan Taylor’la, İngiltere’nin
en tiksinç kasabı bağırsaksever Üçüncü Billy William’la ve en büyük küfrü “Hay Kedi Bıyıkları”, en büyük zevki ise kötülük yapmak olan, dünyanın
en kötü adamı Bay Çiklet’le, sebebini
kendisi de bilmeden ara sıra şu büyük
veciz sözü -“GERÇEK LİMONLU BİR

PASTADIR”- haykıran Friday O’Bilir
ile ve diğer Limonlu Bayır sakinleriyle başka yerde tanışamaz, onların Palavra Tepesi’nde anlatılan hikâyelerini
başka yerde dinleyemezsiniz zira. Hatta onların örneklerine dünyanın başka
bir yerinde rastlayabileceğinizden bile
şüpheliyim. Çünkü yoklar!
İnsanoğlunun, ve kızının da tabii,
zaafları, kötülükleri say say bitmez.
Açgözlülükten, kıskançlıktan, bencillikten, hükmetme ve savaşma itkisine kadar çeşit çeşit kötülük ne yazık ki hepimizin birlikte yaşamak zorunda olduğu akılsızlıklardan sadece
birkaçı. Serinin kitaplarından birinde
kahramanlardan birinin dediği gibi:
“21. YÜZYILA Bİ GÖZ ATMAK İSTEDİM. HER ŞEY ABUK SABUK!”
Andy Stanton tüm bu zalim saçmalıklara, gayet insani ve naif bir yaklaşımla, onların tüm bu saçmalıklarını dahi
aşan bir gülmece anlayışıyla yaklaşmış
ve o kadar saçmalamış ki her şeyin
boşluğu içi boşalmış bir karpuz kabuğu gibi karşınızda çırılçıplak kalakalıyor. Bir yandan gülmekten kasıklarınızı tutarken, bir yandan da şöyle diyorsunuz: “E… ne bu şimdi? Yoksa gerçek
sahiden de bir Limonlu Pasta mı?”

* Çeviren: Tuncay Birkan, s. 88, 89, 91, Metis Yayınları, 2010.
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Bu masalda yanlışlar
doğruları götürüyor!

Irmak ZİLELİ

Masalların dünyasındaki derin kazımız, Ağustos Böceği ile Karınca adlı masalla sürüyor. Masallarda
doğru ve yanlış kavramını ele almak için yola çıkan yazarımız, tek bir masalı ele almış gibi görünse
de, yaptığı saptamaların çoğu masal için geçerli olmayacağını söyleyebilir miyiz?
Ne zaman Ağustos Böceği ile Karınca masalını okusam ya da dinlesem
kafam karışır. Doğruyu hangisi temsil
eder? Yaz kış demeden yuvasına yiyecek taşıyan, çalışkanlığıyla ünlü karınca mı; yazları çalıp söyleyen, kış gelince de elinde avucunda bir şey kalmadığını gören ağustos böceği mi?
Masalı yüzeyinden şöyle bir okur
geçerseniz, vurgunun emeğin değerine olduğunu söyleyebilirsiniz. Yanlış
sayılmaz. Karınca cinsi, tam da ‘karınca gibi çalışkan’ deyimini hak edercesine emek sarf eder. Gerçekten de tüm
yaz durmaksızın çalışmış, evine yemek
taşımış ve zor günlerin geleceğini önceden kestirerek akıllıca davranmıştır.
Elbette o günler geldiğinde de emeğinin karşılığını alacaktır. Sıcak yuvasında, dışarıda lapa lapa yağan kara bakarak, rahatlığın tatlı huzurunu yaşamaya hakkı olacaktır.
Masalın ‘emeğin değeri’ne vurgu
yapan bu mesajının altında ikinci bir
mesaj daha vardır aslında: “Çalışmayan aç kalır.” Ağustos böceği çalışmamıştır. Gününü gün etmiş, yaz boyu
çalıp söylemiş ve nihayetinde ekmek

elden su gölden yaşamış ama o günleri
geride bıraktığında, tam takır kuru bakır öylece kalakalmıştır. Bu karda kışta
yiyeceği nereden bulacaktır? Bulamayacaktır elbet. Ve mesaj alınır: Çalışmazsan, gününü gün edip geleceği hesap etmezsen aç kalırsın.
Peki öyle midir gerçekten? Cümleyi tepetaklak edersek eğer; aç kalanlar çalışmayanlar mıdır? Çalışmadıkları için mi aç kalmışlardır, diye ikinci bir soruyla meseleyi derinleştirebiliriz. Gerek masalın yazıldığı 17. yüzyılda, gerek günümüzde elinizi vicdanınıza koyup söyleyecek olursanız, sokaklarda yatıp kalkan, midesine bir
somun ekmek bile girmeyen yoksullar ordusu, çalışmadıkları için mi, açtır? (Dikkat: Çalışmadıkları için mi,
diyoruz. Çalışamadıkları için mi, değil! Yani burada çalışmamak bilinçli
bir tercih oluyor.)
MUTLU AZINLIK MI?
Masalın ilk anda bize ulaşan mesajını biraz daha kazıyalım şimdi. Bakalım altından başka neler çıkacak?..
Eğer çalışmayanlar aç kalır diyorsak,

çalışanların da bir gün mutlaka mutluluk ve refaha ulaşacaklarına inanıyoruz demektir. Bu önermeyi tüm çıplaklığıyla serelim ortaya ve düşünelim. Gerekirse çevremizdeki örnekleri de katalım yanına ve değerlendirelim. Gerek ülkemizde gerek dünyanın
öteki ucunda, mutluluk ve refah içinde yaşayanlar, basit bir ifadeyle kışın
yakacak kömürü bol, yiyecek yemeği bereketli olanlar, çalıştıkları için mi
kavuşmuşlardır bu bolluk ve rahatlığa? Başka bir deyişle, rahat yaşayan o
‘mutlu azınlığın’ tamamı emekleriyle
mi gelmişlerdir o noktaya? Eğer böyleyse ‘kapatalım dükkânı’ derim ben.
Bu ‘doğru’ysa, eşitsizliklerden, emeğin
sömürüsünden, kolay para kazananların çokluğundan dem vurmaya ne hacet, öyle değil mi?
İşin bir yanı da şu: Eğer çalışırsan kazanırsın ve refaha kavuşursun
gibi genel bir önermede bulunursak,
insanların yaşamlarını etkileyen yüzlerce öğeyi görmezden gelmiş oluruz.
Başarıyı-başarısızlığı,
mutluluğumutsuzluğu, rahatlığı-sıkıntıyı tek bir
etkene bağlarız. Oysa tüm bunlar tek

bir şeye bağlı olsaydı, hayat ne kadar
kolay olurdu, değil mi?
Aslında mesajını kazıdıkça daha
da kazımamız için bizi kışkırtan, çok
katmanlı bir metin var ortada. Ya da
hayatın gerçeği çok katmanlı demek
daha doğru olacak. Çoğu okur, Ağustos Böceği ile Karınca’yı okuyup ilk
anda ortaya çıkan o mesajı algıladıktan sonra defteri kapayabilir. Ama
üzerine düşünmeye başladığımızda
masaldan çıkan ve bize ‘doğru’ ya da
‘yanlış’ olarak sunulan şeylerin, bakış
açılarına göre nasıl farklılık gösterdiğini görmemek ne mümkün! Devam
edelim öyleyse...
Masalda çalışkanlığıyla takdir toplayan bir karınca var. Bunun yanında,
tembel teneke olduğu için yerdiğimiz
bir ağustos böceği. Ama düşünürseniz,
karınca doğası gereği çalışkan, ağustos
böceği de doğası gereği tembel. Bu
durumda davranışlarını belirleyen
şey genleri. Masal, çalışkan karınca ile
tembel karınca arasında geçiyor olsaydı bir nebze olsun üzerinde tartışmaya
değerdi. En azından şunu sorgulayabilirdik: Biri çalışmayı tercih ederken,
öteki neden tembellik ediyor? Oysa
bu masalda böyle bir durum yok. Ne
karınca çalışkanlığı seçmiş, ne ağustos
böceği tembelliği. İkisi de doğalarının
onlara emrettiğini yapıyorlar. Bu yüzden ne övülebilir ne de eleştirilebilirler
kanımca.
Aslında konuya buradan yaklaşınca ortaya bir başka gariplik çıkıyor.
Ağustos böceğinin doğası tembellik
etmek mi gerçekten? Çalıp söylemek
de onun işi olmasın?.. Gördüğünüz
gibi, işler iyice sarpa sarıyor. Ağustos
böceği işini yapıyor, çalıyor, söylüyor.
Sonunda kışın yine de aç kalıyor! Belki de masalın gerçeğe uygun tek tarafı
bu. Kimileri durmadan çalışsa bile aç

kalabilir...
Düşünce silsilemizin peşinden
gitmeyi sürdürelim ve masalın başka
boyutlarına doğru yol alalım. Hatırlarsanız, kış gelip de çalışkan karınca
yazın biriktirdiği erzağın verdiği güven duygusuyla sıcak yuvasında keyif
çatarken, ağustos böceği yardım istemek için onun kapısını çalıyordu. Bizim ‘örnek vatandaşımız’ ne yapıyordu
dersiniz? Şu tembele bir ders vereyim,
deyip ona zırnık koklatmıyor, kapısını açmıyordu bile... Bunu yapmakla
kalmıyor, aç bilaç kapısında bekleyen
ağustos böceğine şımarık bir edayla
nutuk atıyordu: “Sen misin yazın ben
çalışırken yan gelip yatan, çalışıp kazansaydın, gününü değil geleceğini düşünseydin!”
Demek ki masalın bir mesajı daha
var. Tembeller her türlü cezayı hak
eder. Ve çalışkanlar bu cezayı uygulamaya muktedirdir. Birincisi vahim,
ikincisi ondan da vahim olan iki mesaj. Varsayalım ki ağustos böceğinin
tembel olduğuna hükmettik. Onu aç
ve açıkta bırakmak ne kadar adil bir
ceza olur? Peki, bu cezayı kim uygulayabilir? Çalışkanlığı tescilli olanlar mı?
Haydi konuyu bir fabl olmaktan
çıkaralım ve insanlara uygulayalım.
Toplumda tembelliği yüzünden aç
kaldığını düşündüğümüz bir kesimi
ele alalım. O kesime iyi bir ders vermek, toplumun öteki kanadında yer
alan çalışkanların harcı mıdır? Bu
masalın sonunda, hasbelkader aynı
memleketin (ormanın) vatandaşları
olan ağustos böceği ile karıncanın birbirine nefretle yaklaşmaları işten bile
değil. Öyle ya, haliyle, ağustos böceği
tembellik ettiği halde pastaya ortak olmaya çalıştığı için karıncanın nefretini
kazanırken, öteki pay vermediği için
pastayı elinde tutana öfke duyacaktır.
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Günümüzün (ne kadar kaldıysa) sosyal devleti işsize, yoksula el uzatınca,
tuzu kuru olanların buna yekten karşı
çıkması böyle bir nefretten besleniyor
desem, çok mu ileri gitmiş olurum?
İş giderek karmaşık bir hal alıyor
değil mi? Belki yazıyı okumaya başlarken ilk cümlem sizi şaşırtmıştı. Mesajı
bu denli net olan bir masalda aktarılmak istenen doğrular ile yanlışların
bir kafa karışıklığına yol açmasına bir
anlam verememiştiniz. Peki ya şimdi? Masalın ilk anda ortaya koyduğu
‘doğru’ya aynı gönül rahatlığıyla ‘doğru’ diyebiliyor musunuz?
DOĞRULAR DA DEĞİŞİYOR
Şu noktada bir kez daha sormalı; doğru nedir, yanlış ne? Doğruyu
ve yanlışı kim, neye göre belirliyor?
Çocukluğumuzun tek kanallı televizyonunda bir “Doğru Mehmet ile
Yanlış Ahmet” vardı. Çocuklara trafik
kurallarını öğretmek adına edinmişlerdi ‘doğru’ ve ‘yanlış’ sıfatlarını. Peki
ya masallar? Onlar da trafikte olduğu
gibi, üzerinde tartışma yürütemeyeceğimiz kuralları mı aşılıyorlar çocuklara?
Her toplum kendi doğrusunu yanlışını, iyisini kötüsünü, güzelini çirkinini yaratıyor kuşkusuz. Bu değerlerin
karşılıkları toplumdan topluma değiştiği gibi, zaman içinde de değişiklik
gösterebiliyor. Bundan yüz yıl öncesinin doğrusu ile bugünün doğrusunun aynı olduğunu kim iddia edebilir? Bu, toplumsal değişim yasalarına
aykırı bir kere... Peki öyleyse, değer
yargılarının birer yansıması olan masalları, sözgelimi 1600’lerde yazılmış
olanlarını, üzerinden bunca yıl, bunca
devrim, bunca dönüşüm geçtiği halde
hâlâ okuyor ve anlatıyor olmamızda
bir ‘yanlışlık’ yok mu?
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Bambaşkadır
çocukluğun neşesi

Ayşegül UTKU GÜNAYDIN

İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi Levent’in büyüme sancılarını ve kardeşi Mert’in haylazlıklarıyla
nasıl başa çıktığını anlatan beş kitaplık Levent başlıklı seri, çocuklara çocuk diliyle seslenmeyi
başarıyor. Dokuz yaş ve üstü okurları hedefleyen seri, yalın ve mizahi diliyle de dikkati çekiyor.
Her yetişkinin unutamadığı ilkokul maceraları vardır. Geriye dönüp baktığınızda bu hatıraların yerinin, ileriki yıllardaki okul anılarından
çok daha farklı olduğunu görürsünüz.
Çünkü çocuk dünyası ve masumluğu
ile bezenmiş, biraz haylaz ama eğlenceli bir dünyaya işaret ederler.
Kimi zaman iki yetişkin olarak annemle oturup anılarımıza dair konuşuruz. Bunlar arasında hiç unutamadıklarımız genelde çocukluğa ilişkin
olanlardır ve en özelleri de onlardır
kanımca.
Kendisi de yıllar sonra çok iyi bir
öğretmen olan annemin, ilkokul yıllarında aslında hep tembeller sırasında
oturmaya mahkûm olması, öğretmenin verdiği kitabı her seferinde belli
bir yere kadar okuyup gerisini bir türlü
getirememesi gibi, bugün bile bizi gülümseten hatıralarla dolu zihinlerimiz.
Ya da, yine annemin, o yıllarda çocukların gelişmesi için ders aralarında dağıtılan süt tozu ve balık yağını hiç sevmediği için çantasına atması ve balık
yağının hep çantanın içinde patlaması, bu yüzden çantasını öğretmene göstermeden yıkamaya çalışması...
Benimse ilkokulda en sevdiğim zaman dilimi teneffüsler ve öğle tatiliydi. Sıra arkadaşımla evden getirdiğimiz yiyecekleri aceleyle yedikten sonra bahçeye koşar, kalan zamanı oyunla geçirmeye çalışırdık. Kızlar olarak
evden getirdiğimiz lastik iplerle kim
daha iyi ip atlayacak yarışına girerdik.
Bu yüzden ip atlamaktan dizlerimizin
arkası kızararak yara
olurdu.
Tür-
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lü haylazlıklar yapmaktan da geri kalmazdık.
Mustafa Orakçı’nın Timaş Yayınları’ndan çıkan, dokuz yaş ve üstü
okurlara seslenen beş kitaplık Levent
serisi, yetişkinleri çocukluk yıllarına
götürecek, çocuk okurlara ise “bunu
ben de yapıyorum” dedirtecek türden
öyküler içeriyor. Serinin yayımlanmış
kitapları; Okulsuz Dünya, Perili Evden
Kaçış, Mezarlıktaki Hayalet, Hayvanları Bizden Koruma Günü ve Dilek Kutusu Açılıyor başlıklarını taşıyor. Her kitap, beş ya da altı öykü içeriyor.
ÇOCUK ALGISI
Bu öykülerdeki temel izlekler, çocuk dünyası ve algısı üzerine kurulu. Bu nedenle de çocukların imgelem
dünyalarını gözlemleyen, okuru da bu
dünyanın içine çeken öykülerle karşı karşıyayız. Serinin ana karakterleri,
ilkokul dördüncü sınıfa giden Levent
ve onun haylaz kardeşi Mert. Levent,
hem aynı okula gittiği kardeşi Mert’in
başına ördüğü çoraplarla uğraşıyor,
hem de kardeşiyle birlikte büyümeye
çalışıyor.
Kimi öykü, karakterlerden birinin aşamadığı bir korku üzerine, kimi
okulda yaptıkları haylazlıklar üzerine
temellendirilirken, kimisi de dünyayı
ve gerçeği kavrama çabalarında çocuk algısına ve bu algıdaki mizahi
öğelere işaret
edi

yor. Her bir öyküde Levent ve Mert’in
olaylara bakış açılarına ve bakış açılarının nasıl değiştiğine tanık olurken,
iki kardeş arasındaki gizli ama tatlı çatışmanın da bütün seri boyunca devam ettiğini görüyoruz.
Mesela, Hayvanları Koruma Günü’nü kutlamak amacıyla Levent ile
Mert’in evlerinden evcil hayvanlarını
getirmek yerine, dere kenarından kurbağaları toplayıp sınıfı günün sonunda
kaosa süreklemelerini; yaptıkları hatayı anlayıp cezalarını çektikten sonra
Levent’in muzır bir şekilde 4 Ekim’i
“Hayvanları Bizden Koruma Günü”
olarak değiştirmesini anlatan Hayvanları Bizden Koruma Günü adlı öykü en
renkli hikâyelerden biri.
Öğretmenlerinin Çin’le ilgili verdiği ödev üzerine, yerinde inceleme
ve gözlem yaparak öğrenme amacıyla
Levent ve arkadaşlarının bir olup Çin’e
gitme niyetiyle komşunun bahçesini
kazarak su borularını patlatmaları da,
çocukların hayal güçlerinin ve algılarının nasıl işlediğine dair güzel bir örnek.
Çocukların ve çocukluğun engin
imgelem ve hayal gücünü yansıtması,
üstelik bunu yalın bir dille yapması bakımından, Levent’in beş kitaplık maceralarını çocuklar kaçırmasa iyi olur!
Levent - Okulsuz Dünya
Mustafa Orakçı
Resimleyen: Derya Işık Özbay
Timaş Yayınları / 96 sayfa

Çocukların en iyi arkadaşı:
Cinköpekler

Tuğba ERİŞ

Topluluk önünde konuşmayan bir çocukla, topluluk önünde havlamayan bir köpek bir araya gelirse
ne olur? Belki birbirlerine yaslanarak sorunlarını aşmayı öğrenirler. Sorunlarımızla baş etme ve
dostuluk üzerine güzel bir anlatı!
Topluluk içinde konuşmak zor zanaat gerçekten de. Çocukluğumdan
beri bunu layıkıyla başardığım söylenemez. İlkokuldaki konu anlatımları, ortaokuldaki münazaralar ya da lisedeki dönem ödevi sunumları güdük
kalan bu yönümü geliştirmek bir yana,
daha da geriletti. Bu nedenle olsa gerek ki, tanımadığı bir topluluğun
önünde rahat rahat konuşan, geniş geniş anlatan, dili dolanmayan insanlara gıptayla bakarım. Kimileri de hatip
olarak doğuyor gerçekten, diye düşünmeden edemem.
Ama tabii Tomi’nin durumu benimkinden biraz daha vahim. Tomi,
Viktoria Bosnyak’ın yazdığı Cin Köpekler serisinin ilk kitabı olan Cesur
Tomi’nin Tomi’si. Durumu vahim çünkü Tomi sokakta konuşamıyor. Sokakta, asansörde, pastanede, hatta okulda
bile sesini çıkarmaya korkuyor. Öğretmeni onun akıllı ve tatlı bir çocuk olduğunu düşünüyor ama arkadaşı olmadığı için de biraz endişe ediyor. Oysaki sınıfta onu gizlice gözetleyen ve
yardım etmek isteyen dört cin var:
Ceki, Pupu, Tini ve Zeno.
Haşhaş tohumları kadar küçük
olan bu dört cinden Ceki de hiç ko-

nuşmuyor, söylemek istediği her şeyi
işaretlerle anlatıyor. Tomi’nin konuşmamasına şaşırmayan Ceki ona yardım etmeye karar veriyor. Tomi’ye
cin olarak görünemeyeceği için sihirli sözlerle bir köpeğe dönüşüyor ve
okul kapısında Tomi’nin karşısına çıkıyor. Ceki’ye ilk görüşte ısınan Tomi
onu eve götürmek istiyor, ama annesi
bir köpeği gezdirmek için zaman bulamayacaklarını söylüyor. Tomi’nin
“Ben gezdiririm,” teklifine de pek sıcak
bakamayan annesi, köpek kaçıp birilerini ısırmaya kalkarsa Tomi’nin arkasından seslenip köpeği geri çağıramayacağını düşünüyor. Ama Tomi’nin
Ceki’yi çok istediğini anlayınca, bir adı
olması ve Tomi’nin onu bu adla çağırabilmesi şartıyla köpeğin onun olmasını kabul ediyorlar.
SINAV VAKTİ
Ertesi sabah büyük bir heyecanla
okul kapısına giden Tomi, köpek dostu
yaşlı bir teyzenin iyilik olsun diye evine
götürdüğü Ceki’yi göremeyince, büyük
hayal kırıklığı yaşıyor. Ceki bir eve tıkıldığı ve Tomi’ye yardım edemeyeceği için büyük üzüntü duysa da, umutsuzluğa kapılmıyor ve kurnaz bir planla yaşlı teyzeden kaçmayı başarıyor.
Okul kapısında tekrar buluştukları zaman, Tomi Ceki’nin sırtındaki cin şeklindeki leke nedeniyle ona
“Cinköpek” adını koyuyor. Ama asıl sınav bundan sonra başlıyor: Tomi’nin
Ceki’nin adını dışarıda da söyleyebilmesi gerekiyor. Tıpkı kendisi gibi,
sesini çıkarmayan, havlayamayan
Cinköpek’in de dilinin çözülebilmesi için sürekli onu cesaretlendiriyor
Tomi.
Cinköpek’i gezmeye çıkardığı bir
gün sokakta karşılaştıkları ve onlarla dalga geçen iki büyük çocuğa tüm
gücüyle havlıyor Cinköpek. Köpeğinin
havlamasından ve iki çocuğu kaçırmasından dolayı sevinçten coşan Tomi
de şakıyor, konuştukça konuşuyor.
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Bu sırada karşılarına çıkan yaşlı teyze Ceki’nin kendi köpeği olduğunu iddia ediyor ve onu eve götürmek istiyor.
Korkup kaçan Ceki ilk kez Tomi’yle
konuşuyor; havlamıyor, bir insan gibi
konuşuyor. Sonunda kurnaz bir planla Ceki’nin yaşlı kadına ait olmadığını
ispatlıyorlar ve Cinköpek Tomi’yle birlikte kalıyor.
O günden soran Tomi’nin çenesi
durmak bilmiyor. Ceki de uzun süre
köpek olarak kalıyor ve ancak Tomi
büyüyüp bir radyo spikeri olduğu zaman nihayet eski haline, yani bir cine
dönüşüyor.
Kapağı, tasarımı, İsmail Doğan’ın
özenli çevirisi, Gözde Bitir Sındırgı’nın
bakmaya doyamadığım çizimleri ve
Macar yazar Viktoria Bosnyak’ın su
gibi akan hikâyesiyle kitap, tıpkı Tomi
gibi âdeta ayaklanıp konuşuyor okurla. Köpeklerin insanların en iyi arkadaşı olduğunu hatırlatırken, çocukların en iyi arkadaşınınsa cinköpekler olduğunun altını çiziyor kitap. Ama Cesur Tomi’nin söylediği en önemli şey
şu: Bir derdi ötelemek yerine, sevdiklerimizin, dostlarımız yardımıyla o sorunun üstüne gitmemiz gerek. Evet,
benim konuşma tutukluğum ancak
üniversitede çözüldü, ama zararın neresinden dönülse kârdır, değil mi?
Cinköpekler 1 / Cesur Tomi
Viktoria Bosnyak
Resimleyen: Gözde Bitir S.
Çeviren: İsmail Doğan
Can Çocuk Yayınları / 76 sayfa
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Müziksiz bir hayat hatadır!

Çağlayan ÇEVİK

Beton plaza ormanlarının karton ofislerinde sıkışıp kalmış bir adamın, piyano aracılığıyla özgürlüğü
yakalamasının hikâyesi... İlk bölümde kendi hayatını açıksözlülükle paylaşan yazar, kitabının ikinci
bölümünü bir tür eğlenceli müzik tarihine dönüştürmüş.

Nietzsche’nin gündelik hayatta en
çok kabul görmüş cümlesi, “Müziksiz bir hayat hatadır” olsa gerek. Gerçekten de profesyonel müzisyenler bir
tarafa, sıradan bir dinleyiciyi bile alıp
başka dünyalara götüren, bir nota vuruşuyla mutlu eden şey müziktir. İnsanoğlunun ilk bulduğu, hatta iletişim
aracı olarak bile kullandığı sanat dalı
müzik olabilir mesela. Dolayısıyla müzik dinlemeyen, dinlemediğini söyleyen insanın hayatında bir şeyler eksik
demektir.
ONMAYAN YARA
Kimi hikâyeler duyarız; birileri tedavisi olmayan bir hastalığın üstesinden bir enstrüman çalarak gelmiştir.
Psikolojik tedavi yöntemlerinden biri
de müziktir. Pek çok müzisyenin, hayatını mahvetmenin eşiğinden müzik
sayesinde döndüğünü görürüz. Ofis
Faresinin Piyano Hikâyesi isimli kitap da müziğin ne kadar üstün bir sanat dalı olduğunu anlatıyor desek yanılmayız.
Osman Çakıroğlu’nun müzikle ilişkisi aslında o daha doğmadan başlamış. Anneannesinin ve annesinin piyanoyla ilişkisi bunun işaretlerini verir bize. İzmir Radyosu’nda kayıtları bile bulunan dedesinin dillere destan cümbüş virtüözlüğü de, baba tarafından müzik geleneğini gösterir.
Çakıroğlu’nun hikâyesini özetlemekte
fayda var; daha çocuk yaşta annesinin
yönlendirmesiyle piyano dersi almaya
başlar, birtakım sebeplerden ve kendi ifadesiyle “tembelliğinden” bırakır
dersleri. Ama deyim yerindeyse “zehri
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almıştır” bir kere. Artık ne piyanodan
ayrı kalabilmekte ne de piyanoyla yapabilmektedir.
MÜZİĞİN UZUN ÖYKÜSÜ
Daha sonra üniversite eğitimi
için gittiği Amerika macerası başlar.
Boston’daki hocası, piyanoyla ilişkisinin daha kesintisiz olmasını sağlasa da, uyguladığı kimi yanlış metotlar onu ileride epey zorlar. Kısa süreli
New York macerası ise, piyano açısından da kısa olur. Binbir hasretle döndüğü memleketinde, yeniden piyanoya sarılır Çakıroğlu. Ancak ilk hocası kesinlikle bir piyanist olmadığı
gibi, belki iyi bir müzisyen bile değildir ve piyanoyla ilişkisini bir türlü ilerletemez. En sonunda bir arkadaşının
tavsiyesiyle Serpil Hanım’ın öğrencisi olur. Yaşı artık otuza yaklaşmıştır ve
muhtemelen hocasının en yaşlı öğrencisidir. Ancak bu sefer bir şeyler değişir hayatında. Bu kez derslerden kaçmanın yolunu aramaz ve dört elle sarılır piyanoya. Zira işsizliği dolayısıyla,
öne süreceği bir bahanesi yoktur, üstelik memleketinden uzak kaldığı yıllarda kaybettiği dostlarının yerine geçecektir müzik ve piyano. Ya sonra? Sonrası mutlu bir birliktelik…
Osman Çakıroğlu’nun, aile köklerinden gelen müzik ilgisine ve piyano
maceralarına rağmen, ne eğitimi ne de
çalıştığı işler müzikle alakalı. Plazaların birkaç metrekarelik kutu gibi ofis
ortamında müzik sayesinde yaşamın
tadını çıkarıyor. Kendisini bir “ofis faresi” olarak adlandırsa da, aslında piyano ve müzik sayesinde meslektaşla-

rından kolaylıkla ayrıldığını söyleyebiliriz.
Kitabın ilk bölümünde piyanoyla inişli çıkışlı ilişkisini anlatıyor Çakıroğlu tüm detaylarıyla. Bir taraftan da günah çıkarıp hatalarıyla yüzleşiyor. Hiç dile getiremediği gizli arzusu olan konser piyanistliğine neden
geçemediğini itiraf ediyor açık sözlülükle. Piyanoyla düzenli bir ilişki kurmasının ardından da bizimle başka
piyano hikâyelerini paylaşıyor yazar.
Ünlü besteci ve piyanistlerin yaşam
hikâyelerini, en çok sevilen ve çalınan
piyano baladlarının, bestelerin özelliklerini, takıntılı müzisyenleri, tek kollu
müzisyenleri ve daha birçok şeyi anlatıyor kitabın ikinci bölümünde. Kimi
zaman biraz üzüyor okurlarını, ama
birkaç satır sonra hafif bir tebessüm
kondurabiliyor dudaklarımıza.
Osman Çakıroğlu yalın, samimi diliyle hem kendi hayatını paylaşıyor bizimle, hem de müziğin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor.
Onun hayatından çıkaracağımız ders,
gerek kendi hayatımızda gerekse çocuklarımızın hayatında müziğin aslında ne kadar önemli bir rol oynayabileceği. Yazının başında Nietzsche’den bir
alıntı yapmıştık. Müziksiz bir hayatın
hata olduğunu anlattığı gibi, müziğe
karşı işlenecek hataların da önüne geçmemizi sağlayacak bir kitap Ofis Faresinin Piyano Hikâyesi.
Ofis Faresinin Piyano Hikâyesi
Osman Çakıroğlu
Pan Yayıncılık / 112 sayfa
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Dostluğa yolculuk

Melisa CEREN HASMADEN

Simla Sunay’ın, altı yaşındaki bir kızla bir zürafayı kendi destanlarının kahramanına dönüştürdüğü,
Güneşten Sarı Baldan Tatlı adlı anlatısının devam kitabı, Kafrika’nın Gölgeleri de kitapçılarda.
Bireyin kendini arayış yolculuğunu anlatan kitaplar, sıkı örülmüş bir dostlukla son buluyor.
Yolculuk, sıklıkla anlatının/anlatıcının en gözde teması olarak karşımıza çıkar. Homeros’un Odysseia’sından
Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi’ne, Michael Ende’nin Bitmeyecek Öykü’sünden
Ursula K. Le Guin’in Yerdeniz serisine
kadar pek çok metnin daha ilk sayfalarında yolculuğun davetkâr çağrısı okura göz kırpar. Böylece okur da,
kahramanın peşinden düşer yollara.
Joseph Campbell’in Kahramanın
Sonsuz Yolculuğu adlı incelemesinde
formüle ettiği üzere, kahramanın sonunda evine bir ödülle döndüğü yolculuk boyunca yaşadığı kendini arayış, değişim, arınma ve kendini bulma
süreci, kahramanın peşinden sürüklenen okurda da tezahür eder mi ya da
ederse ne derece eder, bilinmez. Yine
de bu kahramanlar, zoru başarmanın
mümkün olduğuna ve değerler uğruna harcanan çabanın yüceliğine dair
inancımıza dayanak olurlar. Kim bilir, bazı okurun da o yolculukla hayatı değişir.
Simla Sunay, Naz adında, güneşten
sarı, altı yaşında bir kız ile baldan tatlı
Uzunbal adlı zürafanın macerasını anlatıyor ve yolculuğun hikâyesini, gidiş
ve dönüş olmak üzere iki ayrı kitapta
ele alıyor, Güneşten Sarı Baldan Tatlı
ve Kafrika’nın Gölgeleri adlı kitaplarında. Dev bir sümüklüböceğin açtığı beyaz bir yolun ve yolun mimarı böceğin
peşine düşen Naz, daha yolculuğun
başında, konuşan bir zürafa ile tanışır.
Bu sıradışı karşılaşma Naz’a bir yolculukta en çok ihtiyaç duyacağı şeyi, bir
yoldaşı kazandırır.
İlk kitapta, Naz ve Uzunbal, “Beyaz Yol”u izleyerek, sonradan Sümi
adını alacak olan dev sümüklüböceğin
peşine düşerler. Altı öyküden oluşan
bu maceranın ilk beş öyküsünde, minnet duymaktan başka hiçbir şey yapmamayı seçen kaderci “Sakarköy” halkı ile bu kadere razı gelmeyi reddederek köyü terk eden bir adamın yerleştiği “Komşusuz Ev”i, adından da anlaşılacağı üzere tüketim çılgınlığının ayyuka çıktığı “Kullan-At Kasabası”nı,
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geceleri hayallere dalarak izlediğimiz
yıldızların dağıtıcısı olan “Yıldızcı”yı
ve gülmeyi unutanlara satmak için
sinsice insanların gamzelerini çalan
“Gamzetoplayıcısı”nı tanırız.
Son öyküde, yolcularımız nihayet dev sümüklüböceğe yetişirler. Biz de yolculuğun gizemine ulaşırız. Son maceranın Naz için en
zoru olduğunu söyleyebilirim. Çünkü
Naz, o ana kadar yol
arkadaşı Uzunbal’dan
bile gizlediği, yolculuğa asıl çıkış nedenini anlatacak,
dev sümüklüböceğe karşı işlediği
hata ile
yüzleşecek, içtenlikle
özür dileyecek ve hatasını
telafi edecektir. İşte gerçek bir kahramanın yolculuğu!
GÖLGE TAKİPÇİ
İkinci kitap ise bir eve dönüş
hikâyesi. Yağan yağmur, Sümi’nin boyadığı “Beyaz Yol”un çoğunu silince,
dönüş yolunu aramaya koyulan Naz
ve Uzunbal yeni maceralara atılırlar.
Önce, dış dünyadan tamamen izole
edilmiş kapalı şehirde mahsur kalırlar,
ardından da çocuklarını azgın bir dereye kurban vermiş iki babanın, diğer
çocuklar için bir köprüye dönüşmesine tanık olurlar. Bir ağaç ve bir ev arasındaki anlaşmazlığı çözmek için günışığının tarafsız adaletine başvururlar, dalgaların roman yazabildiğini ve
dantellerin dert dinleyerek yalnızlığı paylaşabildiğini keşfederler ve geçmişi unutanların şehrinde, on dakikalık hatıralar müzesinin son ziyaretçisi
olurlar. Ama dönüş yolculuğunda yalnız değillerdir. Peşlerinde bir gölge ta-

kipçi vardır; bir milyon aç insanın yaşadığı Kafrika’nın Gölgesi…
Simla Sunay, Güneşten Sarı Baldan
Tatlı’nın okurunun, Naz ve Uzunbal’ın
yolculuğuyla büyümeye doğru bir
adım daha attığını düşünmüş müdür bilinmez, ama Kafrika’nın
Gölgeleri’nde maceranın ve heyecanın dozunu artırmayı uygun görmüş. Bunun yanı sıra,
ilk kitapta ironik bir dille metin aralarına serpiştirdiği sosyal eleştirilerini daha da yüksek perdeden dile getiriyor.
Genç okuru, doğa sevgisi
ve doğanın korunması, şehirleşme ve insanın ihtiyaçları, bir toplumun belleksizliğinin sonuçları
konusunda, kitabın kahramanlarının sürdürmekte
olduğu bir tartışmaya davet ediyor Sunay. Naz ve Uzunbal,
bir zürafanın ve altı
yaşında bir kızın olanaksız yolculuğunu sonlandırırken, yolculuk boyunca dokudukları dostluk bağı tamamlanıyor.
Kahramanlarımız, birlikte çıktıkları bu yolculukta, kendilerince dünyayı keşfedip yeni bir benlik yaratırken,
yanlarında, adına dostluk denen paha
biçilmez bir ödülle yuvalarına dönüyorlar.
Güneşten Sarı Baldan Tatlı 2
Kafrika’nın Gölgesi
Simla Sunay
Resimleyen: Gözde Bitir Sındırgı
Tudem Yayınları / 128 sayfa
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Yetişkinlerin katlettiği
masum çocuk oyunları!

Yeliz KIZILARSLAN

Ekrem Güneş, Aykırı Oyuncaklar başlıklı öykülerinde sözü, çocuk haklarının birincil muhatabı
olan çocuklara bırakıyor. Oyuncakların, şiddet unsuruna dönüştürüldüğü bir dünyada hâlâ oyun
oynamanın özlemini çeken çocukların hayal gücü, insanlığın ortak meselesini alt ediyor.
Hrant Dink bir yazısında,
“büyüklerin oyunlarında katledilen çocuk oyunlarının masumiyetini”; savaş bölgelerinde, yanı
başlarındaki mayın tarlalarına
rağmen sokaklarda oyun oynayan çocukları anlatarak hatırlatır. Dünyanın ücra köşelerinde
dahi birbirine tıpatıp benzeyen
çocuk oyunlarının varoluşunun
ortak sırrının ise yine çocuk
masumiyeti olduğunu söyler.
Dink’in deyişiyle, “İnsanoğlunun
uygarlık dediğimiz ortak yaratısının çok bilinmeyenli denklemini çözmeye yarayan gerçek verilerdir”
oyun, zaman, mekân üçlüsü ve “inanılmaz bir berraklık taşırlar kendi içlerinde.”
Ekrem Güneş’in yeni öykü kitabı
Aykırı Oyuncaklar, çocukların sesine
kulak vererek, onların yetişkinlerin
‘büyük oyunları’nda kirlenen masum
oyunlarına nasıl büyük bir dirençle
karşı çıkarak çocuk haklarını talep ettiklerini anlatıyor.
Aile içi şiddetin, sokaktaki şiddetle
nasıl kesiştiğine vurgu yapan Güneş’in
öyküleri, masumiyetini yetişkinlerin
duyarsızlaşan dünyasında kaybeden
çocukların haklı isyanına, onların iç
dünyalarında esen fırtınaları dillendirerek ortak oluyor. Kitaba adını da
veren ilk öykünün kahramanı Özlem
ile arkadaşı Burcu’nun etrafı, bir köşede evcilik oynamaya çalışırken, birden
makineli tüfekli “küçük deniz komandoları” tarafından kuşatılıyor.
Peki, kimdir bu küçük deniz komandoları? Özlem’le Burcu’nun, oyun
niyetine askercilik oynayan arkadaşları Serhat ve Barış’tır elbette! Mantar
tabancası bile görmeye tahammülü
olmayan Özlem, bebeklerini oğlanların elinden güç bela kurtarıp soluğu
evde, dedesinin yanında alır ve savaş oyunundan başka oyun bilmeyen
arkadaşlarını dedesine şikâyet eder.
Dedesinin, çocukların oyuncaklarına
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kadar ulaşan savaşkan şiddetle ilgili
nasihatleri yalnızca çocukların değil, yetişkinlerin de kulaklarına küpe
olacak türdendir: “Şimdi oyuncaklara
alışan eller yarın gerçeklerini ister. Serüvenci duyguları tetikler. Barışı bozar.
Araya ayrılıklar sokar…”
BİREYSEL SİLAHSIZLANMA
Babasını askerken bir çatışmada
yitiren Özlem’in yaşlı gözleri, silahla oyun oynanmayacağını -bir defa
daha- acı bir şekilde ispat ediyor. Çocukların silahlanmaya çocuk yaşta,
oyuncak endüstrisi tarafından açıkça
teşvik edilmesi ise gerçekten vahim bir
duruma işaret ediyor.
Bu durumda, zihinleri, oyuncak
dahi olsa, silah sesleriyle bulanan çocukların birbirlerine şiddet ve ayrımcılık uygulaması da kaçınılmazlaşıyor.
Kitabın bu konuyla ilgili olarak dikkat
çekici öykülerinden biri de, “Annem”
adlı öykü. Polis olan annesinin üniformayla eve gelişini ve belinde taşıdığı
“meslek gizi” silahını bir türlü benimseyemeyen Başak’ın yaşadığı korku ve
endişe, ruhsatlı-ruhsatsız ya da görev
gereği taşınan silahın yarattığı dehşetin büyüklüğünü gösteriyor okuyana.
Bireysel silahsızlanmanın önemini
vurgulayan bu öykü, silahsızlanma
konusunda gerçekleştirdiği toplumsal
kampanyalarıyla dikkat çeken Umut

Vakfı’nın bu yöndeki çalışmalarının önemini de hatırlatıyor.
Toplumsal şiddetin, çocukları okulda ve aile içinde nasıl etkilediğini gösteren bir diğer öykü
ise “Kristin”. Sınıflarına yeni gelen Kristin adlı Rus öğrenciye
yanlış Türkçe öğreterek onunla
alay eden ve küçük düşmesine
neden olan sınıf arkadaşlarının
dilediği özür, çocuk dünyasında
yaşanan kavgaların, yetişkinlerin
şiddete ve ölümlere meyil veren
kavgalarından ne kadar farklı olduğunu ortaya koyuyor.
Dünyadaki kötülüğe karşı durmayı becerebilen çocuk zihninin mucizevi düş gücünün ürünü olan “Kardeş
Özlemi” ve “Yaratıcı Oyun” adlı öykülerse, çocukların karmaşık iç dünyalarına ışık tutan yer yer hüzünlü, ancak
sıcacık hikâyeler.
“İmzalı Kitap” adlı son öykünün
şiddete bulandırılan çocuk dünyasına serpiştirdiği umut ise kitabın ta
kendisi! Zira kitapsız, düş gücü olmayan, çorak bir iklimin yetiştireceği
genç filizlerin kirlenen zihinlerinin
umudu elbette, her daim kitaplar
ve onların sonsuz ışıltısıdır! Ekrem
Güneş’in yeni öykülerini topladığı Aykırı Oyuncaklar’ın bu ışıltıyı taşıdığını
rahatlıkla söyleyebiliriz.
Aykırı Oyuncaklar
Ekrem Güneş
Resimleyen: Ömer Çam
Tudem Yayınları / 70 sayfa

İyi Kitap • Çocuk Kitaplığı • Sayı 22 • Aralık 2010

Çocuk (da) yazar

cocukyazar@hotmail.com

İnci ÖZGÜR

Yeni yıl hediyesi kitaplar...
Çocuk yazarımız bu ay, yeni yıl bahanesi ile çocuklarına kitap hediye etmek isteyen büyükler için bir
öneri listesi hazırladı. Listenin peşine, ikisi İstanbul’da geçen üç ilginç kitabın tanıtımını da ekledi
üstelik: Parisli Fındık Faresi, İstanbul Masalları ve Rose.
2010 bitiyor… Aylar ne çabuk geçiyor. Ben bir yılı aşkın süredir düzenli
olarak yazı yazıyorum İyi Kitap’a.
(Geçen ay yazamadım, kusura
bakmayın. Üşütmüştüm, günlerce hasta yattım.)
Yeni yıl hediyesi alma telaşına kapılacaklara bu yıl en
beğendiğim kitapların adlarını sıralamak ve bir kez daha,
en güzel hediye kitaptır, demek
istiyorum: Dolunay Dedektifleri dizisinin tüm kitapları, Mavisel Yener, Bilgi Yayınevi. Kitap
Kurtları İçin Hayvanlar Âlemi,
Filiz Özdem, Yapı Kredi Yayınları (bu benim en beğendiğim
kitap). Engin Mavi, Arslan Sayman, Tudem Yayınları. Arsadaki Çadır, Nevzat Erkmen, Top
Yayıncılık. Evine Dönmek İsteyen Kedi, Jill Tomlinson, Hayykitap (ve bu dizideki diğer tüm
hayvanların kitapları). Reçel
Kavanozu, Houshang Moradi Kermani, Kelime
Yayınları. Narin, Pürnur
Soğangöz, Can Çocuk.
Eminim sizin de çok beğendiğiniz
kitaplar vardır; çizgi romanlar, bilim
kitapları, gezi rehberleri… İçine küçük bir not yazarak, bir kart ekleyerek,
belki daha önce okuduğunuz, belki de
merak ettiğiniz, onlarca kitap vardır
hediye edilecek…
Tom ve Jerry’yi sevmeyeniniz var
mı? Peki ya Jerry’yi daha çok sevmeyeniniz var mı? Yani demek istiyorum ki,
herkes Jerry’yi Tom’dan daha çok seviyor. Peki gerçek hayattaki fındık farelerinin günahı ne? (Annem beni duyarsa kesebilir, çünkü fareden çok korkuyor). Tanıdığım en sevimli fındık
faresi bir Parisli. Adı Sofi olan ve kaçak
bindiği uçakla İstanbul’a gelen bu meraklı fındık faresinin İstanbul’da karşısına çıkan ilk canlının adı ise

Bayram. Bayram da misafirperver, se- bolmaya başlar. Rose yetimhanede de,
vimli ve sorumluluk sahibi bir kedi. çevrede de çok sevilen bir kızdır. BuSevimli bayan fındık faresi Sofi İstan- raya geldiği andan itibaren kendisinde
bul’a gelince, buranın güzelliği kar- bir tuhaflık olduğunu fark eder. Akşısında o kadar şaşırır ki… Kı- lından geçenler kısa bir zaman sonra
sacası yerli bir Tom ve Jerry ile gerçek olmaktadır. Derken arkadaşları
karşı karşıyayız ve mekânımız kaybolunca, onları bulmak da Rose’a
İstanbul. 2010 Avrupa Kültür kalır. Elinizden bırakamayacağınızı
Başkenti olması nedeniyle İstan- düşünüyorum. Yeter ki bir başlayın.
bul hakkında pek çok
kitap yazılmış bu yıl. İSTANBUL MASALLARI
2010’un son yazısını yine bir İsÇocuk kitaplarında da
İstanbul’a ayrı- tanbul kitabıyla bitirmek istiyorum;
ca önem ve- İstanbul Masalları. Bundan altmış yıl
rildi bu ne- önce derlenmiş ve bu yıla kadar bir
denle. Paris- dosyada saklı kalmış, birbirinden illi Fındık Fa- ginç masallardan oluşuyor bu kitap.
resi çok sevim- İyi ki bulup çıkarmışlar da yayımlali, çok da eğlen- mışlar. Böylece, neden bizim de çok
celi ve bence hiç- güzel masallarımız yok, diye soranlabir canlının aslın- ra bir cevap vermişler. İncili Süpürge,
da başka hiçbir can- Koçun Karnındaki Kız, Al Bardak ve
lıya düşman olama- Vıraki Hatun içlerinde en güzelleyacağını anlatan bir ri. Üstelik çizimleri de kitabın adına
kitap… çok uygun. Eski zaman İstanbul’unu
Bu ay size bahse- anlatıyor gibi. Son derece yalın bir
deceğim kitaplardan dille yeniden yazılan bu masallar hep
biri de Rose adın- İstanbul’da geçiyor.
Ne diyeyim, masal okuyun, masalda. Holly Webb tarafından yazılmış.
Rose’un Aziz Bridget Yetim Kızlar lar gibi düş görün, masal gibi bir dünYurdu’na gelişiyle başlayan kitap, kim- yada yaşayın ve yeni yıl size masallar
sesiz kızların öykülerini
anlatıyor. Kitabın hemen
Rose
Parisli Fındık Faresi
başlarındaki bir cümle
Holly Webb
Muharrem Buhara
beni o kadar üzdü ki! KimÇev: Gökben Kurt
İş Kültür Yayınları
sesiz kızların pazar günleri
Kelime Yayınları / 250 sayfa
107 sayfa
hayal kurup, kendilerinin
soylu ailelerin kayıp kızları olduğunu düşünmeleri
çok üzücüydü. Kimsesiz olduğuna inanmak istemeyen,
arkadaşlarından ve hizmetçi
olmak üzere eğitildikleri bu
yetimhaneden başka hiçbir
şeyleri olmayan kızların başına çok garip bir şey gelir.
Kızlar birden ortadan kay-

İyi Kitap • Çocuk (da) Yazar • Sayı 22 • Aralık 2010

15

Yatcaz-kalkcaz-yatcaz-kalkcaz2011’e gircez!

Şiirsel TAŞ

Yetişkin hayatımızda peşinde koştuğumuz ya da bizi kovalayan zamanın telaşı, çocukların yanına hiç
uğramaz. Çocuklar da zamanı gıpta edilecek bir şekilde umursamaz, sadece yaşanan an önemlidir
onlar için. Şiirsel Taş bir yılın daha bitmekte olduğu bugünlerde ‘zaman’a dair kitapları ele aldı.

Küçük çocuklarla ilgili tecrübesi
olanlar bilir: Üç gün sonra olacak bir
şeyden bahsederken ‘üç gün sonra’
demek, pek bir şey ifade etmez. “Yatacağız-kalkacağız, yatacağız-kalkacağız,
yatacağız-kalkacağız” ya da “güneş doğacak-batacak, doğacak-batacak, doğacak-batacak” gibi açıklamalara başvurmak gerekir. Yetişkin hayatımızda
dakikalar bizim için pek değerliyken
-zira her daim peşimizden bir kovalayan illaki vardır- erken çocukluk döneminin dakika, saat, gün, hafta tanımayan ‘zaman cehaleti’ pek imrenilesi
geliyor bana. Bizler için hayat çoktaaaan “ne içindeyim zamanın / ne de büsbütün dışında / yekpare, geniş bir anın /
parçalanmış akışında” kıvamını almışken, çocukların zamana karşı masum
ilgisizliğine ya da ilgilerinin büyük
oranda beklentilerle sınırlı olmasına
gıpta ediyorum doğrusu. Beklentiler?..
Parka gitme zamanının gelmesi, ana
babanın işten eve dönmesi, yılda bir
kez kutlanan doğum günü, iple çekilen
yılbaşı kutlaması vs. Küçük bir çocuk
için geçmiş zaten henüz o kadar yakın-
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dır ki, zamanın gelecek tarafının ağır
basması pek de şaşırtıcı olmasa gerek.
N’OLUR BEŞ DAKKA DAHA
Bir de, çocuklukta zaman kavramı,
garip bir biçimde hem görelidir (oyun
oynarken hızla akıverir, oyun oynayacak arkadaşı beklerken ise pek ağır
ilerler) hem de fazlasıyla mutlaktır.
(Oyunu uzatmak için ne der çocuklar? “N’oooolur beş dakika daha.” Üç ya
da yedi değil, her zaman beş! Bu durum ileri yaşlarda adres tarif ederken,
her şeyin yüz metre ileride olduğunu
söyleyen erişkinde, zaman yerine mesafenin mutlaklığı şeklinde belli eder
kendini.)
Okul döneminde, çocuğun ‘zaman
yönetimi’ adı verilen kavramla tanışıklığı başlar. Kavramın daha kendisi
pek oturmamışken, yönetiminden söz
etmek elbette ki pek mümkün olmaz.
Bu sürecin en azından başlangıç aşamasında, sabah yataktan kalkışla başlayıp, okul servisinin gelmesi, ödev
zamanı, akşam yemeği, yatma öncesi
ritüelleri gibi ayrıntılarla bezeli zaman

yönetiminin tipik özelliği şudur: ebeveynin hemen her cümlesinin başında
yer alan “hadi evladım” sabit katsayısı.
Evet, kuramda ‘zaman yönetimi’ dediğimiz şey, uygulamada bir nevi periyodik dürtüklemedir aslında. Çünkü
zamanı yönetebilmek için, onu umursuyor olmanız gerekir. Oysa zaman,
‘çocuklukta umursananlar’ listesinde
yer almaz. Listeye girip de yönetilebilir hale geldiği zaman çocukluk zaten
geride kalmış demektir.
Böyle diyorum ama… bir yandan
da, elimdeki kitabın akreple yelkovanını tıkırdatıyorum. Kitabın adı Saat
Kitabı. Bir tür oyuncak kitap. Tam ortasında sarı akrepli, kırmızı yelkovanlı bir saat var. İşte benim tıkırdatarak
çevirdiğim akreple yelkovan da onlar. Itır ile Kıtır adlı iki oyuncak ayının
bir günü nasıl geçirdiğini anlatıyor kitap. Sabah yedide kalkıp, akşam sekizde yatana kadar geçen süreçte olup bitenler. Gayet rutin ama keyifli bir hayatı var Itır’la Kıtır’ın. Özenmemek
elde değil. Üstelik gözü sürekli saatte bir gariban yetişkin olarak, kitabın
üzerinde de saat görmeye pek tahammülüm olmasa da, akreple yelkovanın
tıkırtısını pek sevdim. Evet, en güzeli
saati oyuncak olarak görmek!
“Küçük çocuklarda zaman duygusu
henüz gelişmemiştir. Geçmiş, yaşanan
an ve gelecek arasında ayrım yapma
Neden ve Nasıl – Zaman
Erich Übelacker
Çev: Ali Ulvi Erdoğan
Tudem Yayınları / 48 sayfa
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yetisi daha sonra gelişir. Çocuklar; içinde bulundukları
anı yaşarlar, onlar için sadece yaşanan an vardır. Süreçleri art arda sıralamayı yavaş yavaş öğrenirler; ama kafalarında olayların ne kadar sürdüğünü tasarlayamazlar. Saati okuyabilen bir çocuk, saat 12.00’nin 11.00’den
daha geç olduğunu bilse bile bir saatin ne kadar sürdüğünü bilmez.” Bu satırlar, Neden ve Nasıl serisinin Zaman başlıklı kitabından alıntı. Zaman ana başlığı altında gece-gündüz, mevsimlerin oluşumu, hafta-ay-yıl
kavramlarından başlayıp biyolojik saate, takvimlerin
ortaya çıkışına, kum saatinden güneş saati ve mekanik
saatlere, bireysel zaman algısından görelilik kavramına
pek çok konuyu ele alan kitapta ben tutup tek bir cümlenin altını çizeceğim: “Çocuklar; içinde bulundukları
anı yaşarlar, onlar için sadece yaşanan an vardır.” Şöyle bir ekleme yapsam çok mu haksızlık etmiş olurum?
Yetişkinler, çocukların elinden, içinde bulundukları anı
yaşabilme becerisini hoyratça çekip almaya çalışırlar;
onlar zamana çoktan boyun eğmiştir.
Hemen, başvuru kitaplarına yaraşır bilimsel zemine geri dönüyorum. Zaman ve Uzay, zaman kavramı
konusunda birkaç fırın ekmek yemişlerin yararlanabileceği bir kitap. Uzay-zaman kavramına aşina olacak
kadar birikimi olan bir okur, bu kitabın içeriğine fazla
uzak hissetmeyecektir kendini. Ancak Zaman ve Uzay
her halükârda, konuya ilişkin bilgi donanımı daha fazla olan -diyelim ki, Schrödinger’in kedisinin tekir mi
yoksa sarman mı olduğunu sormayan- daha ileri yaş
grubundaki okur kitlesine seslenen bir kaynak. Planck
zamanı, Wheeler’ın solucan delikleri, Feyman diyagramları, Bell’in parçacık deneyi…
Peki, bu kitapta özellikle
neyin altını çizsem? “ZamaZaman ve Uzay
nın akış yönü yaşanan olayMary-John Gribbin
ların ayrılmaz bir parçasıdır
ve zaman daima düzensizli- Çeviren: Gürsel Tanrıöver
TÜBİTAK / 64 sayfa
ğe ve karmaşaya doğru akar.”
Sahi, 2010’un son ayına
geldik, değil mi? Zaman işte,
su misali… Karmaşaya doğru akıp gidiyor.

Etkilenmeye açık
büyükler için

Cengiz ALKAN

Jacamon-Matz’ın Tetikçi’si, etkilenmeye açık büyükleri, işi gücü bırakıp kiralık katil olmaya sevk
edebilecek kadar etkileyici! “Derinlemesine düşünüldüğünde bir şekilde hepimiz katiliz” diyen
Tetikçi’nin felsefesine katılır mısınız bilemeyiz ama kara kare bakılası bir çizgi roman olduğu kesin.
Türkiye’de en yüksek satış rakamına ulaşan çizgi roman, Zagor’un
70’lerdeki bir sayısı. Rakamı hatırlamıyorum ama memleketimizde çizgi romanların ne kadar çok okunduğunun çarpıcı bir örneği… 1001
Roman’ın konuğu Zagor’un yaratıcısı Gallieno Ferri’ye Metin Üstündağ
mini sohbette, “Sizin fumetti’lerinizi
ders kitaplarının arasına koyup gizlice
okurduk, nasıl yorumlarsınız bunu?”
diye bir soru sormuş. O da İtalya’da da
vaktiyle çocukların gizli gizli okuduğunu söylemiş. Artık o devirlerin geçtiği kesin. Çizgi romandan daha ‘kötü
alışkanlık’ların bile gizlenmediği bir
devirdeyiz.
İyi de ne diye gizli gizli okunmak zorunda kalınırdı çizgi romanlar? Herhalde içindeki “yoğun şiddet
içeren karelerin çocukların ruh ve beden bütünlüğünü bozacağı” gerekçesi falan değildi neden. Malum o yıllar
epeyce bir reel şiddet vardı memlekette. Üstelik Tommiks-Teksas’ın ‘kansızölüsüz’ şiddetinden kime ne kadar zarar gelir o da başka bir muamma. Herhalde ‘ciddi işler’ (okul, dersler, ödevler falan) varken ‘haytalık etmek’ti asıl
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mesele. Neyse, o zamanları geçtik artık. Geçerken de kim kazandı bilinmez ama artık çizgi romanlar çocukları kötü yola sevk eden şeylerden biri
olarak görülmüyor. Malum, çocuklar
pek ilgili değil çizgi romanla, seçenekleri çok fazla. Peki büyükler?..
FİLME DE ÇEKİLECEK
Jacamon-Matz’ın Tetikçi’si etkilenmeye açık büyükleri, işi gücü bırakıp kiralık katil olmaya sevk edebilecek kadar etkileyici. Judas Priest dinleyip de (Stained Class albümündeki
bir parça bilinçaltı mesajlar içeriyormuş. Tersten(!) dinlenince “İntihar et!
İntihar et!” anlamına gelebilecek “Do
it! Do it!” sözleri duyuluyormuş) intihar ettiği iddia edilen genç misali, Tetikçi de ters-düz-yan, fark etmez, nasıl
okunursa okunsun büyükleri istifayı
basıp, çoluğu çocuğu bırakıp, birtakım
insanları (neyse ki Sait Faik’in ‘insanları’ gibi olmayanları) öbür tarafa gönderme mesleğine sevk edebilir.
Belki biraz abartılı görünecek ama
Tetikçi, kitabın sinema versiyonunu
çekecek olan David Fincher’a (“İşte
tam da onun çekebileceği bir senaryo”

diyebileceğimiz bir yönetmen) neredeyse çizgi romanı aşacak hiçbir olanak tanımayacak kadar üst düzey bir
çalışma. Hatta biraz daha iddialı bir laf
etmek gerekirse, aşmak bir yana, aynı
etkiyi verebileceği bile şüpheli, denebilir.
Şöyle ki; Tetikçi tamamıyla sinemasal bir kurguya sahip. Çizgi romanların bu anlamda kurguyu çok erken zamanlarda kullandığını biliyoruz. Aksiyonun bol olduğu metinlerde
kısa planlar ve çeşitlemenin fazla olduğu kareleme, malum, sinemadaki hızlı
ritme benzer bir etki yaratır.
Tetikçi senaryoya uygun olarak oldukça dengeli bir ritme sahip. Nefes
nefese bir koşturmacadan kahramanın psikolojisine geçen kesmeler, bazen birkaç karede bazen bir sayfada
‘filtre’yle (tek bir rengin tonları) çekilmiş sahneler, ayrıntıya odaklanmış bir
açının genele doğru genişlemesi gibi,
sinemanın tüm olanaklarından ve
daha fazlasından yararlandığı için, bu
çizgi roman film olduğunda fazladan
ne yapılabilir hissi veriyor. Tabii David
Fincher’ı da yabana atmamak lazım.
Buraya kadar iyi… Çizgi roman
bir sanat ise (‘sekizinci’, ‘dokuzuncu’, ‘onuncu’… neyse artık) Tetikçi’nin
üst düzey bir sanatsal üretim olduğu
aşikâr. Gelelim, ne dediğine…
“Kimseye itaat etmem, kimseye
inanmam, kimseye de hesap vermem.
Ne yaparsam yalnız para için yaparım.”
Vallahi insanın, ‘ben odaklı postmodern birey’ dedikleri işte bu diyesi geliyor. Vaktiyle hukuk okurken bu işlere bulaşan Tetikçi’nin okul yıllarından
öğrendiği ise, “Güçlü olan haklıdır, tek
geçerli kural budur.” “Her biri hayata
pamuk ipliğiyle bağlıyken kanaatince
yeryüzünde haddinden fazla insan yaşadığı” için “Richard’lara birbirlerini
öldürmeleri için yardımcı” olmaktadır.
Öldürdüğü birinin çocuklarına ne olduğu ise umurunda bile değildir, her
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ne kadar bir ara tüfeğinin dürbünü sokakta insanların
üzerinde gezinirken çocukları muaf tutsa da, daha sonra yine “soğukkanlılıkla” nasıl olsa büyüyecekler diyerek, onları da olası kurban listesine eklemekte bir sakınca görmez. Listedeki skala zaten çok geniş, işadamından politikacılara, seks işçilerinden rahibelere kadar pek çok ‘iş’ makul bir ücret karşılığında yapılır. İşin
felsefesi de var: “Derinlemesine düşünüldüğünde bir şekilde hepimiz katiliz.” Hepimiz “cesetler üzerinde yaşıyoruz.” Eğer ki birileri Tetikçi’ye “kardeşlik, dayanışma ve
saire saçmalıklarıyla ders vermeye” kalkarsa, “ders olsun
diye kurşunu yemeye hak kazanır.”
Bu arada, ya senaryonun dilinin sürçmesinden ya
karakterin ‘canlı ve gelişme içinde olması’ fikriyle bağlantılı olarak, çelişik fikirleri de oluyor Tetikçi’nin. “İnsan denen yaratığın” hâlâ iyi olduğunu düşünüyor
pek inandırıcı olmayan biçimde. Hatta bir ara abartıp,
“Tanrı düşüncesi insanların yaşamlarına yardımcı olduğu, onlara devam etme gücü verdiği, kendi görüşlerine ikna etmeye ve kendi dinlerini kabul ettirmeye çalışmaksızın her kim olursa olsun çevrelerindeki insanlara yardıma teşvik ettiği sürece, bu düşünceye diyecek
bir şeyim yok,” diyebiliyor.
Bu haliyle Tetikçi, bir miktar Rus edebiyatının nihilist karakterlerini andırıyor. Biraz Leo Malet’nin kara
polisiyelerini ve en çok da İspanyol çizgi roman klasiği
Abuli ve Bernett çalışması Torpedo’yu. Ama hepsinden
daha fazla bu zamanın kahramanı Tetikçi. Bütün derin felsefi-psikolojik iç sesine, sistem dışı gibi görünen
(“görünen”) sinizmine rağmen hedonist-nihilizmiyle,
‘aile saadetiyle’ ikiyüzlü bir karakter. 21. yüzyılın gittikçe
yaygınlaşan ama egemen
Luc Jacamon - Matz
olduğu kesin insan tipoTetikçi 2
lojisinin çizgi romandaki
Çeviren:
Teyfur Erdoğdu
yansıması. Tetikçi’nin seYKY
Yayınları
/ 168 sayfa
vilecek bir tarafı yok yani.
Ama okunası, kare kare
bakılası ve ‘hakkı teslim edilesi’ bir çizgi roman.

Ah, şu merak
dedikleri yok mu!

Özlem KONUR USTA

Anlama ve öğrenme isteği, kısacası merak değil midir bizi geliştiren? Bilim de aynı çıkış noktasıyla
ve sorduğu sorularla aşama kaydetmemiş midir? İşte Jo Connor’ın Kolay Bilim serisi de, çocukları
meraka teşvik etme amacıyla bilgiyi eğlenceli bir biçemde sunuyor.
Asla geri çeviremeyeceğimiz bir
yüz ifadesiyle karşımıza geçip, en tatlı ses tonlarıyla sorularını peş peşe sıralarlar. Her defasında bir sorunun yanıtı yeni bir soruya kapı açar. Çocuklar sorularla keşfediyor. Sordukça büyüyorlar. Çocuklar için de bilim için
de soru sorma, gelişimin en temel basamaklarından biri.
İlk insanların hayatı olduğu gibi
kabullendiklerini bir düşünsenize.
Onlar avladıkları hayvanları taşımak
için tekerleği bulmasalardı, mekanik
saat de icat edilemezdi. Ateşi kontrol
etmeyi akıl etmeselerdi, günümüzde
yemek pişirmek için yıldırım düşmesini bekliyor olurduk. İnsanlık sorguladıkça, hayatın olağan akışındaki engelleri aşa aşa ilerlemiş. İlerlemeye devam da edecek. İşte çocuklar da tıpkı
insanlık gibi sorguladıkça gelişiyorlar.
İş Kültür Yayınları’nın Kolay Bilim
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başlıklı dizisi, çocukları hayatı olduğu
gibi kabullenmek yerine merak etmeye teşvik ediyor. Dizinin ilk iki kitabı
“Neden” ile “Nasıl, Ne Kadar” yayımlandı. Kolay Bilim serisi minik okurları
soru sormaya şöyle ikna ediyor: “Dünya zaman zaman çok şaşırtıcı ve karmaşık olabiliyor. Kendinize ‘Neden’ diye
sormazsanız, asla neler olduğunu öğrenemezsiniz.”
NEŞELİ SORULAR
Kitaplar, “Neden üşüdüğümde dişlerim takırdıyor? Hava baloncukları
gazozumun içine nasıl giriyor? Yanardağlar neden patlar? Ahtapotlar neden
jetlere benzer? Dalgıçlar nasıl sıcak kalabiliyor? En büyük yavrunun ağırlığı ne kadardır? Kuşlar nasıl uçar?” gibi
100 neşeli soruya yanıt veriyor. Neşeli
diyoruz çünkü kitap bu sıfatı fazlasıyla
hak ediyor. Kitabın tasarımı cıvıl cıvıl.
Sayfalar eğlenceli çizimlerle daha da
renklenmiş. “Biliyor muydunuz?” başlıklı kutucuklar da konuya dair ilgi çekici bilgiler veriyor.
Hadi biraz kitabı karıştıralım...
“Gökyüzü ne kadar yüksek?”
“Gökyüzü Dünya’nın çevresindeki
görünmeyen havanın oluşturduğu katmandır. Bu katmana atmosfer denir ve
atmosferin kalınlığı yaklaşık 500 kilometredir.”
“Kaç tane kemiğim var?”
“Bebeklerde yaklaşık 350 kemik
vardır ama yetişkinlerde 200’den biraz
fazla kemik bulunur. Bunun nedeni büyüdükçe bazı kemiklerin birbiriyle kaynaşmasıdır.”
“Astronotlar nasıl serin kalabiliyor?”
“Astronotlar serin kalabilmek için
astronot kıyafetlerinin içine elastik iç
çamaşırları giyerler. Bu çamaşırların
içinden geçen çok ince plastik borular
soğuk su taşır. Soğuk su vücudun serin
kalmasını sağlar.”
“Sabun neden köpürür?”
“Suya sabun eklemek, suyun yüze-

yini esnekleştirir. Böylece içine hava üflediğinizde yayılabilir. Bu çok hassas bir
balonu şişirmeye benzer.”
Bunlar da “Biliyor muydunuz?”
başlıklı kutucuklardan:
“Bazı köpekbalığı türlerinin fazladan dişleri vardır. Kullandıkları dişleri
aşındığında ya da kırıldığında, arkadaki diş eskiyenin yerine geçer.”
“Sivrisinekler insanların kokularına gelirler. Özellikle terli ayak kokusunu severler.”
“Her kuşun kendi şarkısı vardır.
Kuşlar diğerlerini -aynı insanların arkadaşlarını seslerinden tanıdıkları gibişarkılarından tanır.”
Kolay Bilim serisi çocukları
Dünya’nın çevresinde uzun bir yolculuğa çıkarıyor. Çocuklar bu yolculukta karaları, denizleri, dağların zirvesini, çölleri, hatta uzayı gezip zor soruların yanıtlarını buluyor. Her soru yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor.
Sorular bilgiye dönüşüyor. Öğrenilen
her bilgi de yeni sorulara. Kitabın sonundaki mini test, çocukların bilgilerini pekiştirmesini sağlıyor.
Serinin diğer kitapları “Ne” ve
“Kim”i merakla bekliyor, bu arada da
çocuklara bol sorulu günler diliyoruz.
Not: İmla hataları, yayınevinin
müdavimlerine keşke böyle olmasaydı dedirtiyor.
Neden?
Jo Connor
Resimleyen: Kath Grimshaw
Çeviren: Sevgi Atlıhan
İş Kültür Yayınları / 64 sayfa
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Desenler: Sedat Girgin

2011’i karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde size içinden yeni yıl ve
kitaplar geçen taptaze öyküler sunmak istedik. Almıla Aydın,
Aytül Akal, Hamdullah Köseoğlu, Müge İplikçi ve Özlem N. Yılmaz bizi
kırmayıp bunun için kalem oynattılar. Rengarenk, parıl parıl
hediye paketlerinin, çam ağaçlarının süslediği hikâyeler
umarız hepinize güzel bir yeni yıl hediyesi olur.
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Parlak kâğıtlar,
renkli şekerler
Tek katlı, küçücük evimizin önündeki basamakları iki
adımda inip karanlık yola atladım. Eskimiş ve artık iyice
küçülmüş paltomdan haince sızan soğuk içime işliyor; lastik tabanlı ayakkabılarım, buz tutmuş zeminde kayıyordu.
Ama ben tüm bunlara aldırmıyordum, çünkü yılın bu son
günlerini çok seviyordum. Şehir merkezinin ışıklarla canlandığı, insanların telaşlı bir sevinçle sokakları doldurduğu, sevdikleri için seçtikleri hediyeleri parlak kâğıtlara sardırdıkları o Noel zamanını ve hemen ardından gelen yılbaşını…
Şehirde günlerce bayram havası eserdi. Yapay kar tanecikleriyle, irili ufaklı rengârenk toplarla ve şekerlerle donanmış çam ağaçları vitrinleri süslerdi. Kimi akordeon,
kimi keman çalan sokak çalgıcıları etrafa neşe saçardı. Tiyatro binasının avlusunda dondurucu soğuğa rağmen biriken çocuklara kukla gösterileri yapılırdı. Yılbaşına birkaç
hafta kala, göl kenarındaki meydana kurulan tahta kulübelerde, karnı tok birinin bile iştahını kabartacak yiyecekler
satılırdı: iplere asılı salamlar, sucuklar, çikolataya batırılmış
portakallı şekerlemeler, çilek reçelli krepler, zencefilli kurabiyeler…
Pek çok kez kayıp, yeri boylama tehlikesi atlatarak, cıvıldayan ışıklara doğru koştum. Annemin verdiği parayla iki
somun ekmek almadan önce, gelecek yeni yılın coşkusunu
şimdiden yaşayan insanların arasına karıştım. Gülümsüyor,
aralarında konuşuyor ya da koşuşturuyorlardı.
Durup, bir köşede elindeki çanı çalarak herkese “İyi Noeller ve iyi yıllar” dileyen Noel Baba’ya baktım. O beyaz sakallı, kocaman göbekli, kırmızı giysili adamın gerçek Noel
Baba olmadığını biliyordum. Hem zaten gerçekten bir Noel
Baba varsa bile, bizim evimizin varlığından haberi yoktu.
Aslında bu konuda ona haksızlık etmek de istemiyordum,
çünkü sokağımızda hiç lamba olmadığından geceleri evimizin fark edilmesi imkânsızdı. Üstelik bacamız kocaman
göbeğiyle geçemeyeceği kadar dardı.
Kafamda bu düşüncelerle yürürken, dükkânlardan birinin önünde aniden durdum. Vitrinini boy boy kitapların
süslediği bu kitapçı aklımı başıma getirmişti. O sırada sanki öğretmenimin sesi kulaklarımda çınladı: “Noel ve yılbaşı herkesin yalnızca birbirine hediyeler verdiği birer bayram
ya da kutlama değildir. Bunların ötesinde anlamları vardır.
Sizden işte bu anlamı yansıtan bir hikâye okuyup, sonra da
sınıfta anlatmanızı istiyorum.”
Kitapçıya girip içinde çeşit çeşit hikâyelerin olduğu bir
kitap seçmeyi isterdim. Ama cebimdeki para ancak ekmeklere yeterdi. Neyse ki bir kuruş bile vermeden istediğim kadar ödünç kitap alabileceğim bir yer vardı: Şehir kütüphanesi.
Bir an önce şehir kütüphanesine gitmek için adımlarımı
sıklaştırdım; kapanmadan yetişmeliydim. Sonra da fırıncı
kepenklerini indirmeden ekmekleri almalıydım. Tramvay
yolunu geçtim. O anda saat kulesinden yükselen gong sesini duyunca koşmaya başladım.
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Kütüphaneye daldığımda nefes nefese kalmıştım. Neyse
ki içeride, girişteki masada oturan görevli kadından başka
kimse yoktu. O da önündeki kâğıtlarla ilgileniyordu, beni
fark etmemişti bile. Bir an için ne tarafa gideceğimi bilemeden etrafıma bakındım. Sonra da zaman kaybetmemek için
görevli kadından yardım istemeye karar verdim.
Hızlı adımlarla masaya yaklaştım. Bir çırpıda, Noel ve
yılbaşı hikâyeleri anlatan bir kitap aradığımı, çok acelem olduğunu söyledim. Kadın önce ince çerçeveli gözlüklerinin
üzerinden bana baktı. Sonra da ağır hareketlerle yerinden
kalktı ve arka tarafa doğru yürümeye başladı. Ben de birkaç
adım arkasından yürüyordum.
Tavana kadar yükselen raflarla kaplı, neredeyse sonunu
göremediğim bir koridorun başında durdu ve eliyle koridoru işaret etti. Kitapların çokluğunu görünce gözlerim büyümüştü. Burada kitap seçmeye kalkmak günlerimi alırdı.
Annemin günlerce eve ekmek getirmemi beklemeyeceğini
biliyordum!
Umutsuz gözlerle görevliye baktım. Ne demek istediğimi anlamış gibi koridor boyunca ilerledi. Çok geçmeden
elinde bir kitapla geri döndü. Kapağında, üstü karla kaplı bir ev resmi olan kitabı bana uzattı. Evin bahçesinde çam
ağaçları vardı; kapısıyla pencerelerinde ise gösterişsiz süsler asılıydı.
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Kadın, kitapta çok güzel hikâyeler olduğunu söyledi.
Ardından ise sözlerinin önemini vurgulamak istercesine
kelimelerin üstüne basarak, kitabın yazarının Pulitzer ve
Nobel ödülleri aldığını ekledi. Yazarın ismi kitabın kapağına büyük harflerle yazılmıştı: “Pearl Buck.”
Görevliye neyi kastettiğini anlıyormuş gibi gülümsedim. Oysa ne Pulitzer’in ne de Nobel’in ne anlama geldiğini biliyordum. “Ödül” kelimesinin bana çağrıştırdığı şeyler,
hediye paketleriyle kocaman renkli şekerlerdi.
Tam teşekkür edip oradan ayrılacaktım ki, bana kayıt
defterini uzattı. İsim kısmına aceleyle “Leonardo Molteni”, adres kısmına ise “Vadi Sokak, No. 5” yazdım. Nasıl bir
imza atacağımı bilemediğimden, adımı okunması mümkün olmayacak şekilde yazmakla yetindim.
Görevli kadın yazdıklarımı kontrol etmek için kayıt
defterini önüne çekti. Çekmesiyle de hayret dolu bakışlarını bana çevirmesi bir oldu. Nedenini anlamamıştım. Belki
de imzamı tuhaf bulmuştu. Ama on yaşındaki bir çocuktan
göz dolduracak bir imza beklemek saçmaydı.
Kütüphaneden çıktığımda lapa lapa kar yağıyordu. Geceyi gündüze çeviren kar tanelerinin salına salına yere düşüşlerini izlemek çok eğlenceliydi. Ama daha fazla oyalanamazdım. Kitabı ıslanmaması için paltomun içine sokup telaşla fırının yolunu tuttum.
Eve döndüğümde annem şömineyi yakmış, sofrayı kurmuş, kız kardeşim İrene’yle birlikte beni bekliyordu.
Sebze çorbası ve fırından yeni çıkmış ekmekten oluşan
akşam yemeği içimi ısıtmıştı. Yemeğin ardından elimde kitabımla şöminenin önündeki halıya oturdum. Sabırsızlık
içinde sararmış sayfalarını çevirmeye başladım. En sonunda “Yeni Bir Noel” adlı hikâyede karar kıldım.
Hikâyeyi bir çırpıda okudum. Tam da öğretmenimin istediği türde bir hikâyeydi. Ekonomik durumu bozulan bir
ailedeki beş kardeş, o Noel farklı bir şey yapmaya karar veriyorlardı. Parayla alınmış hediyeler yerine, birilerine yardım edeceklerdi; karşılık beklemeden. Örneğin, çocuklardan biri, her kar yağdığında, Bayan Thomson adındaki yaşlı kadının evinin önündeki karı küreyecekti. Kadını sevindireceğine emindi.
Annem de hep en güzel hediyelerin paket kâğıdına sarılamayacak şeyler olduğunu söylerdi. Yardım ettiğimiz birinin gülümseyişi ya da teşekkürü anneme göre en güzel hediyeydi. Aslında kardeşime ve bana pek hediye alamadığı
için böyle söylediğine dair şüphelerim vardı.
Kalkıp pencereden dışarı baktım. Ben de kitaptaki çocuk gibi, komşumuz Bay Huysuz’un kapısının önündeki karları küreyebilirdim. Bay Huysuz, kimseyle konuşmayan yaşlı komşumuzdu. Üstelik gerçek adının ne olduğunu bile bilmiyordum. Evinin önündeki karları kürediğimde bana teşekkür etmeyeceğine emindim. Gülümsemeyecekti de, sadece homurdanmakla yetinecekti. Ama yine de
kış boyu Bay Huysuz’un kapısını küremeye kendi kendime
karar verdim.
Ertesi sabah erkenden kararımı uygulamaya başladım.
Tahmin ettiğim gibi yaşlı adam kapıyı açıp bana teşekkür
etme zahmetine bile katlanmadı. Ama ben bunu umursamadım, yeni yılı en azından birine yardım ederek karşılayacaktım.
Akşama doğru, şehrin karmaşasına karışmak için yine
inanılmaz bir istek duydum. Ama evden çıkmak için geçerli bir nedenim olmalıydı. Anneme kitabı kütüphaneye iade
etmem gerektiğini söyleyip dışarı fırladım.
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Işıkların, müziğin ve havadaki kar kokusunun tadını çıkarttım. Ancak eve elimde aynı kitapla dönersem annemin
hışmına uğrayacağımı bildiğimden, kütüphanenin yolunu
tutmayı da ihmal etmedim.
İçeri girdiğimde görevli kadını yine masanın başında
buldum. Kitabı bırakıp teşekkür ettim. Tam kapıya yönelmiştim ki, kadın istediğim gibi bir hikâye bulup bulamadığımı sordu. Böylece ona seçtiğim hikâyeden, -her ne kadar ben parlak kâğıtlara sarılmış hediyeleri seviyor olsam
da- annemin hediyelerle ilgili düşüncelerinden ve komşumuz Bay Huysuz’un evinin önündeki karları temizlemeye
başladığımdan söz ettim.
Sustuğumda, kadının gözlerinin dolduğunu fark ettim, hüzünle parıldamaya başlamışlardı. Aynı kız kardeşim
İrene’nin gözleri gibiydiler... İrene istekleri gerçekleşmediğinde dudaklarını büzerdi. İşte tam o anda gözleri de parıldamaya başlardı. Bu parıltılar sicim gibi akacak göz yaşlarının habercisiydi. İçimden, kadının ağlamamasını diledim.
Belki henüz çocuktum, ama her erkek gibi kızların gözyaşlarına ben de dayanamıyordum. Üstelik hüznünün nedenini bilmiyordum.
Kadına hızla iyi akşamlar dileyip dışarı çıktım. Eve dönme vakti gelmişti.
Sonraki günler, evimizin ve komşumuzun evinin önünü, bastıran yoğun kardan kurtarmakla geçti.
Noel sabahı da erkenden kalkıp küreği aldım. İşe koyulmaya hazırdım. Ancak o sırada komşumuzun evinin
önünde bir hareket olduğunu gördüm. Merakla gidip baktığımda gözlerime inanamadım. Kütüphanedeki kadın Bay
Huysuz’la konuşuyordu. Birbirlerine sarıldılar; her ikisi de
mutluydu. Neden sonra varlığımı fark ettiler. Bay Huysuz
gülümseyerek eliyle beni selamladı. Kadın ise yanıma yaklaşıp bana parlak kâğıda sarılı iki paket verdi. Yıllardır görüşmediği babasını aslında ne kadar çok özlediğini ona hatırlattığım için teşekkür etti. Paketlerden biri İrene, diğeri de benim içindi. Ne diyeceğimi şaşırmıştım. Küreği bir
yana atıp paketlerle eve koştum.
İrene sevinçle hediyesini açarken, ben kendiminkine
bakmakla yetindim. Daha önce görmediğim kadar parlak,
mavi bir kâğıtla sarılmıştı. Üstelik gümüş renkli bir fiyonkla ve kocaman renkli bir şekerle süslenmişti.
O anda içinde ne olduğunu merak etmediğimi anladım. Kendimi nedense çok iyi hissediyordum. O günü; Bay
Huysuz’un, kızının, annemin ve İrene’nin gülen gözlerini
asla unutmayacaktım. İçimi dolduran umut ise yeni yılın
çok güzel olacağının habercisiydi.

23

Desenler: Serap Deliorman

Yılbaşı krizi
Yılbaşı gecesi saat tam 12:00’yi gösterirken ne yapıyorsam, bütün bir yıl aynı şeyi yapmayı sürdürürmüşüm. Öyle
dedi anneannem.
Çok sevindim. Hemen hazırlığa giriştim. Krokanlı çikolatam, bir paket tuzlu çiğdemim, buzlukta beklettiğim fıstıklı dondurmam, en sevdiğim bebeğim, arabam, ayım, arkadaşımı aramak için telefonum... Başka, başka? Televizyon
işi kolaydı, nasıl olsa bütün gece evde eğlence programları
açık olurdu. Yeni yıla girene kadar gözümü ekrandan ayırmazdım, olur biterdi.
Geceyarısı tam 12:00’de çikolatayı ısırırken, aynı anda
çekirdek çıtlatıp şekerleri nasıl avuçlayacağım bilmiyordum ama oyuncaklarımla oynayıp bir yandan arkadaşımla da konuşmak zorundaydım. Hem de hepsini aynı dakika içine sığdıracaktım. Böylece bütün yıl en sevdiğim şeyleri yapmayı sürdürecektim. Harika bir şey! Yılbaşını çok seviyorum...
Anneannem bana kazak örmüş. Babaannem ise ağzımı
kulaklarıma kadar yayacak bir harçlık yollamış. İstediklerimi ben kendim seçip alabilirmişim. Eh, aldım işte: çikolatalar, şekerler, oyuncaklar...
Babamın armağanı, her zamanki gibi üzerime küçük
geldi! Babam büyüdüğümü bir türlü fark edemiyor, iki yıl
falan geriden geliyor.
Annemden akşama kadar hiç ses çıkmadı. Yoksa bana
armağan almayı unutmuş muydu?
Gün boyu ara sıra annemle göz
göze gelip tuhaf tuhaf baktım,
belki hatırlar diye. “Aaaa, armağanını vermeyi unuttum canım, işte burada, al,” desin diye
bekledim. İşe yaramadı. Annem
panik içinde akşam gelecek konuklar için mutfakta hazırlığını sürdürürken, bir yandan
babama sofraya yayacağı
örtünün hangi çekmecede, konuklar için ayrılan
tabakların hangi rafta olduğunun talimatlarını veriyordu. Mutfakta biraz daha
dursam, bana da bir iş düşebilirdi, hemen sıvıştım oradan.
Belki ufaklığın annemin armağan alıp almadığından haberi vardır diye, evin içinde kardeşimi
aradım. Halıya yayılmış, bir şeylere bakıyordu. Bol resimli saçma sapan bir kitap... Okumayı bilirmiş gibi sayfalara tek tek bakıp o
minik parmağıyla sayfaları da dikkatle çevirmiyor mu, sinir oldum.
“Ne yapıyorsun orada?”
“Okuyorum!”
“Sen okumayı bilmiyorsun
ki!”
“Olsun, resimlerine bakıyo-

Aytül AKAL
rum.”
“Annem bana ne aldı biliyor musun?”
“Biliyorum! Alırken yanındaydım.”
Heyecanlandım,
unutmamış demek, bir yandan da
kardeşime iyice sinir oldum.
Armağanımın ne olduğunu o
biliyordu da ben niye bilmiyordum? Hayret bir şey...
Beni iyice delirtmek için
olsa gerek, “Sana armağanını
vermedi mi daha?” dedi.
“Sana ne!”
“Ben de sana armağan aldım. Vereyim mi?”
Şaşırdım. Ufaklık bana armağan mı almıştı? “Ver tabii,
ne duruyorsun,” dedim. Koşarak çıktı salondan. Biraz sonra eğri büğrü bir paket getirdi. Belli ki armağanını kendisi
sarmıştı, kurdelesini bağlamayı bile becerememiş.
“Ne bu?”
”Senin için... Kendim yaptım.”
Ben paketin kâğıdını aceleyle parçalarken karşımda durup heyecanla bekledi. İnanamıyorum... Fotoğraflarımdan
bir kitap yapmış yumurcak. Ne ara çekmiş resimlerimi, hiç
fark etmemişim... Yemek yerken, uyurken, ders yaparken,
arkadaşımla konuşurken, televizyon seyrederken, çekirdek
çıtlatırken... Hayatımın özetini çıkarmış.
“Beğendin mi?”
“Çok beğendim,” dedim. Gerçekten beğenmiştim. Kendisi mi akıl etti bilmiyorum ama ara sıra babamın dijital
kamerasını elinde gördüğümü hatırlıyorum. O arada çekmiş fotoğraflarımı herhalde. Miniğin fotoğraf çekeceğini
hiç düşünmediğim için, böyle bir sürpriz hazırlayacağı da
hiç aklıma gelmezdi tabii.
“Sen bana ne aldın?”
İşte bu soru yüreğime bıçak gibi saplanıverdi. Doğrusu kardeşime armağan almak hiç aklıma gelmemişti. Onu
evin içinde hep küçücük bir şey olarak görmüştüm. Ama
şimdi dikkatle bakınca... Evet ya, bayağı büyümüş, şimdi
fark ediyorum. Kriz anlarında laf çevirmekte üstüme yoktur. Aklıma gelen ilk yalanı attım: “Benim armağanım çok
özel. Senin bir dileğini gerçekleştireceğim.”
Aptalca bir armağandı, hatta armağan bile sayılmazdı
ama nedense kardeşimi çok sevindirdi.
“Söz mü?”
“Söz... Ne istiyorsan. Söyle.”
“Yapacak mısın?”
“Evet,” dedim. “Ama gerçekleşemeyecek bir şey istersen
şansını yitirirsin bak, ona göre.”
Uçan daire, konuşan ağaç, gerçek zürafa, tükenmeyen
çikolata, sihirli tabak, uçan yatak, gökteki yıldızlar... Saçma
sapan bir şey isteyeceği kesindi.
Elindeki kitabı uzattı bana. “Gece yarısı saat tam
12:00’de bana bu kitabı okur musun?”
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“Odundum eğerdi beni
İnsana çevirdi beni”
Ali Yüce
Öğretmen, derse başlamadan önce, “Çocuklar,” dedi,
“yarın okulumuza yazarlar gelecek. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekir. Size güveniyorum. Ona göre…”
Dersler kaynayacağı için sevindik. Hoplamaya zıplamaya başladık. Biz çalıp söylerken Gizem söz alarak: “Öğretmenim, gelecek yazarları tanıyorum,” dedi. “Daha önce kitap imzalatmıştım.”
Hepimiz Gizem’e baktık. Güzelleşti, büyüdü Gizem. Kocaman oldu. Doldurdu koca sınıfı. Hiçbirimize yer kalmadı.
Utanmıştım. Yer yarıldı, yerin dibine girdim. Oysa sınıfın en çalışkan öğrencisiydim. Üstelik de yazar olmayı düşünüyordum. Bir sürü küçük öykü denemem vardı. Bin yıl
önce olanları biliyordum da kitap imzalatmak deyimini bilmiyordum.
Biz hiç yazar görmemiştik. Kitap fuarlarından da haberimiz olmazdı. Olsa da bizi götürmezlerdi. Öfkeyle öğretmenime baktım. Üzgündü öğretmenim. Gözlerini kaçırıp
pencereden dışarı baktı.
Gizem’i soru yağmuruna tuttuk. Kızcağız bunaldı. Kime
ne karşılık vereceğini bilemedi.
Gürültü artınca öğretmen, “Sizi anlıyorum çocuklar,”
dedi. “Doğrusu ben de ne yapacağımı bilmiyorum. İlk kez bir yazarla tanışacağım. İlk kez
bir yazarı yakından göreceğim…”
Dönüp Gizem’e baktı. Anladı Gizem.
Neler yapıldığını, nasıl davranıldığını kısaca anlattı. “Söyleşi bitince istediğiniz
bir kitabı seçip imzalatmaya götürüyorsunuz,” dedi.
Konuşmaya alışık biri olarak, “O kadar
mı?” dedim.
Söz almadan konuştuğum için utanmıştım. Öğretmenin baktığını görünce,
“Bağışlayın öğretmenim. Bir daha olmayacak,” dedim.
Üstünde durmadı. Sınıfa dönerek,
“İyi düşünün çocuklar. Araştırın, sorun
soruşturun. Anlayamadığınız bir şey
olursa sorun. Yalnız gelişigüzel, söz olsun
diye soru sorulmaz. Sorularınız can alıcı
olmalı,” dedi.
Derse girerken bir kez de sayın yöneticimiz uyardı: “Yarın okulumuza yazarlar gelecek. Okulun girişine ve çıkışına
gerekli duyuruları astık. Kitap almak
isteyenler hazırlıklı gelsinler. Önünüzde
birkaç günlük yılbaşı tatili var. Bu günleri iyi değerlendirin. Biliyorsunuz en iyi
armağan kitaptır. Sevdiklerinize de…”
Kuş olup evlere doğru uçtuk. Ben hepsini geçtim. Soluk soluğa: “Nine, okulumuza yazarlar gelecek,” dedim.
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“Onlar da kim? Ne yaparlar? Ne işe yararlar? Okuyucu,
üfleyici mi yoksa?”
Ninem, kutsal kitaptan başka kitap tanımıyordu. Ne desem anlamayacaktı.
“Şimdi soru hazırlamam gerekir. Yarın anlatırım ne
yaptıklarını, ne işe yaradıklarını.”
Öğretmenimiz, “Sorular, soranı da yansıtır,” derdi. Ben
de yazar olacağıma göre, kimliğime uygun bir soru sormalıydım. Ninem, kıvrandığımı görünce, “Ay oğlum, eğer soracak bir şey bulamadıysan, ninemin yıllardır başı ağrıyor,
bacakları sızlıyor, kurtuluşu ne ola, diye sor.”
“Olur mu nine?.. Adamlar sağlıkçı değil, yazar. Onlar
okumakla, yazmakla ilgilenirler.”
Bunalmıştım. Fırlayıp dışarı çıktım. Coşkun’a soracaktım. Aynı sokakta oturuyorduk. Ben ona çok yardım etmiştim. Bugün de benim ona işim düşmüştü.
“Coşkun, sen hiç yazar gördün mü?” dedim. “Yazarlara
neler sorulur? Ne denir?”
Şaşırdı, ne diyeceğini bilemedi. Gözlerini açıp baktı. İlk
kez yardım istiyordum ondan.
“Ben bir tane gördüm,” dedi. “İnsanlar dokunmak için
yarışıyorlardı. Ama o yazmıyor, söylüyordu. Türkücü mü,
şarkıcı mı, işte öyle bir şey...”
O gece çok uzun sürdü. Döndük durduk sabaha kadar.
Kurt kuş uyanmadan okulun yolunu tuttuk. Beni görmeleri
için öne oturmalıydım. Zil çalınca ok gibi fırladım.
İki kişiydiler. Oldukça dingin, yalın insanlardı. Işığın, gürültünün, insan selinin içinden çıkıp
gelenlere benzemiyorlardı. Olağanüstü bir yanları
yoktu. İnsandılar. Doğrusu düş kırıklığına uğradım.
Ak saçlı olanı ayağa kalkıp, “Günaydın çocuklar,” dedi.
“Günaydın!” dedik hep bir ağızdan. O güne
değin hiç böyle coşkulu, uyumlu bir ses çıkmamıştı ağzımızdan. Camlar tıkırdadı, perdeler
sallandı. İçi geçenler uyandı.
İlk sınavı geçmiştik. Dinginleşip arkamıza yaslandık. Yazarlar kısaca kendilerini tanıttılar. Okumanın yararından, erdemlerinden söz ettiler. Diyecekleri bitince, “Biliyorsunuz, bu etkinliğin
adı söyleşi. Söyleşi de birilerinin uzun uzun
söylev çekmesi değil, karşılıklı konuşmaktır,” dediler. “Söz şimdi sizde… Soracaklarınız varsa söyleyelim.”
Kimse konuşmayı göze alamadı. Yoğun bir sessizlik oldu. Yöneticimiz, öğretmenlerimiz kızarıp bozarmaya başladı. Durumu kurtarmak için genç olan
yazar özendiren, güven aşılayan bir konuşma yaptı. Sonunda: “Arkadaşlar,” dedi,
“var olmanın temel koşulu düşünmektir.
Düşünmenin göstergesi de konuşmaktır. Siz
de var olduğunuza göre…”
Doğru söylüyordu. Kimse görmese de
vardık… Söz istemeden ayağa kalktım,
“Efendim, ben yazar olmak istiyorum. Ne
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Canı sıkılan kitap

dersiniz, ne önerirsiniz?” dedim.
Yazarlarımız çocuklar gibi sevindi. Soluk alıp arkalarına yaslandılar. Ak saçlı olan: “Adın ne senin arkadaş?” dedi.
Koskoca yazar bana arkadaş demişti. Çok sevindim. Sıradan çıkıp bir süre uçtum. Salonu dört döndüm. Bütün izleyiciler dönüp bana baktı. Coşkulu bir sesle, “Adım Bora
Akdoğan,” dedim.
“Bora arkadaş. Biliyorsun yazarlığın özel bir okulu yoktur. Yazar olmak için önce çokça okumak, yazı denemeleri
yapmak gerekir. Sonra gerisi gelir. Bu arada bir yazar adayıyla tanıştığım için çok mutlu oldum,” dedi.
Kulakları sağır edecek kadar gürültülü bir alkış koptu. Yüreklenmişlerdi. Arkasından bir sürü söz isteyen oldu.
Hepsi de onlar gibi yazar olmak istiyordu. Yazarlar: “Arkadaşlar, doğrusu çok sevindik. Hiçbir okulda bu kadar yazar
adayıyla karşılaşmamıştık. Sizleri hiç unutmayacağız. Umarız bizi yanıltmazsınız,” dediler.
Öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz de şaşırdı. İçlerinden:
“Vay be! Biz bilmeden ne kadar yazar adayı yetiştirmişiz,”
dediler.
O gün okula sıradan, sümüklü çocuklar olarak gidip,
yazar adayları olarak döndük. Hepimizin elinde bir kitap
vardı. Almayanlar da, alanlarınkini tutarak yürüyordu.
Hiçbir zaman birbirimize bu kadar yakın olmamıştık. Sevincimiz, can sıcaklığımız birbirine…
Kitaba tutunarak uçtum. O yolları nasıl aştım, sokakları
nasıl geçtim bilmiyorum. Kitabımı havaya kaldırıp var gü-

cümle bağırdım. Yoldan geçenler durdu. Balkonlardakiler
eğildi. Çatıdakiler uçtu.
Kapıyı gümbürtüyle açtım. Elimdeki kitabı tavana kadar kaldırdım. Kuş gibi uçurdum. Uçak gibi kaydırdım.
Bayrak gibi yükselttim.
“Bak, bak, baba!” dedim.
Babam çok okurdu. Onun için de yazanları, düşünenleri, düş kuranları severdi.
Kitabı görünce sevindi. Canlandı, dirildi. Gözleri ışıl ışıl
oldu. Kocaman elleriyle yakalayıp aldı kitabı. Yüksek sesle
okumaya başladı: Canı Sıkılan Kitap.
Sonra açıp içini okumaya başladı. Soluğumu tutmuş
bekliyordum. Gözlerinde bir ışıma, yanma oldu. Sonra yüzüne, bedenine yansıdı. Dirildi, uçarılaştı. Mutlu mutlu gülümsedi.
“Neden canı sıkılıyor bu kitabın?” dedi.
“Daha bütününü okuyamadım. Öyle sanıyorum okunmadığı, ilgilenilmediği için,” dedim.
“Öyleyse okuyalım da canı sıkılmasın,” dedi.
O kitabı benden önce babam, annem okudu. Sonra da
başka okula giden arkadaşım Coşkun’a verdim. Ders kitaplarından başka kitap okumamıştı. Çok sevindi.
O yıla, yazar adayı Bora Akdoğan olarak girdim. Şimdi, “Bir kitap okudum yaşamım değişti,” diyen yazarı daha
iyi anlıyorum.

Bonbon ve kar bacaklar
Yılın bu son gününde teneffüs zili, iyi bir haber müjdeler gibi çaldı. Çocuklar, rengârenk yuvarlak bonbon şekerleri gibi saçıldılar bahçenin her yanına. Oyun, sihirli bir
kapı gibi açılıp hareketli şekerleri içine aldı. Bahçe, güzelce paketlenmiş koca bir şeker kutusunu andırıyordu. Eksik olan tek şey, bilinmeyen bir soluğun gökyüzünden üfüreceği beyaz kristallerdi. Hepsinin tek bir dileği vardı: karın yağması.
Şimdi bahçede oynarken ne de mutlu görünüyorlar.
Şu kıza bakın, hani şu saçları rastalı, siyah, kakaolu şekere benzeyene. Adı Lidya. Uzak ve sıcak bir ülkeden gelmiş buraya ailesiyle. Geldikleri yerde yiyecek ekmek ve içecek su bulmak çok zormuş. Tüm gün elinden düşürmediği
kuru ekmeği kemirirken mutlu görünüyor. En sevdiği oyun
tiren oyunu. Sınıfından kızlarla art arda dizilip deli danalar gibi bahçede dört dönüyorlar. Koca bir lokomotif gibi
çufçuflayarak arkasındaki sıska vagonları uçuruyor. Saçları,
kara dumanlar gibi salınıyor tepesinde. Kızlar önceleri bu
garip saçlı, iri yarı, tuhaf konuşan arkadaşlarını yanlarına
yaklaştırmamışlardı. Uzaktan, kafesteki yabani bir aslana
bakar gibi bakmışlardı uzun süre. Sonra eline aldığı uzun
çubuğu kafese doğru uzatır gibi kıza yaklaşıp parmaklarıyla dürtüklemişlerdi sırayla. Isırmadığını, korkunç sesler çıkarmadığını görünce onu oyunlarına almaya başlamışlardı.
Sonra nasıl olduysa lokomotifliğe kadar terfi etmişti Lidya.
Lidya’nın kuşağına sıkı sıkı yapışan şu kız var ya; adı
Meryem. Vanilyalı bonbon gibi sarı ve soluk. Cansız saçları küçük, kansız yüzüne dağılmış soluk mısır püskülü ren-
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ginde. Bodrum katındaki evlerinde, karanlıkta büyüyüveren bir mantar gibi birdenbire, güneş almadan büyümüş
gibi duruyor. Annesi temizlik işi yapmaya gittiğinde Meryem evde yalnız kalıyor. Annesi sıkı sıkı tembihliyor her seferinde. “Kapıyı kimseye açma, zile basarlarsa sesini çıkarma sakın,” diyor. Babası, Meryem daha bebekken bir kazada ölmüş. Annesi köye dönmek istemediğini söylüyor konuşurken. “Ben köy yerinde yapamam abla, kendi ayakları üzerinde duran, köye sığamaz artık,” diyor Ayla Hanım’a.
Ayla Hanım muhasebeci, üst komşuları, tek başına yaşıyor,
kocasından boşanmış. Oğlu Orkun başka bir şehirde üniversitede okuyor.
Tatillerde gelince görüyor Meryem Orkun abisini. Çikolata, şeker getiriyor her seferinde, çok seviyor onu, kendi
abisiymiş gibi seviyor. Meryem, yılbaşı tatili için gelen Orkun abisinden ilk yılbaşı hediyesini alıyor; bir kitap. Orkun
abisi kitapları ve kitap okumayı çok seviyor. Odasında kocaman bir kütüphanesi var. “Bir insana dünyaları alamazsın
ama içinde dünyalar olan bir kitap alabilirsin. Büyüdüğünde sana daha güzel kitaplar hediye edeceğim,” diyor küçük
kızın yanağını okşayarak.
Haftada bir gün temizlik yapması için annesine anahtarı
bırakıyor Ayla Hanım. Annesiyle birlikte Meryem de gidiyor. Üst kat ışıklı, sıcak, kendi evleri gibi küf kokmuyor. Annesi temizlik yaparken Meryem de ödevlerini yapıyor salondaki büyük yemek masasında. Ama daha çok Yumak’la
oynuyor. Yumak, Ayla Hanım’ın kedisi. O evin kendi evleri olduğunu hayal ediyor. Annesi kendi evlerini temizli-
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miyor,” dedi.
Halime’nin ailesi, okullar açılmadan bir ay önce göçmüştü bu şehre. Yaşadıkları şehirde çok insan, az iş vardı.
“Orada herkesin karnı doyuyormuş. Herkes ekmeğini kazanıyormuş bir şekilde,” diyordu boş ve parasız gezmekten
bıkan en büyük abisi. Amcası babasına bir iş ayarlamıştı
işportada. Ev tutabilecek parayı kazanana kadar amcasının
evinde kalıyorlardı. İki abisi ve babası iş buldukça çalışıyorlardı. Hepsinin bir tek isteği vardı: biraz paraları olunca
bir eve taşınmak. Bu karışıklıkta kimse Halime’yle ilgilenememişti. Halime’yi hatırladıklarında, o Türkçe’yi öğrenip
konuşmaya başlamıştı bile.
Tiren, bahçede kavisler çizerek hızla hareket etti. Ellerle
birbirine bağlanan küçük vagonlar, kara lokomotifin kaderine teslim olmuş, çekildikleri yöne gittiler çaresiz. O sırada bir el tuttu Halime’nin kuşağından. Bozuk bir lokomotif
gibi sürüklenmeye başladı en arkada. Sağa sola savruldu,
sıkı sıkı tuttu kuşağı ama daha fazla dayanamayıp yüzükoyun yapıştı yere. Başını kaldırıp özlemle baktı tirenin arkasından.
Düştüğü yerden güçlükle doğruldu Tuğba. Gülen ağzı,
yüzüne bir ay gibi doğup zayıf suratını aydınlattı. Resimli
kitaplardaki gülen çocuklara benziyordu bu haliyle. Minyatür bir robot gibi yürüdü. Ben-Tuğ-ba-be-nim-le-oy-narmı-sın-cızt-cızt! Vücudu her an düşüp parçalara ayrılacak
gibi duruyordu. Bahçenin dibinde Beyaz Kelebek oynayanların yanına gitti. Yanlarına iyice sokulup onu oyunlarına
almalarını bekledi. Kızların hepsi kol kola girmiş dans ediyorlardı.
“Benim adım beyaz kelebek.”
Oynayanlardan birinin elinden tuttu. Ah bir alsalardı
onu oyunlarına, başka ne isterdi!
“Eğleniriz biz dans ederek.”
Elini tuttuğu kız hızla elini kurtarıp oynamaya devam
etti. Her biri, masallardaki neşeli balolarda dans eden kabarık eteklilere benziyorlardı. Ah onu da alsalardı! Bir zıplayabilseydi şöyle. Önlüğü şişip sönseydi.
“Daldan dala hoplayarak.”
Yok, almıyorlar yine oyunlarına. Can sıkıntısı küçük,
karanlık bir bulut gibi çöktü tepesine. Bacaklarını açıp yere
oturdu, soğuk betona.
“Papatyalar toplayarak.”
Protez bacağını çıkardı. Bacak, başsız bir bebek gibi
duruyordu şimdi kucağında. Görenler oyunlarını bıraktılar. Şaşkın bakışlarını Tuğba’ya dikip baktılar. Tuğba kitaplarda, bebeğiyle oynayan küçük kızlar gibi mutlu. Kara
lokomotif fren yapıp durdu. Vagonlar Tuğba’nın etrafına
saçıldılar. Beyaz kelebekler uçarak kızın çevresini sardılar.
Hiçbir zaman sahip olamayacakları oyuncakla oynayan
kızı izlediler kıskanarak. Neden sonra soğuk bir nefes, ışıltılı kristallerini üfürdü gökyüzünden aşağıya doğru.
Çocuklar başlarını göğe kaldırarak, yüzlerine değip eriyen ilk karı selamladılar çığlık çığlığa.
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yor, Meryem kendi evlerinin salonunda ders çalışıyor, kendi kedisiyle oynuyor. Sanki babası hiç ölmemiş, birazdan çıkıp gelecek.
Meryem’in arkasındaki kız Dilara. Koyu karamelli bonbon. Tepesinde özensizce bağlanmış saçı horoz ibiği gibi
dalgalanıyor koştukça. Dilara üç kardeşi, anne ve babasıyla
birlikte kilisenin bulunduğu sokaktaki eski ahşap evde yaşıyor. Annesi sokağın başında çiçek satıyor. Ağzından düşmeyen sigarasını tüttürürken güllerin dış yapraklarını koparıyor. Örselenmiş dış yapraklar koparılınca güller daha
güzel ve taze görünüyor. Keşke insan da yaşlandıkça böyle bir iki yaprağını koparıp gençleşiverse, diye düşünüyor
Dilara. Güller bu haliyle saçları taranmış güzel birer kadına benziyorlar. Dilara çok seviyor gül yapraklarını. Annesinin teneke kutunun içinde biriktirdiği yaprakları avuçlayıp yanağına götürüyor. Bu yapraklardan oluşan bir yatağın
üzerinde yattığını hayal ediyor. Gül yaprakları, şefkatli eller gibi okşuyorlar yanağını. Annesinin nasırlı, kemikli elleri öyle okşamıyor Dilara’yı; okşamaya zaman bulamıyor.
Dilara’ya ve diğer iki küçük kardeşine ablaları Nevra bakıyor. Yemek yapıyor, yemeklerini yediriyor, ödevleriyle ilgileniyor. Annesinin yemeğini de sefertasına koyup sokağın başına götürüyor. Küçük, sorumluluk sahibi bir çocuk
anne gibi. Parmakları yumuşacık gül yapraklarına benziyor. Yanakları pembe güller gibi. Babaları sokak çalgıcılığı
yapıyor. Ters çevirdiği şapkasının içi bozuk paralarla doluyor şehrin en kalabalık caddesinde. Bir keresinde Nevra’yla
Dilara’yı da götürmüştü yanında. Darbuka çalıp, “Ade oynayın, oynayınca daa çok para atarlar,” demişti kızlara. Kızlar utanıp korkmuşlar, oynamamışlardı. “Bir daa gelmeyecez,” demişti Nevra Dilara’ya sarılarak, kafa tutar gibi. Eve
dönmüşler, bir daha da gitmemişlerdi. Babaları, şapkanın
içine dolan paraları meyhanede harcayıp geliyordu. Yetmeyince sokağın başına gidiyordu. Karısıyla gürültülü bir kavga başlıyordu aralarında. “Serseri,” diyordu kadın, “çocukların nafakasını götürüp içkiye yatıran it. Defol gözüm görmesin.” Kızlar utanıyorlardı komşulardan onlar kavga edince. Nevra, kardeşlerine sarılıp daha çok öpüyordu.
Dilara’nın arkasından çekiştiren şu kız var ya, hani limonlu bonbona benzeyen. Onun adı Halime. Halime aylarca sınıfta hiç konuşmadı. Merve öğretmenin tüm çabalarına rağmen ağzından tek kelime çıkmadı. En arka sıraya
oturttu sonunda onu öğretmen. Konuşkan, derse katılan bir
öğrenciyi aldı öne. Halime kısacık boyuyla iyice unutulup
gitti arka sırada. Tek yapabildiği, öğretmenin yazdığı şeyleri aynen defterine yazmaktı. Sınıf o kadar kalabalıktı ki,
her sırada üçer kişi oturuyorlardı. Öğretmen Halime’yi tekrar hatırladığında, çocuğu rehber öğretmene gönderdi. Bir
derdi olmalı, diye düşündü. Konuşmayan bir çocuk nasıl
okuyup yazacaktı ki? Halime, rehber öğretmenin odasında
uzun saatler geçirdi. Günün sonunda hayli yorgun görünen
rehber öğretmen, Merve öğretmene, “Bu çocuk Türkçe bil-
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Kuruyemişler
31 Aralık... Epey gecikmeli de olsa THY’nin Antalyaİstanbul seferini yapan, tombul bir kabak çekirdeğini andıran uçağı Atatürk Havalimanı’na indiğinde, hem Ayşe Hanım hem Selim Bey derin bir oh çekti. Böyle bir havada uçak
sağ salim piste inmişti ya! Kaç gündür deli gibi yağmur yağıyordu. Aralık karla değil, yağmurla gelmişti bu kez. Böyle
giderse yeni yılın ilk günleri de yağmurlu olacağa benziyordu. Yirmi dakika kadar sonra torunları Rana’yı kucakladıklarındaysa dünya onların olmuştu. Rana ve annesi Yeşim,
ocak ayı ortasına kadar İstanbul’da olacaklardı. Ölü sezon
olmasına rağmen Rana’nın babası Antalya’da kalmış, işletmecisi olduğu oteli yardımcılarına devredememişti. Aslında apar topar gelmişlerdi İstanbul’a. Büyükbüyükanne Ela
Hanım, kısaca Rana’nın biricik Ela ninesi hastaydı. Doktor,
Ela Hanım’ın durumunun ciddi olduğunu söyleyince, Ayşe
Hanım Ranaları acilen çağırmadan yapamamıştı.
Arabaya biner binmez, “Anneannem nasıl?” diye sordu
Yeşim.
“Çok kötü,” dedi Ayşe Hanım. “Artık kimseyi hatırlamıyor! Sürekli kızkardeşini sayıklıyor. Ondan başka kimseyi...”
“Hele beni hiç hatırlamıyor!” dedi Selim Bey biraz içlenerek.
“Ninem gidecek mi yani?” diye üzgün üzgün sordu
Rana.
“Canım, bir gün hepimiz başka bir dünyaya gideceğiz!”
diye yanıtladı onu anneannesi.
“Sen şimdi bunları bırak. Bak bu akşam yılbaşı. Kuzu
dolması, kabaklı pide seni bekliyor. Karpuz da cabası...”
dedi dedesi.
“Karpuz mu?”diye şaşkın şakın yüzüne baktı anneannesinin Rana.
“Hem karpuz, hem kozhelva. Deden de gece yarısı pideyi dilimleyecek...”
“Ninem de olacak mı bizlerle?” diye sordu Rana.
“Sanmıyorum,” dedi anneannesi.
“Bırakalım şimdi bunları. Bak bu akşam güzel yemeklerimiz var!” dedi Selim Bey. “Ver bakalım anneannesi Rana’ya onun için aldığım hediyeyi! Bakalım beğenecek
mi!”
“Hiç beğenmez mi dedesi, sen almışsın bir kere,” diye
gülümsedi Yeşim.
Büyük bir heyecanla kucağına düşen paketi açmaya koyuldu Rana. Açar açmaz da çığlığı bastı. O kadar ki, park
yerinden çıkmaya çalışan dedesi az kalsın korkuluklara bindirecekti.
“Ne oluyor!” diye bir çığlık da Ayşe
Hanım’dan geldi.

Müge İPLİKÇİ
“Anne istemiyorum, bunu istemiyorum!” diye bağırmaya devam ediyordu Rana.
Ne Selim Bey ne de Ayşe Hanım bu tuhaf tepkiyi anlamamışlardı ama Yeşim olup bitenin farkındaydı.
“Tamam kızım, tamam, bu o değil ki, bak bu çok sevimli bir ayıcık, bak!”
Hayır. Rana’nın umrunda bile değildi. Kafasını arabanın
koltuğuna vuruyor, gözyaşları inci taneleri gibi dökülüyordu yanaklarından.
Öyle ki sonunda Selim Bey arabayı bir kenara çekmek
ve küçük ayıcığı park yerindeki görevlilerden birine hediye etmek zorunda kaldı. Ama boş! Rana delirmişti sanki.
“Geçti kızım, geçti yavrum,” diye sakinleştirmeye çalışıyordu Yeşim onu. Ama Rana eve varana kadar önce sürekli, sonra aralıklı olarak ağlamaya devam etti. Trafik ve yağmur yolları mahvetmişti; eve dönüş yolu zorluydu. Bu yüzden ağlaya ağlaya uyuyup kalmıştı Rana. Yeşim işte o zaman Rana’ya ne olduğunu anlatabildi.
Antalya’da gariban bir ayının başına gelenler yüzündendi bu. Arabalardan biri, sokak göstericilerinden birine ait olan ayıya çarpmıştı. Can havliyle kalabalığın içine doğru koşmaya başlayan ayı, o gün sınıf arkadaşlarıyla birlikte meydandaki bir pastanede doğum gününü kutlayan Rana’nın pastasına saldırmış, küçük kızı ve arkadaşlarını gerçekten çok korkutmuştu. Rana’nın doğumgünü pastası paramparça olmuştu.
“Niye bize söylemedin, a kızım!”
“Ne bileyim, üzülürsünüz diye düşündüm. Biz o kadar
üzüldük ki… Ranacık o zaman da çok ağladı. Ayıya da çok
üzüldük. Aslında kime üzülelim şaşırıp kaldık.”
“Ayıya ne oldu peki?” diye sordu Selim Bey.
“Valla hemen veterinere götürmüş çevredekiler. Sonra iyileşti ama çok korkmuştu garibim. Elbette Rana kadar
değil! Ben pastanenin içindeydim o sırada. Baktım dışarıda bir gürültü kopuyor. Tuhaf iniltiler ve çocuk çığlıkları!
Ne oluyor anlayamadım. Pastanedeki garsonlardan biri ‘ayı
var!’ diye bağırıyor. ‘Ne ayısı’ diyorum kendi kendime sürekli. Kafamı bir çevirdim ki Rana ile kocaman bir ayı burun buruna! O an buz kestim, ne yapacağımı şaşırdım. Diğer çocuklar bana emanet. Birkaçının velisi yanında ama
ya diğerleri! Neyse sahibiydi galiba, ayıyı yakaladı, yakaladı
ama o ana kadar ölüp ölüp dirildim. Rana da o günden beri
toparlanamadı! Şu oyuncak ayı da ona çok benziyordu ha!”
“Sahiden... Bir sivri külahı ve çıngırakları eksikti! Neydi adı, annem pek bahsederdi. Kara...” diye mırıldandı Ayşe
Hanım.
“Karakoncolos!” diye söze atladı Selim Bey.
“Karakoncolos mu, Koncalos mu?” diye sordu Yeşim.
“İkisi de. Ela Hanım’ın Koncalo’su. Kızkardeşiyle hep
kuruyemiş atarlarmış evin etrafına ki gelmesin.”
“O niye?”
“Karakoncolos’tan gelecek kötülük evin içine girmesin diye! On iki gün evlere girmeye çalışırmış. Rivayet işte.
Güya yeraltından çıkar, Noel’den ocak ayının ortasına kadar
evlere dirlik vermezmiş! Annem kızkardeşini hep Koncaloslu masallar eşliğinde anlatırdı. Bir de uydururdu ki. Koncalos iblisti, belaydı, nazardı diye... Her seferinde de onu ye-
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nerlermiş!”
“Hatırlıyorum o masalları,” dedi Yeşim.
Bu sırada eve varmışlardı. Ev, solgun, küçük bir kış bahçesinin içinde büyümüş ve yaşlanmış bir apartman katıydı
ve hâlâ yaşıyordu! Tıpkı Ela Hanım gibi. Rana’yı kucakladıkları gibi bu eve taşıdılar. Ve o geceki yemekten önce küçük kızı düşlerine bıraktılar. Ela Hanım’ı şöyle bir yokladılar, bakıcısını evine yolladılar. Sonra salona geçip bu asırlık çınarı uzun uzun konuştular; bir yandan da yılbaşı hazırlıklarına giriştiler. Yemekler hazırdı, yapılacak diğer işler
konusunda ise Ayşe Hanım rapor verdi: Gece saat on ikiye
yaklaşırken büyük masa her zamanki gibi kuruyemişlerle
donatılacak, şekerler masaya yayılacaktı. Gece yarısı vassilopita pidesi masaya getirilecek, saat tam on ikide mumlar
yakılacaktı. O sırada Yeşim gidip musluğu açacak, Ayşe Hanım ise evin eşiğinde bir nar parçalayacak ve dış kapıya pirinç ekecekti. Bereketli bir yıl olsundu 2011! Her şey kontrol atındaydı! Keşke Ela Hanım da onlara katılabilseydi!...
Ancak bilmedikleri bir şey vardı. Ela Hanım, Rana eve
girdiği andan itibaren yatağında kıpırdanmaya başlamış,
sadece hasta bir kadının dilini bilenler tarafından anlaşılabilecek sözler mırıldanmıştı. Bunlardan en belirgin olanı “Canım kardeşim, eve hoşgeldin!” idi. Ela Hanım, küçük kızı, yıllarca önce kaybettiği kardeşi gibi sevmişti hep.
Ona bu adı koyan da oydu zaten... Rana adı ona çok şey ifade ediyordu bu yüzden. Rana ya da Eleni! Düşlerinde bile
olsa yeniden ona kavuşmuştu işte. Üstelik bir yılbaşı günü...
Kayseri’deki o gün, dün gibi belleğindeydi. Kapadokya. Ela
Hanım, yani Elena, kardeşi Rana, yani Eleni ile evlerinde
geçirdiği son yılbaşını hatırlıyordu. Yeni yılın ilk gününde
bu toprakları bırakıp gideceklerdi. Gece saat onikiye yaklaşırken sofrayı kuruyemişlerle donatacaklardı. Ama kuruyemişlerin başka bir özelliği daha vardı. Koncalos’u kovalamak! Onun için evin her tarafını kuruyemişlerle kaplayacaklardı.
Ela Hanım bunları hatırlamakla kalmamış, yan odada
uyuyan Rana’nın düşünün içine de girip saklanmıştı. Rana
da Ela Hanım’ın hayallerine sığınıvermişti. Birlikte aynı
sahneyi yaşıyorlardı yanyana odalarda.
Büyük bir uğultu vardı arkalarında. Koncalos’tu bu.
Toprak sarsılıyordu.
Koncalos tüylüydü. İriydi.
Koncalos derinlerden gelirdi, yeraltından...
Koncalos bereketi dağıtır, ocakları söndürürdü.
Bunun için evin etrafına kuruyemişler saçarlardı.
“Hadi” dedi Ela. “Hadi serpelim kuruyemişleri, hadi
acele et!”
“Tamam,” dedi Rana. Yine de çok korkuyordu. Uzaktan
sesini duyuyordu. Gittikçe yaklaşıyordu ses. Topraktan yeryüzüne doğru yürüyordu ses. Dev adımlarla onlara doğru
geliyordu.
“Karakoncolos seni! Evimize gelme, bereketimizi bölme!” diye bağırarak evin etrafını kuruyemiş tarlasına çevirdiler. İkisi de ter içinde kalmıştı.
“Senin hasta olduğunu söylemişlerdi,” dedi Rana.
“Senin rüyalarında ne hasta olmak isterim, ne de yaşlı,”
diye gülümsedi Ela.
“Bizi terkedeceğini söylüyorlar!”
“Yılbaşı bitmeden hiçbir yere gitmeyeceğim,” dedi Ela.
“Hadi daha çok işimiz var; saç bakalım etrafa bu kuruyemişleri!”
“Ben ondan çok korkuyorum!” dedi Rana.
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“Korkma! O da senden korkuyor aslında! Dikkat et,
dikkat et arkanda.”
O da ne! Kafasını çevirir çevirmez kocaman bir ayı ile
burun buruna geldi Rana. Onun korku dolu soluğunu, bir
doğumgünü pastasına bulanmış öfkesini gördü. Yalnızlığını da... O zaman korkuların kaçarak daha da büyüdüğünü
anladı. Ayıya dikti gözlerini, baktı, baktı, baktı ona. O kadar
baktı ki ayı pes etti sonunda, dönüverdi kendi yalnızlığına.
“Gelmez artık, değil mi?” diye sordu Rana.
“Gelmez, korkma gelmez,” dedi Ela. 104 yaşındaki ninesi Ela! Ama ninesi aslında hiç de yaşlı gözükmüyordu o sıra.
Çok hareketliydi ve sürekli gülüyordu.
İşin aslı, o gece salondaki hüzünlü yılbaşı kutlamasına
ne Ela Hanım ne de Rana katılabildi. Yetişemediler, çok işleri vardı! İkisi de derin bir uykunun kuruyemişli macerasındaydı. Masadaki kuruyemişler, şekerler öksüz kalmıştı.
Öte yandan bu ikilinin düşlerindeki fındık fıstıklar ise capcanlıydı.
1 Ocak sabahının yağmursuz ilk ışıklarıyla uyandığında Ayşe Hanım; uyanır uyanmaz soluğu Rana’nın odasında aldığında; Rana’yı odasında bulamadığında; kendini Ela
Hanım’ın odasına attığında; bir pamuk yığını gibi yatıyor
buldu Ela Hanım’ı ceviz yatağında. Yanında ise ninesine sarılmış gülümseyerek uyuyan küçük Rana.
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Cehennemden gelen
ağır misafirler…

Murat MENTEŞ

Canavarlar hakkında bilinmesi gereken temel hususlar nelerdir? Banyomuzu bir canavara
temizletebilir miyiz? 1467’de 133 milyonu aşan iblis nüfusu bugün artmış mıdır? Ejderha kanıyla
yıkanmanın faydası nedir? Hangi kalleş iblis, salatalığı çocuk etinden bile çok seviyor?..
Bununla birlikte, resimlerin çokluğu,
yazarın canavarı yüzyılların enkazından çıkarma, okuru yaratıklarla yüzleştirme, zihinlerde bir dehşet esintisi
oluşturma niyetiyle ilgili gibi göründü
bana. Nitekim Dell, önsözde zaten,
“Canavarlar sözcüklerle tarif edildiğinde bile en çok görünümleri öne çıkar,”
diyor. Canavarda fizik önemli.

İçindeki canavarın yemini suyunu
ihmal etme.
Eski çağlarda yeri göğü inleten canavarlar, 15 ila 18. yüzyıllar arasında
kör topal yaşadılar. Sonra yavaş yavaş
kilise, katedral tasvirlerinden de çıkarılarak, birtakım güvenli bölgelerde
muhasara altına alındılar. 21. yüzyılda artık büsbütün kartonlaşmış olan
canavarların ikametgâhları, mitolojik
anlatılar, kulağa hoş gelen safsatalar
derecesine düştü. Masallarda vaziyeti
idare edebilen ejderhalar, bilgisayar
oyunlarında, 3-4 yaşındaki sabiler
tarafından haklanır oldu. Çocukları
boğan deniz kızları, Walt Disney prodüksiyonlarında zarif, uysal ve hamarat bir kimliğe büründü. Vampirler,
melankolik ergen züppeler kisvesinde
vitrine çıkarıldı. King Kong, Godzilla ve etobur dinozorlar McDonald’s
oyuncak reyonunda mahpus, gardiyan
palyaçonun insafına kalmışlar. Zombiler pop şarkıları söyleyip dans ediyor. Kurt adamlar şairane bir efkârın
pençesinde. Tazmanya Canavarı, şe-

30

beklik lanetine tutulmuş. Alaaddin’in
cini süper güçlere sahip bir soytarı,
ışık hızıyla dört dönen bir uşak. Bir
zamanlar ‘canavar’ diye nitelenen dehşetengiz dağ kurtları, Bengal kaplanları içinse ağıt yakılıyor; zira soyları
tükendi tükenecek…

EJDER KANIYLA BANYO
Kitapta hayli enteresan çokça veri
mevcut. Birkaç misal verelim:
Birtakım Japon cinleri, biz uykudayken banyomuzu temizlermiş.
Carl Gustav Jung [1875-1961], canavarların içimizdeki ötekiyi temsil ettiğini öne sürmüş.
Hindu Tanrıçası Kali, hem iblisleri
kılıçtan geçiren bir kurtarıcı, hem de
yüreği şefkat dolu bir anneymiş.
Çok başlı bir azman köpek olan
Kerberos, Hades’in girişinde nöbet
tutarak, meraklıların içeri girmesini,

CANAVARDA FİZİK ÖNEMLİ
Christopher Dell imzalı Canavarlar - Garip Yaratıklar Kitabı, nostaljik
fakat göz kamaştırıcı bir canavarlar galerisi görünümünde. Nurettin
Elhüseyni’nin ihtimamlı tercümesiyle
neşredilen eser, takriben 150 canavar
ve yaratık tasviri ihtiva ediyor. Sırf
bunca yaratığı bir arada el altında tutmak için bile edinilmeye değer. On
bölümden mürekkep kitapta iblisler,
hortlaklar, kurt adamlar, cinler, golemler, ejderhalar, köpek başlı insanlar… velhasıl ne ararsanız var. Dahası,
adı sanı bizde pek duyulmamış yaratık
çeşitleri de mevcut. Dell, okura tuhaf
mahlûklara ilişkin temel bilgileri, bazı
kritik ve ilginç hususları aktarıyor.
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ölülerin ise dışarı çıkmasını engellermiş.
İspanyol piskopos Alfonso de
Spina’nın 1467 senesinde yaptığı sayıma göre, iblis nüfusu o dönemde 133
milyon 316 bin 666’yı buluyormuş.
Şeytan kelimesi ‘davacı, müşteki,
hasım’ gibi anlamlara gelirken, Lucifer
‘ışığı getiren’ demekmiş.
DAHA BİTMEDİ
Güneydoğu Asya’da yaşayan koruyucu canavar Kala, insan etine yönelik
iştahı yüzünden Şiva’nın gazabına uğrayarak kendi bedenini yemekle cezalandırılmış.
Batı’da, ejderha kanıyla yıkanan
kimse, yenilmez bir savaşçıya dönüşüyormuş.
16. ve 17. yüzyıllarda bile, kıyıya
vuran denizgergedanı dişleri, tek boynuzlu atın boynuzu diye çok yüksek fiyatlara alıcı bulurmuş.
Hilebaz ve kalleş su cinleri kapa’lar
çocuk eti yemeye bayılırmış. Fakat ondan da çok sevdikleri şey salatalıkmış.
Bakenko adlı çekik gözlü kedi, sahibini yiyip onun yerine geçebilirmiş.
Kurda dönüşen, bazı mevsimleri
kurt sürüsü halinde idrak eden kavimlerin yanı sıra, jaguar adam diye de bir
şey varmış.
Freud’un [1856-1939] çalışma
odasında, Henry Fuseli’nin [17411825] ürkünçlüğüyle meşhur Kâbus
[1781] adlı tablosu asılıymış.
Filipinlerde mukim manananggal
denen mahlûk, geceleyin bacaklarını
çıkarıp attıktan sonra uçarak av peşine düşermiş. Bacaklar bulunup üzerine kül serpilirse yaratık ölürmüş.
Canavar [Monster] kelimesinin
Latince kökeni monstrum ‘alamet’
manası taşırmış. Canavarın zuhur edişi, Tanrı’dan bir ikaz işareti telakki edilirmiş.
Plinius, M.S. 77’de yazdığı Doğa
Tarihi adlı kitabında, köpek başlı insanların sütüyle beslenen bir okyanus
yaratığından söz etmiş.
EŞKENAR ŞEYTAN ÜÇGENİ
Daha neler neler!.. Kitap cidden
şenlikli. Görmelere seza, okunmaya
değer. Bana kalırsa ziyadesiyle düşündürücü de. Öyle ya, günümüzde canavar kelimesinin mecazi kullanımı
öne çıkıyor. Seri katillere, tecavüzcülere, katliamcı, suikastçi, bombacılara ve
nikotinmanlara canavar diyoruz. Van
Gölü Canavarı, Kuzey Avrupa gölle-

rindeki türdeşlerine kıyasla daha çabuk buharlaştı. Canavarımsı cinler,
hayaletvari iblisler, ölümlü bedenleri
işgal eden melun ruhlar, gözünü kan
bürümüş hortlaklar… Hepsi, komple
parodi figüranı oldu. Uzaylıların gettolarda sersefil yaşadığı hikâyeler anlatılıyor. Küçük bir kız çocuğundan
ödü kopan canavarların komik maceralarına gülüyoruz… Dağıtmayayım,
mecazi canavarlık, insanoğlunun saldırganlığı ve vurdumduymazlığı, hakiki canavarların pabucunu dama attı.
Artık birbirimizden korkuyoruz. Gulyabanilerden, büyücü cücelerden filan
değil. Issız bir yolda silahlı bir dilenciye ya da niyeti bozmuş bir aptala rastlamaktan tırsıyoruz.
Her şeye karşın, canavarların yaşamayı sürdürdüğü iki mekân var: 1Kâbuslarımız 2- Dünya dışı, uzay.
Okyanusların dibini köşesini yokladık. Temiz. Kaldı ki büyük denizlerde yapılagelen nükleer denemeler, zaten birçok canlı türünün köküne kibrit suyu döktü. Buna mukabil, sinema filmlerinden modellenmiş yaratıklar hâlâ kâbuslarımızda bizi keskin
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pençe, sivri diş, yapışkan salyadan oluşan şeytan üçgenine kıstırabiliyor. Bir
umut, yolunu gözlediğimiz şanlı uzay
gemilerinden, devasa yamyamlar inebilir. Okyanusta yıkayıp volkanda pişirdikten sonra insanlığı bir sofrada
buluşturabilirler.
Canavarlar - Garip Yaratıklar Kitabı, canavarlar için uzay ve kâbuslardan
başka, kitapların da bir yaşam alanı
olabileceğinin kanıtı tabii ki…
Canavarlar Garip Yaratıklar Kitabı
Christopher Dell
Çev: Nurettin Elhüseyni
YKY Yayınları / 192 sayfa
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Popüler kültürün gerçek
efsaneleri

Yankı ENKİ

Morvan’ın Muhteşem Larousse Ansiklopedisi: Muhteşem Dinozorlar adlı çalışması, insanlık
tarihinin en ayrıcalıklı yaratıkları dinozorlara dair her şeyi içeriyor. Denver’dan Dino’ya popüler
kültürün evcilleştirdiği canavar dinozor figürünü yakından tanımak isteyen çocuklar için.
Dinozor, insanlığın dünya tarihiyle kurduğu ilişkide, diğer hayvan türleriyle karşılaştırıldığında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bildiğimiz kadarıyla, dinozorların yaşadığı dönemde insan henüz ortada yoktu. Hiç dinozor
görmedik, ama bu kadar iyi hatırladığımız başka bir canlı var mı? Belki de
günümüzün, 20. ve 21. yüzyılların dinozor nostaljisinin nedeni burada saklıdır.
Doğu dünyasının mitolojik olarak
sahiplenebileceği ejderhaya karşılık,
Batı’nın, daha doğrusu Amerika’nın
da ,kendine popüler kültür aracılığıyla
bir yaratığı efsaneleştirerek sahiplenmesi ve onu dilediği gibi evcilleştirmesi ya da işine geldiği gibi canavarlaştırması gerekiyordu. Tıpkı ejderha gibi,
bu öyle bir kahraman olmalıydı ki, insanlara hem korkuyu hem geçmişe duyulan özlemi, hem de doğanın vahşiliğini yansıtmalıydı.
Bu dinozor, Çakmaktaş ailesinin
evcil hayvanı Dino, yirmi yıl öncesinin
unutulmaz çizgi filmindeki Denver ya
da Hollywood’un bir döneme damgasını vuran Jurassic Park filmlerindeki tekinsiz yaratıklardan biri olabilirdi. İşin ilginç yanı, Jurassic Park serisi kendi içinde de bu nostalji sorununu
gündeme getiriyordu, çünkü modern
zamanlarda dinozorların yeniden insan eliyle yaratılmasını konu ediyordu.
Geçmiş, bilimkurgunun malzemesi olduğunda, gelecek her zaman
tehlikedeydi. Geçmişten bugüne gelmesini bu kadar çok isteyebileceğimiz,
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ama aynı zamanda bizi bu kadar dehşete düşürecek bir canlı yoktu. Bugün
Alacakaranlık serisi nasıl bir vampir
furyasına neden olduysa, Jurassic Park
da 90’lı yıllarda bir dinozor tutkusu
yaratmıştı. Özellikle çocukların ve
gençlerin dünyasında yeni bir efsane
yaratık doğmuştu. Üç boyutlu dinozor gözlüklerini, karanlıkta parlayan
T-Rex maketini, özellikle televizyondaki “ezergeçerus”u kim unutabilir?
KÜLTÜREL EFSANELER
Üstelik, dinozor gerçekten de yaşamıştı. Fantastik dünyanın ejderhasının aksine, dinozorun varlığına ilişkin
elimizde bilimsel kanıtlar vardı. Her
türün Latince ismi, özellikleri öğreniliyordu. En korkunçları yırtıcı dev
T-Rex’in yeri hep ayrıydı. Dinozorlar ilgimi Jurassic Park furyasından
yıllar önce, ilk sevdiğim ansiklopedi
Resimli Bilgi’de çekmişti. O resimleri
asla unutamadım, ancak şu an o yaşlarda olsaydım, Muhteşem Larousse
Ansiklopedisi’nin Muhteşem Dinozorlar sayısını okumuş olmak isterdim.
Bilgiler ve Latince isimler, türler
zamanla unutulabilir, fakat görsel bir
kültürle yaşıyoruz ve bilgiyle kurduğumuz ilişkinin temelinde, gördüklerimiz en ön planda yer alıyor. Bu kitapta
göreceğiniz resimler, çizimler, sayfayı çevirince karşınıza çıkacak renkli
sürprizler ve daha birçok şey, adeta
canlı bir kitap okuduğunuzu düşündürebilir. Dinozorlar bundan milyonlarca yıl önce bizim yaşadığımız topraklarda cirit atıyordu.
Ne var ki, altmış beş milyon
yıl önce onların
da sonu geldi.
Dinozorların
yok oluşu, her
zaman varoluşları kadar ilginç
bir konu oldu.
Bu kadar büyük

ve güçlü canlılar nasıl olmuş da ortadan kaybolmuşlardı? Dinozorlar bile
yok olduysa, o dönem yaşayan diğer
canlılara, diğer etobur ve otoburlara
ne olmuştu? Kimler hayatta kalmayı
başarabilmişti? Bütün bu soruların yanıtlarını bu muhteşem resimlerin eşliğinde öğrenmek mümkün.
Dinozor fosilleri bulunmamış olsa
ve herhangi bir bilimsel araştırma bizi
dinozorların varlığına götüremeyecek
olsaydı, dinozor yine de kültürel bir efsane olarak üretilebilir miydi? Popüler
kültür ejderhayla nasıl başa çıkacaktı?
Bu kitaptan öğreniyoruz ki, ilk dinozor fosilleri ejderha kalıntısı sanılmış.
Hangimiz istemeyiz ki bugün toprağın
altında milyonlarca yıl gizli kalmış bir
ejderha kemiğine ulaşılmamasını?
Evet, ejderha sadece efsanelerde
mevcut, yine de Ursula K. Le Guin’in
romanlarında olduğu gibi, bize kendimizle ilgili en önemli şeyleri hatırlatabilen fantastik edebiyat yapıtlarının önemli bir unsurunu oluşturuyor. Dinozor ise edebiyattan ziyade sinemanın ve çizgi filmlerin dünyasında kendine yer buldu. Onu hiç görmedik, ama en çok görmek istediğimiz
nostaljik bir tarih öncesi canlı oldu bizim için.
Muhteşem Larousse Ansiklopedisi:
Muhteşem Dinozorlar
Lydwine-Stephanie Morvan
Resimleyen: Frank Bouttevin
Çeviren: Aylin Yengin
Mandolin Yayınları / 24 sayfa

Howl’un şatosu
geri geldi...

Sevin OKYAY

Miyazaki’nin savaş karşıtı animasyonuyla tanıdığımız Yürüyen Şato, Diana Wynne Jones’un
kaleminden karşımızda... Çocuklar için fantezinin kapılarını aralayan romanın, sihirli bir krallıkta
yaşayan bir küçük hanım üzerinden kader, gençlik, cesaret ve sevgiye dair söyleyecek çok sözü var.
Howl genç bir büyücü, şatosu da
ateş cini Calcifer sayesinde dere tepe
dolaşıyor. Bir büyücünün ihtiyar bir
kadın haline getirdiği genç Sophie, bu
şatoya sığınıyor. Hayao Miyazaki’nin
filmiyle tanıdığımız Yürüyen Şato, Diana Wynne Jones’un kaleminden karşımızda...
Onu gördüğümde çok sevmiştim,
okuyunca da sevdim ama Miyazaki’nin
dünyasını Jones’unkine tercih ederim.
Hem göz kamaştırıcı görselliği açısından, hem de öncelikleri nedeniyle. Oysa genellikle bunun tersi bir durum söz konusu olur, yani kitabı okumuşuzdur, filmi görünce özgün esere
haksızlık edildiğini düşünürüz. Hayalhanemizde yarattıklarımızın karşılığını bulamamışızdır. Bu sefer, dedim ya,
tersi oldu. Doğrusu, çok hoş bir fikir,
iyi de yazılmış ama benim gönlümde Miyazaki filminin yerini tutamaz.
Diana Wynne Jones, daha çok kahramanı Sophie’nin sorunları ve gelişimi
üzerinde durmuş. Miyazaki ise savaş
karşıtı bir film yapmıştı. Hem de (bence) hayal dünyalarını zedelemeden,
hikâyeden de fire vermeden...
Kitap ve film hakkında yazılanlardan da etkilenmiş olabilirim. Kimileri hatalı, örneğin Howl hiç de kötü
kalpli, korkutucu biri değil. Duyduğu dedikodulara itibar eden Sophie
onu öyle sansa da... Öfkelenince ya da
korkunca bacaya kadar uzanan ateş
cini Calcifer’in alevi de ürkütücülükten olabildiğince uzak. Filmde küçük
ama güçlü ve akıllı bir şeydi, pek cana
yakındı. Kitap ile film arasında başka farklılıklar da var; onlara hikâyeyi
özetlerken bir göz atalım.
Sophie Hatter, sihirli İngary
Krallığı’nda yaşayan bir küçük hanımdır. Çok güzel şapkalar diker, zaten soyadı da ‘Şapkacı’ anlamına gelir.
Cansız cisimlerle, sıradışı bir şey yaptığını düşünmeden konuşur. Kaderine rıza göstermiştir; üç kızkardeşin
en büyüğü olmanın büyük bir talih-

sizlik olduğuna inanır. Derken Çölün
Cadısı, onu kambur, eklemleri sancıyan bir acuzeye çevirir. Sophie, şapkacı dükkânını bırakıp yollara düşer,
genç kızların kalplerini yediği söylenen büyücü Howl’un, kapısı dört ayrı
yere açılan ve yürüyen şatosunda temizlikçi olarak kendine iş bulur. Aslında Howl’un temizlikçi falan aradığı
yoktur ama yardımcısı Michael, daha
da önemlisi, ateş cini Calcifer onu sevmişlerdir nedense.
İKİNCİ BİR NEIL GAIMAN MI?
Sophie, Calcifer’in Howl’la yaptığı ve şartlarını ne yazık ki ona söyleyemediği anlaşmayı bozmakta cine
yardımcı olma sözü verir. Calcifer de
Sophie’nin büyüsünü bozacaktır. Bu
arada, savaş tehlikesi vardır. Kralın
kardeşi ile büyücüsü ortadan kaybolmuştur. Howl saray büyücüsü olmak
istemez. Sophie’nin kardeşleri Martha
ile Lettie birbirlerinin yerine geçmiştir.
Howl ise Lily Angorian adlı bir öğretmenle ilgileniyor gibidir.
Diana Wynne Jones, kitapları meslektaşlarının da takdirini kazanmış
bir yazar. Bazen, şu sıralarda kitapları
Türkçe’ye çevrilen Neil Gaiman ile kıyaslanıyor. Gaiman, 1991 tarihli dört
bölümlük mini çizgi roman dizisi The
Books of Magic / Sihir Kitapları’nı, aralarından birisi Jones olan “dört cadı”ya
adamıştı. Ama Wynne kitapları, asıl
Rowling’in Harry Potter dizisiyle karşılaştırıldı. Hatta Potter’ın maceraları
çocukların fantezi ve okuma merakını
kışkırtınca, yazarın son yıllarda baskısı bitmiş kitapları da yeniden basıldı.
Laf Potter’dan açılmışken, onun sinemaya uyarlamalarını pek beğenmediğimi söyleyeyim. Ama Hogwarts
gibi mekânlar gerçekten büyüleyici şekilde yaratılmış. Kıvrıla kıvrıla çıkan
ve yürüyen bir merdiveni tarif etmekle, karşında işler halde görmek arasında dağlar kadar fark var. Aynı şey Yürüyen Şato için de geçerli.
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Ancak, Miyazaki’nin hayli değişiklik yaptığı da bir gerçek. Barışçı bir
şahıs olarak, savaşı ön plana çekmiş
(tam Irak savaşının başladığı sıralar);
Howl’un saray büyücüsü olmak istemeyişini de savaş istemeyişiyle açıklıyor. Calcifer’i kitaptakinden daha sevimli bir hale getirmiş (ben kitaptaki
halini de korkutucu bulmadım, o başka). Kitap Sophie’yi ön plana çekerken,
film tuhaf savaş üzerinde odaklanıyor.
Miyazaki’nin doğa sevgisi gene ön plana çıkıyor. Kitaptaki hayli bölüm atlanırken, epeyce de değişiklik yapılmış.
Örneğin, Jones’un kayıp saray sihirbazı Suliman kadın olmuş ve kitaptaki kayıp büyücünün aksine, melun bir
şahıs.
Ama elbette ki ben anarşist ruhlu biriyim ve Miyazaki anarşist olmasa da, beklenenleri yapmayan, hatta tuhaf bir kuş kılığına bile bürünen
Howl’unu, iyi kız Sophie’den fazla seviyorum. Diana Wynne Jones’un kitabı
ise, inkâra hacet yok, fantezinin kapılarını aralamış ya da aralayacak çocukları çok mutlu edecek bir kitap. Devam
kitapları da var; umarız İthaki onları
da yayımlar. Hem nankörlüğe de gerek
yok, kitapta Calcifer’in ruhunu daha
iyi anlıyoruz.

Yürüyen Şato
Diana Wynne Jones
Çeviren: Bülent O. Doğan
İthaki Yayınları / 293 sayfa
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Bir kahraman, bir
kraliçe, bir de nedime!

Mehmet KARTAL

Adele Geras, dünyanın üç büyük anlatısını yeniden yorumladığı Dido’da, antik kahramanların en
naifi Aeneas’ın gönül ilişkilerine ışık tutuyor. Büyük destanların cesur ve kararlı kahramanlarının
aksine, Aeneas kafası karışık bir delikanlı olarak modern dünya okurunun karşısında.

Truva Savaşı, Odysseus’un İthaka’ya dönüşü, Aeneas’ın Kartaca Kraliçesi Dido ile sergüzeşti gibi büyük
anlatıları, Homer ya da Vergilius dışında bir isimden okumak pek hoşumuza
gidecek bir fikir olmayabilir. Genellikle okurlar bu konuda muhafazakârdır.
Ancak Adele Geras, hem yepyeni bir
bakış açısı yakalayarak, hem de genç
okurları hedef seçerek, bir anlamda
İlyada, Odysseia ve Aeneas’ı yeniden
anlatmaktan çekinmeyen bir yazar.
Bu büyük epik eserler, doğal olarak
her zaman kahramanların gözünden
anlatılmıştır. Olaylara bir şekilde dâhil
olan ya da dâhil olmuş olması gereken diğer sayısız karakterin düşünce
ve duygularını asla bilemeyeceğimizi
düşünebiliriz. İşte Geras, eski dünyanın üç büyük anlatısını, kahramanların değil de sıradan insanların, daha
doğrusu ergenliğe yeni adım atmış
gençlerin bakış açısıyla anlatmak gibi,
orijinalliğini teslim etmemiz gereken
bir buluşa imza atıyor.
Dido, Truva Savaşı’ndan sonra
harabeye dönen şehri terk ederek, az
sayıda adamıyla birlikte maceralı bir
deniz yolculuğuna atılan Aeneas’ın
“Kartaca Molası”nı, Kartaca Kraliçesi Dido’nun sarayındaki bir genç kızı
merkez alarak anlatıyor. Bildiğimiz
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gibi, bu mecburi konaklama sırasında
Aeneas ile Dido arasında alevli bir aşk
doğar, ancak kaderi tanrılar tarafından
çizilmiş olan Aeneas, Dido ile birlikte
olmak yerine, Roma’yı kurmak üzere
yeniden yollara düşer.
Kitapta, asırlar boyunca tekrar tekrar işlenen, resimlere konu olan bu
aşkı, saraydaki bir hizmetçi kızın gözüyle izliyoruz. Kahramanımız Elissa,
zor yaşam koşullarından kaçıp Kartaca sarayına sığınarak, Kraliçe Dido ve
kardeşi Anna’nın nedimeliğine yükselir. Kraliçe Dido’nun önceki isminin
Elissa olduğunu bildiğimize göre, yazarın adeta bir ‘ikili hayat’ inşa etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Bunu, bir
genç kızın, nedimeliğe ve kraliçeliğe
uzanan iki muhtemel hayatı gibi düşünelim. Nitekim her ikisi de Kartaca’ya
sonradan gelmiştir ve her ikisi de aynı
adama âşıktır. Kitabın ana teması da
bu problemli aşklar... Bir kraliçe ile nedimesi aynı adama âşık olursa -ki bu
adam sıradan bir denizci ya da maceracı değil, bizzat Aeneas’tır- neler olur?
MODERN EPİK
Aeneas’ın oğlunun bakıcılığını üstlenen Elissa, kraliçenin sevgilisine
âşıktır. Müşkül bir durumdur bu. İlk
bakışta haksız bir rekabet olduğunu
da düşünebiliriz. Ancak Aeneas, Dido
ile hararetli bir gönül ilişkisine girmesi
yetmezmiş gibi, bir de hizmetçisi Elissa ile birlikte olur ve kız hamile kalır.
Elissa, aşkını gizleyebilse bile, karnındaki çocuğu saklaması zor olacaktır…
Geras, klasik epiğin kurallarını ve
eğilimlerini takip ederek, insanüstü
karakterleri de işin içine sokuyor ve
Yunan tanrıları ve tanrıçaları sık sık
kahramanlarımızın karşısına çıkarak
olayların gidişatı, kahramanlarımızın
kaderi hakkında yorumlarda bulunuyor. Ne var ki, sıradan kişilerin kaderleri söz konusu olduğunda bu bizi pek
fazla ilgilendirmiyor.
Aeneas, Dido ve kardeşi Anna dı-

şında, kitabın kahramanları genelde
ergenliğe yeni adım atmış kişiler. Bunlar arasında okuyucuları en çok şaşırtan ise saray şairi. Son derece etkileyici, sempatik ve hünerli olmasını bekleyebileceğimiz saray şairi tipi, nedense Geras tarafından kurban olarak seçilmiş ve kabiliyetleri sınırlı, dolaplar
çeviren, samimiyetten uzak bir fırsatçı çıkmış ortaya. Bunu yazar adına bir
kayıp olarak belirtelim. Çünkü sarayda ciğeri beş para etmez bir adam arıyorsanız, bu kişi şair olmamalı! Adele Geras’ın erkek karakterlerle başı pek
hoş değil göründüğü kadarıyla. Aeneas dahil -yoksa başta Aeneas mı demeli?- kitaptaki erkek karakterler pek
sempatik değil. Aşçı yamağını bilmem
ama, koskoca Aeneas’ın sorumsuz bir
adam olarak çizilmesini biraz yadırgadım. İyi özellikleri olsa da, ana tema
gereği, hem kraliçeyi hem de nedimesini iğfal eden biri durumuna düşmekten kurtulamıyor.
Olayları sıradan bir kişinin gözüyle anlatmak fikri iyi hoş, ama bunu yaparken epik karakterleri bozmamak
lazım. Buna Kraliçe Dido’nun çocuksu
kaprisleri de dâhil. Sonuç olarak, Adele Geras’ın kitabı, başka hiçbir şey için
değilse bile, orijinal temasının hatırına, genç okurlar tarafından okunmayı hak ediyor.
Dido
Adele Geras
Çeviren: Zeynep Alpaslan
Tudem Yayınları / 279 sayfa
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Büyü de gel!

Şebnem AKALIN

Mucizeler, kehanetler, rüyalar...
Filiz Özdem, Kuzey Kutbu’ndan Avustralya’ya, eski Türklerden Azteklere birçok farklı kültürün
sesini, efsane ve masallar aracılığıyla aktarıyor Yeryüzünden Binbir Efsane’de. Kitap adına yaraşır bir
çeşitlilik taşıması dışında, sadece çocukların değil yetişkinlerin de kaçırmaması gereken bir toplam.
Nesilden nesile aktarılan, her anlatımda zenginleşen masallar, efsaneler,
asırlar öncesinden günümüze hâlâ ilgiyle dinleniyor, okunuyor. Hele Yeryüzünden Binbir Efsane adlı kitapta
olduğu gibi, tatlı bir sohbet havasında kaleme alınmışsa, okunması daha
da keyifli oluyor. Filiz Özdem insanın
yaşama, düşünme ve inanç biçimlerindeki evrim sürecini özetlerken, efsanelerin kökenine de ışık tutuyor. İlk önce
doğanın alt edilemez gücü karşısında
dağa, taşa, ateşe, buluta, rüzgâra taparken; zaman içinde, gözüyle gördüğü,
eliyle tuttuğu, ama simgesel özellikler
atfettiği totemler, putlar, inanç nesnelerine tapar olmuş. Düşünce dünyası geliştikçe, somut şeylere yönelerek
tanrılar ve tanrıçalar yaratmış. İnsanlığın tektanrılı dinlere yönelmesi yalnızca birkaç binyıl önceye gidiyor ve
tüm bu süreç boyunca yeni efsaneler
ortaya çıkıyor.
Kitapta, Kuzey Kutbu’nda Eskimoların yaratılışa dair efsanelerinden
Avustralya yerlilerinin aşka dair efsanesine, çok uzak diyarlardan örneklere yer veriliyor. Eskimo efsanesine
göre, yeryüzüne ölüm gelince güneş,
ay ve yıldızlar da gelmiş. Çünkü ölen
insanlar göğe yükselip orada parlamaya başlıyormuş. İnsanların yaktıkları
ateş yüzünden, ardına bile bakmadan,
gökteki bulutlarda krallığını kuran ve
bir daha yeryüzüne dönmeyen Afrikalı tanrı Mulungu’nun öyküsü gibi, küçük ve dışa kapalı toplumların efsaneleri ise yerel özellikler taşıyor. Ama ister büyük ister küçük olsun tüm toplumlarda dünyanın ve insanın yaradılışına dair ilginç efsanelere rastlanması kaçınılmaz. Kitapta eski Türk efsanelerindeki üç farklı anlatıma yer verilirken, Çingene ve Aztek kültürleri ile
Yezidilerin kutsal kitaplarındaki yaratılış efsaneleri de dikkat çekiyor.

Tufan söz konusu olunca, birçok
kültürde, bu afetten kurtulan bir ya da
birkaç kişi ile yaşamın yeniden başlamasına dair efsanelere rastlanıyor.
Sümerlerin Gılgamış Destanı ile Nuh
Peygamber’in kavmini tufandan kurtarma çabası en bilinen örnekler. Yalnızca tufan değil, farklı dillerin nasıl
ortaya çıktığını anlatan Babil Kulesi
de tüm kutsal kitaplarda yer bulmuş.
Yedi Uyurların ve kör kuyuya atılan
Yusuf ’un öyküsü de, insanlara inanca
saygı göstermeleri konusunda nasihat
veriyor.
Efsaneleri besleyen kaynakların
başında, ortaya çıktıkları coğrafyanın
etkisi hemen fark ediliyor. Yazar dağlar, ormanlar, denizler, ırmaklar, çeşitli hayvanlarla çevrili bir coğrafyada
üretilen efsanelerde bunun izlerinin
hemen fark edildiğini belirtiyor. Ama
efsanevi varlıklar söz konusu olunca
ilk akla gelen ejderha, Uzak Doğu’dan
Avrupa’ya geniş bir coğrafyada karşımıza çıkıyor. Altın postun bekçisi olan
ve Argo gemisinin kahramanlarından
İason’un öldürdüğü ejderha; kara kanatları ile güneşi kapatarak gündüzleri geceye çevirdikleri için Ermeni
kralı Vahakn’ın öldürdüğü ejderhalar;
günümüzde Pekin şehrinin bulunduğu yere insanların yerleşmesini engellemek için kentin sularını kurutan

İyi Kitap • Büyü de Gel • Sayı 22 • Aralık 2010

ejderha ailesi ve Cermen kahramanı
Siegfried’in öldürdüğü ejderha kitapta
yer bulmuş. Ejderhaların yaratılış efsanelerinde yer aldığını belirten Filiz
Özdem, onların ölüm ve cehennemle
ilişkilendirilen karanlık güçler olarak
algılandıkları gibi, su ile bağlantılı olarak bolluk ve bereketi de sembolize ettiklerinin, hem mücadele edilen hem
de kutsallık atfedilen yaratıklar olduklarının altını çiziyor.
İo ve İnek Geçidi, İda Dağı ve
Troya Savaşı, Troya Atı ve Odysseus, Argonautların altın post serüveni, Prometheus’un ateşi çalması,
Sisyphos’un Olympos’un tepesine taş
çıkarma cezası, Pandora’nın kutusu,
Kral Midas’ın kulakları ve Akhilleus’un
zayıf noktası, Antik Yunan mitolojisinden kitaba aktarılan efsanelerden. Ferhat ile Şirin, Sarı Kız, Ak Gelin, Ani Harabeleri, Demirci Kawa’nın
öyküsü, Anadolu’da yaşayan farklı halkların günümüze ulaşan efsanelerinden örnekler olarak yer bulmuş.
Mucizeler, kehanetler, rüyalarla süslenen ve insanın sınırsız hayal
gücünün ürünü olan tüm bu efsaneler, bir yerde insanın dünya üzerindeki yaşam serüvenini de anlatıyor. Aysu
Koçak’ın gravür tarzındaki çizimleri de bu masal dünyasını hayalimizde
Yeryüzünden Binbir Efsane
Filiz Özdem
Resimleyen: Aysu Koçak
YKY Yayınları / 144 sayfa
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Her şey olur ama bildiğin
gibi olmayabilir...

Kutlukhan KUTLU

Cem Dinlenmiş’in 2006’dan itibaren, Penguen dergisindeki Her Şey Olur adlı köşesinde gündem
başlıklarından yola çıkarak kurguladığı çizgi dünya, bir lunaparkı andıran çağrışımsallığı ve düpedüz
kaçıklığıyla, gündem denen şeyi ve onu yaratan bizleri benzersiz bir çerçevede sunuyor.
Her Şey Olur’un sayfaları arasında gezinmenin yarattığı ilginç etkilerden biri, insana şöyle bir durup da,
‘gündem’in aslında ne menem bir şey
olduğu üzerine bir kez daha düşünme ihtiyacı hissettirmesi. Adı üstünde,
‘gündem’; gazete dergi okuyor, bir şekilde haberleri takip ediyorsanız, gününüze hep, ilgi çeken olaylar, sözler
ve tartışmalar silsilesinin eşlik etmesine mecburen alışıksınız demektir.
Tabii gündemin hep var olmasında, yani tabiri caizse gündemliğini yapmasında bir tuhaflık yok; tuhaf
olan, görünürdeki onca harala güreleye, onca hayhuya rağmen içeriğinin
aşağı yukarı aynı kalmayı becermesi.
Bir sürü sorun, birbiriyle pek de alakalıymış gibi görünmemesine karşın,
senelerdir ısrarla aynı noktalarda buluşmayı başarıyor sanki.
ŞAŞIRTICI EŞKÂLLER
Aslında tam olarak nasıl bir toplum olduğumuzu ele veren, fakat açıklaması çok da kolay olmayan bir tuhaflık bu. Cem Dinlenmiş’in 2006’dan
bu yana haftalık mizah dergisi
Penguen’deki köşesinde yaptığı da, bu
tuhaflığı açıklamaya çalışmak yerine,
onun komik ve şaşırtıcı eşkâllerini çizmek. Bir bakıma gündemi, mizahi ve
hayli gerçeküstü bir görüntü alana dek
çalkalayıp sıkılaştırmak.
Cem Dinlenmiş’in çizdiklerine ilk
baktığınızda, sayfa üstünde kâh peş
peşe sık safta sıralanmış, kâh kalabalık bir mekâna gönülsüzce sıkıştırılmış onca gündem başlığının nasıl olup
da birbirleriyle ilişkilendiğini hemen
kavrayamayabilirsiniz, çünkü aradaki bağlantılar mantıki değil, tamamen
çağrışımsal, içgüdüsel...
Ancak köşenin ruhunu yakalayıp
dalga boyuna geçtiğiniz anda, aslında böylesi bir ilişkilendirmenin mantıki analizden sadece daha komik değil, daha etkili, hatta daha aydınlatıcı da olabileceğini göreceksiniz. Cem
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Dinlenmiş’in, mizah duygusundaki
ucu açık çağrışım merakına uygun bir
şekilde Her Şey Olur adını verdiği bu
gündem köşesi, bana biraz lunaparkları hatırlatıyor.
HAYAT BÖYLE BİR ŞEY Mİ?
Aynı hikâyeden çıkmış, aynı masal dünyasına aitmiş gibi görünen bir
sürü ilginç, garip şey bir arada, ama bir
türlü onları bir araya getiren hikâyenin
tam olarak ne olduğunu çıkaramıyorsunuz. Aradaki gizli bağlantılar dilinizin ucunda gezinip duruyor. Belki de
işin en eğlenceli ve büyüleyici kısmı da
bu zaten, çünkü bağlantıları tam olarak saptayıp kayda geçtiğinizde sihirlerini yitirecekler.
Dahası, bu çizimlere bakarken,
mesela ‘bir ünlü’müzün ağzından çıkmış inanılmaz bir lafın, bir siyasetçinin olması gerekenin tamamen tersyüz edilmiş hali gibi duran beyanatının ve bir romanda okusanız “yazar biraz abartmış” dedirtecek tuhaf mı tuhaf bir olayın tıpış tıpış aynı çerçeve
içine toplanabildiğini görmek, insana
“Acaba toptan kaçırmış olabilir miyiz?”,
“Bir tür deliler âleminde mi yaşıyoruz?”
ve hatta, “Yoksa hayat zaten böyle bir
şey mi?” gibi soruları da ister istemez
sordurtuyor. Cem Dinlenmiş’in çizgisi, bana köşesinin hatırlattığı lunapark
fikrinin görsel veçhesine de son derece yatkın.
Nitekim, arada bir tüm köşenin
raylarıyla ve binilecek araçlarıyla tam
bir lunapark gibi kurgulandığına da
rastlamıyor değiliz. (Mesela bunların bir tanesinde, George Bush kafalı
Godzillas misali dev bir yaratık etrafa dehşet saçarken, siyasi liderlerimiz
çeşitli dekor ve kılıklar üzerine kafalarını yerleştirip poz veriyor; bir başkasındaysa siyasi ve toplumsal kuşkularla donatılmış bir “korku tüneli”yle
karşılaşıyoruz.) Ancak ortada raylar
ve tüneller olmadığında da, daima bir
tematik bütünlük, her şeyi birbirine

bağlayan bir fikir, bir ruh var: “İnsanlığın derin devlete ulaştığı” bir uzay macerası; siyasetçilerin “kul odaklı yerel
yönetim” düsturu çevresinde bir araya geldiği bir Olimpos tanrıları düzeni; tablet bilgisayar biçiminde yeni bir
anayasanın tanıtıldığı siyaset sahnesi; futbolla edebiyatın yer değiştirdiği,
bunun sonucunda da, aynı anda hem
tanıdık hem de yabancı olmayı başaran bir Türkiye tablosu (“Ne yazık ki
ülkemizde hiç futbol izlenmiyor,” deniyor bu hayali gerçeklikte)…
ÖZNEL VE İÇSEL
Tüm bunlara konu olan olaylar hafızamızda nispeten taze elbette; muhtemelen kimimiz bunların bir kısmını medyada ilk okuduğu, duyduğu anı
bile hatırlayacaktır. Fakat nihayetinde
bu konulara belli şekillerde, belli açılardan bakmaya alışıyoruz, ne yazık ki
kanıksamanın bir parçası da bu; bazı
tepkilerimizde, bazen ‘otomatikleşme’.
Her Şey Olur, her şeye, çağrışım
gibi tamamen öznel ve içsel bir yerden
yaklaşarak, bizi ister istemez kendi bakış açımızın dışına çekiyor. Bir yerde
gündemin konforunu da, bizim bu konudaki konforumuzu da şöyle bir sallıyor. Zaten tam da bu yüzden, hem
ferahlatıcı hem de komik bir çizgi
dünya bu.
Her Şey Olur
Cem Dinlenmiş
Can Gençlik
265 sayfa
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Mutlu son değil, daha fazla
hikâye istiyorum!

Onat BAHADIR

Sadece canını değil, kişiliğini ve koca bir kenti de kurtarması gereken kaçak bir yetimin öyküsü Gece
Kaçakları. Ya da bir türlü kralını seçemeyen bir ülkenin hikâyesi. Belki de daha fazla hikâye isteme
yürekliğini göstermenin öyküsü…

Frances Hardinge ilk romanı Gece
Kaçakları’nı kurarken, on sekizinci yüzyıl İngiltere’sini temel almış, ancak ne tarihi bir olay ne de kişiden yola
çıkmış. Daha ilk sayfada kral seçmeyi
bir türlü beceremeyen bir parlementodan, bu nedenle başsız kaldığı için
parçalanmış ama dağılmamış ilginç
bir krallıktan söz ediyor. Her bölgede
kral olmaya aday çeşitli soylu isimler
mevcutsa da, bir komite kurulamadığı için kral bir türlü seçilemiyor. Peki
ülke nasıl bir arada kalabiliyor?
Şöyle: Ülkenin usta işçilerinden
oluşan birlikleri -Çilingirler, Kırtasiyeciler, Kayıkçılar- kıskançlık ve sıkıntıyla dolu olsalar da birlikte hareket
etmeyi sürdürüyor ve işler ağır aksak
ilerliyor. Ağır aksak dedik çünkü ortaya çıkan irade boşluklarından dolayı Parçalanmış Krallık’ta entrika ve politik iç savaşların sonu gelmiyor. Kim
kimin casusu, kim hangi gizli planı hayata geçirmenin peşinde, bilmek güç...
Çilingirler ve Kırtasiyeciler birbirlerinden zerrece hazzetmiyor. Kayıkçılar kendi alanları olan nehirde başka
bir insiyatif görmekten hoşlanmıyor!
Aslında bir birlik daha var. Ancak onların adını zikretmeden önce, Parçalanmış Krallık’ın ilginç inanç sistemine değinelim.
Parçalanmış Krallık’ta her gün ve
saat farklı bir Aziz ya da Azizeye adanmış. Buna göre, yeni doğmuş bir be-
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beğe rasgele bir isim asla verilemiyor,
doğum saatinin işaret ettiği Aziz ya da
Azize göz önünde bulundurularak bir
isim koyulabiliyor. Krallık halkı bir çeşit tanrı gibi gördükleri Aziz ve Azizelere, taneli meyveler ve ekmek sunuyor. Akla hemen çoktanrılı dönemi getiren ancak gündelik hayatı pek o dönemlere benzemeyen bir ülke Parçalanmış Krallık. Dini, rasyonel düşünce sahibi kişileri memnun edeceğe pek
benzemiyor. Bu noktada dördüncü
birlik çıkıyor karşımıza. Bu birlik aslında mevcut değil. Daha doğrusu belli bir süre önce toplum ve düzen düşmanı olmakla suçlanıp yok edilmişler.
KUŞ AVCILARI
Bir zamanlar bütün kutsal metinlerin koruyucusu olarak görülen bu kişiler, Kuş Avcıları. Üyeleri ortadan kaldırılmış ise de, birliğin hayaleti toplumun her kesiminde kol geziyor aslında. Kuş Avcılarından olduğu şüphesi duyulan kimseler... Sokaklarda yeni
birtakım anarşist gruplar oluştuğuna
dair kuşkular... Zaman zaman Çilingirler Kırtasiyecileri, Kırtasiyeciler Çilingirleri suçluyor. Ama tüm bu gerginlikler ülkenin genel düzenini bozacak raddeye gelmeden çözülüyor. Ta ki
birileri kaçak bir baskı makinesinin olduğunu ve onunla yasak bazı metinler
üretildiğini fark edene kadar... Suçların en büyüğü, Kırtasiyecilerin bilgisi
dışında kitap, hatta bırakın kitabı, tek
bir yazılı kâğıt parçası üretmek. Böyle bir kâğıdı üretmek de, ona bakmak
da çok büyük bir suç! Bu suç, koca bir
şehri altüst etmeye yetebiliyor.
Bu arada öykünün ana karakteri Mosca Mye’yi çok gerilerde bırakıp,
biz romanın neredeyse sonlarına kadar ilerledik. Aslında tüm bu anlattıklarımızı küçük Mosca’nın ince zekâsı
ve maceracı ruhu sayesinde öğrenebiliyoruz. O, Parçalanmış Krallık’ın ücra
bir köyünde doğmuş bir kız. Babası
Quillam Mye, bir düşünür. Parçalan-

mış Krallık’ın tarihiyle ilgili büyük bir
eser kaleme alıyor. Büyük şehrin kalabalığından kaçmasının özel, hayati bir
nedeni var. Ne var ki Mosca doğduktan sekiz yıl sonra Quillam ölüyor ve
üstünde çalıştığı eser de yok ediliyor.
Babasının Mosca’ya bıraktığı yegâne
miras, okumayı öğretmiş olması.
Mosca annesini daha bebekken
kaybetmiş. Babası da ölünce dayısına
teslim ediliyor. Geceleri etrafta gezinip
başlarına dert açmasın diye Mosca’yı
değirmene kapatacak kadar ‘açık fikirli’ bir dayı ve yengesi var Mosca’nın...
Mosca bir gece değirmeni yakıp köyden kaçmanın bir yolunu buluyor.
Ona uzun yolculuklar boyu istemeden, çoğunlukla Mosca’nın keskin
zekâsına boyun eğmek zorunda kalarak kılavuzluk eden kişi, şair Eponymous Clent oluyor. Clent, Mosca’dan
ilk kurtulma girişiminde, ona yolda
başlarına gelebilecek türlü tehlikeden
bahsediyor ve evine dönmesini istiyor.
Mosca’nın cevabı ise, “Mutlu bir son istemiyorum. Daha fazla hikâye istiyorum” oluyor.
Yazar Hardinge, ilk romanında hem edebi düzeyi yukarda tutmuş
hem de sürükleyici bir hikâye kurmayı
başarmış. Alt metinleri de gözden kaçırılmadığı takdirde gençlere gerçekten keyif verecek bir roman.
Gece Kaçakları
Frances Hardinge
Çev: Özlem Gayretli Sevim
İş Kültür Yayınları / 379 sayfa

İyi Kitap • Gençlik Kitaplığı • Sayı 22 • Aralık 2010

..
EN. GUZEL HEDIYE
KITAPTIR...

Kitaplar merak, bilgi,
öğrenme ve hayallerin
eğlenceli dünyasına açılan
bir kapıdır.
Bu yılbaşında sevdiklerinize bir
kitap armağan edin.
Onlara yepyeni bir dünyanın kapılarını aralayın.
Çünkü her kitap, bir kitaptan çok daha fazlasıdır.

.

