
Bir edebiyat kişileri sözlüğü olsay-
dı, Behçet Çelik maddesinin karşısında 
şu tanımın bulunacağına şüphe yok: 
Yarattığı kendine özgü öykü dünyasıy-
la son dönem edebiyatımızın önem-
li isimlerinden… Yazarın bugüne ka-
dar ürettiklerini sondan sayacak olur-
sak; Diken Ucu, Dünyanın Uğultusu, 
2008 Sait Faik Hikâye Armağanı sahi-
bi Gün Ortasında Arzu, Düğün Bira-
hanesi, Herkes Kadar, Yazyalnızı ve İki 
Deli Derviş. Behçet Çelik, yaşantılarını 
ele vermeyen insanları hikâyeledi bu-
güne dek, huzurlu görünen dünyala-
rın perdesini araladı. 

Okuma ve yazma birikimini bir 
süredir İyi Kitap okurlarıyla paylaşan 
yazar, şimdilerde farklı bir okur kit-
lesinin karşısında görücüye çıkma te-
laşında. Yazarın son kitabı Sınıfın Ye-

nisi, ilkgençlik çağındaki okurlara hi-
tap eden, kahramanlarını da onların 
arasından seçen bir roman. Sınavla-
rı kazanamayınca evlerinin yakının-
daki bir okula gitmek zorunda kalan 
Emre ile Emre’nin kendini yalnız his-
settiği bu yeni ortamda edindiği dos-
tu Arda’nın hikâyesi. Gençliğin de-
ğişen halleri, ebeveyn-genç iletişimi, 
uyumsuzluk, aşk, karşı cinsler arasın-
daki sorunlar gibi konulara eğilen Sı-
nıfın Yenisi’nin genç okurların hayatı-
na güzel bir pencere açacağı kesin.

Yazarlıkta “sınıfın yenisi” değil-
siniz ama gençlik edebiyatında öy-
lesiniz. Bu yenilikle nasıl başa çıktı-
nız?

Kopya çekerek (gülüyor).

Kimden kopya çektiniz peki?

Lise yıllarımı hatırlamaya çalıştım; 
kendi sıkıntılarımı, okulun bende ya-
rattığı duyguyu, ailemle iletişimimi… 
Birebir kullanmadım anımsadıklarımı 
ama faydası oldu. Arkadaşlarımın ço-
cukları da okul çağında, onları da göz-
ledim uzaktan. Yayınevine, ben başla-
dım yazıyorum diye haber vermedim, 
beceremezsem bırakabilmek için... 
Gençlik edebiyatı sınıfında yeniydim 
ve ürkektim. Baktım ki gidiyor, yaza-
bildiğim zamanlarda yazdım ve bel-
li bir olgunluğa gelince yayınevine ha-
ber veririm diye düşünürken de bitti! 
Yayınevine teslim ettiğimde de orada-
ki “sınıf öğretmenim” Müren Hanım 
(Beykan) ve Semih Bey (Gümüş) çok 
iyiydiler ve çok yardımcı oldular. 

Sizin çocukluğunuzla bugünün 
çocukluğu arasında çok ciddi farklar 
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İyi Kitap’ta bu ay...

Bu sayı, tam yirmi sekiz kitap tanıttık 
sizlere. Her biri birbirinden güzel bu 
kitaplardan, en çok yazarımız Behçet 
Çelik’inki heyecanlandırdı bizi dersek, 

diğerlerinin hatırı kalır mı! Behçet 
Çelik’in gençler için ilk ürünü olan 

Sınıfın Yenisi adlı romanıyla ilgili kapak 
söyleşimizi umarız beğenirsiniz. 

Elinizdeki yirmi dördüncü sayıyla bilikte, 
girdik bile aslında ikinci yaşımıza, ama 

bu güzel olayı doya doya kutlamayı 
önümüzdeki aya bıraktık. Çocuk ve 

gençlik yazının usta abla ve abileriyle 
söyleşilerimiz, çocukların yanıtlarıyla 

oluşturduğumuz “İyi Kitap nedir?” 
dosyamız ve yine çocuklarla elbirliğiyle 

kalkıştığımız “Filozof Çocuk”lar 
dosyamız güncel, kitap tanıtımlarımızın 

yanı sıra yeni sayımızda bulacağınız 
güzellikler olacak.

İkinci yaşımızı kutlayacağımız Mart 
sayımızda görüşmek üzere…

Hey çocuklar, sınıfta 
yeni biri var!
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Sait Faik Hikâye Armağanı sahibi hikâye ve roman yazarı 
Behçet Çelik, Sınıfın Yenisi adlı romanıyla genç okurların 
karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Emre’yle Arda’nın 
dostluğunun, gençlere söyleyecek çok sözü var! 
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var. Ama siz ortak birtakım noktalar 
da buldunuz ki o anlayıştan bir ürün 
çıkardınız. Neydi o ortak noktalar?

Benim yazmamda etkili olan bir 
kitap vardı: Oktay Akbal’ın Düş Ekme-
ği adlı romanı. 1983’te yazdığı bir ro-
man yanlış hatırlamıyorsam. Cumhu-
riyet gazetesinde tefrika edilmişti. Bir 
erkek lise öğrencisinin başından ge-
çenleri anlatıyordu ve 1950’de geçiyor-
du. Bende müthiş bir yazma cesareti 
uyandırmıştı. Onu hatırladım. 1983’te 
lise çağındaydım ve roman 1950’lerde 
geçiyordu. Bu roman yayımlandığın-
da Oktay Akbal yanlış bilmiyorsam 60 
yaşlarındaydı. Buna rağmen kitap beni 
çok etkilemişti. Bazı ortak noktalar 
vardı çünkü; duygusal ilişkiye girmek-
teki çekingenlik, okulun ve ailenin ye-
tişmekte olan çocuğun üzerindeki bas-
kısı, cenderesi, yeniyetme roman kah-
ramanının dünyaya açılışı… Beni oku-
yanların benden yirmi beş otuz yaş 
genç olacakları düşüncesi bir tedirgin-
lik yaratıyor bende de, ama bazı şeyler, 

mesela okulun duygusu çok değişmi-
yor. Her gün sabahın köründe kalkıp 
bir şeyler öğrenme zoruyla dört du-
var arasına kapatılmak… İnşallah bi-
zim zamanımızdaki gibi değildir bu-
gün ama bir gencin kendini baskı al-
tında hissetmesi, sürekli denetlenme-
si ve bunlara tepkisinde ortak yanlar 
vardır diye düşündüm ve bu varsayım 
üzerinden yazdım. Kitap yayınlandık-
tan sonra göreceğiz, bugünün gençle-
rinden karşılık bulacak mı!

Romanda gençlik yazınında pek 
de alışık olmadığımız bir yöntem iz-
liyorsunuz. Bir olaylar dizisinden zi-
yade belli bir çağın, çocukluğun bel-
li bir döneminin yansıması olarak 
okudum ben romanı. Doğru okumuş 
muyum?

Yetişkinler için yazdığım şeyler-
de de olay çok baskın değildir; o anı 
ve duyguyu, ruhsal durumu gözetme-
ye çalışırım. Bildiğim yöntem oldu-
ğu için bu romanda da bu yolu izle-
miş olabilirim. Şöyle bir şey yapmaya 
çalıştım; kahramanlarımın başlarına 
gelen şeyler, on beş yaşındaki çocuk-
lar için, bizim gördüğümüzün üstünde 
bir büyüklükte hissedilebilen, çarpıcı-
lığı yüksek durumlar. İki arkadaş ara-
sındaki küsme olayı on beş yaşınday-
ken kırk beş yaşında yaşandığı gibi ya-
şanmıyor, on beş yaşında daha vahim 
görünebiliyor. Dolayısıyla gençlerin iç 
dünyalarına daha yakın bir dille yaz-
dım romanı.

Romanın ana temasının güven 
olduğunu söyleyebilir miyiz? Ço-
cuklarla ebeveyn arasındaki güven 
kadar, iki çocuk arasındaki güven 
ilişkisi de söz konusu...

Yazarken güven konusunu, daha 
çok romanın kahramanı Emre’nin ki-
şilik özelliği olarak kullandım. Bugü-
nün gençlerinde çok gördüğüm bir şey 
bu, kendini çok güvenli gösterme ça-
baları dikkatimi çekiyor. Bunun altın-
da bir güven arayışının yattığını düşü-
nüyorum. Emre romanın merkezinde 
olduğu için öyle düşündünüz sanırım. 

Emre’yle Arda’nın dostluğuna 
bakınca, erkek çocukların yakınlığı-
nın bu derece nahif olabileceğini hiç 
düşünmediğimi fark ettim. Biz kız-
lar oğlanları biraz deli, biraz da vah-

şi okumuşuz sanki hep dışardan!
Günışığı Kitaplığı’nın Köprü Ki-

taplar projesi için ne yazabilirim diye 
düşünürken ilk aklıma gelen, iki erkek 
çocuğun arkadaşlığı oldu. Erkeklerin 
arkadaşlıkları önceki kitaplarımda da 
sık değindiğim bir konudur, arkadaşlı-
ğı çok önemserim ve beraber büyüdü-
ğüm arkadaşlarım da benim için çok 
değerlidir. Beraber büyüdüğüm arka-
daşlarıma bir şükran duygusu gibi de 
düşünebiliriz, çünkü bir anlamda bir 
büyüme romanı Sınıfın Yenisi. Evet, 
erkeklerin arkadaşlıklarında itiş kakış, 
bağırış çağırış çoktur, ama o içine ka-
palı genç delikanlının iç dünyasını en 
çok açabildiği gene kendisi gibi içine 
kapalı bir başka genç delikanlıdır. Bu-
günün şartlarında belki bu biraz kı-
rılmıştır ama yine de iki erkeğin bir-
birlerine iç dünyalarını açıp arkadaş-
lık kurmalarında, kendi dışlarına çık-
malarını sağlayan, onları dış dünyaya 
açan bir yan olduğunu düşünüyorum. 

Romanın baş karakterleri Emre 
ile Arda. Arda’da da Emre’de de izler 
vardır sizden ama hangisi daha ya-
kın size? 

Emre’nin bir problemi tek çocuk 
olması, ben tek çocuk değildim, ben-
den bir yaş küçük bir erkek kardeşim 
var. Dolayısıyla Emre’nin o anlamda 
duyduğu yalnızlığı hissetmedim. Ama 
gençlik çağında insan çevresi ne ka-
dar kalabalık da olsa kendisini çok yal-
nız hissedebiliyor. Bu yalnızlık duygu-
su büyümekle ilgili bir şey. Daha kü-
çükken alıştığı dünyada değil artık, üs-
telik kendisi de o çocuk değil. Bu du-
rumun bir bocalama yarattığını, genç 
insanın iç dünyasında daha önceden 
hiç bilmediği farklı bir boşluk duy-
gusuna neden olduğunu düşünüyo-
rum.  O yaşlardaki yalnızlık biraz da 
bununla ilgili; tabii, bir de “kimse beni 
anlamıyor” durumu var. Bunlar bana 
uzak şeyler değildi. Galiba bu roma-
nı yazarken ben geçmişi hatırlayarak, 
o yaşlardaki kendi sıkıntılarımı da ifa-
de ettim biraz. Öte yandan Emre mü-
ziğe, Arda edebiyata tutkulu, o anlam-
da Arda bana daha yakın. Sözünü etti-
ğim duygularla o yaşlarda baş etmem-
de en büyük yardımı kitaplardan, bir 



İyi Kitap  •  Gençlik Kitaplığı  •  Sayı 24  •   Şubat   2011 3

şeyler yazma uğraşından ve arkadaşla-
rımdan aldım.

Evet, bir de yazı bahsi var roman-
da. Arda’nın şu “müthiş bir şeyler 
yazabilirmişim” duygusu üzerine, 
bu duygunun romana yerleştirilme-
si üzerine neler söylersiniz?

Kendi on beş yaşımı, o yaşlar-
daki tanıdıklarımı düşündüğümde, 
gençlikte öyle bir şey var gibi görün-
dü bana; insanın her şeyi yapabilece-
ği hissi… O yaşlardaki sağa sola sav-
rulmalar da aslında nerede ne yapaca-
ğını bilememenin getirdiği bir arayış. 
Genç insan kendisinde her istediğini 
yapabilecek gücü bulur, bir yandan da 
yapacağı her şeyin engelleneceğinden 
ürker. Belki büyükler yanlış yapma-
larına izin verseler, üç dört yanlıştan 
sonra doğrusunu bulabilecekler ço-
cuklar. Aktarmayı düşündüğüm o ruh 
durumunu anlatması açısından kul-
landım bu öğeleri. Emre bir beste ya-
pabilmek istiyor, kafasında sürekli bir 
müzik var notalara dökemediği, orada 
bir dünya açılıyor Emre için. Arda bir 
şeyler yazacağım diyor, henüz becere-
bilmiş değil o da…

Bir de tabii aşk var…. Çocuk-
luk aşkı, çocuk aşkı. Yetişkinlik yol-
culuğumuzda ne incelikleri, nasıl 
bir romantizmi kaybettiğimizi dü-
şünüp hüzünlendim ben, özellik-
le Emre’nin duygularını okuduğum-
da…

İlk defa karşı cinsten birine kar-
şı bir yoğunluk duyma hali de insa-
nın kendi içinden dışarıya çıkmasının 
yollarından biri. Karşı cinsle ilişki za-
ten biyolojik olarak da zorluyor insa-
nı ama bunun dışında duygusal açı-
dan da bilmediği bir alana açılmış olu-
yor. Bu karmaşayı anlatmaya, anlama-
ya çalıştım. Âşık insan kendini başka 
bir insana çok yakın hissettiği anda, 
kendini hiç olmadığı kadar yalnız da 
hisseder. İki uç arasında sürekli salı-
nır. Hele gençken, bu duyguya, bu sa-
lınıma alışkın değilken, insanın içinde 
büyük fırtınalar kopar. Emre ve Arda 
hoşlandıkları kızlara karşı hissettikle-
ri şeylerin kendilerinde yarattığı boca-
lamayı birbirlerine bile doğru dürüst 
açamıyorlar. 

Romanın finaline gelirsek… Alı-
şıldık bir son çıkmıyor karşımıza. 
Aksine sorularla başbaşa kalıyoruz. 
Okuyucu kendi sonunu yazsın diye 
mi böyle oldu final? Yoksa bir devam 
kitabı mı olacak?

Finali ucu açık bırakmamın nede-
ni Emre’yle Sibel birlikte oldular mı 
olmadılar mı, Arda ne yaptı gibi şey-
lerden çok, okuyanın Emre’nin ken-
di içinde yaşadığı değişime odaklan-
masını istememden kaynaklandı. Ro-
manın sonundaki Emre, romanın ba-
şındaki Emre değil. Olaylardan çok bu 
değişimin görülmesini istediğim için 
romanın sonunu açık bıraktım. Bu de-
ğişimi nasıl okuduğumuza bağlı ola-
rak farklı sonlar düşünebiliriz romana. 

Sizin çocukluğunuzun iyi kitap-
ları hangileriydi?

Ben biraz erken yaşta yetişkin ede-
biyatı okumaya başladım. Belki ukala-
ca olacak ama ilkokul ikinci sınıftay-
ken Ömer Seyfettin okuduğum için 
öğretmenim anneme, “Siz ne yapı-
yorsunuz, bu yaşta Ömer Seyfettin mi 
okunur!” demişti. Ama çocuk kitap-
larını da severek okudum: Gizli Ye-
diler, Pıtırcık serisi, İki Yıl Okul Tati-
li, Bir Çalgıcının Seyahati, Pal Soka-
ğının Çocukları… Çocuk Kalbi me-
sela defalarca okuduğum bir kitaptı, 
ama ben Emre’nin Arda’nın yaşınday-
ken klasikleri okumaya başlamıştım. 
Bir yandan da Türk edebiyatından bel-
li yazarları; Orhan Kemal, Sait Faik fa-
vori yazarlarımdı, Yaşar Kemal’in ki-
taplarını da o yaşlarda okudum. John 
Steinbeck, William Saroyan, Heming-
way gibi Amerikalı yazarları, Pana-
it Istrati’nin romanlarını büyük zevk 
alarak okuduğumu anımsıyorum. Bir 
yazarın kitaplarını sevdiğimde, İl Halk 
Kütüphanesinde bulabildiğim öbür ki-

taplarını da okurdum. 

Sınıfın Yenisi, sizi çocuklarla ve 
gençlerle bir araya getirecek. Bu an-
lamda bir beklentiniz, ürküntünüz 
ya da heyecanınız var mı? 

Bir ürküntüm var tabii, özellikle 
de, “Ya abi yazmışsın ama biz bunla-
rı aştık, bu dünya böyle değil,” derlerse 
şaşırmam, onu söyleyeyim. Ama şu da 
beni çok mutlu eder; örneğin genç bir 
kız gelip “Kitabınızı okuduktan son-
ra erkek arkadaşlarım hakkında eski-
si gibi düşünmemeye başladım,” der-
se bu benim için olumlu bir şey olur. 
Ya da bir delikanlı, benim sıkıntılarımı 
ne güzel anlatmışsınız derse… Fark-
lı bir okur topluluğu önüne çıkacağım 
için heyecanlıyım. Yetişkin okura göre 
genç okur ne düşündüğünü ne hisset-
tiğini daha doğrudan söylüyor. Doğ-
rusu onların neler diyeceğini merak-
la bekliyorum.

Sınıfın Yenisi
Behçet Çelik

Günışığı Kitaplığı / 158 sayfa
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Irmak ZİLELİ

Sesi olmayanların öyküsü diyebiliriz Papağanın Diriliş Öyküsü’ne. Latin Amerika’nın en güçlü 
kalemlerinden Galeano, fantastik kılığındaki bu gerçekçi hikâyeyle, dünyayı bu kez çocuklar için, 
çocuklar adına suçluyor; okuyanı ne pahasına olursa olsun merak etme konusunda cesaretlendiriyor.

Galeano’dan sıradışı 
bir hayvan masalı

Paul Nizan’ın bir sözünü Eduardo 
Galeano’dan öğrenmiştim. Şöyle di-
yordu Nizan: “Dünyaya karşı bir suç-
lama olmayan tek bir büyük eser yok-
tur.” Galeano’nun bu sözü hep aklın-
da tuttuğunu ve yaratırken onu ken-
dine rehber seçtiğini Biz Hayır Diyo-
ruz isimli deneme kitabında okumuş-
tum. Şimdi elimde tuttuğum Galeano 
imzalı “çocuk kitabı” işte bu rehberli-
ğin yeni bir kanıtı. “Çocuk kitabı” ta-
nımlamasını tırnağa almış olmamın 
nedenini onu okuduğunuzda anlaya-
caksınız... 

Papağanın Diriliş Öyküsü isimli bu 
kitabın gerçekten de dünyaya karşı bir 
suçlama olduğunu görmek içimi fe-
rahlattı. Bu ferahlamada iki şey etkili 
oldu. Birincisi, Eduardo Galeano’nun 
sözüne sadık olması, ikincisi de bu 
sözü bir “çocuk kitabı” mevzu bahis 
olduğunda da unutmaması! Çocuk-
lara hikâye anlatmanın basit, sıradan, 
önemsiz bir şey olduğunu düşünenle-
re inat, önemli bir işe girişmiş Galea-
no: Büyüklere ne söylemeye çalışıyor-
sa, aynısını küçüklere de söylemiş. 

Eduardo Galeano Uruguaylı ama 
ondan da önce Latin Amerikalı bir ga-
zeteci/yazar. Lafı ona yakışır şekilde, 
dolandırmadan söyleyelim; devrimci 
bir kalem. Edebiyatın gerçeği ifade et-
mekten öte dönüştürme gücüne inanı-
yor. İşte bu gücü, bu kez bir “çocuk ki-
tabı” için kullanıyor. 

Öncelikle “dünyaya karşı bir 
suçlama”da bulunarak yapıyor bunu. 
Papağanın Diriliş Öyküsü, adından 
da anlaşılacağı üzere, ölümle başlıyor, 
aksi halde bir dirilişten söz edilemezdi 
değil mi? Daha ilk cümlede, Galeano 
papağanı öldürüyor. Yo hayır, Galeano 
değil, dünya öldürüyor. Dünyanın hali 
demeli belki de. Çünkü papağan “me-
raktan” ölüyor. Bir çorbanın içinde ne 
olup bittiğini merak ediyor, öğrenmek 
için eğiliyor ve çorbanın içine düşüp 
ölüyor! Şimdi durup düşünelim. Çev-
remize bakalım, halkayı genişletip ül-

keye, dünyaya bir göz atalım; merak 
edenler, soru soranlar ve ortalığı kur-
calayanlar/karıştıranlar bir şekilde ce-
zalandırılmaz mı? İşte Galeano böyle 
umutsuz bir başlangıç yapıyor öyküsü-
ne. Daha en baştan kahramanı öldürü-
yor. Ama belki de gerçek kahramanlar, 
sesi kesilenlerin sesini geri getirmeye 
uğraşanlardır... Ve belki de hikâye ger-
çekte o zaman başlar. 

DEVRİMCİ DAYANIŞMA
Dönelim hikâyemize, papağan ölür 

ama ardından büyük bir yas başlar. İlk 
önce, arkadaşı olan küçük kız ağlar ar-
kasından. Arkadaşının papağana sahip 
çıkmasıyla doğa varını yoğunu ortaya 
koyar onu diriltmek için. Böylece yas 
devrimci bir kalkışmaya dönüşür. Por-
takal kabuğundan sıyrılır, kendini su-
nar. Bir fedadır bu. Küçük kızın ve do-
ğanın üzüntüsü öyle güçlüdür ki, pa-
pağanın ölümünde payı olan ateş bile 
pişmanlık duyar, söner. Bundan daha 
devrimci bir şey olabilir mi? Ondan 
sonra duvardan bir taş kopar; aslın-
da duvar papağının dirilmesi için ken-
dinden kıymetli bir parça sunmuştur. 
Taşı yitiren duvara yaslanan ağaç (bu-
rada verilmek istenen dayanışma de-
ğilse nedir?) yapraklarını döker. Görü-
yorsunuz değil mi; papağının dirilme-
si için herkes kendinden bir şey ver-
mektedir. Ardından rüzgâr eser, pen-
cereler açılır, perdeler savrulur... Papa-
ğanın ölümü böylece tüm dünyaya du-
yurulur. Rüzgâr, pencere ve perdeler 
elbirliğiyle habercilik yaparlar. (Galea-
no acaba çağımızda acıları örten, ger-
çeğe sırtını dönen gazetecilere mi bir 
mesaj vermektedir?) Ve haberi alan 
gökyüzünün beti benzi atar. 

Doğanın bu üzüntüsüne insanoğ-
lu da katılır. Adamın biri dilini yutar. 
(Belki de sözcüklerini dirilecek olan 
papağana vermek için.) Bu sözcükler 
dahil, doğanın verdiği tüm parçaları 
toplamak bir çömlekçiye düşer. Çöm-
lekçi aslında devrimcinin ta kendisi-

dir. Üreticidir. Üretme gücünü elinde 
bulundurandır. Sönen ateşten aldığı 
renkle onu kızıla boyar. Gökyüzünün 
yitirdiği renkten mavi katar ona. Sonra 
yeşil tüyler yapar. (Dikkat: Bu renkler 
Latin Amerika’nın renkleridir aynı za-
manda.) Duvarın yitirdiği taş sertliği-
ni verir; papağanın iş görebilecek sert-
likte bir gagası olur böylece. Portakal 
kabuğu rengindedir üstelik! 

VE ZAFER...
Peki ya küçük kız boşa mı ağla-

mıştır? Olur mu hiç! Papağana içecek 
su olacaktır o gözyaşları. Su hayat de-
mektir. Pencere açılarak ona özgürlük 
sunmuştur. Papağan dilediğince uça-
bilir artık. Ah tabii, bunun için bir de 
rüzgâr gerekir, kanatlarının altından 
onu destekleyecek. O da çoktan ha-
zırdır. Peki ya sözcükler? Dili tutulan 
adam ona sözcüklerini armağan et-
mişti ya!.. Papağanın diriliş öyküsü as-
lında “sesi olmayanların” öyküsüdür. 
Onları “merak etmeye” ve ortalığı kur-
calamaktan korkmamaya çağırmakta-
dır. Çünkü Eduardo Galeano, “sesi ol-
mayanların sesinin ortaya çıkmasına 
yardımcı olan bir edebiyat için çalış-
mak isteyenler”dendir. 

Papağanın Diriliş Öyküsü 
Eduardo Galeano

Çeviren: Ayşe N. Akbulut
Nesin Yayınları / 40 sayfa
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Gökçe Mine OLGUN

Çocukların gündelik hayatından kesitler sunan kısa öykülerden oluşan Erenkomtere, küçüklerin 
gündemindeki birçok meseleye parmak basıyor. Değişen dünya ve değişen çocukluk üzerine bu 
öyküler Pelin Güneş’in kaleminden çıkma. 

Dedem Alzheimer,
babam yazar olursa!..

Bir çocuğun gündelik hayatı neler-
le doludur? Kafasını nelere takar, ne-
lerden etkilenir, nelere üzülür, nelere 
güler, nelerle mücadele eder? Çocuk-
luk hayatı safiyane bir şekilde okuldan, 
ödevlerden ve oyunlardan mı ibaret-
tir? Yoksa dünyaya sızmaya, olan bi-
teni anlamlandırmaya, olaylarda et-
kin bir rol almaya mı çalışır? Kime 
sorsanız, geçmişinden ve şimdi oldu-
ğu kişiye dair ipuçları taşıyan birçok 
hikâyeden dem vurur.  Ama çoğu za-
man hikâyeleri hikâye kılan anlatılmış 
olmalarıdır. 

Pelin Güneş’in kaleme aldığı ve her 
biri çocukluğun gündelik hayatından 
kesitler sunan kısa öykülerden olu-
şan Erenkomtere adlı kitap, küçüklerin 
gündemindeki birçok meseleye par-
mak basıyor. Bu küçük anlar arkala-
rında, bir buzdağı gibi, insan psikolo-
jisinden tutun da toplumsal gerçekle-
re kadar birçok başlığa dair çıkarımlar 
barındırıyor.

Erenkomtere, “Dedem Alzheimer” 
adlı öyküyle başlıyor. Can’ın dedesi 
son zamanlarda çok dalgın.  Bir aya-
ğına bordo, bir ayağına kahverengi 
çorap giyiyor. Araba kullanırken evin 
yolunu kaybediyor. Tüm bu olanlar 
artık masum bir dalgınlıkla açıklana-
mayacak noktaya geldiğinde doktora 
gidiliyor ve dedeye Alzheimer teşhisi 
koyuluyor. Bu durum, en az ailenin di-
ğer üyeleri kadar olan bitenin farkında 
olan Can için de bir üzüntü kaynağı. 
Anneanneler, dedeler çocukluğun 
kenar süsleridir. Henüz ne yaşlılık ne 
ölüm bilincimize işlenmişken, her 
şeyin her zaman hep aynı kalacağını 
düşünürüz. Ama bir an gelir, en alı-
şık olduğumuz şeyler değişmeye baş-
lar. Böylece değişimle tanışırız; kabul 
etme gerekliliği ya da zorunluluğuyla 
da. İşte Can dedesinin elinden tutmuş 
onu eve bırakırken şöyle düşünüyor ve 
bazı soruların cevaplarını kendi ken-
dine buluyor: “Hiçbir şey artık eskisi 
gibi olmayacak, diye düşündüm. Yaş-

lılık böyleydi galiba…  küçükken o 
beni parka götürürdü elimden sıkı sıkı 
tutup, şimdi de ben onu evine götürü-
yorum. Dondurma istedi almadım. Ne 
de olsa havalar soğuyordu artık.”

ÇOCUK DÜNYASI
Kitapta genel olarak, ilginç aile 

üyelerinden çocuk gözüyle bahseden 
matrak öyküler bulunuyor.  “Babam 
Yazar Olunca” adlı öykü, anlatıcının 
babasının başarısızlıkla sonuçlanan 
yazarlık deneyimini anlatıyor. Ama 
öykünün derinlerine inildiğinde, aile-
lerin çocuklarına aşılamaya çalıştıkla-
rı, “ya doktor olmalısın ya mühendis 
ya da öğretmen”  felsefesine ince bir 
ayar yapıyor. “Sünnet” adlı öyküde, 
anlatıcımız yılan hikâyesine dönen 
sünnetinden bahsediyor; takdir eder-
siniz ki sünnet çocukluk müessesesi-
nin mihenk taşlarından biri sayılabilir. 
Bu öyküde taş, sünnetten yola çıkarak, 
günümüzün fazla pimpirikli, her şeyi 
büyütmeye meyilli anne babalarına 
gidiyor. Çocuklarını çeşitli travmalar-
dan korumaya çalışırken neredeyse 
kendileri travma yaşayan anne baba-
lara, “herkes gibi olmak istiyorum ve 
gereğinden fazla özene ihtiyacım yok,” 
diyor anlatıcı.

“Mucit Dayım” adlı öykü, yaptı-
ğı zihni sinir türü icatlarla insanların 
hayatlarını kolaylaştırmaya çalışırken, 
aslında işleri daha da çok karıştıran, 

öte yandan eğlenceli olduğu yadsına-
maz bir dayının hikâyesi. Bir tek an-
latıcımıza anlamlı gelen bu icatların 
günün birinde sonu geliyor.

Kitaba adını veren “Erenkomtere” 
adlı öykü ise bilgisayar bağımlısı ço-
cuk fenomenine yeni bir yorum geti-
riyor. Anlatıcı, “doğuştan sinirli” kuze-
ni Eren’le tanıştırıyor okuru. Eren de-
libozuk, şımarık, tembel, pasaklı, uka-
la bir çocuk… Bir gün babası, işi gücü 
haylazlık olan Eren’e bir bilgisayar alı-
yor ve her şey değişiyor. Eren insan-
larla anlaşamasa da bilgisayarın dili-
ni çözmeyi başarıyor ve bu durum ona 
farklı kapılar açıyor. Nitekim zaman-
la, bilgisayar bilgisiyle tüm mahalle-
nin hayatını kolaylaştırmaya başlıyor. 
Yaşlı komşu Şadiye Teyze’nin market 
alışverişini internet üzerinden yapıyor. 
Berber Osman’ın piyasada bulamadığı 
bir şampuanı internetten bulup sipa-
riş ediyor. Kasap Rıfkı ile birlikte et fi-
yatlarındaki dalgalanmaları takip edi-
yor. Bir süre sonra mahalleliye inter-
net kullanma dersi vermeye başlıyor. 
Bu öykü mahalle hayatına ve samimi 
insan ilişkilerine yaptığı vurguyla da 
öne çıkıyor. 

Kısacası kitabın bütün öyküleri, 
çocuk dünyasında sıradan ve günde-
lik olana hak ettiği değeri veriyor. Ka-
pağında dokuz yaş ve üstü okurları he-
deflediği belirtilen kitabın okuruyla 

Erenkomtere
Pelin Güneş

Altın Kitaplar / 80 sayfa
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Mine SÖĞÜT

Yorgun Anılar Zamanı, Denizler Dört Duvar, Karakalem Resimler gibi ödüllü öykü kitaplarından 
tanıdığımız Ayşe Sarısayın çocuk edebiyatına el attı. İyi de etti açıkçası! Yazarın, Kedimin Adı Çamur 
adlı çocuk romanı okurlarına hayvan sevgisi kadar okuma sevgisi de aşılayacak bir çalışma…

Kedi dâhil dört 
kişilik bir aile...

Yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın’ın 
kaleme aldığı Kedimin Adı Çamur adlı 
çocuk kitabı aslında yetişkinleri de pe-
şinden sürükleyebilecek kadar etkile-
yici. Yazar Sarısayın, yıllarını birlikte 
geçirdiği kedisi Çamur’un gerçek ha-
yatından yola çıkarak yazdığı bu oto-
biyografik kitapla bizi kedilerin gi-
zemli dünyasına sokmakla kalmıyor, 
kendi ailesinin Çamur’la kurduğu iliş-
kiyi  okuyucuyla paylaşarak, bir kediy-
le birlikte yaşamanın insanlar için ne 
anlama geldiğini de son derece duy-
gusal bir anlatımla hikâye ediyor. Ayşe 
Sarısayın’la yeni kitabını konuştuk.   

Kedimin Adı Çamur sizin ilk ço-
cuk kitabınız. Öncelikle çocuklar 
için bir kitap yazmaya nasıl karar 
verdiğinizi öğrenebilir miyiz?

Yola çıkışım, çocuk kitabı yazmak 
değildi aslında. Çamur’un ölümü de-
rinden etkiledi hepimizi. On beş yıllık 
bir beraberliğe nokta koymak hiç ko-
lay değil! Galiba yazarak anıları can-
landırmak, o keyifli günleri tekrar ya-
şamak, bir anlamda hesaplaşmak is-
tedim. Kediseverlere tanıdık gelebile-
cek, eğlenceli olaylara tanık olmuştuk 
yıllar boyunca, bu olayları başkalarıy-
la da paylaşabilirdim. Çocuklar için ya 
da yetişkinler için diye bir ayrım dü-
şünmedim önce, tüm kediseverlerin –
ya da hayvanseverlerin– okuyabilece-

ği bir kitap yazmayı hedefleyerek baş-
ladım, ancak yazma sürecinde, çocuk-
ların da okuyabileceği, kediler hakkın-
da bir şeyler öğreneceği, hayvan sev-
gisine yönelik bir kitaba dönüştü. Se-
lim İleri’nin Radikal Kitap’taki “Ya-
şanmışı Yazmak” başlıklı yazısında 
yer alan, “Ayşe Sarısayın’ın çocuklar ve 
‘ben’yaştaki öteki çocuklar için yazdı-
ğı...” ifadesi beni çok mutlu etti bu yüz-
den.

Kahramanınızı gerçek hayattan 
seçmişsiniz… Kedilerin genel olarak 
kişilikleri roman kahramanı olmaya 
çok elverişli değil mi?

Evet! Her insan gibi her kedi de 
bir roman kahramanı olabilir. Kedi-
leri konu alan yapıtların –resimden 
heykele, şiirden romana uzanan ge-
niş bir yelpaze– çok olması da bu yüz-
den herhalde. Ortak özelliklerine kar-
şın her kedinin ayrı bir karakteri var. 
Aynı olay karşısındaki davranışları 
çok farklı olabiliyor. Ben çocukluğum-
dan beri iflah olmaz bir kediseverim, 
tüm hayvanlara bayılıyorum ama ke-
dilerin yeri her zaman önde, açık aray-
la hem de!

Söylediğiniz gibi, bu kitabın oto-
biyografik bir yanı da var. Çamur’un 
birlikte yaşadığı aile sizin kendi aile-
niz. Çocuklara bu hikâyeyi anlatır-
ken anne, baba ve çocuk figürüne de 
dışarıdan bakmayı denemişsiniz. Bu 
kurguyu yaparken sizi zorlayan şey-
ler oldu mu?

Yorumunuz çok doğru, kedi bizim 
kedi, aile bizim aile, olaylar bizim ya-
şadığımız olaylar. Genelde yaşanmış-
lıklardan, gözlemlerden yola çıkarak 
yazan biriyim, ancak bu kez neredey-
se doğrudan, hiç dönüştürmeden yaz-
mayı yeğledim. Hatta isimlerimiz bile 
gerçek. Dışarıdan bakmayı denerken, 
aynı olayları farklı kişilerin –kedi da-
hil!– bakış açısından anlatmaya ça-
lıştım. Bunun önemine inanırım, ha-

yata da böyle bakma çabasında oldu-
ğum için belki, pek zorlandığımı söy-
leyemem. Tam tersine, yazma süreci 
en eğlenceli geçen kitabımdı bu. “Kedi 
dâhil dört kişilik aile”nin hikâyesini 
yazarken, “kedi hariç” bireylerine de 
danıştım. Unuttuğumuzu sandığımız 
olayları anımsadık, bazı ayrıntıları 
birlikte tamamladık. Son okumalarda 
ise görüşlerine güvendiğim yazar–ya-
yıncı iki yakın arkadaşımın önerile-
rine uyarak bazı değişiklikler yaptım. 
Dört farklı anlatıcının dilini, konuş-
ma biçimlerini farklılaştırmaya çalış-
tım elimden geldiğince.

Çocukların evde evcil hayvanlar-
la birlikte büyümelerinin gelişimle-
rine büyük bir fayda sağladığı bili-
nen bir şey. Siz, bu kitaba da yansıttı-
ğınız tecrübelerin ışığında bu konu-
da neler söylemek istersiniz?

Oğlumuz yedi yaşındayken 
Çamur’un gelişiyle bir kardeş sahibi 
oldu. Paylaşmayı, kollamayı, gözetme-
yi olduğu kadar yeri geldiğinde itişip 
kakışmayı, kavga etmeyi, haksız oldu-
ğunda özür dilemeyi, geri adım atmayı 
da kedisiyle birlikte öğrendi. Kedi, kö-
pek, kuş, kaplumbağa, hepsinin de bü-
yük bir katkısı var çocuğun gelişimine. 
Yalnızca çocuklara mı? Biz yetişkinle-
rin de öğreneceği çok şey var hayvan-
lardan, her geçen gün yeni deneyimler 
kazanacağımız bir ilişki. Ancak koşul-
ları önceden gözden geçirmek de ge-
rekli. Bir hayvanla aynı mekânları pay-
laşmanın güçlükleri de var bazen, öz-
veri gerektiriyor ve altından kalkıla-
madığında her iki taraf için de mut-
suzluk kaynağı olabiliyor. Kimi zaman 
başa çıkılamayıp terk ediliyor bu hay-
vancıklar. Küçük bir çocuğu donanım-
sız, savunmasız sokağa terk etmekten 
hiçbir farkı yok bunun. Yazık oluyor 
sonra... 

Sırada başka çocuk kitapları da 
olacak mı?
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Az önce de değinmiştim, Çamur ölmeseydi bu ki-
tabı yazmayı düşünmezdim büyük olasılıkla. Daha 
önce Almancadan çevirdiğim kitaplar vardı yalnızca, 
çocuklar için çeviri yapmayı sevmiştim. Kedimin Adı 
Çamur’un hem yazma sürecinde hem de sonrasında ço-
cuklarla buluşmak güzel geldi. Yazdıklarımla çocukla-
rın hayal dünyalarına katkıda bulunabilmeyi çok iste-
rim. İlkokula gidene dek babamın akşam yemeklerin-
de anlattığı bir fare kahramanın olağanüstü serüven-
lerini dinleyerek büyüdüm. Her sabah babamın o ak-
şam ne anlatacağını merak ederek uyanır, bir an önce 
akşam olmasını isterdim. Henüz hiçbir ayrıntısını oluş-
turmadığım bir tasarı, daha doğrusu bir hayal, o fareyi 
yeniden canlandırmak, bugünün çocuklarına uyarlaya-
rak yazmak. Bakalım, zaman ne gösterecek, yapabilecek 
miyim, ben de bilmiyorum.

Siz kitaplarla dolu bir evde büyüdünüz, sanırım 
çocuğunuz da öyle… Kitap okuma alışkanlığını ço-
cuklara aşılamakta zorlanan ebeveynlere yine kendi 
tecrübelerinizden yola çıkarak birtakım önerileriniz 
olabilir mi?

“Şimdiki çocuklar”ın işi hayli zor bizlere göre. Biz 
iki kız kardeştik, çocukluğumuz eviçlerinde, evde ya-
pılmış basit oyuncaklarla evcilik oynayarak ya da oku-
yarak geçti. Okumak, hayallere açılan tek yoldu çünkü. 
Kitapların yerini alabilecek parlak renklere kolay ula-
şılamıyordu bugünkü gibi. Bırakın günümüzün insanı 
şaşırtan imkânlarını, televizyonun bile olmadığı yıllar-
dı. Artık her şey çok farklı. Televizyon, bilgisayar, in-
ternet, cep telefonu bu denli el altındayken, çocukların 
okuma alışkanlığı edinebilmeleri için yoğun bir çabaya 
girmeleri gerekiyor. Ama yine de yapılabilecek bir şey-
ler olmalı. En önemlisi, çocuğa kendi doğal ortamında 
bir model oluşturabilmek. Ben kitaplarla dolu bir evde 
büyüdüğüm için çocuğum da benzer bir ortamda yetiş-
ti. Benden farklı olarak, teknolojik gelişimin sağladığı 
tüm imkânlardan yararlanarak büyümesine rağmen, 
kitap da okuyan bir çocuk oldu. Dünyaya geldiği an-
dan itibaren okuyan insanlar gördü, hayatı böyle algı-
ladı çünkü. Benim babamın masallarını dinlemek için 
akşam olmasını beklediğim gibi, o da okuduğum ma-
sallara kavuşmak için uyku saati gelir gelmez hiç itiraz 
etmeden yatağına koşardı. Oğlumun hayal dünyasını 
renklendiren yalnızca kitaplar değildi kuşkusuz, ama 
bu renklerin arasında 
kitapların da önemli bir 
yeri oldu. Aynı model 
anaokulundan başlaya-
rak eğitim alanında da 
oluşturulduğunda, iyi 
örnekler seçildiğinde, 
az çok başarı sağlanacağına 
inanıyorum. Özellikle okul 
öncesi kitaplarda kullanılan 
görsel malzeme, bu malze-
menin kalitesi, kitap fuarla-
rı gibi okur-yazar buluşma-
ları da önemli. 

Kedimin Adı Çamur 
Ayşe Sarısayın

Resimleyen: Y. Ezberci
Can Çocuk / 168 sayfa
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Vecdi ÇIRACIOĞLU

Adı Penaltı olabilir ama kesinlikle klasik bir futbol romanı değil! Güney Amerika’yı mekân tutan, 
fantazyanın nimetlerinden faydalanırken kıtanın dünya edebiyatına katkısını da göz ardı etmeyen 
roman, sadece çocukları değil yetişkinleri de büyüleyecek grotesk bir karanaval.

Hayalet bir futbol 
biyografisi

Sevgili genç okur…
Çeşitli işlerde çalıştıktan son-

ra, 2003 yılında yayınladığı File Bek-
çisi adlı romanıyla Branford Boase 
Ödülü’nü alarak edebiyat dünyasına 
adım atan İngiliz Mal Peet ilginç bir 
yazar. Eski bir futbolcu olarak, yazarın 
File Bekçisi ve Penaltı kitaplarını elime 
aldığımda, birebir futbolla ilgili kitap-
lar okuyacağımı sanmıştım. Ama ya-
nılmışım. Bunlar, klasik futbol kitap-
larının çok dışında eserler.

Yazar her ne kadar kitap adlarını 
futbol oyunuyla ilgili terimlerden seç-
se de, klasik futbol kitaplarındakinden 
farklı bir tema izlemiş. Bu yazının ko-
nusu olan Penaltı kitabına mekân ola-
rak, günümüz futbolunun en geçer-
li kıtalarından Güney Amerika’yı se-
çerken (futbol uzmanlarına göre, fi-
ziki açıdan futbola en elverişli insan-
ların çıktığı ülke Arjantin’dir), o kıta-
nın dünya edebiyatına kök salmış ede-
biyatçılarının fantazya nimetlerinden 
de (mitler, efsaneler, masallar, büyü, 
ayin ve sosyal/ekonomik konum gibi 
etkenler) oldukça faydalanmış. Sözü 
geçen fantazya, futbol gibi günümü-
zün güncel bir konusunun masalsı bir 
dil kullanılarak sadeleştirmesinde; bu 
özelliğin kitabın tümüne serpiştiri-
lerek, varlıklara kazandırılan sıradışı 
özelliklerle yeniden tasvir edilmesinde 
kullanılmış. Öyle ki, aslında bize aşina 
olan varlıklar, dünyaya ait olmayan bir 
olgu haline getirilmiş; dil, karşılaştır-
ma ve metaforlarla yenilenmiş. Yaza-

rın tasvir ettiği coğrafyaya dayanarak 
kullandığı bu masalsı anlatıma, yani 
beyaz gerçekçi yazı türüne, mesela Os-
car Wilde’ın Narlı Ev kitabı çok iyi bir 
örnek teşkil eder. Hem Penaltı’nın di-
linin beslendiği kaynakları daha ya-
kından tanımanız, hem de dünya ede-
biyatının önemli bir ismiyle tanışma-
nız için size bu kitabı içtenlikle tavsi-
ye ederim. 

ESRARENGİZ BİR KAYBOLUŞ
Mal Peet, bu zemine masalsı anla-

tımla birlikte, İngiliz olmanın etkile-
yici duygusunu da kendi gelenekleri 
doğrultusunda eklediğinde, ortaya çet-
refilli bir kompozisyon, zor bir metin, 
hayalet bir futbol biyografisi çıkmış.

Kitap Ran The Voodoo Down (Voo-
doo Şafağına Koşmak!) adlı şarkıyı söy-
leyen Miles Davis’in anısına ithaf edil-
miş. “Bağlılık” adı verilen giriş kısmın-
da, kitabın kahramanı olan, kafasının 
içi büyülerle dolu 14 yaşındaki öksüz 
El Brujito’nun (Küçük Sihirbaz) arka-
daş ilişkileri, kız kardeşi, arsada futbol 
oynarken hayalleriyle yaşıtlarından 
farklılığı anlatıldıktan sonra, kitap-
ta zaman zaman ortaya çıkarak, baş-
ka bir iş için ülkeye gelen gazeteci Paul 
Faustino’yu konunun içine çeken Ed-
son Bakula isimli bir turist rehberi de 
hikâyenin kahramanlarından biri ola-
rak tanıtılmış.

Kitabın konusu kısaca şöyle: Ef-
sanevi emekli kaleci El Gato (Kedi) 
hakkında yazmakta olduğu kitap için 
araştırma yapmak üzere çalıştığı ga-
zeteden izin alan Faustino, Güney 
Amerika’daki San Juan şehrine ge-
lir. Gözlem ve çalışmalarına başladı-
ğında, ülkenin çok ünlü bir futbolcu-
sunun ortadan esrarengiz bir şekilde 
kaybolduğunu öğrenir. Bu futbolcu El 
Brujito’dur. Mükemmel oynadığı bir 
maçta büyülenmişçesine oyundan dü-
şer. Akabinde kazanılan penaltıyı ken-
dinden umulmayacak bir şekilde ka-
çırdıktan sonra oyundan alınır, soyun-

ma odasına gider, arenayı terk eder ve 
bir daha kimse ondan haber alamaz. 
Hakkında çeşitli şayialar çıkar. Kaçı-
rılma ve fidye bunlardan biridir. 

Olay Faustino’nun ilgisini çeker 
ama tatildedir. Gerçekte, El Brujito’-
nun kaçırılması sıradan bir kaçırıl-
ma olayı değildir. Voodoo ayinleri, şe-
ker kamışı tarlaları, köleler, sadece be-
yazlar giymiş kadınların katıldığı Pai 
ayinleri gibi tuhaf ve sıradışı olaylar 
vardır işin içinde. El Brujito’nun kız 
kardeşi ve Bakula, Faustino’dan bu ola-
yı basında yazarak kendilerine destek 
olmasını isterler. O gün ülkesine döne-
cek olan Faustino bu teklifi kabul et-
mez. Ama ne var ki Bakula’nın tatlı zo-
ruyla kendini olayın içinde bulmaktan 
kaçınamaz. 

Penaltı, kahramanlarını, yazarının 
kendi diliyle söylersek, “kavanoza ka-
patılmış arılar kadar delirmiş” fantaz-
ya maceralar içinde büyülenmiş bir 
halde tasvir ettiği gibi, okuduğunuzda 
sizleri de büyüleyecek nitelikte bir ki-
tap. Öğreticiliğe kaçmadan, özenli bir 
üslupla kaleme alınmış. On bir yaşın 
üzerinde okurlara hitap ettiği söylense 
de büyük okurların da ilgisini canlı tu-
tacağı kesin. Elinize “klasik” bir futbol 
kitabı aldığınızı sanmayın. Onu “Gro-
tesk Karnaval” bir kitap olarak okuya-
bilir, başka dünyaların hayaliyle coşa-
bilirsiniz.

Penaltı
Mal Peet

Çeviren: Arif Cem Ünver 
Tudem Yayınları / 272 sayfa



11İyi Kitap  •  SineKitap  •  Sayı 24  •  Şubat  2011

Çocukluğumda kitapların gizem-
li dünyasına ilişkin düşüncem şöyley-
di: Çocuklar için olan kitaplar var-
dır ve büyükler için olan kitaplar var-
dır. Tabii bu kendiliğinden gelişen bir 
düşünce olmaktan çok büyüklerimin 
oluşturduğu bir şeydi. Yani zorla de-
ğil tabii ki, ama sözgelimi ortaokul-
da elimi attığım İlyada ve Odysseia’yı 
anlamayabileceğimin düşünülmesi ya 
da Red Kit’lerimin, Asteriks’lerimin, 
Tenten’lerimin tukaka edilmesi beni 
bu düşünceye itmiş olmalı. Hal böyle 
olunca neyi okuyacağımı da şaşırıyor-
dum. Sanki bir eşik vardı; o eşiği ge-
çince büyümüş olacaktım ve tüm “bü-
yük” kitaplarını okuyup anlayabile-
cektim artık. Derdim tüm çocuklar da 
Henry Miller okusun ya da tüm yetiş-
kinler Ayşegül dizisinden vazgeçeme-
sin değil tabii ki. Yalnızca bu koyu, sert 
tanımlar yerine yumuşak geçişlere, za-
ten kendiliğinden gelişecek yumuşacık 
geçişlere olanak sağlanması.

Tim Burton’dan söz eden bir yazı-
ya böyle bir başlangıç da neyin nesi di-
yebileceklere karşı yanıtım da soruda 
gizli aslında (hatta gizli de değil, apa-
çık). Nice alakasız şeyi birbirine bağ-
lamamın nedeni, çocukça mantığımla 
ayırdığım gruplara sığmayacak kitap-
lar ve senaryolar yazan bu adam zira. 
Bu “büyük” halimle bana Noel Gecesi 
Kâbusu’nu defalarca okutan, enfes re-
simlerine defalarca baktıran, elimde 
kitap uyuyakalmama bile neden olan 
bu sıradışı ve tuhaf adam.

İlkin Tarık Günersel’in özenli çe-
virisiyle okuduğum İstiridye Çocu-
ğun Hüzünlü Ölümü’nden sonra, Ba-
rış Pirhasan’ın çevirdiği Noel Gecesi 
Kâbusu  İletişim Yayınları’nın çocuk 
kitapları dizisinin 61. kitabı. (61 sihirli 
bir rakam olmalı!) 1993’te stop-motion 
animasyon tekniğiyle çekilen, Tim 
Burton’ın yazdığı ve Henry Selick’in 

yönettiği aynı adlı filmi izleyenler 
hikâyeye yabancılık çekmeyecekler. 

İSKELETİN HÜZNÜ
Upuzun ipince bir iskelet olan Jack 

İskeletington, Hortlaklar Diyarı’nda 
yaşıyor. Korkutup ürkütmekten, 
“Bööö!” demekten başka bir şey içer-
meyen hayatından sıkılan Jack’in derdi 
insanoğlununkiyle aynı aslında: fark-
lılık, yenilik ihtiyacı. En iyi arkadaşı, 
sırdaşı küçük hayalet köpeği Sıfır bile 
silik havhavlarıyla keyfini yerine geti-
remiyor. Mutsuz, mahzun gezinip du-
rurken ormanda ağaçlara kazınmış üç 
koca kapıyla karşılaşıyor ve kapılardan 
birinden geçince beyaz, rüzgârlı bir 
girdaba giriyor. Düştüğü yer şenlikli 
Noel Kasabası. Şömineye asılı hediye 
dolu çorapları, Aziz Nikolas’ın geyik-
lerle bir resmini, Noel ağacının ışık-
larını, süslerini, yıldızını ve Noel Ka-
sabası tabelasının N harfini alıyor ya-
nına; ganimetiyle dönüyor Hortlaklar 
Diyarı’na. Bu şıngır mıngır oyuncakla-
ra heyecananlar olduğu gibi korkanlar 
da oluyor. Kafasında soru işaretleri de 
belirmeye başlıyor Jack’in; Noel Kasa-
bası’ndakilerin nasıl neşe ve gülücük 
saçtıklarını, kendilerinin niçin sürekli 
korku ve panik içinde olduklarını sor-
guluyor. Niçin Aziz Nikolas’ın her yıl 
aynı işi yaptığını, kendisinin de neşe 
saçabileceğini düşünüyor ve ampul 

yanıyor kafasında. 
Jack’in dâhice planına göre, Aziz 

Nikolas apar topar kaçırılıyor, kendi-
si geçiyor kızağın başına. Böylece ta-
buttan kızağına iskelet geyiklerini ko-
şuyor Jack; Sıfır’ı da pırıl pırıl burnuyla 
kılavuz belliyor kendisine ve başlıyor 
Noel’den önceki kâbus. Çocuklar, me-
zarlıktan yeni çıkmış canavarlar ve ku-
rukafalarla baş başa kalıyor. Jack ken-
dince kutluyor Noel’i; farkında değil 
saçtığı korku ve dehşetin. Keşmekeş, 
çığlıklar kaplıyor Noel Kasabası’nı. 
Jack’in sevgi gösterisi ve havai fişek 
sandığı güdümlü füzelerden biri, ge-
lip buluyor kızağını ve tekrar mezarlı-
ğa düşüyor Jack gözyaşlarıyla. Aziz Ni-
kolas çıkıyor birden ortaya ve Jack’in 
iyi niyetini anladığını ama Noel’e sahip 
çıkmanın iyi bir fikir olmadığını, onun 
asıl yerinin Hortlaklar Diyarı olduğu-
nu söylüyor. Jack evine döndüğünde 
tatlımsı bir hüzünle, rüya gibi bir Noel 
ile karşılaşıyor. 

İskelet vücudunun üstündeki bal-
kabağı kafası, smokinine kondurduğu 
yarasa papyonuyla âdeta koca bir yü-
rek Jack. İnsan değil, ama insani de-
ğerlerden fazlasıyla payını almış. Tim 
Burton’un tüm öteki karakterleri gibi. 
Elimde Noel Gecesi Kâbusu’nu görse 
büyüklerim, şimdi ne derlerdi acaba? 

Noel Gecesi Kâbusu 
Tim Burton

Çeviren: Barış Pirhasan 
İletişim Yayınları / 144 sayfa

Stop-motion animasyonların dahisi Tim Burton’ın Noel Gecesi Kâbusu şanına yakışır bir formatta, 
resimli kitap şeklinde İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. İskelet Jack’in hüzünlü ve komik 
öyküsünü bir kez de kâğıt üzerinden geçmekte fayda var. Üstelik her yaş için!

Herkese gotik öyküler!
Tuğba ERİŞ

SineKitap
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Ne desem karşı çıkıyor. Gülerek de 
söylesem kızarak da söylesem işe yara-
mıyor. Mutlaka muhalefet edecek bir 
şeyler buluyor. İki buçuk yaşındaki kı-
zımdan söz ediyorum. “Aman canım, 
iki buçuk yaşındaki çocuğun muhale-
fetinden ne olur!” demeyin. Bu muha-
lefet en güçlü iktidarları bile yerinden 
eder. 

- Yemek yer misin kızım?
- Yemem.
- Yemek yemez misin kızım?
- Yerim.
Biz yolunu bulduk. Ne yapmasını 

istiyorsak, “Sakın onu yapma!” diyo-
ruz. Yemek mi yemesi gerekiyor; “Sa-
kın yemek yeme!” diyoruz. Bizimkisi o 
dakka yumuluyor yemeğe. 

Bir Kocaman Eşşek adlı resimli ki-
tap tam da böyle bir dönemde elime 
geçti. Hikâyemizin kahramanı büyü-
me yolunda bir küçük eşek. Tüm kü-
çük eşekler gibi o da her işini ken-
di kendine yapma çabasında. Bu çaba 
takdire değer. Ama Küçük Eşşek ne 
kadar çocuksa annesi de o kadar anne! 

Hikâyemiz büyüme telaşında-
ki Küçük Eşşek’in zorunlu yolculu-
ğunda başına gelenleri anlatıyor. Kü-
çük Eşşek çizdiği resmi Bayan Şıngır-
dak Domuzcuk’a vermek için annesi-
nin birlikte yola çıkma teklifine karşı-
lık, “Koca eşek oldum, kendim götürü-
rüm,” diyerek yola koyuluyor. 

Küçük Eşşek yolda türlü macera-
nın içinde peş peşe hayal kırıklıkla-
rı yaşıyor. Yol uzun ama bizim eşeğin 
toynakları bir o kadar küçük! Biraz 
yorulduğunda Bay Keçi’nin dizlerinde 
annesinin kucağındaki rahatı ve sıcak-

lığı arıyor ama nafile. Bay Porsuk’un 
tuvaletinde kendi evindeki rahatı bu-
lamıyor. Bayan Kobay Faresi’nin çok 
kirlenen küçük eşeğimizi yıkaması da 
minik kahramanımızı mutlu etmiyor. 
Bayan Şıngırdak Domuzcuk’un yaptığı 
keki lezzetsiz buluyor. Resmi ona tes-
lim edip eve dönmek üzere yola çıktı-
ğında, karanlığın çöktüğünü görüp 
ürperiyor. Adım atacak hali kalmayan 
küçük eşek yatacak bir yer arıyor. Bir 
ağaç gövdesine yaslanıyor. Hayır, çok 
sert. Çimenlerin üzerine yatıyor. Bu 
kez de otlar karnına batıyor. En so-
nunda, karanlıkta ne olduğunu seçe-
mediği yumuşacık, sıcacık, kocaman 
bir şeye sokuluyor. Kendisini bekleyen 
sürprizden habersiz huzur içinde uy-
kuya dalıyor. Sabah olduğunda küçük 
eşek sokulduğu kocaman şeyin aslında 
annesi olduğunu anlıyor.  

KEŞFETME ÖZGÜRLÜĞÜ
Okul öncesi çağdaki çocuklara hi-

tap eden kitaplarda resim elbette çok 
önemli. Resim, çocuğun dikkatini ki-
taba çekmenin vazgeçilemez aracı. 
Ama bu kitapta yalnızca araç değil. 
Metinle resim birbirini tamamlıyor. 

Kitabı okurken yalnızca yazılara 
bakanlar, annesinin Küçük Eşşek’i, Ba-
yan Şıngırdak Domuzcuk’a yalnız gön-
derdiğini düşünebilir. Dikkatli okurlar 
ise yol boyunca Anne Eşşek’in -çok iyi 
bir şekilde saklanarak- küçük eşeğini 
adım adım takip ettiğini anlayabilirler. 

Kitap minik okurlara hem okuma 
zevkini hem de anne eşeği kayalıkların 
ardındaki kulaklarından ya da ağacın 
arkasından görünen elbisesinden tanı-

yıp keşfetme zevkini tattırıyor. 
Biz anneler bu kez bir eşekten ders 

alıyoruz. Anne Eşşek, çocuğunun te-
pesinde durup sürekli olarak “yapma, 
etme,” diyen anne tipine iyi bir ders veri-
yor. Çocuğunu keşfetmesi ve öğrenme-
si için özgür bırakıyor. Ama her özgür-
lüğün bir sınırı var. İşte o sınır da hisset-
tirmeden titizlikle çiziliyor ve Anne Eş-
şek yavrusunu uzaktan koruyor. 

Ancak kitabın çocuklara verdi-
ği ders bu kadar olumlu değil. Kitabı 
okurken, “Kendi ayaklarının üzerin-
de durma çabasının karşılığı hep hayal 
kırıklığı mı olmalıydı?” diye sormadan 
edemedim. Hikâyede Küçük Eşşek an-
nesinin yanında olduğu anlar dışında 
hiçbir yerde mutlu değil. Miniklerin 
yaşadıkları ilk hayal kırıklığı dış dün-
yayla tanışmak olmalı. Alışkanlıkları-
nın dışına çıkmayı öğrenebilmek bü-
yümenin en sancılı adımlarından biri. 
Ama her olumsuzluk içinde biraz da 
olumluyu barındırmaz mı? Dış dün-
yaya atılan ilk adım, yaşanan ilk hayal 
kırıklıkları aslında büyüme yolundaki 
ilk deneyimler değil mi? Bir Kocaman 
Eşşek büyüme yolundaki bu sancıla-
rı anlatıyor. Ama ben yine de diyorum 
ki, olumsuzlukların yanında olumluya 
biraz daha vurgu yapmak kitabın tadı-
na tat katardı. 

Bir Kocaman Eşşek
Rindert Kromhout

Resimleyen: A. Van Haeringen
Çeviren: Hande Anapa
Can Çocuk / 29 sayfa

Her işini kendi yapma arzusundaki bir küçük eşek, tek başına yola koyulur. Annesinin gölgesinin 
yol boyunca kendisini takip ettiğini bilmeden, anne özlemiyle atar her adımını. Bir Kocaman Eşşek, 
çocukların büyüme telaşı üzerine, belki biraz fazla korumacı bir resimli kitap… 

Büyüme yolunda 
koca bir eşşek! Özlem KONUR USTA



13İyi Kitap  •  Çocuk Kitaplığı  •  Sayı 24  •  Şubat  2011

Gerçeklere daha yakın olanlar büyükler mi çocuklar mı? Düşlere en çok ihtiyaç duyan kimler? Bu 
soruların yanıtları için, Ahmet Önel’in her şeyi “Sahi mi?” sorusuyla karşılayan sekiz yaşındaki 
karakteri Susam’a kulak vermekte fayda var. 

“İnsanları çok seviyorum. Hayat 
çok garip! Hayatı çok seviyorum. İn-
sanlar çok garip!” İşte bu sözler nere-
deyse her öğrendiğini “Sahi mi?” diye 
sorgulayan sekiz yaşındaki bir çocu-
ğun, Susam’ın öyküsünü özetliyor. 
Anne ve babasını bir trafik kazasında 
kaybettiğini yıllar sonra öğrenen, am-
casıyla birlikte yaşayan ve tek amacı, 
çevresindeki insanların birbirini sev-
mesi ve anlaması olan, doğal olarak da 
hayatı yaratıcı bir şekilde sorgulayan 
Susam’dan bahsediyoruz.

On bir yaş ve üzerine hitap eden 
Sahi mi Susam kitabının yazarı Ahmet 
Önel. Ancak kitapta karşılaştıklarımı-
zın büyük bir bölümünü Susam’ın gö-
zünden okuyoruz. Susam, düş ve ger-
çekliği zaman zaman birbirine karış-
tıran, aslında bunun da far-
kında olabi-
len bir ço-
cuk. Onun 
yaş adı k lar ı -
na ilişkin dü-
şündükleri ve 
defterine aldığı 
notlar, bir yan-
dan bize bir ço-
cuk yazarın do-
ğuş hikâyesini anlatıyor. 
Onun her zaman anlatacak bir 
öyküsü olacağını, kitabın son sayfa-
sını çevirdiğimizde de fark ediyoruz. 
Belki de başına gelenler çok farklı, eş-
siz olaylar değil, ama o çevresindeki-
lerin de düşündüğü gibi, “değişik” bir 
çocuk. Sıradan olaylar, sıradan insan-
lar onun gözlerinde, neredeyse fantas-
tik denebilecek renkli bir öykünün un-
surlarına dönüşüyor.

Anlatılanların çoğunu kahrama-
nımız Susam’ın bakış açısından din-
lememiz, kaçınılmaz olarak çocuklar 
ve büyüklerin yer yer çarpışan, yer yer 
de kesişen dünyalarını keşfetmemi-
zin anahtarını sunuyor bize. Susam’ın 
amcası Topaç’ın dediği gibi, “Hayat as-
lında göründüğü kadar karmaşık de-

ğil,” bazen. Yine de Susam yaşındaki 
bir çocuk için karmaşık olmayan bir 
şeyden bahsetmek mümkün olmaya-
biliyor. O, önce “Sahi mi?” diye soru-
yor büyüklere ve çevresindeki herkese, 
çünkü gerçekliğini ayırt etmek istedi-
ği belki binlerce ayrıntı var hayata ve 
kendi kimliğine ilişkin.

YAĞMURU BEKLEYEN NUH
“Ben aslında kimim?” en önemli 

sorusu Susam’ın. Ne var ki bunun ya-
nıtının kolay bulunamayacağını, haya-
tı, kaybettiği ailesi ve bütün zamanı-
nı beraber geçirdiği komşuları üzeri-
ne düşündükçe görüyor. Önemli olan 
sormak ve anlamaya çalışmak bu du-

rumda.
Kızıyla dört iş-

lem soruları üzerin-
den iletişim kuran 

Şenlik, Gana adın-
da bir fil besle-

yen Ekvator 
adlı avcı, or-

kestrasını 
kaybetmiş 
biri olan 

Bay Minör, 
her sabah uyandı-

ğında farklı bir dil konuş-
ma hastalığına tutulan Elmacık ve 

her sabah kızının konuştuğu dili bul-
maya çalışan Eflatun, baş garson Çim-
dik, amcası Topaç, her gün yağmur 
yağmasını bekleyen ve bunun için tek-
nesini hazırlayan Nuh’tan oluşan bir 
çevresi var Susam’ın. Bu renkli kah-
ramanların çoğu birbiriyle çok da iyi 
geçinemiyor başlarda. İşte bu noktada 
Susam giriyor devreye. Onları çok se-
viyor ve kendince anlamaya çalışıyor. 
Sonuçta görüyor ki önce onlar birbir-
lerini sevmeli ve anlamalı.

Susam’ın en büyük eksiği ise ken-
di yaşlarında bir arkadaş. O hep bü-
yüklerle birlikte zaman geçiriyor, hat-
ta bazen onlardan daha büyükmüş gibi 
yaklaşıyor hayata. Tabii büyüklerin de 

bazen çocukmuş gibi davranmaları 
buradaki kesişim noktasını oluşturu-
yor. 

Susam’ın dilinde düş ve gerçek bir 
araya gelmeye başladıkça, biz de tıpkı 
Susam gibi sormaya başlıyoruz “Sahi 
mi?” diye. Susam, hayallerinden çı-
kıp gerçek hayatın dertleriyle karşılaş-
tıkça, hayallerine daha fazla sarılıyor. 
Ne var ki henüz sekiz yaşında bir ço-
cuk olması işleri hiç de basitleştirmi-
yor. Hayat, Susam gibi bir çocuk için 
sadece sorulardan ve anlaşılmaz yanıt-
lardan oluşuyor. Bunu anlaşılır kılma 
çabası ise Susam’ı yaratıcılığa, dünyayı 
kendi kelimeleri ve sınırları ile biçim-
lendirmeye iten bir sürecin başlangıç 
noktasını oluşturuyor. 

Ahmet Önel’in yazdığı gibi, “Bü-
yükler bazı gerçeklerin kendilerinde 
kalmasını isterler.” Peki, çocuklar ne 
yapmalı o zaman? Büyükler gibi mi 
davranmalılar acaba? Susam’ın kafası-
nı karıştıran nokta burada gizli. Ger-
çeklere daha yakın olanlar büyükler 
mi yoksa çocuklar mı? Düşlere en çok 
ihtiyacı olan kimler? Susam’a kulak ve-
relim o halde: “İnsanın büyüdüğünde 
karşı karşıya kaldığı böyle bir şey mi 
yoksa? Yaşadıklarınla düşlediklerin 
arasındaki o kocaman uçurum!”

Yaşadıklarımız ve 
düşlediklerimiz Yankı ENKİ

Sahi mi Susam? 
Ahmet Önel 

İş Kültür Yayınları 
276 sayfa
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Türkiye’nin henüz yabancısı olduğu konuşan kitaplar çocuğa okumayı sevdirecek bir araç mı 
gerçekten, yoksa çocuğun anne baba ve kitapla arasına giren, sorular sormasını geciktiren bir 
malzeme mi? Irmak Zileli birkaç örnek üzerinden bu sorunun yanıtını verdi.

“Kitap en iyi dosttur!” sözüyle bü-
yüyenlerdenim. Kuşkusuz kitabı dost-
lukla özdeşleştirmekte yanlış bir şey 
yok, hatta büyük ölçüde doğru. “Dost 
acı söyler” lafından da hareket eder-
sek ve kitaplar çoğu kez acı söylediği-
ne göre, hiç yanlış değil bu söz. Hem 
gerçekten de en iyi dost, kişiyi hayata 
hazırlayan olmalı. Hayatı göstererek, 
görmeyi öğreterek, farklı bakış açıla-
rı kazandırarak, başka dünyalara aça-
rak... 

Ben çocukken, her pazar sabahı te-
levizyonda film saati olurdu. Başka-
rakterin çocuk olduğu bu filmlerden 
aklımda kalan tipik sahne, piknik ya-
pan mutlu bir ailenin resmedildiği 
sahnedir. Ve o resmin olmazsa olmazı, 
çocuğun yanından bir dakika bile ay-
rılmayan sevimli bir köpektir. Köpeği 
Reks, Tomy, Bob gibi isimlerle çağırır-
lar çoğunlukla. Bizde ise köpeklere en 
çok verilen isim Dost’tur. O filmlerde 
ve gerçek hayatta da biliriz ki köpekler 
bizim dostumuzdur. Nitekim filmlerin 
bir sahnesinde köpek mutlaka insanlı-
ğa hizmet edecek, ya birinin hayatını 
kurtaracak ya da bir hırsızı yakalaya-
caktır! O halde, kitaplardan farklı ola-
rak köpeğin dostluğunda zor durum-
larda kurtarıcı olmak gibi bir özellik 
de var. Şu durumda kitaplar ve köpek-
ler en iyi dosttur, diye geliştirebiliriz o 
sözü. Ama kendimi şöyle düşünmek-
ten alamıyorum nedense; bir yalnız-
laştırma var bu sözde. Kişiyi “insan” 
dışında seçeneklere yönelten bir şey 
belki. Bir mecburiyetten mi doğuyor 
acaba? İnsanoğlunun uçsuz bucaksız 
tarihi içinde sırtından bıçaklananların 
sayısı hiç de az olmasa gerek. Belki de 
budur dostu bir nesnede ya da bir hay-
vanda arama çabasının arkasındaki 
gerçek. Ne de olsa kitaplar insana ka-
zık atmaz. Atmaz mı sahiden? Her ki-
taba kefil olamam ama emin olduğum 
bir şey köpeklerin “dostlarına” sonsuz 
derecede sadık oldukları.  

Peki dostlardan tek beklentimiz 

bu mu? Bize hayatı göstermeleri, önü-
müzde yeni kapılar açmaları, dürüst ve 
sadık olmaları mı? 

KIZIM SORU SORMAK İSTERSE?
Elimde iki kitap var. Üstlerin-

de “Konuşan Kitap” yazılı. Düğme-
sine basıyorsun ve sayfalarda yazı-
lı hikâyeyi bir de sesli dinleyebiliyor-
sun. Anne ve babalar için büyük ko-
laylık. Yorgun akşamlarda, bana kitap 
oku diye tutturan çocuğunuzun önü-
ne koyup rahat edebilirsiniz! Bas kı-
zım, bas oğlum, bak abla sana anlata-
cak... Peki ya anne/baba ile çocuk ara-
sındaki dostluk? Kitap sayfalarında 
karşımıza çıkan sayısız hikâyeyi payla-
şarak gelişebilecek, derinleşebilecek o 
dostluk? Tamam haksızlık etmeyelim, 
zaman zaman her annenin, her ba-
banın “off ” düğmesine basıp ortalık-
tan yok olma hakkı olabilir. Böyle du-
rumlar için gerçekten kurtarıcı da di-
yebiliriz bu kitap için. (“Kurtarıcı” de-
dim, demek bu kitabı da dost sayabi-
liriz!) Ama… Evet tüm bu uzun söy-
levin sonunda bir “ama” geleceği bel-
liydi değil mi? Evet, ama... Kızımı can-
landırıyorum gözümde. Sevimli At-
lar isimli kitabın birinci sayfasını aç-
mış. Güzel mi güzel bir çiftlik var. 
Yemyeşil. Resmin bir yerinde “1” ra-
kamı var. Bu rakam bize 1 numara-
lı tuşa basmamızı söylüyor. Ve kızım 
basıyor. 1 numaralı tuşun arkasından 
bir kadın sesi geliyor. Hikâyesini anlat-
maya başlıyor. Büyük çiftliğin boyan-
ma günüydü diyor ve devam ediyor: 
“Boyacı çiftlik evini, samanlığı ve çit-
leri mor renge boyadı.” Kızım hemen 
başını kaldırıyor, gözleri beni arıyor. 
Çünkü sormak istiyor. “Samanlık ne 
anne?” Bulamıyor. Sorusunu soramı-
yor. İkinci, üçüncü, dördüncü sayfa-
larda hiçbir sorusuna yanıt veremeyen 
ama ezberini bozmadan aynı cümle-
leri sayısız kez tekrarlayabilen kadı-
nın sesinden dinliyor hikâyeyi. Cüm-
leyi bir kerede anlayamadığı zaman 

düğmeye basması yeterli. Ama sonra, 
hikâyenin bir yerinde, çok heyecanla-
nıyor kızım. Boya kutusuna düşen ve 
mora boyanan, bu sakarlığı yüzünden 
de çok ama çok utanan ata öyle yakın 
hissediyor ki kendini! Başını kaldırıp 
beni arıyor yeniden. Anlatmak istiyor. 
Çünkü hep böyle olur. Öteki “konuş-
mayan kitaplar” anne/baba ile çocu-
ğun başka başka konulara geçmesine, 
başlarından geçen bir olayı paylaşma-
larına yol açar. Yani  konuşmalarına... 
Bazı kitaplar, en iyi dost olabilmelerini 
buna borçludurlar; başka dostlukların 
kapılarını açmalarına...

Elimdeki iki konuşan kitabın ikisi 
de dostluk üzerine. Mora boyanan atın 
arkadaşları, onun ne kadar utandığını 
görüp kendileri de boya küpüne atlı-
yorlar. Böylece hepsi birden mora bo-
yanıyor. İşte arkadaşlıkta aradığımız 
bir başka özellik: dayanışma.

Öteki kitap da, bir ağacın dallarına 
konan kuşların, kedilerin, köpeklerin, 
çocukların, o ağacın çatısı altında na-
sıl güzel bir gün geçirdiklerini, şarkılar 
söyleyip eğlendiklerini anlatıyor. Ar-
kadaşlıkta aradığımız bir özellik daha: 
güzel anları paylaşmak!

Kitap okumak da o güzel anlardan 
biri; paylaşarak büyüyen, arkadaşlıkla-
rı büyüten...

Kitaplar konuşsa mı iyi,
konuşmasa mı? Irmak ZİLELİ

Sevimli Atlar
Uğur Köse

Smarteach / 18 sayfa
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Hayallerimizi süsleyen maceralardan birinin kahramanı olmayı hangimiz istemeyiz! Korsan Gemisi 
Tehlikede, bir yandan okuru macerayı kendi tercihleri doğrultusunda okumaya davet ederken, 
günün kahramanı olma şansıyla köpekbalıklarına yem olmak gibi hazin bir sonu da birlikte sunuyor.

Roman kahramanı 
olmaya var mısınız?

Hayykitap’tan çıkan Kor-
san Gemisi Tehlikede adlı 

kitap, son zamanla-
rın en heyecan verici 
ve okuru gerçek an-

lamda içine çeken 
kitaplarından. Ki-

tabın kapağında 
da belirtildiği üze-

re, “Bu macera-
da kahraman sen-

sin”! Theo ve Hektor 
adlı arkadaşlarınla za-
manda yolculuk yapa-

cak ve bir korsan ge-
misinin büyük bir fır-
tınada okyanusun di-

bini boylamasını önle-
yeceksin.

En iyisi, başa dö-
nüp her şeyi tek tek açık-

lamak. Theo ve Hektor, bu macera-
da sana yoldaşlık edecek arkadaşların. 
İkisi de on iki yaşında. Theo biraz şiş-
man ve ürkek ama endişelenmene ge-
rek yok, çünkü bu macerada yeni spor 
ayakkabılarını giyerek yardım ede-
cek sana. Hektor’sa uzun boylu, atle-
tik yapılı bir tip ve ekibinizin en bece-
riklisi. Üçünüz 18. yüzyılın başlarında 
Karayipler’de gemileri soyan, mürette-
batı rehin alan, önemli yolcuları fid-
ye karşılığında serbest bırakan, diğer-
lerini öldüren ya da köle olarak satan 
bir korsan gemisine gideceksiniz. Bu 
gemi, zamanında Karayipler’de nam 
salmış Black Sunday ve gemideki kor-
sanların lideri de Tekgöz ismiyle nam 
salmış bir korsan. 

Black Sunday, 1704’te İspanyol 
Kraliyet gemilerinden birini müret-
tebatıyla beraber ele geçiriyor. Ancak 
aynı gece patlayan büyük fırtına dibi 
boylamalarına sebep oluyor. Hedefin, 
Tekgöz’e belli etmeden, iğnesi kopmuş 
pusulaya iğnesini takmak ve gemide-
kileri bu büyük felaketten kurtarmak. 
Peki, bunu nasıl yapacaksın? Hektor’un 
babası Denizcilik Müzesi’nde müdür 

ve müzenin Ortaçağ eserleri bölümün-
deki bir şövalye zırhından kalma gü-
müş eldiven, sizin 1704’e gidiş bileti-
niz olacak. Eski çağlardan bir bilge, bu 
gümüş eldivenin içine bir mesaj bırak-
mış ve mesajı okuyan kişi seçilmiş kişi 
olacak. Mesajı bulan Theo oluyor ve 
Hektor’la beraber onlara yoldaşlık et-
men için seni seçiyorlar. 

KAHRAMAN OLMAK ZOR İŞ!
Şimdi haklı olarak diyeceksin ki, 

sırf Theo ve Hektor “beni” seçti diye 
mi bu maceranın kahramanı ben ola-
cağım? Elbette hayır. Buraya kadar 
sana görevini anlatmaya çalıştım; işin 
bundan sonrası kahramanlık! Mono-
pol, Risk veya benzeri oyunları bilir-
sin. Bu oyunları oynaması zevklidir 
ancak kazanması kolay değildir, çün-
kü kimi karelerde ceza alırsın, kimi 
karede geri dönmen gerekir, cezaevi-
ne düştüğün olur ya da birkaç el bekle-
men gerekir. Kazanan, oyunun kahra-
manı olur! Tıpkı, Korsan Gemisi Tehli-
kede isimli maceradaki gibi. 

Maceranın yazarı Thilo senden sa-
dece basit bir okur olmanı değil, mace-
ranın sonunu belirleyen kahraman ol-
manı da istiyor. Kimi sayfaların altın-
da yer alan uyarılarla maceranın seyri-
ne sen karar veriyorsun. Örneğin 17. 
sayfanın sonunda karşına iki seçenek 
çıkıyor ya 24. sayfaya atlayarak asker-
lerin ardından koşup karmaşada kim-
se sizi fark etmeden korsan gemisine 
geçeceksiniz ya da 30. sayfaya atlayıp 
kaptan köşküne geri dönerek güven-
li bir planı tercih edeceksiniz. İş başa 
düşüyor; doğru kararlar alarak, hiç 
kimsenin hayatını tehlikeye atmadan, 
Korsan Tekgöz’ün ele geçirdiği İspan-
yol gemisinin mürettebatını ve diğer 
insanların hayatını kurtarmak senin 
elinde. Aksi de elbette!

Her şey bu kadar basit olsa keşke! 
Ne de olsa kolay kolay kahraman olun-
muyor. Kolaya kaçıp risksiz gibi görü-
nen seçenekleri tercih ettiğinizde he-

men sonuca varamıyorsunuz. Çünkü 
“seçilenler” arasındasın ve kahraman-
lığın hakkını vermek zorundasın. Şa-
yet kolayı seçmekte ısrar edersen, “Ne 
yazık ki treni kaçırdınız. Ama neden? 
Bunu hiçbir zaman öğrenemeyecek-
sin. Aydınlanmamış SON,” uyarısıyla 
karşılaşacaksın. Ama cesur olup, kork-
madan ve akıllıca tercihler yaparsan 
tarihin akışını değiştirecek bir kahra-
manlığa imza atacaksın. 

Thilo’nun kaleme aldığı maceranın 
en güzel tarafı, herkesin kendi mace-
rasını yaşayacak olması. Örneğin bu 
satırların yazarı bile kitabı birkaç kere 
okudu ve dört kere çok hazin bir şe-
kilde okyanusa düşerek köpekbalıkla-
rına yem oldu. Kitabı baştan sona ke-
sintisiz okuyabileceğin gibi, sayfa son-
larında verilen planlar doğrultusunda 
farklı farklı da okuyabiliyorsun. Ha-
liyle, her okumada farklı bir macera 
yaşıyorsun. Birinde insanları ölüm-
den kurtarıyorsun, birinde acımasız 
Tekgöz’le düelloya tutuşuyorsun, bi-
rinde köpekbalıklarına yem olmaktan 
kıl payı kurtuluyorsun. Macerayı başa-
rıyla bitirdikten sonra ise Theo, Hek-
tor ve sen “Eldiven Kardeşliği” ile bir-
birinize bağlanacaksınız. Bakalım ne 
kadar cesursun?

Çağlayan ÇEVİK

Korsan Gemisi Tehlikede
Thilo

Resimleyen: Leopé 
Çeviren: Yeşim Harcanoğlu 
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Filiz Özdem, Kitap Kurtları İçin başlıklı seriye bir kitap daha ekledi: Kuşlar Bize Neler Söyler? 
Merhamet duygusu gelişmeyen insanın eksik kalacağına inanan yazar, bütün canlılara karşı sevgi 
dolu olmayı salık verdikten sonra, hayatımıza en çok giren on kuşu ele alıyor kitabında.

Corvus corvo nigredinem obiicit
(Karga, karganın siyah rengini kınar)

Küçücük bir çocuktum. Ankara’da 
oturuyorduk. Çevreyi buz kesmiş bir 
kış ayıydı. Sabahın erken saatlerinde 
evimizin içi kızgın sobanın kömürü 
kokuyordu. Babam, havalanması için 
salonun geniş iki kanatlı penceresinin 
tekini açmıştı. Kar yağmış dar cadde-
mizden geçen tek tük insanları kapalı 
kanadın ardından dalgın dalgın seyre-
diyordum. Aniden cama vuran küçük 
bir gövdenin ve kanatların çılgın se-
siyle kendime geldim. Salona bir serçe 
kuşu girmiş, çıkmak için camdan me-
det umuyordu! Hemen pencereyi ka-
patarak babama koştum. “Kuş!” de-
dim. “İçeriye bir kuş girdi…” Artık bir 
kuşa sahiptim. Ne de güzeldi kendin-
den küçük bir canlıya sahip olabilmek. 
Çok sevindim. Yerimde duramıyor, 
babama sürekli, “Yakala… Yakala…” 
diyerek adeta yalvarıyordum. Babam 
yavaşça yerinden kalktı ve esir kuşa 
doğru yürüdü. Kaç kere cama çarptı 
kuş? Sersemlemişti. Babam kuşu tuttu. 
Hemen yanına gittim. “Bak, ne kadar 
da korkmuş… Yüreği nasıl da atıyor,” 
diyerek kuşu birleştirdiğim iki avucu-
mun içine bıraktı. Küçük kalbi nasıl 
da çarpıyordu? Kaçmasın diye küçük 
avuçlarımı kapatırken, tüy kadar ha-

fif kuş bedeninin bir davulu nasıl ba-
rındırdığını hâlâ kendime soruyorum.

Babamla balkona çıktık. “Hay-
di onu azat et,” dedi. Avuçlarımı açtı-
ğımda telaşla uçup giderken ötmemiş-
ti. Geriye döndü ve önümüzden geçe-
rek gözden kayboldu. Gözlerimle onu 
grileşmiş maviliğin ortasında ararken, 
babam, “İşte özgürlük!..” dedi.

MERHAMETE GİDEN YOL
Kuşlar Bize Neler Söyler’i okuma-

ya başladığımda, aklıma, yukarıda size 
anlattığım anım geldi. İnsanlık tari-
hinde kuş önemli bir yer tutar. İnsan 
kendisini kuşça görür. Kuş kadar ha-
fifler, kuşlarla haber gönderir sevdik-
lerine, kuşlara şarkılar yapar, folklo-
runda kuşa benzer, kalbi kuş gibi atar, 
“kuş uçmaz kervan geçmez” yerlerden 
uzak durur, her ne kadar fakir olur-
sa olsun, tarlasına tohumunu atarken, 
“kurda, kuşa, karıncaya” der, kuş uçu-
mu mesafelerde dolaşır, mitolojisinde, 
efsanelerinde baş köşeye koyar ve kuş 
gibi uçarak özgür olmak ister…

Ben insan olma yolunun hayvan-
ları sevmekten geçtiğine, hayvanları 
sevmenin bir insanın vicdanı olduğu-
na ve onların da bir sosyal hayatı olup, 
kendi aralarında bizim bilmediğimiz 
ve asla da öğrenemeyeceğimiz lisanla-
rıyla konuştuklarına inanıyorum. 

“Bir insanı sevmekle başlayacak 
her şey,” diyen yazarımız Sait Faik 
Abasıyanık’tan esinlenerek, ben de 
“Bir hayvanı sevmekle başlayacak her 
şey!..” diyorum. Bakın, bu konuda Fi-
liz Özdem kitabının Sunuş bölümün-
deki “Uçun Kuşlar” başlıklı yazısında 
ne diyor: “İnsan olma yolculuğunun 
başında, çocuklukta hayvanlara yakın 
olmak merhamet duygusunu geliştirir. 
Sadece akıllı, çalışkan, bilinçli bir in-
san olmak, insan olmaya yetmez. Mer-
hamet duygusu gelişmeyen insan, her 
zaman eksik kalır. Merhamet, sade-
ce acımak değil, bütün canlılara kar-
şı, sevgiyle dolu bir sorumluluk hisset-

mek, özellikle onların yaşama hakkına 
karşı duyarlı olmaktır. Merhamet duy-
gusu gelişmemiş insanın, vicdan duy-
gusu da gelişmez.”

Emine Bora’nın pastoral renkler-
le resimleyerek bezediği kitabımız bir-
çok kuş türünün içinden hayatımıza 
en çok giren on kuşu kapsıyor: Karga, 
leylek, bülbül, baykuş, kumru, keklik, 
ağaçkakan, martı güvercin ve kartal. 

Hepsi de birbirinden güzel, hep-
si de kendine has bir ilgiyi hak eden 
bu kuşlardan nedense benim ilgimi en 
çok karga çeker ezelden beri. Zama-
nımızın ve tarihin tanığı olduğundan 
mıdır bu, herkes tarafından tanındı-
ğından, köy, kasaba, kent… nerede ya-
şarsanız yaşayın, karganın size yabancı 
olmamasından mıdır, bilinmez! Yoksa 
üzerlerinde belki de hiç hak etmedik-
leri bir uğursuzluk şayiası taşıdıkların-
dan, diğer tüm kuşlar sevilirken azıcık 
üvey evlat muamelesi gördüklerinden 
mi insanlar tarafından?

Mesela ben İstanbul’un ortasında 
on beş katlı bir apartmanda bir kar-
ga ailesiyle birlikte yaşıyorum. Üç ne-
sil burada, bahçedeler (Kargalar ömür 
boyu eşlerinden ayrılmazlarmış). Se-
neler önce dedelerini, apartmanımı-
zın intizam müdürü eski kapıcımızın 
bir metre arkasından “gak”layarak yü-
rürken görmüştüm. Sonradan öğren-
diğime göre, çimlerin fıskiyesini aç-
masını istiyormuş. Her fıskiye açıldı-
ğında ailece suyun altına girip, kanat-
larını açarak yıkanıyorlarmış (Karga, 
dünyanın en zeki kuşudur, çünkü, bey-
ni diğer kuşlardan büyüktür). Dedeleri 
daha yavruyken uçma talimi sırasında 
bahçeye yaralı düşmüş. Toplanan sa-
yısız karga onu bir türlü aralarına ala-
mamış (Karga, dünyanın birbirine en 
sadık örgütlü kuşudur. Çin’de yaşayan 
bir türü, kendi çocuklarından önce, kör 
hemcinslerini doyurur). Kapıcımız ona 
bakmış, tımar etmiş, sonunda kapıcı-
mıza alışmış ve bizim bahçeden ayrıl-
maz olmuş (Kargalar kinci hayvanlar 

Ve insan kendini 
kuşça görür... Vecdi ÇIRACIOĞLU



oldukları gibi, aynı zamanda vefakârdırlar. İnsanlarla 
ilişkilerinde kendilerine yapılan fenalığı nasıl unutmaz-
larsa, iyiliği de unutmazlar).

KARGALARIN AKLI MÜHENDİS AKLIDIR
Şimdilerde yeni bir kapıcımız var ve ona da alışık-

lar. Ne zaman bahçenin sert zeminine düşen tok bir ses 
duysam, onlardan birinin yukarıdan ceviz atarak kabu-
ğunu kırdığını anlar, tebessüm ederim. Bazen kıramaz, 
sokağa arabaların tekerleğinin geçeceği yere bırakırlar 
cevizi (Kargaların aklı mühendis aklıdır). Kendi arala-
rında konuştuklarına da şahit oluyorum (Kargalar, pa-
pağanların aksine, kendilerine öğretileni aynen ezberle-
menin dışında, kendi yorumunu da katar. Halk arasın-
da, dili kesilen karganın insan gibi konuştuğuna dair bir 
rivayet vardır).

Sert gagalı ve kara olduğundan halk arasında “arap-
çulha” denir kargalara. Kötü şans getirdiğine inanılır. 
Her ne kadar haklarında böyle düşünülse de onlar me-
sela ziynet eşyasını, değerini bildiğinden çalar, özellik-
le rengârenk boncuklara bayılır ve yuvasına taşır. Ben 
kargaları severim sevgili çocuklar. Sizin de Kuşlar Bize 
Neler Söyler kitabını okuduktan sonra diğer kuşlar gibi 
kargaları da seveceğinize inanıyorum.

Alıp okuyacağınız kitabın kuşlara ait her bölümü-
nün sonunda “Meraklısına Kitap Önerileri” başlığı al-
tında sizlere ve büyüklere okuma önerileri var. Ben de 
sizlere tüm kuş ailesi için Sait Faik Abasıyanık’ın “Son 
Kuşlar” hikâyesiyle, 
Yaşar Kemal’in Kuş-
lar da Gitti romanı-
nı okumanızı tavsiye 
ediyorum. 

Filiz Özdem ki-
tabını kızları üze-
rinden siz çocuklara ar-
mağan olarak gönder-
miş: Kuş gibi dünyayı ge-
zen kızlarım Gülsün ile 
Nazlı’ya. Ne mutlu siz ço-
cuklara!..

 

Kuşlar Bize Neler Söyler?
Filiz Özdem 

Resimleyen: Emine Bora
Yapı Kredi Yayınları / 120 sayfa
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Şule Tankut Jobert, Fransa’da yaşa-
yan, Fransa’dan yazan bir isim. Kitap-
larının tam sayısını bilmiyorum doğ-
rusu; benim elimde Ada Fransa’da se-
risi (3 kitap), Küçük Dedektif Daniel 
serisi (3 kitap), Gökyüzünden Yeryü-
züne Öyküler, Balıklara Yüzmeyi Öğ-
reten Deniz, Sihirli İstanbul ve geldiği 
gibi kızımın kütüphanesine giden Al-
fabe Ülkesi ile Sayılar Ülkesi var. Ço-
cuk kitaplarının yanı sıra gençlik ki-
tapları da yazan, ayrıca Fransa’da da 
kitap yayımlayan yazarla, yayımcısı ta-
rafından organize edilen okuma gün-
leri için İstanbul’a geldiğinde görüş-
tük. Ancak söyleşmeyi sonraya bırak-
tık. İstanbul-Nice hattında gerçekleşen 
söyleşi, kitaplarla yazarını daha yakın-
dan tanımak isteyenlere… 

Çocuk kitaplarında beni en fazla 
cezbeden şey, yazarın, yetişkin oku-
run bilgiçliğini tersyüz eden empa-
tisi oluyor. Sizin kitaplarınızda var 
bu. Mesela, “…babamın sözünü etti-
ği yiyecek, içecek bulamayan çocuk-
lar var. Onlara yardım etmeyi çok is-

tiyorum ama hiçbiriyle karşılaşma-
dım daha. Benim tabağımdaki be-
zelyeyi bitirmemin onlara ne fayda-
sı olacak, bilmiyorum,” cümlesinde 
olduğu gibi. Bu empatiyi nasıl kuru-
yorsunuz?

Ne zaman bir çocuğun bakışlarıyla 
karşılaşsam, onun bilgiç yetişkinliği-
mi hoşgörülü bir dalga geçişle izlediği-
ni görüyorum. “Yaşlandığın belli, ben-
den daha büyük olduğunu kendi ku-
rallarınla ispatlamaya çalışmaktan yo-
rulmadın mı hâlâ?” diye soruyor san-
ki. Ben daha büyük değilim, o da daha 
küçük değil. Bu dünyadan daha faz-
la yaş aldım diye her şeyin doğrusu-
nu ben mi biliyorum? Çocukların bizi 
sabırla dinlemeleri ve anlamaya çalış-
maları onların tek görevi; bizimse on-
ları önyargısız, kuralsız, öğrenmeye aç 
ve hevesli dinlememiz zaman kaybı sa-
yılıyor. Hâlbuki her an altüst olan ger-
çeklikle, yeni bir sürprizle, tuhaf bir 
mucizeyle, korkunç bir kâbusla etrafı-
mızda dönüp duran dünyaya karşı hiç-
birimiz diğerinden daha büyük deği-

liz. Çocukların coşkuyla gelen umut-
ları, örselenmemiş güçleri, bizim yaşla 
gelen tecrübelerimizden değersiz mi? 

Çocuk dünyasını, yetişkin dün-
yasından koparmadan aktarmışsınız 
hep. Yetişkinlerin başına dert açan 
dil, din, etnik farklılıklar gibi konu-
lara da değiniyorsunuz. Hem serin-
kanlılık hem de samimiyet seziliyor 
yaklaşımınızda. Nasıl bir dünya ide-
aliniz olduğunu merak ediyorum. 

Benim ideal dünyam, gerçek dün-
yanın üzerinde duran bir soru balon-
cuğu gibi. Konuşmayı yeni öğrenen bir 
çocuk, “Neden?” diye sorar ya sürek-
li; yetişkin sabırla cevaplamaya başla-
yıp, düşüncelerini beklenen nedenle-
re uyduramadığını görerek soluksuz 
ve sessiz kalana kadar. Zihnindeki ne-
den sonuç ilişkisi, çocuğun merakını 
tatmin edemeyecek kadar kısır kalır. 
İşte bu durumda kimi yetişkin, “Çocu-
ğum da büyüyecek, benim mantık zin-
cirimi öğrenerek dünyaya uyum sağ-
layacak,” diyerek kendini rahatlatır ve 
havada asılı kalan baloncuğun kendi-
ne özgü değerini görmezden gelir. Hep 

Sema ASLAN 

Sema Aslan, çocuk edebiyatımızın özgünlüğünü ortaya koyabilmiş yazarlarından Şule Tankut 
Jobert ile görüştü. Çocuklarımızın kitaplıklarına Fransa’dan konuk olan yazarın başarısının sırrı, 
yetişkinliğin bilgiçliğinden soyunup yazabilmesinde saklı. 

Kanat çırptığım gökyüzü, 
bu dünyanınki değil!
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cevapsız kalacak soruların verdiği ra-
hatsızlığın üzerine, unutuşun perdesi-
ni çeker. Kimi yetişkin de soru balon-
cuğunun kendisi olur, o baloncuk gibi 
havada asılı kalmaya ve çocuğa ideal-
le gerçeğin buluşamadığı noktada eş-
lik etmeye cesaret eder. 

Gerçek dünyanın komik, saçma 
ve yersiz bulduğu ideal; aslında sev-
gi, saygı, hoşgörü gibi içi boşaltılmış 
temel değerlerin sarıp sarmaladığı bir 
soru baloncuğundan başka nedir! İde-
al pek de ciddiye alınmayan bir kari-
katür gibi, ancak kitaplarımla içinde 
durabildiğim bir soru baloncuğu gibi 
havada asılı kaldıkça; benim serinkan-
lı ve samimi biçimde umutlu olmam 
şaşırtıcı görünüyor. Ama insan an-
cak umutsuzluğun dibine vurduğun-
da, başka türlü yaşama şansı olmadı-
ğını bildiğinde, başkalarının gerçek 
dünyaya yakıştıramayacağı kadar ide-
al bir umuda, samimi durarak tutuna-
biliyor. O zaman işte mucizevî bir an-
lamı oluyor dünyanın. Gerçekle idea-
lin buluşamamasındaki çaresizlik or-
tadan kalkıyor. 

Sanırım Fransa bir odak yarat-
mış size; oradaki toplumsal ilişkiler 
ve özgürlük anlayışı, çocuk dünya-
sına da birebir yansımış. Sözgelimi 
Ada’nın okulunda öğrencilerle veli-
lerin greve çıkabilmeleri gibi detay-
lar var ki, bize çok da tanıdık bir du-
rum değil. Kahramanlarının bu öz-
gürlüğü sizi yazar olarak ne kadar 
özgürleştirdi?

Fransa’ya; diline, düşünce tarihine 
ve yaşam biçimine aşina ve âşık oldu-
ğum ülkeye gelirken içimde taşıdığım 
özgürlük ideali; tanığı ve hatta kimi 
zaman sanığı olduğum haksızlıklara 
çarptıkça, gitgide örselenen bir kum-
dan kale gibi yıkıldı. Hayal kırıklığına 
uğradım ve aslında o özgürlük ideali-
nin de dünyanın hiçbir köşesinde var 
olmadığını fark ettim. Var olan sadece 
insan. Eskiden, içimdeki, o her birimi-
ze benzeyen ve her birimizden farklı 
olabilen insana inanmazken, içimde-
ki insandan korkarken, yazdıklarımı 
da siler, yırtar atardım. Bugün içimde-
ki insanla yüzleşip hesaplaşarak yaz-
dıklarımı dünyayla paylaşabiliyorsam, 
bu Fransa’da yaşamamdan kaynaklan-
mıyor; bana sevmenin ve güvenme-
nin mümkün olduğunu gösteren eşim 
Thomas’dan, bana anne olmayı öğ-
reten oğlum Vincent Yunus’tan kay-
naklanıyor. Kuş gibi kanat çırpabildi-
ğim özgür gökyüzü, ülkelere ayrılmış 

dünyanın gökyüzü değil. Kahraman-
larımın da benimle kanat çırpabildiği 
gökyüzü, bizim üçümüzün kurabildi-
ği yuvaya ait.

Bir evrensellik vurgusu da var 
hikâyelerinizde. Dünyanın fark-
lı yerlerinden gelen çocuklar, kendi-
sini aynı anda iki farklı yere ait his-
sedenler ya da belki tam olarak hiç-
bir yere ait hissetmeyenler… Evren-
sel bir simge olarak Noel Baba üze-
rine Daniel’in babasının söyledikle-
ri çok anlamlı; dünyanın her yerinde 
insanları sevindiren dedeler varmış 
diyor ya… Göçmenliğiniz ve çocu-
ğunuzun “melezliği” hikâyelerinizi 
nasıl etkiledi? 

Kendimi bildim bileli, seri üretim 
yapan fabrikaların defolu mallar bö-
lümünde gururla ışıldayan bir ucube-
yim.  İçine doğduğum, büyüdüğüm şe-
hirde, yıllar yılı bir parçası olmaya uğ-
raştığım kıyıda, o kıyıya hiç benzeme-
yen uzak, yabancı diyarlarda da göç-
menlik, melezlik, köksüzlük, aitsizlik 
hissi bırakmadı yakamı. Hep yalnız 
kendimden çekip giderken, hep yal-
nız kendime tutunuyor olmak acıydı. 
Ama acıyı katlanılır kılan kanatlarım 
varmış benim. Kitaplarla kanatlandım 
ve evrensel olana kendimden ulaştım. 
Hikâyelerimin her birimize aşılamaya 
çalıştığı bir umut var: “Sen ömür boyu 
aynı köşede yaşlansan da, ömür boyu 
oradan oraya savrulsan da, evrensel 
zenginliğin bir parçasısın,” demeli ki-
taplarım. “Bu yüzden işte umutsuzlu-
ğa hakkın yok, zamanın da.”

Mizah, üslûbunuzun en belirgin 
yanı. İnsanı şöyle bir silkeliyorsu-
nuz. Mizah, sizin için nasıl bir araç? 

Mizah, benim bakışımda ya da du-
dağımın kıyısında unuttuğum gülüm-
seyiş. Hep vardı, hep ordaydı, bana ait. 
Bu, çocuk zekâsını koruyabildiğimiz 
ve yeniden üretebildiğimiz anlamına 
geliyorsa, ne mutlu! Birbirimizi silke-
leyerek sevenler türünden geliyoruz. 
İncitmeden, değiştirmeye niyetlenme-
den yaşayıp gidebiliyoruz bu sayede. 

Hikâyelerinizdeki anne babaları 
da çok sevdim. Sadece anne baba de-
ğil, kadın ve erkek olarak da görüyo-
ruz o insanları. 

Bu özellikle dikkat ettiğim, okudu-
ğum her çocuk kitabında aradığım bir 
husus. Çocuklarımızı hatalarımızdan, 
mutsuzluklarımızdan, kusurlarımız-
dan uzakta, cam bir fanusun içinde 
koruyabileceğimiz yanılgısıyla yaşıyo-
ruz. Sonra o çocuklar büyüyüp de fa-
nusu kırdıklarında, kalbimize ok gibi 
fırlatılan cam parçalarından ölüm-
cül yaralar alıyoruz. Bu kadar kork-
maya ve korkutmaya gerek yok oysa. 
Cam fanuslarda korunmanın bir fay-
dası ya da cazibesi yok bu dünyada. 
Her adımımızı, tahmin etmediğimiz 
bir dikkatle izleyen ve yaptığımız ya 
da yapmadığımız her ne varsa, sünge-
rin suyu emdiği gibi taze beyinlerine 
kaydeden çocuklarımızı kendimizden 
ya da dünyadan korumanın mümkü-
nü yok. Bu korumak da değil, olsa olsa 
hapsetmek, küçümsemek, inkâr et-
mek, yok saymak. Çocuklar bizi şaşır-
tacak ve mutluluktan ağlatacak kadar 
büyük bir var olma, yaşama gücüyle 
geliyorlar dünyaya. Zannettiğimizden 
çok daha affedici, anlayışlı, paylaşım-
cı ve ileri görüşlüler. Biz onlara kuru-
lu dünyaya uyum sağlamayı öğretme 
işini fazla ciddiye alıyoruz. O kadar ki, 
onların bize dünyayı yeniden kurma-
yı öğretme gücünü barındırdıklarını 
unutuyoruz… 

Balıklara Yüzmeyi Öğreten Deniz
Şube Tankut Jobert

Kelime Yayınları / 80 sayfa



20

Bir kitap okuyup hayatımızın de-
ğişmesini hepimiz istedik ve tüm sır-
ların kulağımıza usul usul fısıldanma-
sını. İşte böyle kandırıldık. Çocuklu-
ğumuz masalların bağrından koparıl-
dı ve yavaştan gerçekliğe zerk edildik. 
Gerçek bizi çağırıyordu, karşı koyamı-
yorduk. Çocukluk büyülü bir bahçe-
dir. Düşle gerçeğin birbirine karıştığı 
bir araf, “her şey mümkün”ler ülkesi. 
Ama dünyadaki yolculuğumuzun ro-
tasını çeviren biraz imkânsızlıktır, bi-
raz da sınırlarımız. Yerçekimi, zaman, 
iyilik ve kötülük, başkaları gibi kav-
ramları içselleştiriyorduk birer birer. 
Peki, neyin peşindeydik? Gerçeklerin 
mi, yoksa düşlerin mi? Bir kitap oku-
yup hayatımızın değişmesini istiyor-
duk ve sanırım bu özlem yakamızı hiç 
bırakmadı. 

Tahmin edileceği üzere, artık bir 
çocuk değilim. Bir kitap okudum ve 
kitapların hayatı değiştirme gücüne 
dair tüm fikirlerim değişti. Bir yetişki-
nin çocuk kitabı okuması, biraz hile-
li bir eylemdir. Güliver’in koca ayakla-
rıyla cücelerin topraklarına basmasını 
hatırlatır. Ama olsun. Bu kitabı çocuk-
ken okumuş olsaydım, belki de haya-
tımın değişmesini hiç istemeyecektim. 

İngiliz yazar Joan Aiken’in, top-
lam sekiz öyküden oluşan, Yağ-
mur Damlalarından Kolye baş-

lıklı öykü kitabın-
dan söz 

ediyorum. Kitabın ilk basım tarihinin 
1969 olduğu düşünülürse, kitabın dili-
mize kazandırılması geç gelen bir sa-
adet. 2004 yılında kaybettiğimiz Joan 
Aiken, İngiliz çocuk ve gençlik ede-
biyatı alanında 20. yüzyılın en önem-
li simalarından biri. Yazar,  The Wol-
ves of Willoughby Chase  (Willoughby 
Chase’in Kurtları) adlı çocuk kitabıy-
la 1963 Lewis Carroll Shelf Ödülü’ne, 
Night Fall (Gece Gelen) adlı kitabıyla 
da 1972 Edgar Allan Poe Genç Macera 
Kitabı Ödülü’ne layık görüldü. 

TURTALAR PARK EDEMEZ
Yazarın Alice Harikalar Diyarın-

da’nın yazarı Lewis Caroll adına ve-
rilen ödüle layık görülmesi hiç de şa-
şırtıcı değil. Çünkü Yağmur Damlala-
rından Kolye, yazarın fantezi alanında 
ne kadar sınırsız bir yeteneği olduğu-
nun tartışmasız bir kanıtı. Fantezi ede-
biyat deyince, günümüzün daha çok 
“iktidara” gönderme yapan ancak bu-
nun için başka dünya kurgularını se-
çen fantezi/fantastik kitaplarıyla bağ 
kurmamanızı salık veririm. Bilakis, 
Aiken’in öykülerinin kapısı büyülü bir 
gerçekliğe açılıyor. Öykülerin kahra-
manları ve dekoru sanki aslolanı gör-
memizi engelleyen bütün detaylardan, 
bütün fazlalıklardan sadeleştirilmiş 
gibi; hayal gücünün tüm imkânlarını 
kullanan naif öyküler bunlar. Şiirsel 
bir dil, güçlü bir imgelem, her şeyin 
mümkün olduğu bir rüya âlemi… 

Bu öyküler, belki de bu yüzden, 
yatmadan önce okunmalı. 
Örneğin, “Raflardaki Cin-

ler” adlı öykü Janet adlı 
bir kızla tanıştırıyor 
bizleri. Janet bu gece 

evde yalnız; anne-
si büyükannesini ziyare-

te gitti, makinist olan baba-
sı da işe. Janet yapayalnız ol-

maktan pek hoş-
lanmıyor. Pıtır 
kıtır, pat küt, 

tirik tırak… sesler duymaya başlıyor. 
Ne olduğuna bakmak için kalktığın-
da ne görse beğenirsiniz? Yeni kitapla-
rı açılıyor ve içlerindeki tüm yaratıklar 
dışarı çıkıyor: cinler, denizkızları, pen-
guenler, tavşanlar… Janet geceyi arka-
daşlarıyla geçiriyor ve babası eve dön-
meden de yatağına giriyor. Ertesi sa-
bah, raflarda küçük ayak izleri, küvet-
te minik bir yaldızlı pul, buzdolabın-
da incecik bir tüy ve halının üzerin-
de bir kaplan bıyığı görüyor, ama sahi-
den görüyor. Yaşadıklarımızın bize bı-
raktıklarına ve paylaşılanların izlerine 
dair çok ince bir imgelem. Zaman za-
man, harikalar diyarı’nı mesken tut-
muş Alice’e selam çakmıyor da değil.

Yazarın yarattığı düşsel evrende 
hayal ettiğiniz her şey mümkün. Bu 
da küçükleri çok eğlendireceğe benzi-
yor. “Bu Turtada Biraz Gökyüzü Var” 
uçan bir turtanın hikâyesi. Kahraman-
larımız soğuk bir memlekette yaşayan 
yaşlı bir çift. Yaşlı kadının turta pişi-
rirken baktığı gökyüzü turtanın içi-
ne düşmez mi? Uçan turta kendisini 
pişiren yaşlı çifti uzak diyarlara doğ-
ru yolculuğa çıkarıyor. Yaşlı çift ken-
dilerine yuva belleyecekleri sıcak bir 
memleket arıyorlar bu yolculukta, an-
cak gittikleri memleketlerde “TURTA-
LAR PARK EDEMEZ” diyen bir tabe-
layla karşılaşıyorlar. Kimse inmelerine 
izin vermiyor ve turta soğuyup deni-
ze düşüyor. Turta oldu mu size yüzen 
bir ada! Çok geçmeden, yeşil yaprak-
ları, pembe çiçekleri ve kırmızı elma-
larıyla enfes elma ağaçları büyüyor bu 
adada. Dağ keçisi onlara süt, ördek ise 
yumurta veriyor. Böylece adada mutlu 
mesut yaşıyorlar.

Yağmur Damlalarından Kolye oku-
ma bilmeyen küçüklere yetişkinler ta-
rafından okunabileceği gibi, çocukla-
rın eline alıp kendi başlarına okuması-
na da açık. Sunduğu çoklu anlam kat-
manlarıyla farklı yaş grupları için fark-
lı sözleri var söyleyecek. Yetişkinlere 
de! O yetişkinler değil mi ki 1968 yı-

Gökçe Mine OLGUN

Joan Aiken’in ilk basımı 1969 yılında yapılan Yağmur Damlalarından Kolye adlı öykü kitabı, biraz 
geç de olsa nihayet Türkçede arzı endam ediyor. Kitap ilk basım tarihine yaraşır şekilde 68 ruhuna 
selam çakmayı da ihmal etmiyor.

Her şeyin mümkün 
olduğu bir rüya âlemi
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lında “Kaldırımın altında kumsal var!” sloganıyla yola çı-
kan!.. Kitabın basım tarihinin 1969 olması kesinlikle te-
sadüf değil. “Minderde Oturan Kedi” adlı öykü tam bir 
68 ruhu minyatürü. 

KÜLÜSTÜR OTOBÜS GÖKYÜZÜNE UÇUNCA
Sözünü ettiğimiz bu öykünün kahramanı, Emma Pip-

pin adlı, teyzesiyle birlikte yaşayan küçük bir kız. Emma 
ve teyzesi bir ev alamayacak kadar yoksul oldukları için 
eski bir otobüsün içinde yaşıyorlar. Otobüs beyaz renk-
te yüksek bir duvarın yanında duruyor. Bu duvarın di-
ğer yanında enfes kırmızı elmalar veren yemyeşil bir sürü 
elma ağacı var. Lou Teyze, elma ağaçlarının sahibi olan 
Sir Laxton Superb için çalışıyor. Ancak Lou Teyze’nin bu 
elmalardan kendisi için bir tane bile almaya hakkı yok.

Bir gün, Emma’nın elbisesi artık ona küçük gelme-
ye başlıyor. Bunun üzerine teyzesi elbiseyi Emma’yla bir-
likte yıkayıp askıya asıyor. Çünkü elbise o kadar küçük 
ki eğer çıkarıp yıkarlarsa Emma onu bir daha giyeme-
yebilir. Emma rüzgârda sallanırken yaşlı bir periyle ta-
nışıyor ve peri Emma’ya üç tane elbise armağan ediyor. 
Lou Teyze de elbiselerden birinin kumaşıyla kedileri Sam 
için bir minder dikiyor. Sam minderin üzerinde uyurken 
dilediğiniz dilekler gerçekleşiyor. Emma yemek, oyun-
cak, boya kalemi diliyor, daha büyük şeyler değil. Dile-
diği boya kalemleriyle büyük beyaz duvarın üzerine, du-
varın ardındaki, hiç görmediği o bahçenin resmini yapı-
yor; dünyanın en güzel resmini. Ama bahçenin ve duva-
rın sahibi sinirlenip otobüslerini duvarın önünden başka 
bir yere götürmelerini söylüyor: “Keşke güçlü bir rüzgâr 
sizi ve şu eski külüstür otobüsünüzü gökyüzüne uçur-
sa!” Ve Sir’ün dileği gerçek oluyor. Tam o anda güçlü bir 
rüzgâr Lou Teyze’yi, oto-
büsü ve Emma’yı gök-
yüzüne uçuruyor. Lou 
Teyze ve Emma bulutla-
rın üzerinde yürüyorlar. 
Hem de bir sürü elma bu-
luyorlar, çünkü rüzgâr Sir 
Laxton’ın ağaçlarındaki 
elmaları da savuruyor. O gün-
den sonra, bahçede bir daha 
elma yetişmiyor. Sir Laxton 
Superb ise ne kadar uğraştıy-
sa da Emma’nın duvara yaptı-
ğı resmi silmeyi başaramıyor. 

Yağmur Damlalarından Kolye
Joan Aiken

Resimleyen: Jan Pienkowski
Çeviren: Ada Seyhan

Tudem Yayınları / 88 sayfa
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Kimi zaman etrafımdaki büyükle-
rin neden bahsettiğini anlamıyorum. 
Sadece bununla kalmıyor, bazen oku-
duklarımı da anlamıyorum. Neyse ki 
her şeyi sorabildiğim ve sorularımın 
karşılığında bana kitap veren bir an-
nem var. Ama onun da benim sorula-
rım karşısında şaşırıp kaldığını itiraf 
etmeliyim. Geçen gün bir öykü oku-
muştum ve anneme gidip, “Kurum 
silkelemek ne demek?” diye sordum. 
“Bilmiyor musun?” diye başlamıştı ki, 
ardından, “Sahi nereden bileceksin,” 
dedi. Ve bana soba, soba yakmak, soba 
bacası, baca temizlemek, kurum silke-
lemek üzerine küçük bir seminer ver-
di. O anlatırken, hayatın eskiden ne 
kadar zor olduğunu düşündüm. “Ah 
annecim,” dedim, “eskiden her şey ne 
kadar zormuş.” Annem bugün hâlâ 
aynı zorluğu yaşayan insanlar olduğu-
nu, İstanbul’un ve Türkiye’nin pek çok 
yerinde yaşamın çok zor olduğunu an-
lattı.

Ben sorularımı giderek çoğaltıp, 
bu arada evdeki albümleri de ortalı-
ğa yığmaya başladığım için, annem de 
anlattıkça anlattı. Kimi zaman fotoğ-
raflardan yola çıktı, kimi zaman ken-
di anılarından. İstanbul’da troleybüs 
(elektrikli otobüs) hatları olduğunu, 
annemin Eminönü’nden Topkapı’ya 
giden troleybüsle okula gittiğini o gün 
öğrendim. Çok daha komik bir şey de 
var; troleybüsün elektrik bağlantıları-
na “boynuz” denirmiş ve bu boynuzlar 
zaman zaman –özellikle de– yokuşlar-
da düşermiş. 

Zaman içinde yolculuğa çıkın-
ca annem elime bir kitap tutuşturdu: 
80’lerde Çocuk Olmak. Çocukluğunu 
ve ilk gençliğini 80’lerde geçirmiş ki-
şilerin yazılarından oluşan bir tür anı 
kitabı. Doğrusu, kitabı ilk gördüğüm-
de, ne var yani, 2000’lerde çocuk ol-
mak diye bir şey de var, her tarihte ço-
cuk olmak güzel, 80’ler neden önem-

li olsun ki, diye düşündüm. Doğru-
ca, bana bir şeyler anlatmaktan yoru-
lan annemin yanına gidip, 80’li yıllar 
neden önemli diye sordum. Annem 
derin derin iç çekti, sanırım o sırada 
bir de babama baktı. “Pek çok şey ne-
deniyle,” dedi. “Sana verdiğim kitap-
ta okursun belki, ama ben kısaca an-
latayım: Türkiye tarihinin hem olum-
suz hem de olumlu anlamda değiştiği 
tarihler bu yıllar. Bir yandan pek çok 
insan siyasi görüşü nedeniyle tutuk-
landı ve hapse atıldı, öte yandan aske-
ri yönetimden sonra başa gelen dev-
let adamları Türkiye’nin dışarıya açıl-
masını sağladı. Ve Türkiye’de kolay ko-
lay bulunmayan şeyler gelmeye başla-
dı. Evlere telefon bağlandı, tüp ve yağ 
kuyrukları bitti. Televizyon daha çok 
yayın yapmaya başladı, ailecek seyre-
dilecek yabancı diziler başladı.” 

AZLA YETİNMEK
Bu sefer de ben iç çektim, san-

ki başka bir çağdan bahsediyordu an-
nem, sadece otuz yıl öncesinden de-
ğil. Hafifçe gülümseyip kitabımı ala-
rak annemi düşünceli bir halde bıra-
kıp odama gittim.

Sahiden ne güzelmiş 80’lerde ço-
cuk olmak. Mesela Voltran diye bir ro-
bot varmış, beş aslan zıplayıp havada 
birleşip bir robot oluyormuş, tabii bu 
bir çizgi filmmiş. Çocukların oyna-
mak için çok az oyuncakları olduğu 
için kendileri oyunlar uydururlarmış. 
Halı sahada maç gibi. Yok öyle koca-
man sahalarda değil, evdeki halıda!.. 
Oyuncular da tavla taşından yapılır-
mış (bunu babama soracağım). Genç-
ler Michael Jackson ve Madonna ile 
coşup dans edermiş (eh, bugün bile). 
Anneler akşamüstü Yalan Rüzgârı sey-
redermiş (ve sanırım çocuklarına sü-
rekli, yalan söylemeyin dermiş), ço-
cuklar da uykuya Adile Naşit’le yatar-
mış. 

Okuduğum anıların neredeyse 
hepsinde bir yaratıcılık var. Çocukla-
rın ellerinde az imkân olması belki de 
onları daha yaratıcı yapıyormuş. Azla 
yetinmek zorunda olunca pek çok şe-
yin kıymeti de biliniyormuş sanırım. 
Kitabı elimden bırakamıyorum. Tu-
haf ama çok tanıdığım şeyleri okuyor-
muşum gibi geliyor ve okudukça, anla-
madıklarımı da anlıyorum. Üstelik an-
lıyorum ki, 80’lerde insan hep bir şey 
oluyor, çocuk oluyor, genç oluyor, yaş-
lı oluyor. Çünkü 80’ler önemli. Parti-
lere gitme yaşım gelince gideceğim ilk 
partinin 80’ler partisi olacağını bura-
dan duyuruyorum. Bana kimse engel 
olmasın, yoksa Voltran’ı çağırırım.

80’lerde Çocuk Olmak
Kolektif

Yitik Ülke Yayınları / 344 sayfa

Okuduğu kitapları kendi çocuk penceresinden bizlerle paylaşan İnci Özgür bu ay, 80’lerde Çocuk 
Olmak adlı kitap aracılığıyla başkalarının çocukluklarına uzandı. Bunu gerçekleştirmek için de hem 
kendi zamanında hem de 80’lerde küçük bir yolculuk yaptı.

Keşke 80’lerde büyüseydim!
İnci ÖZGÜRÇocuk (da) yazar cocukyazar@hotmail.com
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Geveze Prensesin Günlüğü, okura büyüme sancıları içindeki bir genç kızın iç dünyasına yakından 
bakma imkânı sunuyor. Gevezeliği abartıp ara ara işin dozunu kaçırsa da, Geveze Prenses kendisiyle, 
bedeniyle, ailesiyle ve arkadaşlarıyla yaşadığı sorunları pembe günlüğünde içten bir dille anlatıyor. 

Büyümek zorlu bir yol. Bu yolda 
ilerleyen genç için de, ona tahammül 
etmek zorunda olan ebeveyn için de. 
Geveze Prenses İlayda, adına büyü-
mek dediğimiz bu yolda sallana sar-
sıla ilerlerken, bize de onun günlüğü-
nü dikizleyerek bu sürece tanıklık et-
mek düşüyor.

Ergenlik döneminin başında, an-
nesiyle, kardeşleriyle, okuluyla, be-
deniyle, aşkıyla, kısacası sahip oldu-
ğu her şeyle kavga eden bir genç kı-
zın dünyasının kapısını aralıyor Geve-
ze Prensesin Günlüğü. Günlük tutma 
fikri Geveze Prenses İlayda’nın aklın-
da, arkadaşı Ece’nin, “Her kızın en iyi 
sırdaşı günlüğüdür,” diye tutturmasıy-
la yer ediyor. Ediyor etmesine de, ko-
lay mı yazmaya başlamak? Alışveriş 
merkezinde o “pesbembe, üstelik de 
kilitli defter” İlayda’ya  göz kırpana ka-
dar belki bu iş ona çok güç görünüyor, 
ama ondan sonra…

Pembe defterin kilidinin açılma-
sıyla İlayda’nın dünyasının kapıları da 
aralanıyor. Bu dünyada en baskın ruh 
hali çatışmadır elbette. Ablalık, genç 
kızlık, acemi âşıklık, öğrencilik, arka-
daşlık… Tüm bu roller arasında şaşı-
rıp kalmış İlayda’nın hayatı da kolay 
değildir hani. Annesi modadan anla-

maz, moda olanı aldırmaz. Ayda hep 
ilgi ister, aklı fikri oyundadır. En yakın 
arkadaşı Ece ise aşk sarhoşudur, gözü 
sevgilisinden başka bir şey görmez. Sı-
nıfa yeni gelen kız Melisa ise tam bir 
baş belasıdır. Bir de bunlara İlayda’nın 
tek aşkı, sınıfın yakışıklısı ve basket-
bol takımının kaptanı Oğuz’un gelgit-
li ruh hali eklenince, işler iyice çığırın-
dan çıkar. 

KURMACA GÜNLÜKLER
Kurmaca günlükler, edebiyatta bir 

anlatım türü olarak yazara pek çok 
olanak sağlıyor. Yazar bu anlatım tü-
rünü tercih ederek, karakterini okura 
daha yakın, tabiri caizse daha gerçek, 
dokunulabilir kılabiliyor. Okurla ki-
tap kahramanı arasındaki perde böy-
lelikle biraz daha inceliyor. Karakter-
lerin iç dünyalarına, olayları algılayış-
larına, maskelerinin ardında saklı ola-
na derinlikli bir bakış fırsatı sunuyor 
bu tarz. Kurmaca günlüklerden söz 
açmışken, ortaokul çağlarımda oku-
duğum ve aklımda yer eden iki kitaba 
değinmeden edemeyeceğim. İlki Re-
şat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu. Bir di-
ğeri de İpek Ongun’un Bir Genç Kızın 
Gizli Defteri. Apayrı hikâyeler anlatsa-
lar da, hayatla didişip duran Feride ile 
kendini arayan Serra utançları, arayış-
ları, yalpalayışlarıyla ete kemiğe bürü-
nen son derece gerçek karakterler. Bu 
gerçekliklerinde, onları kendi kalem-
lerinden, günlüklerinden okumamı-
zın da payı olsa gerek.

Koray Avcı Çakman, bir anlatı 
türü olarak günlüğü seçmesine rağ-
men, günlük türünün sağladığı bu 
olanaklardan yeterince faydalanma-
mış. Çakman’ın kaleminden İlayda’nın 
hikâyesini okurken, yetişkin yaza-
rın gölgesi sayfalardan silinmiyor ne 
yazık ki. Yer yer, İlayda’nın satırları-
nın ardından yazarın öğüt veren sesi-
ni duymak, karakterin gerçekliğini ze-
deliyor. İlayda ergenlik döneminin ti-
pik bir modeli olmaktan öteye geçip 

bir karaktere dönüşemiyor. İlayda’nın 
sürekli aynı sorunlar/sorular çevresin-
de iki ileri bir geri kalem oynatması 
da bu duruma tuz biber ekiyor. Yaza-
rın hikâyenin içinde İlayda’nın günde-
lik yakınmalarını esas alması, Geveze 
Prenses’in arayışlarının bu hengâmede 
boğulup gitmesine neden olmuş. Hal 
böyle olunca da, ne Melisa ile yaşanan 
gerginlik ne Oğuz ile parçalı bulutlu 
seyreden flört denemeleri, ne de evde-
ki anne-kız, ağabey-kardeş çekişmele-
ri bir zemine oturuyor.

Yine de, Koray Avcı Çakman’ın 
sürükleyici anlatımı, kıvrak dili ve 
İlayda’nın gevezeliği kitabı kurtarıyor. 
Birbirinin peşi sıra gelen vukuatların 
yarattığı tempo, Oğuz ile İlayda ara-
sındaki yanıtı hep daha sonraya erte-
lenen seviyor-sevmiyor ikilemi ve ya-
zarın mizahi diliyle eğlencelik bir oku-
maya dönüşüyor.

Ece’nin öğüdü üzerine başladı-
ğı günlük, İlayda’nın hayatında bir 
vazgeçilmeze dönüşüyor. Son say-
fanın verdiği ipucuna bakılırsa, bu 
İlayda’nın son günlüğü olmayacak. Ba-
karsınız İlayda, yeni bir günlükte, bü-
yümek yolunda birkaç adım daha iler-
leyen ruhunu okura biraz daha açar. 
Baksanıza, bu kızın anlatacak daha 
çok hikâyesi var gibi.

“Her kızın en iyi sırdaşı 
günlüğüdür.” Melisa Ceren HASMADEN

Geveze Prensesin Günlüğü 
Koray Avcı Çakman 

Turkuvaz Kitap / 162 sayfa
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“Kapitalizme ölüm / Yeni bir dünya 
doğmak için bekliyor / Kapitalizm cina-
yettir / Kibrin perdesini kaldırın artık / 
Bize Mercedes, nike ve mp3 satıyorsu-
nuz / Gucci, rolex, toys R us / Bizi sakin-
leştirmeye çalışıyorsunuz / ama bu bir 
trajedi / esasında bizi öldürmeye çalışı-
yorsunuz.” Karbon Günlükleri 2015’in 
laytmotifi olan bu rock şarkısını, Lau-
ra ve liseli grubu Edepsiz Melekler her 
çaldığında “ortalık PATLAR.”

Eskiden, on dokuzuncu yüzyıl 
sonu, yirminci yüzyıl başı bilimkur-
gu metinleri, uzak bir gelecekten, bel-
ki hiç gelmeyecek bir gelecekten bah-
seder gibi okunurdu. Sonra yirmin-
ci yüzyılı yaşadık, yirmi birinci yüz-
yıldan on yıl devirdik; ve artık fela-
ket senaryolarını bütün zamanlarda 
(di’li geçmiş, şimdiki ve gelecek za-
man), bütün coğrafyalarda okur ya-
zar hale geldik. Üstelik bunların bilim-
kurgu, tanrı-kurgu falan değil düpe-
düz kapitalizm-kurgu olduğunu da bal 
gibi biliyoruz. 

FELAKET GELİYORUM DER
Karbon Günlükleri 2015 tam da bu-

günün hikâyesi. “Kâr dışında bir amaç 
gütmemek”le ne kadar övünse az kapi-
talist şirketlerin, gezegeni, insanlığı ne 
hale soktuğunu bir de liseli Laura’nın 
gözünden seyredebilir ve gençlere bı-
raktığımız dünyayla övünebiliriz! Ro-
mandan bugüne bakınca henüz bir iki 
eksik var elbette: Su savaşları başlama-
dı daha; bir de Avrupa’nın büyük şe-
hirlerinde iktidarlara, orduya, poli-
se ve elbette kapitalist para babalarına 
isyanlar yok! Karbon Günlükleri’nde 
hepsi var: Polisin, askerin kurşunuy-
la vurulmuş insanlar; efendilerin top-
lantısını basan halk; bir türlü yağma-
yan yağmurlar, içecek su bulunamadı-
ğından çatlayan dudaklar (Afrikalıla-
rın değil, bu kez Londralıların dudak-

ları!); karbon kısıtlaması yüzünden tü-
ketmekten, gezmekten mahrum kal-
mış orta sınıflar, ama hâlâ ordan oraya 
koşturup duran pek muktedir iktidar 
sahipleri, “karbon mafyaları”... Sonra 
aniden, hiç kesilmemecesine yağmaya 
başlayan yağmur. Londra sular altın-
da; ölümler, yağmalar! Dünyayı çöp-
lüğe ve kan gölüne çevirip kendi kapı-
larının önlerini temiz tutanlardan do-
ğanın intikamı mıdır bu; yoksa “alma 
yoksulun ahını çıkar aheste aheste” mi 
demeli? Muhtemelen ikisi de doğru.  

İSYANKÂR, İĞNELEYİCİ, ALAYCI
Facia, karbon salımının yaşanmaz 

kıldığı bir gezegenin doğal ortamıyla 
sınırlı değil. Her şey çözülmekte, çök-
mekte ve çürümekte: uygarlık, toplum, 
aile, okul, iş... İnsanların toplumsal rol 
ve kimlikleri iyice sırıtıyor, her şey iğ-
reti; maskeler yüzlere oturmamakta, 
kostümler dar gelip patlamakta; ne kan 
bağı önemli ne sonradan edinilmiş ha-
yali kimlikler. Kimi zaman pembe göz-
lüklerle bakılmak istenen, ayakta kala-
bilmek için buna muhtaç olunan bir 
gündelik hayatın sırı dökülmüş ayna-
sında, ikiyüzlülüklerden, zavallılıklar-
dan başka bir şey yok. 

Ama iyi bakınca, başka bir görün-
tü seziliyor: Bir yanda kapitalizme, pis 
burjuvalara, çanak yalayıcılarına du-
yulan ezeli, yıkıcı öfke; diğer yanda ıs-
kartaların, döküntülerin, toplumun 
değer vermediklerinin, ortak hiçbir 
şeyleri, aidiyetleri olmayanların arala-
rında kurduğu dayanışma ve bağ; bel-
ki de ölüme giderken uzatılan meçhul 
ellerin tutulması... 

Yetişkinler ve yaşlılar; hayatını-
zın bilançosunu çıkarmak istiyorsanız 
Karbon Günlükleri’ni okuyun, anlaya-
caksınız! Mülkiyet hırsının, kâr tut-
kusunun ve sonsuzca tüketme arzusu-
nun, gezegeni ve üzerindeki canlıları 

ne hale koyduğunu, sorumlu olmadığı 
halde maruz kalan kuşaklardan daha 
iyi kim bilebilir?   

Kitaplar bizi hayata döndürmeye-
cekse bir işe yaramaz. İstanbul’da, Beh-
çet Kemal Çağlar Lisesi’nde kantin fi-
yatlarını protesto eden, idarenin oku-
la polis sokarak dövdürdüğü liselilerin 
sözleri, Laura’nın Karbon Günlükleri 
kadar sahici, umut vaat edici: “Paylaş-
maktan, birliktelikten ve üzerimizdeki 
her otoriteye karşı durmaktan vazgeç-
meyeceğiz. Boyun eğmek, itaat etmek 
için değil, yaşıtlarımızla bilgiyi paylaş-
mak için geldiğimiz okulumuzda, yi-
yeceğimizi de paylaşmak istedik.”

Laura’yı ve günlüğünü seveceksi-
niz. İsyankar, iğneleyici, alaycı, baştan 
aşağı eleştirel genç kuşak, çoktan siste-
me entegre olmuş ya da “sağlıklı bes-
lenme”, “yeşil” derken, ancak “evinin 
önünü süpürebilmeyi” başarmış, onun 
ötesine -hatta en yakınına bile- gözle-
rini çoktan kapatmış 68’li anne baba-
larının konformizmine, ama öncelikle 
de kapitalizme ve onların çanak yala-
yıcılarına başkaldırıyor... 2015’te bile, 
yine rock, yine isyan, yine sokaklar; ne 
güzel, ne umutsuz bir umut!..

Karbon Günlükleri 2015
Saci Lloyd 

Çeviren: Nazan Özcan
Tudem Yayınları / 376 sayfa

Büyü de Gel’de bu ay, yetişkinlere mülkiyet hırsının, kâr tutkusunun ve sonsuzca tüketme arzusunun, 
gezegeni ve üzerindeki canlıları ne hale koyduğunu hatırlatacak, onlara kendilerini aynada 
gösterecek bir roman var: Karbon Günlükleri 2015.

“Pislik kapitalistlere ölüm!”
Işık ERGÜDEN

Büyü de gel!



İyi Kitap  •  Çocuk Kitaplığı  •  Sayı 22  •  Aralık  2010 25



İyi Kitap  •  Gençlik Kitaplığı  •  Sayı 24  •  Şubat  201126

Sema ULUS

Patrick Carman’ın Gece Yarısına On Üç Gün adlı romanı, ölüm ve yaşam üzerine sorular soran, 
şiddeti bol, karanlık bir roman. Ebeveynleri evdeki genç nüfusla ölüm ve ölümsüzlük üzerine sohbet 
etmeye yöneltecek roman, felsefi içeriğine rağmen oldukça sürükleyici.

Ölümsüzlük üzerine 
sorular... 

Gece Yarısına On Üç Gün, bir genç-
lik kitabı. Daha kapağıyla okuruna gi-
zemli bir hikâye vaat eden kitap, geri 
sayımla ilerleyen bölümlere ayrılmış. 
On üç günü gerisin geriye izleyen oku-
ru, her adımda yarattığı heyecan dal-
gasıyla sarsmayı hedefleyen kitap, bir 
ergeni ölümsüzlük meselesiyle baş 
başa bırakıyor.

ÖLÜMSÜZLÜK HEDİYE MİDİR?
Ailesi olmayan ve tüm yaşamını 

koruyucu ailelerin yanında geçiren Ja-
cop, bir gün yeni bir koruyucu ailenin, 
aslında koruyucu bir babanın yanında 
bulur kendini. Bu kez kendisini ger-
çekten de bir yere ait hisseder, mutlu 
olur. Ancak çok geçmeden koruyucu 
babasını kaybeder. Bizim hikâyemiz 
de bu noktada başlar. Gece Yarısına On 
Üç Gün, Jacop adındaki delikanlının 
ölümle karşılaştığı ürkünç anla açılır 
ve aynı meseleyle de sürüp gider aslın-
da. İsimleri Milo ve Oh olan iki arka-
daşının eşliğinde, ölüm ve ölümsüzlü-
ğe ilişkin keşifler yapan Jacop, bir ki-
lisede birkaç rahiple birlikte yaşar; bir 
Katolik okuluna devam eder. Ölümü 
ve yaşamı düşünmek için son derece 
verimli bir alandadır yani. Dolayısıy-
la, kitap boyunca bir dizi ölümsüzlük 
testinden geçen bir grup genç insanın 
ürkütücü “bağımlılığı”yla karşı karşıya 
kalsak da, esas meselemiz hep ölüm-
süzlük etrafında dönen sorular olur: 
Ölümsüzlük bize nasip olmasını dile-
yeceğimiz bir hediye midir? Ölüm, gü-
nün birinde arzulanabilir bir şeye dö-
nüşebilir mi? Ölümsüzlüğü kabul etti-
ğimiz noktada ölüme nasıl bir rol bi-
çeriz?

Yetişkinlerin bile çoğu kez kendi-
lerine sormaktan çekindiği bu sorular, 
Jacop önderliğindeki ergen takımının 
odağına yerleşir; elbette bol aksiyonla 
bir arada. Yoksa okuru için fazla derin 
ve korkutucu bir kitaba dönüşebilirdi 
Gece Yarısına On Üç Gün. Fakat ölme-
yeceğini ve hatta hiçbir koşulda acı da 

çekmeyeceğini bilen genç insanlar için 
bu sorular, oynadıkları tehlikeli şiddet 
oyunlarının yanı sıra gelir, felsefi bir 
araştırma konusu olarak değil.

Yine tüm bunlara rağmen kitabın 
gerilim hattı, bu ölümsüzlük mesele-
si değil. Bu ölümsüzlüğün kaynağında 
yatan sırra erme amacı olur okura say-
faları çevirten. Sonuçta Jacop bu güce 
yaşamının belli bir noktasında sahip 
olmuştur. Koruyucu babasından ken-
disine miras kalan “yok edilemezlik”, 
tam da neyi ifade etmektedir bileme-
yiz. Kitap, en sonunda bu gerçeği ifşa 
edeceği vaadiyle ilerler. Tabii daha en 
başta okurunu bir ceset imgesiyle kar-
şılaştırmış olmasını da pas geçmemeli.

ÖLÜMÜ KANDIRABİLİR MİYİZ?
Ölümü kandırabilir miyiz, ona rö-

tar yaptırabilir miyiz? Jacop, sözüm 
ona on üç gün boyunca (ölümsüzlük 
deneyleri için yıpratıcı derecede kısa 
bir süre değil mi bu?) yaşadıklarının 
ardından esas soruyu sorar: Çok çok 
uzunca bir süre yalnız kalma gücüne 
sahip olunabilir mi? Yaşam tek başı-
na güzel midir, yoksa sevdiklerimiz-
le bir aradayken mi güzeldir? Bildiği-
miz, alıştığımız, sevdiğimiz ve güven-
diğimiz hayatlar, dünyanın kendisi ka-
yıp giderken, ölümsüz olmak ne ma-
naya gelir? Ölümü mü kandırmış olu-
ruz, kendimizi mi?

Aslında bol şiddet içeren karanlık 
bir kitaptan söz ediyoruz. Bir ölüm 
sahnesiyle açılıyor; ölümcül kaza, 
kavga vb. örnekleriyle ilerliyor ve son 
perde de ölümle dans ediyor. Gerilim 
tonunu iyi yakaladığı ve geri sayım 
gibi bir teknikle örüldüğü için oku-
ması kolay, sürükleyici bir kitap. Yanı 
sıra yaşam ve ölüm hakkında sorular 
sordurduğu için de bir meselesi, bir 
sözü var. Fakat yine de biraz dikkat 
gerektiriyor diye düşünüyorum; çocu-
ğunuza önermeden evvel okumanız, 
belki üzerinde biraz düşünmeniz gere-
kebilir. Gerçeküstü bir hikâyeden söz 

ediyor olsak da, gerçekle kurmacanın 
birbirine karıştığı bir dünyada yaşadı-
ğımızı hep hatırlamalı galiba.

Ya da benim gibi fazla korumacı 
bir anneye kulak asmaz, kitabı okuyan 
çocuğunuzla ölüm ve ölümsüzlük üze-
rine, kitaba da atıfta bulunarak güzel 
güzel sohbet edebilirsiniz.  

Gece Yarısına On Üç Gün
Patrick Carman 

Çeviren: Nehir Mavioğlu
İthaki Yayınları / 286 sayfa
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Bir baba, süper kahramanlarla nasıl arkadaş olur? Görünmez bir pireyle neşeli oyunlar oynamak 
mümkün müdür? Elbise askısını vinç niyetine kullanabilir miyiz? Meyve yemek istemeyen çocuk, o 
dakikada meyve yeme şampiyonu olabilir mi? Babba Kitap ilham verici, ufuk açıcı ve çok komik! 

Çocukken çizgi romanlara bayı-
lırdım. En çok da Örümcek Adam ile 
Mandrake’ye. Onlar gibi olmak isti-
yordum. Oldum da nitekim. 

İkiz oğullarım, İsmet Latif ve Kaan 
Cahit, bana sık sık Örümcek Adam 
hakkında sorular sorarlardı. “Nerede 
yaşıyor?” “Kendisiyle nasıl görüşebili-
riz?” “Sen de gazetecisin, o da. Tanış-
mıyor musunuz?” Çocuklarıma, “Ta-
bii ki tanışıyoruz. Örümcek Adam be-
nim çok yakın arkadaşım,” dedim. Beş 
yıldan uzun süre, Örümcek Adam ve 
Süpermen’den çocuklarıma dergi, ti-
şört, mektup, mesaj taşıdım. Bazı ak-
şamlar evi telefonla aradığımda, ço-
cuklarımla aramda şöyle konuşmalar 
geçiyordu: “Baba neredesin, bu akşam 
bize masal anlatmayacak mısın?” “Yav-
rucuğum, şu anda Örümcek Adam’la 
beraberiz…” “O da gelsin bize!” “Ah, 
maalesef gelemez. Biliyorsun, her an 
birilerini kurtarması gerekebilir. Fakat 
dilersen, telefonu vereyim, Örümcek 
Adam’la konuş?” Ve telefonu yanım-
daki arkadaşıma uzatıyordum. O da 
“Merhaba, ben Örümcek Adam,” diye 
lafa giriyordu. Benzer şekilde, yıllar-
ca çocuklarımın kulaklarından çeşitli 
oyuncaklar çıkardım. Mandrake gibi.

Ian Coutts imzalı, Babba Kitap, ba-
balara sihir, oyun, etkinlik, şaka konu-
larında kılavuzluk sunuyor. Çocukla-
rının nazarında süper kahraman ol-
mak isteyen babalar için dört dörtlük 
bir kaynak eser. 

Evde yanardağ inşa etmek, çocuk-
ları görünmez yapmak, gazeteyi pal-
miyeye dönüştürmek, ev halkının zih-
nini okumak, kibrit kutusuna kesik 
parmak yerleştirmek, kola şişesini ha-
vaya uçurmak gibi babalık vecibeleri-
nizi nasıl gerçekleştireceğinizi Babba 
Kitap’tan öğrenebilirsiniz. 

Nietzsche, “İyi bir babası olmayan 
herkes bir tane bulmalı,” demiş. Gelge-
lelim çoğu zaman insan, iyi baba bu-
lamadan bizzat kendisi baba oluverir. 
Bu durumda, iyi baba olmak, önce-

likli meseleye dönüşür. Çocuklarımı-
zı neşelendirmek, sevindirmek en kut-
sal vazifemiz. Hayatın zorlukları, ger-
çeklerin acılığı, geçim derdiyle çocuk-
larımızı hırpalayamayız. Somurtkan, 
öfkeli, bitkin, telaşlı… “Ben sizin için 
çalışıyorum,” gibi teranelerle çocukla-
rına alacaklı zulmü yapan şahsiyetsiz, 
vasıfsız heriflere dönüşemeyiz.

BABA vs İYİ BABA
Dünya vahşi bir yer, tamam. Ka-

ranlık, pasaklı ve tuzaklarla dolu. Evet. 
Fakat çocuklarımızın pırıl pırıl, terte-
miz ve masum dünyasındaki hayata 
katılmayı öğrenmek zorundayız. Ha-
yatın hakiki ve değerli özü; yetişkin-
lerin saçma sapan kurallarla, merha-
metsiz rekabetle, aşağılayıcı korkular-
la örülü evreninde değildir. Yetişkinli-
ğin en bereketli verimi, çocuklarımıza 
masallar anlattığımızda, onlarla oyna-
yıp şakalaştığımızda açığa çıkar. Cid-
diyet ise Oscar Wilde’ın dediği gibi, 
“budalaların sığınağıdır.” 

Yazıya burada ara verip kitapta-
ki atraksiyonlardan birini denedim: 
Askıda Bozuk Para Numarası. Metal 
bir elbise askısı buldum. Çocuklara 
gösterdim. İlgiyle izlemeye koyuldu-
lar. Askının alt kısmını büktüm. 1 li-
rayı uca yerleştirdim. Olmadı. Bozuk-
luğu askıda tutamadım. Penseyle askı-
nın çengelini biraz daha kıvırmayı de-
nedim, onu da beceremedim. Çocuk-
lar epey heyecanlanmışlardı, fakat iş-
ler yolunda gitmedi. “Baba, boyundan 
büyük işlere kalkışıyorsun gene,” tü-
ründen eleştirilere kalkıştılar. (Tam şu 
anda fark ediyorum ki, askıyla uğraşır-
ken bir parmağımı kanatmışım.) Dü-
pedüz çuvallamıştım. “Zımpara olsay-
dı, demirin ucunu düzeltebilirdik,” de-
dim. İsmet Latif, “Zımpara ne?” diye 
sordu. Birden aklıma, sihirbazlık onu-
rumu kurtaracak bir fikir geldi. Askı-
nın ucunu, pensenin önündeki yuvar-
lağa geçirdim. Askıyı sallamaya başla-
dım. “İşte,” dedim, “vincin kancasına 

asılı kalmış bir Harold Lloyd!” 
Fakat evcil pire numarası işe yarı-

yor. Bu numara, namevcut bir pireye 
gerçek muamelesi yapmaya dayanıyor. 
Benim piremin adı Minto. Küçük oğ-
lum pireyi, sürpriz yumurtadan çıkan 
minik kaykayla gezdiriyor.

OLAĞANÜSTÜ MEYVELER
Babba Kitap’ta bile yer almayan bir 

oyundan bahsedeyim size. Övünmek 
gibi olmasın ama kendi icadım. Çocu-
ğunuz portakal, mandalina, muz ya da 
üzüm sevmiyor olabilir. Veya o esnada 
meyve yemek istemiyor diyelim. Man-
dalina dilimlerini bir tabağa koyun. 
Sonra, çocuğu bilek güreşi yapmaya 
davet edin. Başlangıçta çocuğunuzun 
öne geçmesine izin verin. Tam yeni-
lecekken ağzınıza bir dilim mandali-
na atın ve aniden güçlenmiş gibi çocu-
ğun kolunu bükün. Yenilmemek için o 
da mandalina yiyecektir. Heyecanı art-
tırmak için “Yooo, hayır! Sakın man-
dalina yeme!” diye tezahürat yapabi-
lirsiniz. Yediği anda yenilmeye başla-
yın. Maçı kaybetmenize ramak kala 
bir mandalina dilimi daha! Tabakta-
ki meyve bitince maçı vererek oyunu 
sonlandırın. Anneye, çocuğunuzun 
meyve yiyerek nasıl güçlendiğini bir-
likte ballandırarak anlatın. 

“Örümcek Adam benim 
babamın arkadaşı” Murat MENTEŞ

Babba Kitap
Ian Coutts 

Çeviren: Rüstem Baksoy
Domingo Yayınları / 128 sayfa
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Nazan ÖZCAN

Kimsenin istemediği sıradışı çocukların hikâyesi Yaşam Tehlikelidir. Yazar Andy Mulligan sıradana 
kaçabilecek bir yatılı okul hikâyesini, adına sistem denen şeyin çok matah bir şey olmadığını, üstelik 
hayatın çocuklar için de tehlikeli olabileceğini sıradışı bir atmosferde romanlaştırmış.

Sistemin dışarı
tekmelediği haylazlar!

En baştan söyleyeyim: “Ah keşke 
lise ya da ortaokul yıllarımda olsam,” 
diye yana yakıla kendini dövenler pek 
sempatik gelmez şahsıma. Hatta or-
taokul ve lise yıllarının toplamını (ki 
tam yedi yıl eder) “yatılı okul” deni-
len disiplin cenderesinde geçirmiş biri 
olarak, sinir bile olurum. Ha, tabii ki 
hoş yanları vardır yatılı okulun: Pay-
laşmayı, birlikte hareket etmeyi, ar-
kadaşlarını korumayı, koyulan saçma 
kuralları kırmak için hayal gücünü bu-
lutların üzerinde gezdirmeyi, isyankâr 
olmayı, arıza çıkardıktan sonra savun-
ma verirken olayları absürd gösterip 
karşıdaki hocayı suçlar hale getirme-
yi, kendini savunmayı ve tek başına 
ayakta durmayı öğrenirsin. Ama hepsi 
bu kadar. Kötü yemeklerden, disiplin 
delisi hocalardan, çocuk olmanın na-
sıl bir şey olduğunu unutmuş yönetici-
lerden bahsetmeyeceğim bile. Ama en 
çok da bahsetmek istemediğim, hepi-
mizi “aynı” yapmaya çalışan hocalar ve 
“kuraldan çok kuralcı” olan “sistem”. 

Yani yatılı okulda geçen şen şakrak, 
mutlu çocukların ortada fink attığı, 

melek gibi öğretmenlerin olduğu ki-
taplara kanacak değilim. Ve tam da bu 
yüzden Yaşam Tehlikelidir’i “hadi ha-
yırlısı” diyerek okumaya girişiyorum. 
Neyse ki, kitap daha ilk anda ben fark-
lıyım diye bağırmaya başlıyor. Kitap-
ta ilk tanıştığımız karakter olan Sam’in 
şuursuz şaşkınlığı, beni okumaya de-
vam etmeye iten güç oluyor. Hemen 
akabinde Haylazya Erkek Okulu’na gi-
den şişko ve savruk Ruskin’in devreye 
girmesi olayların bildiğimiz gibi git-
meyeceğinin sinyallerini veriyor. En 
şahane an ise okula gitmek için bin-
dikleri trende karşılaştıkları “asinin 
önde gideni ama havalı” Millie’nin or-
taya çıkması. Hem erkek okuluna yaz-
dırılan bir kız olması, hem de daha or-
taokul yaşında olmasına rağmen si-
garasını ve içkisini içen, her tür kura-
lı gram suçluluk duymadan yıkan ka-
rakter olması nedeniyle, okuyacağımız 
şeyin “sistem”in bir parçası olmadığını 
açıkça ortaya koyuyor. Millie’nin tren-
de karşılaştıkları gıcık öğretmenlerin-
den Bayan Hazlitt’in cüzdanını arak-
lamasını, sonra da onun kredi kartıy-
la arkadaşlarına yemek ve içki ısmar-
lamasını, o da yetmezmiş gibi bir de 
kendine kürk ceket almasını içimize 
soğuk sular serpilerek okuyoruz. 

Haylazya’ya ev sahipliği yapan ta-
rihi Ribblestrop Kuleleri’ne vardığı-
mızda ise maceranın daha çok başın-
da olduğumuzu görüyoruz. Bir önce-
ki dönem kundaklanıp yakıldığı için 
yatakhanesinin ve dersliklerinin çatısı 
bile olmayan, yeraltında tünellerin ol-
duğu, o tünellerin bazılarında sessizlik 
yemini etmiş rahiplerin yaşadığı, he-
men yanında bir mezarlığın bulundu-
ğu, ortalıkta sevimli eşeklerin gezindi-
ği tuhaf bir yer! Yani kesinlikle tekin 
bir okul değil! Okulu birazcık anladık-
tan sonra, karakterlerin nasıl olacağı-
nı müdürün bir konuşmasından anlı-
yoruz: “Biz diğer okulların reddettiği 

çocukları alıyoruz.” 
Kahramanlarımız gitgide çeşit-

leniyor ve çeşitlilik baharatların ka-
rışımı gibi nefis bir tat veriyor. Kim-
ler yok ki! Kolombiyalı bir mafya ba-
basının oğlu olan, daha önce defalar-
ca düşmanları tarafından kaçırılmış 
ve o yüzden okulda bildiğimiz ger-
çek bir silah taşıyan ama belaya bu-
laşmamak için uğraşan akıllı Sanchez 
var bir defa. Okulun bulunduğu Ribb-
lestrop Kuleleri’nden Kuzey Kulesi’ni 
okula kiralayan ve kendisi hâlâ Güney 
Kulesi’nde yaşayan, okulun mal sahi-
bi Leydi Vyner’ın şımarık mı şımarık 
torunu Caspar ve müdürün isteğiyle 
Himalayalar’dan okula getirilmiş, el-
lerinden her iş gelen, iyi kalpli ve be-
cerikli yetimler Asilah, Anjoli, Israel, 
Sanjay, Vijay, Podma, Eric… 

KAYBOLMAYI BOŞVER
Ve tabii ki tuhaf yönetim kadrosu: 

Her şeyin iyi tarafından bakan ve ço-
cukları sadece iyi insan olarak yetiştir-
meyi esas marifet olarak gören, disip-
lini sevgiyle sağlayacağını çok iyi bi-
len, sistemin kurallarıyla pek işi olma-
yan, çocuklar iyi bir iş yaptıklarında 
onlarla partiler veren şeker mi şeker 
Müdür Dr. Giles Norcross-Webb daha 
ilk anda insanın kalbini çalıyor. Arka-
sından Yüzbaşı Routon geliyor. O mü-
dürün yardımcısı, eski bir asker, ama 
okuldaki her işten sorumlu. Gerekti-
ğinde çocukların yemeklerini pişiri-
yor, gerektiğinde onlara korumalık ya-
pıyor, gerektiğinde coğrafya dersi için 
çocukların eline birer pusula verip on-
ları geniş ormanlık araziye salıyor. Ta-
mam, çocuklar kayboluyor belki ama 
Routon’un ve müdürün amacı çocuk-
ların gerçekten öğrenmesi, bizim ço-
cuklar gibi ezber yapması değil. Ee bu 
ekibe tabii ki Bayan Worthington’un 
katılması hiç acayip olmuyor. O da ço-
cuklara matematik öğretiyor ama öyle 



didaktik didaktik değil. Kundaklanan 
yatakhane tavanı için projeler yaptırı-
yor mesela; üçgenlerin, dörtgenlerin 
açılarını, aletlerin kaldırma güçlerini, 
neyi hangi açıyla koyarsan dururu ya 
da durmazı gösteriyor. Çocuklar da el-
lerinde kendi yaptıkları çizimler, çe-
kiçlerle çatıyı bayağı onarıyorlar ama 
bu arada matematik de öğreniyorlar. 
Ee bu şahane öğretmenlerin yanına 
bir kötünün katılması da kaçınılmaz 
oluyor: Müdürün “idare ve mali işler” 
için çağırdığı, ama gelir gelmez kendi-
ni “sağlık, güvenlik ve disiplin”den so-
rumlu yapan, çocukları durmadan hi-
zaya sokmaya çalışan, onları birer baş 
belası ve problem olarak gören Bayan 
Hazlitt. 

KEŞFETMEYE BAK
İşte tam da burada anlıyoruz ki, 

burada sistemle alternatifin çatışma-
sı var. “Başka okulların kabul etme-
diği bu çocuklar” sistemin disipliniy-
le birer “cici çocuk”a mı dönüşecekler, 
yoksa “oldukları gibi mi” kalacaklar? 
Yazar Andy Mulligan’ın zekâsı burada 
ortaya çıkıyor ve hem bize hem ken-
dine farklı düşünme yöntemleri oldu-

ğunu, illa da sistemin istediği gibi “cici 
çocuk” olmanın pek de hayırlara vesile 
olmadığını gösterecek bir şekilde iler-
letiyor hikâyeyi. 

Okulu kundaklamaktan kapı kilit-
lerini diş fırçasıyla açmaya kadar her 
türlü “asiliği” yapan Millie’nin arka-
daşlarını “örgütleme”siyle, Ribblestrop 
Kuleleri’nin başka bir gizemi daha or-
taya çıkıyor. Kulelerin altında, İkinci 
Dünya Savaşı sırasında Leydi Vyner’ın 
kocası rahmetli Lord Vyner’ın bir-
kaç arkadaşıyla, dönemin Başbaka-
nı Churchill için “yapay ordu” hazır-
lamaya çalıştıkları bir laboratuar ol-
duğunu öğreniyoruz. Tabii Millie du-
rur mu? Hemen kendini dehlizlere atı-
yor. Ve acayip bir şey keşfediyor. Tabii 
ki gizemi çözmek için herkes seferber 
oluyor olmasına da, meraklı tazelerin 
başına da gelmedik kalmıyor. Neyse ki 
“sistem dışına itilmiş” çocuklar fazla-
sıyla zeki de olayların gizemini çözü-
yorlar. 

Eklemekte yarar var: Bütün bu ha-
rala gürelenin içinde Haylazyalı ço-
cukların nasıl şahane futbol oynayabi-
leceğini, nasıl da bir ekip olabilecekle-
rini görüyoruz. Tamam, ilk maçta ye-

niliyorlar ama çok güzel yeniliyorlar! 
Kısaca, yazar Andy Mulligan, Ya-

şam Tehlikelidir’de anti-kahramanları 
bize sevdirmeye çalışıyor. Sistemin dı-
şına itilenlerin hiç de “kötü olmadık-
larını”, doğru yaklaşım ve sevgiyle bü-
tün çocukların kendi yeteneklerini or-
taya çıkarabildiklerini, sistem deni-
len şeyin pek de matah olmadığını ve 
hayatın büyükler kadar küçükler için 
de “tehlikeli” olabileceğini son dere-
ce gerçekçi ama aynı zamanda mace-
ra dolu bir şekilde anlatıyor. 

Yaşam Tehlikeldir
Andy Mulligan

Çeviren: Zarife Biliz 
Tudem Yayınları / 522 sayfa

Mal Peet’ten futbol, gizem ve Güney Amerika üçgeninde 
geçen sürükleyici iki macera: File Bekçisi ve Penaltı. 
İsimlerine aldanmayın, futboldan çok daha fazlası var!

File Bekçisi’nde dünyanın en 
iyi kalecisi El Gato’nun sıra 
dışı hikâyesinin izini süren 
Paul Faustion, Penaltı’da 
ardında hiçbir iz bırakmadan 
kaybolan futbol dehası 
El Brujito’nun peşinden 
giderken kendini doğaüstü 
olaylar ve bir cinayet 
hikâyesinin ortasında bulur.

“Yalnızca futbol meraklılarına değil, tüm gençlere öneririm bu kitabı okumalarını. 
Sanki ‘başarı’ dediğimiz şeyin anahtarını sunuyor.”

Bilgin Adalı, Cumhuriyet Kitap
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Türkiye’nin sayılı çizerlerinden Hicabi Demirci, 2005’te yayınladığı Şeytan Tırnağı adlı albümünden 
sonra Hico ile karşımızda. Kadın ve şiddet, okutulmayan kız çocukları, insan, çevre gibi temalar 
üzerine çizmeyi tercih eden Demirci’nin karükatürlerinin bu alandaki tektipleşmeyi kırdığı kesin!

Bir gün bir karikatür 
gördüm…

Bir karikatür kitabı ne söyler insa-
na? Elinden alınsa konuşma balonla-
rı, ne kadar bağırabilir bir karikatür? 
Hele hele güldürmek dışında da amaç-
ları varsa… İnsanların yüreklerine do-
kunmak, doksana atılan voleler gibi 
beyinlerdeki ağları temizlemek, kış-
kırtmak, heyecanlandırmak, sarsmak 
ve birlikte sarsılmak istiyorsa… Veri-
li şeylerle yetinmeyip en rağbet görene 
bile kuşkuyla yaklaşıyorsa… 

Hicabi Demirci, üretken bir çizer 
olmasına rağmen, nasıl beceriyor bil-
miyorum, geveze olmamayı başarıyor. 
Evet, bu bir başarı! Çünkü günümüzde 
mümkün olduğunca çok görünmek, 
duyulmak mühim. Bazı koltuklar bu 
sayede doluyor ve boşalıyor. Benzer 
şekilde cüzdanlar da öyle. Oysa o, san-
ki çizip çizip siliyor, en yalın halini bu-
luncaya değin. Yalnız çizmenin değil, 
yırtmanın yahut eksiltmenin de usta-
sı sanki. 

Peki, ama bu nasıl mümkün olu-
yor? Bir sanatçı egosundan bu kadar 
rahat sıyrılabilir mi? Kendini önemse-
meyen sanatçı, başkalarınca da önem-
senmeme tehlikesiyle burun buruna 
gelmez mi? Öyle karışık, öyle muğlak 
bir durum ki, bu ruh durumunu an-
laşılır cümlelere dönüştürmek, ipe un 

sermek kadar zor. Ödül oburu bir çi-
zer halbûki o. Demek ki çizgileri ra-
hat ulaşıyor halka. Mesajları kolay an-
laşılıyor. Üstelik bu çizgiler, bu mesaj-
lar fazlasıyla beğeniliyor olmalı ki se-
çici kurul üyeleri yahut halk iltifatını 
esirgemiyor kendisinden.

Düğüm şurada belki de: Bir çi-
zer, hem mesleğindeki üstatlara hem 
de mesleği dışındaki sıradan kişilere 
aynı mesafede durmayı nasıl başara-
bilir? İki farklı kültürel birikime sahip 
kesimin (belki sınıfın) birleştiği ortak 
bir payda bulduğu söylenebilir, ama bu 
paydayı bulmak, genişletmek her ba-
bayiğidin harcı mı?

DEVRİMCİ BİR EYLEM
Sanırım karikatürlerinin kodsuz, 

şifresiz olmasının büyük payı var bun-
da. Bu şifreye ihtiyaç duymadan, me-
sajını dolandırmadan aktarmanın işçi-
liğini de gazetede edinmiş olmalı. Bel-
ki de fona, Gülten Akın’ın şu dizesini 
koyarak: “Kimselerin vakti yok durup 
ince şeyleri anlamaya.”

Ben ne zaman bir Hicabi Demir-
ci karikatürüne baksam, aklıma hep 
George Orwell’in 1984’ünde geçen 
şu cümle gelir: “Yalan ve hilenin ev-
rensel boyutlara ulaştığı dönemlerde, 
doğruyu söylemek bir devrim eylemi 
olur.” Demek istediğim de tastamam 
bu: Tüm dış etkenlere rağmen, içinde 
bulunduğu koşulların müşkül yanla-
rını yok sayarak, doğru bildiği şeyleri, 
çığırtkanlığa başvurmadan, çizgilerle 
söylemek!.. Ne kadar zor ve ne kadar 
muhteşem bir duruş!

Giderek tektipleşen, sanatçıların 
dahi aynı nakaratı söylemekten sıkıl-
madığı bir ortamda üretiyor o. Eğri 
oturup doğru konuşmak gerekirse, 
kendisinden nadiren bir şeyler talep 
ediliyor. Arz ettiği şey, yani karikatür-
ler, başka türlü ifade edilemeyecek tür-
den. Bir gün suskunluğu seçse, bunun 
farkına varacak kişi sayısı yüz kişiye 
ulaşmaz bile. 

İşte ruh yüceliği denilen şey bura-
da başrolü üstlenir: Her ne kadar an-
laşılmak, kitlelere ulaşmak, sevilmek 
ve sayılmak için yazılsa, çizilse, çekil-
se, söylense de, aslında yalnızca bir 
şey için üretilir sanat nesnesi; içinde-
ki doğruyu bir araç vesilesiyle dışa-
vurmak için! Talep görmese dahi bu 
duygudan asla yılmamak… Ürettik-
leri “ucube” olarak algılansa, ürettik-
lerinin üzerine tükürülse bile bundan 
vazgeçmemek… 

Hicabi Demirci, vitrinde olmasına 
rağmen, kendi olmayı başarabilen na-
dir kişilerden. Üstelik ısrarcı. Gün ge-
liyor bir çocuk kitabında rastlıyoruz 
ismine, gün geliyor bir gazetede, bir 
dergide. Bir bakıyoruz bir film festi-
valinin afişinde adı, bir bakıyoruz bir 
reklam ürünün üzerinde. Ama bir bu-
kalemun gibi davranmıyor hiç. Nere-
de görünürse görünsün, daima kendi-
si olmayı başarıyor. Kendini erken bul-
manın verdiği bir coşkunun, düşünsel 
olarak bir olgunluğa ulaşmanın verdi-
ği erdemin yansıması sanki tüm bun-
lar. Ama sanılmasın ki kendini çoğalt-
mıyor sürekli. Yahut vazgeçmiş arayış-
tan. 40 türlüsünü de bilse, türküsünü 
kendince söylemeyi istemek bu. Tabii 
mümkünse her seferinde daha güzeli-
ni söylemeyi istemek de…

Hico 
Hicabi Demirci
Desen Yayınları 

112 sayfa



Hayatta bazı şeylerin değişmedi-
ğini görmek insana huzur verir. Bir 
Red Kit macerası, okura bu huzuru 
yaşatabilecek şeylerden biridir. Çünkü 
gül yüzlü, yay bacaklı kahramanın bir 
gününe başladığınızda, hapishanede 
sıradan bir gündür ve Avarel kardeş-
ler her zamanki gibi hücrelerinde tü-
nel kazmaktadır. Birlikte bir günü 
bitirdiğinizdeyse, kovboy 
kızıl bir günbatımında, gü-
neşe doğru, ağzında her 
zaman aynı şarkıyla ilerler. 
Her şey olması gerektiği gi-
bidir anlayacağınız.

1946 yılından beri, bir ka-
nunsuzluğu çözdükten sonra 
teşekkür beklemeden terk 
eder kasabayı Red Kit. Ar-
tık yılların hatırı mı, ma-
ceraların akıcılığı mı, ya-
ratıcılığın her evresini gö-
rebileceğimiz muhteşem 
karakterlerin varlığı mı 
bilinmez, en çok oku-
nan çizgi romanlardan 
oldu Red Kit en başından 
beri.

Belçikalı Maurice De Be-
vere ya da bilinen ismiyle 
Morris tarafından yaratıldı 
Red Kit. Her sanatçı gibi o 
da gözünün önündekiler-
den ilham alıyordu. Red 
Kit’i çizerken, sürekli sigara 
içen, yay gibi bacaklı, at gibi dişleri 
olan ve yalnızlıkla ilgili şarkılar söy-
leyen ev sahibesinden esinlenmişti. 
Meşhur kahramanın maceraları ilk 
kez 1946 yılında Spirou isimli dergi-
de yayımlanmaya başladı. Morris’in 
1948 yılında ABD’ye gitmesiyle Red 
Kit iyice renklendi. Hayran olduğu 
“Vahşi Batı”yı gezen Morris, gördük-
lerini çizimlerine de yansıttı. Red Kit’i 
Red Kit yapan bir diğer isim olan Rene 
Goscinny’yle tanışması da bu ülkede 
oldu. Goscinny, Red Kit’in senaryola-
rını yazmaya başladı. Morris, 1967’den 

itibaren, Asteriks’in de yayımlandığı 
Pilote dergisinde çizmeye başladı. Bu 
sayede Red Kit’in ünü tüm dünyaya 
yayıldı ve çizgi filmi yapıldı. Goscinny, 
1977’de ölene kadar Red Kit’in senar-
yolarını yazdı. 

Red Kit’in bir kahraman olarak 
sevilmesinin, öne çıkmasının en 

önemli sebebi, maceralardaki diğer 
karakterlerin de en az Red Kit 

kadar iyi düşünülerek yaratılmış 
olması. Kovboyun 

yalnızlığı diğer 
kahramanlarla 

tamamlanır 
adeta. Batı’nın 

dörtnala en hızlı 
giden atı Düldül. 

Sarsaklığıyla 
tanınan polis 

köpeği Rintintin. 
Anadan doğma 

haydut Joe Dalton 
ve kardeşleri Jack, 

William, Avarel.
Maceraların en 

başat karakterleri 
olarak Red Kit kadar 
olaylara damgalarını 
vururlar. En yaratıcı 
ve ilginç karakterle-
rinden biri de, elin-

de bir mezurayla 
sürekli insan-

ların vücut 
ölçülerini alan 

cenaze levazımatçısıdır. Kasabaya 
suçlular geldiğinde ellerini ovuşturu-

verir, belki 
birkaç kişi ölür de “işlerim açılır” diye 
sevinir. Ama öyle kolay değildir. Sah-
nedeki Red Kit ise suçlular kan dök-
meden yakalanır. 

Red Kit, Teksas’ta kasabasında 
yaşasa da, yeri geldiğinde mağdur-
lara yardım etmek için Düldül ile 
Meksika’dan Kanada’ya, Boston’dan 
San Francisco’ya kadar çeşitli yolcu-
luklar yapar. Onun cazibesini artıran 

da sürekli yolda olma durumudur 
kuşkusuz. Kimi zaman bir senatörün 
verdiği gizli görevle, kimi zaman da 
Başkan Lincoln’ün ricasıyla harekete 
geçer. Kimse görev vermese bile bela 
gelir onu bulur. Sakindir. Ateş orta-
sında bile sakindir. Havaya atılmış beş 
madeni parayı aynı anda ortasından 
vuracak kadar iyi nişancıdır. Ama en 
iyi özelliği, silahını öldürmek için kul-
lanmamasıdır.  

ÜNLÜ ŞAHSİYETLER
Red Kit maceralarının en dikkat çe-

ken özelliklerinden biri de tarihsel ki-
şiliklere yer vermesi. Kanun kaçağı 
Billy the Kid, kadın kovboy Calamity 
Jane, kendi koyduğu kurallarla insan-
ları yargılayan Yargıç Roy Bean ve dün-
yaca ünlü oyuncu Sarah Bernhardt gibi 
isimler Red Kit’in maceralarına konu 
olmuş kişilerden sadece bazıları. 

Bir anlamda Avrupalıların, Ame-
rikan tarihine alaycı bakışını anlatan 
dünyaca ünlü bu kovboy, bugüne ka-
dar 30 dile çevrildi. 2007 yılından beri 
Yapı Kredi Yayınları tarafından ya-
yımlanan Red Kit şimdi yeni boyutuy-
la okur karşısında. Çizgi roman ola-
rak değil de hikâyesiyle öne çıkan ki-
tapların resimli kitap mantığına daha 
uygun olduğunu söylemek mümkün. 
Morris’in İzinde alt başlığını taşıyan 
kitaplar, küçük boyutlarıyla oldukça 
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Neyfel SEMİZ

Öpüyorum Bizoncuğum
Bertrand Ferrier

Çeviren: Orçun Türkay
Yapı Kredi Yayınları / 80 sayfa

1946’dan beri, adaleti sağlar sağlamaz, bir teşekkür beklemeden günbatımına doğru yol alıyor Red 
Kit. Kovboyun efsane olmasında, maceralardaki diğer karakterlerin katkısı göz ardı edilemez. Öyle 
ki çizilen “yalnız kovboy” imajı onlarsız eksik kalır.

Teşekküre gerek
duymayan kahraman

http://www.porttakal.com/haberleri/zaman/
http://www.porttakal.com/haberleri/sarki/
http://www.porttakal.com/haberleri/kanun/
http://www.porttakal.com/haberleri/kanun/
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Timaş Yayınları’nın yirmi beş kitapçıktan oluşan Popüler Tarih dizisi, eleştirel yaklaşımdan uzak 
oluşu nedeniyle müfredatlarda okutulan diğer tarih kitaplarının makûs kaderine ortak olsa da, tarih 
derslerinin can sıkıcılığını, geleneksel kuru anlatımı sarsıyor. 

Yeni bir yılın kapısını araladık ge-
çen ay. Adettendir her gelen yeni yılı 
umutla karşılamak, en azından karşı-
lamaya çalışmak. Peki, yeni yılın se-
vinci, eskiyen yılları hiç akla gelmeksi-
zin, karanlık bir köşede inzivaya itmek 
demek midir? Her ne kadar tarih de-
diğimizde, birbiri ardına ezberlemek 
zorunda olduğumuz isimler ve önemli 
günler akla gelse de, tarih eskiyen her 
bir yılı, ayı, günü kucaklayarak yoluna 
yeni yolcularıyla devam eden dinamik 
bir disiplindir. Ne yazık ki ülkemiz-
de birçok sosyal bilimin çektiği sıkın-
tıyı istisnasız olarak tarih disiplini de 
çekiyor. Ne olduğunu anlamadan içi-
ne düştüğümüz sınav endişesi, kaç so-
ruyu kaç dakikada çözeriz hesaplama-
ları, sayısal bilimleri öğrenci ve ebe-
veynlerin gözdesi haline getirirken, ta-
rih dersleri günden güne dibe doğru 
giden bir yolda ilerliyor!

Tarih, çoğumuzun öğrencilik yılla-
rında korkulu belası olan ezber silsile-
si olmadığı gibi, çocukluğumuzda ha-
yatı yeni yeni tanırken yaşadığımız he-
yecanlar, körebe oyunlarımız, bisiklet 
binerken annelerimizin arkamızdan 
“Aman dikkatli sür düşersin,” diye ba-
ğırdığı sokaklar, dedelerimizin anlat-
tığı hikâyelerdir de aslında. Sayısal bi-
limlerin somutluğu kadar elde tutulur 
olmasa da, insana dair en büyük ce-

vapların içinde olduğu, ezberle değil 
de tadına varılarak bilginin hazzını ya-
şatacak ender bir değerdir.

EZBERCİ MÜFREDAT
Timaş Yayınları’nın Popüler Ta-

rih başlığıyla yayımladığı ve yirmi beş 
kitapçıktan oluşan, okuyucusuna ta-
rihi “işkence” boyutundan çıkarma-
yı hedefleyen dizi, “eğlenerek” öğren-
me anlamında sunmuş olduğu fayday-
la bu yazının konusu oldu. Üç ana baş-
lık altında toplayabileceğimiz dizi, ilk 
on sayısını “Türk-İslam Tarihi” başlı-
ğıyla sunuyor; ikinci grup yine on ki-
tapçıktan oluşuyor ve “Osmanlı Tari-
hi” başlığı altında toplanmış; son ola-
rak da, “Türkiye Cumhuriyeti” başlığı 
altındaki beş kitapçıkla dizi tamamla-
nıyor. Dizinin, içeriği itibariyle, ilköğ-
retim çocuklarını hedeflediğini belirt-
mekte de fayda var.

Sosyal bilimler, sayısal bilimler 
gibi somut öğelerle destekleyebileceği-
miz bir alan olmaktan ziyade, her za-
man şüpheye yer veren bir disiplindir. 
En azından öyle olmalıdır! Bu yüzden-
dir ki tarihin bir bilim olup olmadığı 
tartışması akademi camiası içinde hâlâ 
süregitmektedir. Ne var ki, ülkemiz-
de, şüpheye yer veren tarih anlayışı-
nın müfredatlarda yerini ezberci tutu-
ma bıraktığını da söylemeden edeme-

yiz. Her ulus kendi tarihiyle övünmek 
ister elbette, ancak bu saptırılmış bil-
gi üretmek olduğu takdirde, tarih ide-
olojik sapmadan başka bir şey olmaz. 
Yunanistan lise tarih kitaplarında geç-
tiğimiz yıllara kadar okutulan, “Barbar 
Türkler, sakın onlarla komşuluk yap-
mayın,” gibi, Türkler üzerine olum-
suz ibareler içeren tarih ders kitapla-
rı, yerini daha tarafsız kaynaklara da-
yanarak yazılmış kitaplara bırakmıştır. 
Ancak, çeşitli veçhelerden, bizdeki du-
rum ne yazık ki hâlâ taraflı tarih yazı-
cılığının temsilciliğini elden bırakmı-
yor. Popüler Tarih serisinin nasıl bir ta-
rih yazıcılığı sergilediğine dair bir tar-
tışmanın dikkatinizi çekeceğinizi sanı-
yorum.

KARŞILAŞTIRMALI TARİH
Tarih disiplini içinde Osmanlı 

Tarihi’yle ilgili literatüre hâkimiyetim-
den ötürü, Osmanlı Tarihi’ni anla-
tan kısmın nasıl bir kritik okuma ya-
pılarak ezberci klişeden kaçınılabile-
ceğine ve ideolojinin tarihin ne kadar 
içinde olduğuna ışık tutmaya çalışa-
cağım. Kuruluş dönemini ele alırsak, 
ilk olarak şu aklımızdan çıkmamalı-
dır: Maalesef o dönem kaynak açısın-
dan bir tabula rasa (boş levha) gibi-
dir, yani o dönemden günümüze gel-
miş yazılı kaynak elimizde yok dene-
cek kadar azdır. Bu durumda soru şu 
olmalıdır: Zaman makinesi icat edil-
mediğine göre, biz o zamanın bilgisi-
ne nereden varabiliriz? Bu soru müf-
redat kitaplarında sorulmadığı gibi, 
bu seride de sorulmamış. Üstelik her 
şey çok kesinmiş gibi okuyucuya akta-
rılmış. Müslüman kardeşleriyle savaş-
mayan bir imparatorluk şeklinde gös-
terilen Osmanlı’nın, ancak Müslüman 
kardeşi ihanet ettiği zaman savaşa baş-
vurduğunun altı çizilmiş. Takdirimce, 
bu üzerine düşülmesi gereken birçok 
varsayımdan biridir; arkadan vurmak-
la ve sinsi işbirlikleri yapmakla eleşti-
rilen “Müslüman kardeşler” birer birer 

Tarih müfredatına 
destek geldi! Özgül ÖZDEMİR
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egemenlik altına alınmışlar! İster kabile olsun, ister im-
paratorluk, her topluluk siyasi birliğini korumak ister ve 
bu yolda da her şeyi yapması mümkündür. Bunu “sinsi-
lik” olarak aktarmak, kendi ulusunun tarihini haklı çı-
karmaktır. 

Diğer bir örnekte, yenilgi ile sonuçlanan savaşların 
sonucu nedense çoğu kez istisnasız bir şekilde “soğuk 
hava koşulları” olur; bunca yıldır ezberletilen bu bilgi 
sorgulanmaya açık değil midir sizce? Ankara Savaşı ör-
neğinde, “adaletli olmak amacıyla, Timur’un ordusu ar-
kadan vurulmamıştır,” oysa diğer savaşlarda uygulanan 
“hilal tekniği” bir nevi arkadan vurma değil midir?  İşin 
asıl zevkli kısmı her zaman şüpheyle bakmaktır, yoksa 
takır takır ezberlenen padişah isimleri değil! Son olarak, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihini kuruluş, yükseliş, 
duraklama, gerileme ve çöküş olarak anlatan çizgisel ta-
rih anlayışı, diğer birçok müfredat kitabı gibi, bu seçki-
nin de kaçamadığı bir tarih yazımıdır. “Zirvede Tek Ba-
şına” başlıklı beşinci kitapçık iyidir hoştur da, bu kadar 
zirvede olunan bir dönemde neden Tebriz defalarca el-
den düşmüştür? Ayrıca, “duraklama” olarak adlandırdı-
ğımız dönemlerde de önemli fetihler yapılmıştır. 

Yirmi beş kitapçıktan oluşan Popüler Tarih serisi, 
görsel eklemelerle, harita ve grafiklerle ve her kitapçığın 
sonunda “Osmanlı’da Bunlar Olurken” başlığı altında 
verilen karşılaştırmalı tarih anlatımıyla, tarih dersinin 
can sıkıcılığının vahametini ve geleneksel kuru anlatı-
mı sarsıyor. Müfredatla uyumlu olması açısından, ya-
rışa hazırlanan öğrencilere işe yarar bilgileri keyifli bir 
şekilde aktardığından 
da şüphem yok, ancak 
kritik yaklaşımdan uzak 
oluşu, seriyi müfredat-
larda okutulan diğer tarih 
kitaplarının makûs kade-
rine ortak ediyor! Yeni so-
rular sormak, bir şeylerden 
şüphelenmek insani insan 
yapan en tabii şeylerin ba-
şında gelir. Sormaktan, 
araştırmaktan korkmazsak, 
dört gözle beklediğimiz 
yeni yıllara daha bilinçli ve 
sağlam adımlarla başlamış 
oluruz!

Popüler Tarih Dizisi
Timaş Yayınları
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Mehmet KARTAL

Orman yangınlarında dizini döven, ancak iş akasyayı meşeden ayırmaya gelince çuvallayan bir 
memleketin çocuklarından yeşil kaşifler yetiştirmek için, Türkiye’nin Ağaçları adlı kitaptan daha 
uygun bir başvuru kitabı düşünülemez. 

Türkiye’nin ağaçları genç 
kaşifleri bekliyor!

 Birkaç yıldır, doğayı ele alan, ço-
cuklar ve yetişkinler için yazılmış, bol 
resimli, okuması ve sayfalarını çevir-
mesi zevkli kitapların sayısı arttı. NTV 
Yayınları’nın Doğa ve Çevre dizisini 
en başta anmak lazım. İşin aslı, doğa 
kitaplarına büyükler de çocuklar ka-
dar aç. Doğa deyince aklımıza hâlâ ye-
şil alanlar, parklar ya da piknik yapa-
cak yerler geliyor. Orman yangınların-
da güya ciğerlerimiz yanıyor. Ama me-
şeyi akasyadan ayırabilir miyiz meç-
hul. Doğa, bir merak konusu değil. Ni-
tekim Türkiye flora ve faunasını tanı-
tan, konu hakkında uzmanlık bilgisi-
ne sahip olmayan okuyucuların da ya-
rarlanabileceği, bizlerde merak duy-
gusu uyandıracak kitaplara, belge-
sellere yeni yeni kavuşuyoruz. Gül-
nar Önay’ın kaleme aldığı Türkiye’nin 
Ağaçları, bu eksikliği doldurmaya çalı-
şan, çocuklara yönelik başvuru kitap-
lardan biri.

Gülnar Önay, Türkiye’nin Ağaçla-
rı dışında, benzeri dört kitaba daha 
imza atmış bir gönüllü. Kitabın başın-
da verilen bilgilerden öğrendiğimize 
göre, Bodrum’un bir köyünde yaşıyor 
ve çalışmalarını sürdürüyor. Önay’ın 
ithaf sayfasındaki notu hemen dikka-
tinizi çekecek: “Doğayı tanımayan ve 

dolayısıyla da onu sevmeyen bir top-
lumuz.” Umarım bu satır, her fırsat-
ta Anadolu’nun güzelliklerinden bah-
sedenlerin gözüne çarpar. Şu kadarını 
söyleyeyim, bu güzelliği henüz tanımı-
yoruz. Bizde ağaç dediğinizin gölge-
sinde yatıp uyunur nihayetinde. “Yaş 
kesen baş keser” sözünün sebeb-i hik-
meti de aslında kafiyedir. Dolayısıyla 
Önay şikâyet etmekte çok haklı. 

HAYDİ HAFTA SONU KEŞFE
Türkiye’nin Ağaçları, Genç Kâşifin 

Doğa Rehberi dizisinin ilk kitabı aynı 
zamanda. “Genç kâşif ” ifadesini ve 
dolayısıyla dizinin ismini çok sevdim. 
Çocuklara cesaret verecek, onları bir 
sırt çantasıyla küçük bir hafta sonu 
macerasına teşvik edebilecek bir isim 
bu. Türkiye’nin hâlâ kâşiflere ihtiya-
cı var. Ne gerçek hayatta ne de edebi-
yatta böyle bir tipe sahibiz. Tamamen 
yabancımız olan bir figür kâşif. Ama 
önümüzdeki yıllarda sanırım, dağ tepe 
dolaşan, her mağarayı, her otu merak 
eden, çantası topladığı örneklerle dolu 
genç kâşiflere rastlayacağız. Doğada-
ki güzellikleri ve ihtişamı seyredip al-
gılayabilecek ve deneyimlerini bizler-
le paylaşacak isimler çıkacak. Önay’ın 
kitabının amacı da bu. 

Türkiye’nin Ağaçları’nda tam 45 
ağaç tanıtılmış. Genellikle sol sayfa-
da bilgiler, sağ sayfada da çizimler var. 
Baş tarafta ağaçların tarihi, yaşı, yap-
rakları, yetişme şartları, görünüşlerine 
göre farklılıkları gibi konulara dair ge-
nel bilgi verilmiş. Sonda da yararlı bil-
giler, sözlükçe ve kaynakça bulunu-
yor. Tek tek ağaçlar hakkındaki bilgi-
ler bir örnek değil. Bazı standart bilgi-
lerin yanı sıra (ağaçların ve ait olduk-
ları ailelerin Türkçe ve Latince isimle-
ri), kiminin faydaları anlatılmış, kimi-
nin adının nereden geldiği ya da var-
sa hikâyesi. Bazen de “İlginç Bir Bil-
gi” başlığıyla, şaşırtıcı bilgilerden bah-
sedilmiş, atasözleri aktarılmış. Mese-
la ilk sıradaki zeytin ağacı, tabiatıy-

la geniş bir şekilde işlenmiş. Öte yan-
dan Gümüşi Mimoza beş satırdan iba-
ret. Yazarın Türkiye’de fazla bulunma-
dığını belirttiği Mabet Ağacı ise ilginç 
özellikleri nedeniyle kitapta kendisine 
yer bulmuş. 

Okurlar, sayfaları çevirirken, bil-
medikleri birçok şeyle karşılaşacaklar. 
Bizde adım başı rastlanan söğüt ağacı-
nın Avustralya’da yetişmediğini; oka-
liptüsün 18. yüzyılda Tazmanya’dan 
Avrupa’ya getirildiğini; Giresun adı-
nın “cerasus”, yani “kiraz”dan geldiğini; 
dünya üzerinde 3000 palmiye türü ol-
duğunu; İstanbul’dan Hollanda’ya hedi-
ye olarak gönderilen “Türk fındığı”nı; 
Fransızcada erguvana “Yahuda’nın 
Ağacı” dendiğini (İsa’ya ihanet eden 
Yahuda, rivayete göre kendini erguvan 
ağacına asmış); Bursa Osmangazi’deki 
İnkaya çınarının tam altı asırlık oldu-
ğunu öğreniyoruz mesela. Anadolu’da 
kız çocuk doğduğunda kavak dikildiği-
ni, büyüyüp evlendiğinde de bu ağacın 
kesilip çeyiz parası olarak kullanıldığı-
nı okuyoruz…

Gülnar Önay, rahatlıkla anlaşı-
lan, genç okurları sıkmayacak bir dil 
kullanmış. Tim Davis’in çizimleri 
de cana yakın. Bu güzel dizi umarım 
okurlardan da ilgi görür. Türkiye’nin 
Ağaçları’nı alıp küçük bir geziye çık-
mak ve tanıtılan ağaçları birer birer 
bulmak, görmek, keyifli olacaktır. 

Türkiye’nin Ağaçları 
Gülnar Önay 

Resimleyen: Tim Davis 
Mandolin Yayınları / 96 sayfa
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Cengiz ALKAN

Talat Parman Ergenliğin Yüzleri’nde psikanalizin kavramlarıyla ergene bakıyor; gençleri ve emekli 
ergen ebeveynleri de bu bakışa davet ediyor. Psikanaliz’in teorisinden ziyade yazarın kişisel 
deneyimleri, gözlemleri ve klinik çalışmalarından süzdüğü birikim pedagojik bir işleve sahip.

Cenneti ve cehennemi 
arayış olarak ergenlik

“Çocukluk, biz yaşlandıkça içimiz-
de büyüyen bir yaradır,” demiş Meh-
met Akif. İster güzel geçmiş olsun, is-
terse unutulmak istenen, fark etmez. 
Hemen hemen aynı zamanlarda Fre-
ud, nevrozların kaynağında çocukluk 
deneyimlerinin önemine vurgu ya-
parak psikanalizin temel kavramları-
nı belirginleştiriyordu. Tabii Akif ’ten 
farklı olarak, bastırılmış cinsel güdüle-
re kilit bir önem atfederek.

Çocukluk, hayat boyu peşimizden 
kovalarsa bizi, ergenlik de hayat boyu 
dönüp baktığımız, kişisel destanımızı 
kurduğumuz geçmişimizdir. “Çocuk-
oluş”tan “erişkin-oluş”a geçiş aralığı, 
“olma”nın en yoğun hissedildiği dö-
nemdir ergenlik.

  Ergenliğin Yüzleri Psikiyatr Talat 
Parman’ın, psikanalizi temel alan, er-
genliği sorunsallaştırdığı, çeşitli ta-
rihlerde yaptığı konuşmaların metin-
lerinden oluşuyor. Denebilir ki sırf 
bu haliyle bile pedagojik yönü önem-
li. Hem konuşma için hazırlanmış me-
tinler olduğu, hem de konunun özne-
si, anne baba ve ergenler olduğu için, 
psikanalizin teorisinden ziyade pratiği 
öne çıkıyor. Yazarın kişisel deneyimle-
ri, gözlemleri ve klinik çalışmaların-
dan süzdüğü birikim, bu pedagojik iş-
levi güçlendiriyor.

“Bir emrivaki olarak ergenlik”i an-
lamak için cinselliğe bakmak gerek 
ilk önce: “Cinsel olarak doyum sağla-
mak için ve elbette üremek için öteki 
cinse gereksinim duymak, artık geri-
de bırakıldığı düşünülen ve erken ço-
cukluğun temel duygusu olan ötekine 
bağımlılığı yeniden güncele taşır. Ba-
ğımlılık mı? Elbette hemen reddedi-
lir. Ergen ‘Yine mi bağımlı olacağım, 
kendimi henüz özgür hissetmişken bu 
yeni bağımlılık da nereden çıktı?’ di-
yerek başkaldırır bu duruma.” Bağım-
lılık, vücudu ve ruhu başka bir şey ol-
maya başlayan ergenin korkusudur. 
Özerkliğine bir tehdit olduğu için de-
ğil sadece, ayrılığı da çağrıştırdığı için: 

“Çünkü cinsel ilişki ötekine bağımlılı-
ğı gündeme getirerek hem bağımlılı-
ğı hem ayrılığı çağrıştırır ve hem bir 
büyülenme hem de aynı zamanda bir 
korku hissettirir bireye. Ayrılık kor-
kusu, aslında terk edilme korkusudur; 
ergenlikte yakın ilişkiler kurulmasını 
zorlaştıran temel unsurlardan biridir.”

Yine de risk alınır. Terk edilme 
riski, kaybetme riski ve en uç nokta-
da ölüm riski. Tüm “ebedi ergenler”, 
aldıkları risklerin sonucu olarak di-
ğer ergenlerin odalarındaki duvarla-
rı poster olarak süsleyenlerdir: James 
Dean, Jim Morrison, Boris Vian, Art-
hur Rimbaud… 

RİSK ALMAK...
“Ergen yeni denemeler dolayımı 

ile yeni sınırlar arayışı içindedir. Be-
densel ve ruhsal dönüşümün sağla-
dığı yeni olanaklar ‘deneme’ yaşamak 
adına elbette kullanılacaktır. Bu riskli 
tutumların, eski toplulukların çocuk-
luktan erişkinliğe geçişi vurgulamak 
için kullandıkları geçiş ayinlerine olan 
benzerliği ortadadır. Günümüzde bir-
çok toplumbilimciye göre bu törenler 
yerini gençliğin risk alma eğilimine bı-
rakmıştır.”

Risk almak bir “sabit”in dışına çık-
maktır. Düz bir çizgiden ayrılıp yan 
yollara gitmek, dönüp dolaşıp tekrar 
anayola çıkmak ve tekrar yan yollara 
sapmaktır. Ergen sanki hiç bitmeye-
cekmiş gibi duran bir “yola düşer”. Yol-
da düşünülür. Ve zaman zaman yoldan 
çıkılır. Aylakça bir gezintidir bu. Cen-
neti ve bazen cehennemi arayan bir 
gezinti: “Gezmek birçok özel durum 
dışında somut bir olgu olmaktan çok 
bir ufuktur, bir özlemdir. O nedenle 
düşüncenin gezginliği ergenliğin sı-
radan belirtilerinden biridir. Dürtü 
de nesnesi açısından gezgindir. Nesne 
seçimi nice deneyden ve hatadan son-
ra benliğin sağlamlığına bağlı olarak 
yapılacaktır. Bu seçim narsisistiktir, iyi 
benliğe iyi nesne aranır. Ancak bunun 

kolay bir süreç olduğunu söyleyeme-
yiz. Tutkuyla bağlanılan nesnenin ya-
rattığı şiddetli duygular benliği teme-
linden sarsar. O nedenle erken ergen-
lik aşkları yaralayıcı ve o nedenle hayli 
iz bırakıcıdır.”

Psikanalizin kurucusu daha çok 
yetişkin nevrozlarıyla ilgiliydi, ama 
yüz küsur yıllık bir birikim ergen psi-
kolojisine yabancı kalamazdı. Nitekim 
psikanalizin çeşitli ekollerinin genç-
liğe baktığı vakidir. Aynı zamanda 
İstanbul Psikanaliz Derneği’nin kuru-
cusu da olan Talat Parman, Ergenliğin 
Yüzleri’yle o bakışa dâhil olanlardan 
ve “emekli ergenler”i de bu işe davet 
edenlerden.

Ergenliğin Yüzleri
Talat Parman

Bağlam Yayınları  / 160 sayfa 
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Şimdilerde daha ziyade “House” adlı TV dizisinin sivri dilli doktoru olarak tanınan Hugh Laurie’nin 
doksanlı yıllarda yazdığı ilk romanı “Silah Tüccarı”, geleneksel casusluk öyküleri kalıplarıyla aman 
vermez bir alaycılığı harmanlıyor. 

Casusluk öykülerinde her şeyin tı-
kır tıkır işlemesi bize huzur veriyor 
galiba. Belki de bir şeylerin, hayra ya 
da şerre, dudak uçuklatacak kadar gi-
rift bir şekilde planlanıp da daha ikin-
ci adımda sarpa sarmadığını görmek, 
bazen zaptedilmez görünebilen gün-
lük hayat keşmekeşiyle karşılaştırınca, 
bir tür ferahlık hissi uyandırıyordur 
içimizde. Düşünsenize, büyük bir şaş-
mazlıkla işleyen onca komplo ve karşı-
komplo, neredeyse insanüstü fiziksel 
ve zihinsel beceri gösterileri, inanıl-
maz işleri mümkün kılan ve hatasız iş-
leyen, çok gizli yüksek teknoloji eser-
leri... Tabii bir de her şeyin rayında git-
mesini sağlayan, tam zamanında tam 
yerinde bulunmayı kendine ilke edin-
miş görünen o müthiş istihbarat akı-
şı... Elimize bir casusluk kitabı aldığı-
mızda karşılaşmayı az çok beklediği-
miz şeyler bunlar; bütün o kusursuz 
profesyonellik havasını omuzlarında 
gözünü bile kırpmadan taşıyabilecek 
kadar soğukkanlı ve işbilir karakterler 
de cabası. 

Öte yandan, yazarla aramızda adı 
konmamış bir anlaşmaya uyarmış gibi, 
hiç itiraz etmeden, sorgulamadan bu 
“tıkırındalık şöleni”nin tadını çıkarır-
ken bile, arada bir durup da her şeyin 
kusursuzluğuna bıyık altından gülme-
mek mümkün mü?

Belli ki en azından Hugh Laurie 
için değil. Ünlü aktörün romanına, 
Sherlock Holmes misâli zekâsı ve dost 
düşman ayırt etmeyen küçümsemesiy-
le nam salmış, teşhis sihirbazı televiz-
yon dizisi kahramanı Doktor House’u 
hatırlatan bir alaycılık hâkim çünkü: 
Dalga geçmedik ne bir gelenek bırakı-
yor, ne bir kalıp. Fakat asıl ilginç olanı, 
tüm bu alay etmeler ve laf atmalar ara-
sında yine de bu tür edebiyatta adet ol-
duğu ve beklendiği üzere tıkır tıkır iş-
leyen, bol komplolu ve sürprizli, hat-
ta yer yer gerilimli, “ciddi ciddi bir ca-
susluk öyküsü” de kurmayı başarması. 

Sorguya çekilme, arabayla adam 

takibi, ateşli silahla vurulma, son de-
rece heybetli bir kır malikânesinde ya-
pılan beklenmedik bir “teklif ”... Ya da 
kitabın girişinde tasvir edildiği üzere, 
evin koruması tarafından “kolunuzun 
kıvrılması”… Hiç şüpheniz olmasın, 
Laurie her biri okkalı bir klişe oluştu-
ran bu polisiye durumların hiçbirini 
rahat bırakmıyor, hepsinde de o bildik 
“İngiliz sükûneti”nin başrol oynadığı 
alaycı bir mizahı işe koşuyor; üstelik 
“İngiliz sükûneti” denen klişenin ken-
disiyle de dalga geçmeyi ihmal etme-
den. Sadece casusluk öykülerinin bey-
lik kalıplarıyla değil, anlatım biçimle-
riyle ve dilin muğlâklıklarıyla da epey 
eğleniyor Laurie. Örneğin kahrama-
nımız birini takip etmek için bir taksi 
çevirdiğinde, “Ben de taksiye atladım,” 
diye basitçe belirtiyor mu? Hiç vakit 
kaybetmeden, “Eh, tabii başka bir tak-
siye,” diye ekliyor. “Amatör bir takip-
çi bile takip ettiği kişiyle aynı taksiye 
binmemesi gerektiğini bilir.”

İFLAH OLMAZ BİR KAHRAMAN
Kahramanımız, yani olayları ya-

şamakla ve bize aktarmakla kalma-
yıp, her bir köşesini iğneleyici yorum-
lar, alaycı abartılar ve eğlenceli kü-
çümsemelerle de süsleyen anlatıcımız, 
eski İngiliz Kraliyet Muhafızı Thomas 
Lang. İşleri pek de yolunda gitmeyen, 
sivri dilli, cesur ama kendini boyun-
dan büyük işlerin içinde bulmuş, iyi 
niyetli bir kahraman: Çok para getire-
cek büyük bir suç işleme fırsatıyla kar-
şılaşıyor. Bu fırsatı elinin tersiyle it-
mekle kalmayıp, suçu önlemeye de ça-
lışıyor; sonra da kendisini önce şüphe-
li, sonra da bol katmanlı uluslararası 
bir komplonun “tablonun bütününden 
habersiz piyonu” konumunda buluyor. 

Gelgelelim durum ne kadar kas-
vetli görünürse görünsün, kahrama-
nımız hem kendisiyle hem çevresin-
dekilerle, hem de polisiye öyküler ev-
reninin kanunlarıyla dalga geçme hu-
yundan asla vazgeçmiyor. Sadece kah-

ramanımızın değil, yazarın dilinin de 
temel cazibesi bu zaten: hakikaten de 
Doktor House tiplemesini akla geti-
ren iflah olmazlığı. Laurie’nin bir ya-
zar olarak dilinin sivriliği ve kıvraklı-
ğı, kâh olan biten hakkında yorum ya-
pan, kâh vahim bir kumpasın orta ye-
rinde alakasız görünen bir çağrışıma 
kendini kaptıran anlatım rahatlığı, Si-
lah Tüccarı’nı yarı şaka yarı ciddi, ama 
şakası da ciddisi de tam tesirli bir ca-
susluk öyküsü haline getiriyor.

Hem yazarım
hem alay ederim! Kutlukan KUTLU

Silah Tüccarı
Hugh Laurie

Çeviren: Övgü İçten
İthaki Yayınları / 400 sayfa
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Çocuklarımızın sorunları ortak, bu sorunların çözümlerinde kullanılacak anahtar da üç aşağı beş 
yukarı aynı. Ama olay o anahtarı bulabilmekte! Pedagog Ayşen Oy’un yazdığı Pedagojik Öyküler 
başlıklı dizi, sekiz kitabıyla o anahtarı sunma iddasında. Üstelik hem ebeveynlere hem de çocuklara!

“Deniz ıslaklık hissiyle uyandı. 
Yine olan olmuştu. Son zamanlarda 
geceleri altını ıslatıyordu. Böyle gece-
lerde çarşafını sessizce kendisi değişti-
riyor, sabah da hiçbir şey olmamış gibi 
davranıyordu. Ailesi durumun farkın-
daydı. Anne ve babasının, ‘Bize anlat-
mak istediğin bir şey var mı?’ sorusu-
nu Deniz, ‘Geceleri yatağıma yağmur 
yağıyor,’ diye yanıtladı ve ailesinin yağ-
mur bulutlarının gitmesi için kendisi-
ne yardım etme önerisiyle rahatladı.”

Elbette Deniz yalnız değil. Pedago-
jik Öyküler Dizisi  içinde yer alan Yata-
ğıma Yağmur Yağdı adlı kitap, bu soru-
nu yaşayan çocuklara yalnız olmadık-
ları bilgisini veriyor. Anne babalara da 
sorunu çözmelerinde çocuklarına yar-
dımcı olmaları konusunda yol gösteri-
yor. 

Deniz’in yatağının üzerindeki yağ-
mur bulutlarını kovmak için ailecek 
plan yapılıyor. Ama iş Deniz’de biti-
yor. Planı başarıyla uygulayan Deniz, 
kısa bir süre sonra yatağının üzerinde-
ki yağmur bulutlarından kurtuluyor. 

Pedagojik Öyküler Dizisi hem ai-
lelere hem de çocuklara yönelik sekiz 
kitaplık bir seri. Serinin her bir kitabı 
gece kâbuslarından kardeş kıskançlığı-
na, okul korkusundan marka düşkün-
lüğüne, temizlik alışkanlığından sağ-
lıklı beslenmeye kadar pek çok farklı 

konuda hikâyeler içeriyor. Hikâyelerin 
her biri, çocuklar kadar anne babalara 
da mesajlar içeriyor. Bu anlamda dizi 
“gökten düşen üç elma”nın hakkını ve-
riyor.  Elmaların biri sevimli ufaklığa, 
biri anneye, biri de babaya. 

NE YAPMALI
Pedagog Ayşen Oy, serinin ilk ki-

tabı Ayaklı Şeker Kavanozu’nda, “Ger-
çekleri Saklama Üzerine Bir Hikâye” 
kaleme almış. Hikâye özetle şöyle: 
Can’ın karnı ağrıyor ve en sevdiği ye-
meği yemeden masadan kalkıyor. An-
nesi sofrayı toplarken, şeker kavano-
zunun yerinde olmadığını fark ediyor. 
Kavanozun nerede olduğunu düşü-
nürken, iyi geceler dilemek için Can’ın 
odasına gidiyor. Kavanozu Can’ın ya-
tağının yanında görünce, “Can bu ne?” 
diye soruyor. Can, kavanozun ayakla-
nıp odasına geldiğini, içindekileri de 
yolda dökmüş olabileceğini ileri sürü-
yor. 

Şimdi bir mola verelim. Hep birlik-
te düşünelim. Siz Can’ın annesi olsanız 
ona ne derdiniz? 

“Öyle şey olur mu? Hiç kavanoz 
ayaklanır mı?”

“Şekerleri yedin! Şimdi de bu 
hikâyeyi uyduruyorsun!”

“Bu kadar çok şeker yediğin için 
dişlerin çürüyecek!”

“Yemek yerine şeker yediğin için 
büyüyemeyeceksin!” 

Liste uzayıp gidebilir. Oysa bakın 
Pedagog Ayşen Oy hikâyeye nasıl de-
vam ediyor: “‘Demek bizim şeker ka-
vanozumuz ayaklıymış!’ dedi annesi. 
‘Yürüyen bir kavanozumuz var, öyle 
mi?’”

Pedagojik Öyküler Dizisi, anne 
ve babalara sorunlar karşısında nasıl 
davranmaları gerektiğini söylerken, 
ne yapmamaları gerektiğini de kulak-
larına fısıldıyor. Eğer Can’ın annesi ilk 
akla gelen yanıtlardan birini verseydi 
Can’ın savunma mekanizmalarını ha-
rekete geçirecek ve bu durum onun 
doğruyu görmesini engelleyecekti. 
Oysa annesi hiçbir yorum yapmadan, 
yalnızca sorular sorarak, Can’ın ha-
tasını kendi kendine görmesini sağlı-
yor. Hikâyenin sonunu merak edenler 
için: Kahramanımız annesine doğru-
ları söylemediği için vicdan azabı du-
yuyor ve annesine gerçekleri anlatıp 
ondan özür diliyor. 

Belki gerçek hayatta işler bu kadar 
kolay değil. Sorunlar bir defada çözül-
müyor. Ama anne babalara ömür boyu 
kullanabilecekleri bir anahtar veriyor. 
Çocuklar da bol çizimli bu kitapları 
okurken hem eğleniyor hem de öğre-
niyor. 

Evdeki şeker kavanozu 
ayaklanırsa! Özlem KONUR USTA

Pedagojik Öyküler Dizisi
Ayşen Oy 

Mandolin Yayınları
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Tamamlamak için altmış yıl bo-
yunca çalışılmış bir tablo; uzunlu-
ğu neredeyse dört kilometreyi bu-
luyor. Pedro Mairal, Kayıp Parça’nın 
daha ilk sayfasında böyle bir tablo-
nun hikâyesini anlatacağını duyuru-
yor okura. İnsanı dehşete düşürecek 
bir emek ve sabır. Mairal, romanda asıl 
anlatılacak olanın ne olduğunu da ilk 
sayfada ifade etmekten çekinmiyor: 
Romanın anlatıcısı Miguel (bu tablo-
yu yapan adamın oğlu), birisinin bu 
tabloyu yapmak için altmış yıl uğraş-
tığını söylemenin yanlış anlaşılabile-
ceğini vurguladıktan sonra, bu süre-
de “tablonun baba[sını] oluşturduğu-
nu söyleme[nin]” daha uygun olaca-
ğının altını çizerek başlıyor anlatmaya.

Çocukken geçirdiği ve konuş-
ma yeteneğini yitirmesine neden olan 
kaza, Salvatierra’nın hayatını başka ne-
denlerle de bir hayli etkilemiştir. Onu 
tedavi eden doktor kendisine suluboya 
takımı hediye etmiş, daha da önemlisi, 
babası bütün çocuklarına nasıl yaşa-
maları gerektiğini dikte ederken, onu 
bundan muaf tutmuştur. Böylece pro-
fesyonel olarak ressam olmasa da, re-
sim çizebilmesi için zaman bırakan bir 
masabaşı işinde çalışma şansı yakala-
mıştır. 

Kayıp Parça, adından da anlaşıla-
cağı üzere, ressamın ölümünün ardın-
dan oğlunun bu devasa resimde kayıp 
olduğunu fark ettiği parçayı araması-
nın hikâyesi; ama salt bundan ibaret 
değil. Bu olay örgüsünün yanında, ro-
man sanat-hayat ilişkisi üzerinde de 
düşünmeye yöneltiyor bizi. Aynı za-
manda başkalarının hayatları hakkın-
da neleri bilip bilemediğimizi, yakın-
larımızın hayatlarında bile bizim için 
“kayıp parçalar” olup olmadığını sor-
duruyor.

Kayıp Parça’da olduğu gibi, iyi ede-
biyat yapıtlarının çoğunda farklı an-
lam katmanları bulunur. Yüzeysel bir 
okumayla sadece sürükleyici bir olay 
örgüsünden ibaret sanılabilecek bu 
gibi edebi metinler, biraz dikkatli oku-
yucular için başka sorunları da tartı-
şan zihin açıcı yapıtlardır aynı zaman-
da. Bunlar, karakterlerin psikolojile-
ri, olayın geçtiği toplumun yapısı, ge-
nel insanlık durumları olabileceği gibi, 
edebiyatın kendine özgü sorunları da 
olabilir. Kayıp Parça için de geçerli 
bunların çoğu. Batılıların novella de-
dikleri türden sayılabilecek bu kısacık 
roman oldukça akıcı bir üslupla kale-
me alınmış. Olayın sürükleyiciliği de 
eklenince bir çırpıda okunuyor. 

YALIN BİR ANLATI
Sözünü ettiğim konulara büyük 

laflar etmeden değinip geçiyor anlatı-
cı. Hatta kimi zaman, olayın kendisi 
bir şeyler anlatıyor bize: Tablodaki ka-
yıp parçayı ararken, babasının hayatı-
nın bilmediği “kayıp” bir parçası çıkı-
yor Miguel’in karşısına. Anlatıcı bun-
lar üzerine uzun uzadıya ahkâm ke-
sip hayatla sanat arasındaki yakınlık 
ve uzaklık gibi konuları tartışmak ye-
rine, durumu saptayıp gerisini okura 
bırakıyor.

Roman, bu olağanüstü tablonun 
tasvirleri ve tablonun Miguel’de yarat-
tığı hislerin aktarılmasıyla ilerliyor. Bir 
görsel sanat yapıtında anlamın nerede 
ve nasıl aranacağı gibi konularda farklı 
bakış açıları sunmanın ötesinde, başka 
bir şeyler de anlatılıyor bu sırada. Res-
samın hayatı, dünya görüşü, hayatı na-
sıl algıladığı... Örneğin, Miguel baba-
sının tablosunda bir parçanın kayıp ol-
duğunu tablonun sürekliliğinin kesil-
mesiyle fark ediyor. Tablo rulolardan 

oluşuyor ve birbirini takip eden rulo-
ların bitişme yerleri kesintisiz. Bu ke-
sintisizlik aynı zamanda büyük bir akış 
hissi veriyor. Öyle ki babasının yapıtı-
na “tablo” demenin doğru olmayaca-
ğını, tablo sözcüğünün bir çerçeve-
yi çağrıştırdığını, oysa babasının ya-
pıtında sınırlar bulunmadığını belir-
tiyor kahramanımız. Benzer biçimde, 
ressam da dönüp daha önce yaptığı çi-
zimlerde düzeltme yapmamış, bir şeyi 
değiştirecekse yenisini çizerek bunu 
sağlamış. Bu süreçte babası hakkında 
bilmediği şeyler öğrenirken onu ne-
redeyse hiç tanımamış olduğunu bile 
düşünüyor Miguel. Sonraları “kayıp 
parça”yı nasıl bulacağı konusunda bile 
ona tablo yardımcı oluyor.

Latin Amerika edebiyatının yeni 
isimlerinden biri Pedro Mairal. Kayıp 
Parça yalın ama olağanüstü kurgusuy-
la bu geleneğe pek çok noktadan ekle-
nebilecek bir roman. Büyük bir tablo 
değil belki ama insana, sanata ve ha-
yata dair minik fırça darbeleriyle çizil-
miş esaslı bir resim.

Behçet ÇELİK

Kayıp Parça
Pedro Mairal

Çeviren: Süleyman Doğru
Sel Yayıncılık / 128 sayfa

Casares ve Infante’nin Latin Amerika edebiyatının en özgün seslerinden biri ilan ettikleri bir yazar, 
Pedro Mairal, Kayıp Parça adlı romanıyla Çoğul Kütüphane’nin konuğu bu ay.  Uzunluğu neredeyse 
dört kilometreyi bulan bir tablodan yola çıkan roman, sanat ve hayat hakkında çok şey söylüyor. 

Hayatta ve sanatta
kayıp parça

Çoğul Kütüphane



Bu Hayvanlar Çıldırmış Olmalı!

 
Avcıların elinden kaçan anne tilki ile kızı, bir porsuk 

ailesinin yanına yerleşmişlerdir. ‘Tanışma’nın ardından 
gelen ‘taşınma telaşı’ hikâyesinde, Bay Porsuk ile 

Bayan Tilki’nin evi hepten şenleniyor.
Yoksa siz ormanın en sıra dışı ailesiyle 

hâlâ tanışmadınız mı?




