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İyi Kitap, 2009 yılının Mart ayında başladı yolculuğuna. Önce küçük küçük adımlarla aldı yolunu. İlk
sayılarımızın 16 ya da en fazla 24 sayfa olduğu düşünülürse! Sonra giderek, kendine daha güvenli ve daha
büyük adımlarla yürümeye başladı. Gün oldu 64 sayfaya çıktı. Kitaplardan, bu kitapları yazanlardan, resimleyenlerden, çevirenlerden, yayımlayan yayınevlerinden, eleştirenlerden, tanıtanlardan, kısacası bir kitabın çıkması ve okurun eline ulaşması için emeği geçen herkesten ve okurlarından aldığı destekle başardı
bunu. İyi Kitap’ın amacının, iyi kitaplar okuyan bir nesil yetiştirmek olduğunu, “Ağacın yaşken eğildiğini”,
yola çıkarken de söylemiştik. İşte bu yolda ikinci yaşımızı dolduruyoruz bu ay.
İkinci yaş sayımızı, çocuk ve gençlik edebiyatımızın usta kalemleriyle yaptığımız röportajlarla renklendirelim istedik. Yetmedi, gençlerden oluşan 27 okurumuza “İyi Kitap Nedir?” diye sorduk.
Geçen bu iki yıl içinde 92’si okul öncesi, 377’si çocuk, 142’si gençlik, 111’i başvuru ve 52’si çizgi roman
olmak üzere 744 kitap tanıttık. Toplam 1,5 milyon baskı adediyle, ayrıca e-posta ve
internet aracılığıyla çok sayıda insana ulaştık. Aramıza devamlı olarak yeni
yazarlar kattık. Farklı yayınevlerinin kitaplarına ulaşmaya çalıştık. Bu
dergiye ne kadar çok insan fikirleriyle katkıda
bulunur, dergimizin sayfalarında ne kadar farklı görüş dillendirilirse, hayalini kurduğumuz, insanların farklılıklarıyla özgürce yaşayabileceği o
adil dünyaya, küçücük bir adımla da olsa, biraz daha yaklaşabilirdik sanki. Yolculuk devam ediyor. Sizinle her ay
yeni kitaplar, yeni fikirler
ve yepyeni tatlarla bu sayfalarda buluşmak, daha
nice yaşları birlikte
kutlamak
dileğiyle…

İyi Kitap ailesi adına
Zarife Biliz
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Her şey masallarla
başladı...
Çizgili Pijamalı
Çocuk’ta
Nazi toplama
kamplarını çocuk
gözünden anlatan
John Boyne, Nuh
Arpasuyu Evden
Kaçıyor adlı
yeni romanında,
Pinokyo’yla
paralel bir çağdaş
masal anlatırken,
yaşam ve ölüm
meselelerini de
masaya yatırıyor.
İnsanlık tarihinin gelmiş geçmiş
en korkunç ve en unutulmaz olaylarından birini (Nazi toplama kamplarını ve Yahudilerin buralarda yaşadıklarını), iki çocuğun gözünden anlattığı
Çizgili Pijamalı Çocuk romanıyla tüm
dünyada ses getiren ve tartışmalar yaratan John Boyne, ikinci romanında
bize gizemi katman katman açılan bir
erginleme öyküsü anlatıyor. Nuh Arpasuyu Evden Kaçıyor’da yazar, gene
insanlığın kadim sorunlarından birini, bir çocuğun iç dünyasından yansıtıyor: Hayat nedir, ölüm nedir ve büyümek bu ikisinin arasında nerede durur? Ölüm gerçeğiyle, en değerli varlığının bu dünyadan gidecek olmasıyla baş etmeye çalışan bir çocuğun,
masallardan geçen ve Pinokyo’nun
hikâyesiyle paralel akan büyüme öyküsü, hepimize insan olmanın çaresizliğini ve yüceliğini tek bir solukta anlatıyor.

Çizgili Pijamalı Çocuk kitabını
yazma fikri nasıl doğdu, bahseder
misiniz?
Çizgili Pijamalı Çocuk’un taslağını tam iki buçuk günde, hiç uyumadan
yazdım. Kitabı yazma fikrini esinleyen
gördüğüm şöyle bir sahne oldu: İki çocuk bir çitin üzerinde oturmuş konuşuyordu. Çitin nerede olduğunu biliyordum, bunun kitabın ana teması olacağını biliyordum. Kitabın, orada ne yaptıkları hakkında hiçbir fikirleri olmayan, oranın ne menem bir yer olduğunu anlamaya çalışan, farklı yollardan
benzer deneyimler yaşayan iki oğlan
çocuğu hakkında olacağını biliyordum.
Çizgili Pijamalı Çocuk bir toplama kampında, tel örgünün ayrı taraflarındaki Yahudi çocuk Shmuel ile
kamp komutanının oğlu Bruno arasında geçiyor. Kitabın Amerika’da
yapılan baskısına yazdığınız notta
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şöyle diyorsunuz: “Çizgili Pijamalı
Çocuk’un ortasında yer alan çit gibi
çitler hâlâ mevcut; bunların tamamen kaybolması da imkânsız.” Bunu
biraz açıklayabilir misiniz?
1970’li ve 80’li yıllarda büyümüş
bir İrlandalı olarak, kendi ülkemdeki
ayrılıkların, yani tel örgülerin ve bunların yarattığı şiddetin, yıllar boyunca
Kuzey İrlanda’da ailelerin bu sebeplerle verdiği kayıpların, kurbanların farkında olmamama imkân yoktu. Bugün bu problemler büyük oranda çözüldüyse de, yaşadığım süre boyunca dünyanın çeşitli yerlerinde, Güney
Afrika’da, Kosova’da, Srebrenitsa’da,
Ruanda’da, sözünü ettiğim bu metaforik çitlerin varlığına şahit oldum.
1940’larda yaşanan soykırım belki de
dünyanın gördüğü en insanlık dışı şeydi. Ama bugün, yani altmış yıl sonra,
daha barış dolu bir dünyada yaşamıyoruz. Bruno ile Shmuel’in öyküsün-

den etkilenen genç okurların, mevcut
olduğu her yerde, ellerinden geldiğince bu çitleri yıkma niyetiyle büyümelerini umut ediyorum sanırım.
Kitapta Bruno’nun, aynen Yahudi akranı gibi, etrafında olan biten hakkında hiçbir fikri olmadığını, hiçbir şeyi anlamlandırmadığını görüyoruz. Ancak dokuz yaşında
bir çocuğun (özellikle bir kamp komutanının oğlunun), etrafında olan
bitenden bu kadar habersiz olması
mümkün mü?
Bu bana roman hakkında en
sık yöneltilen sorulardan biri. Ben,
Bruno’nun bu masumiyetinin ve bilgisizliğinin, sadece hikâye açısından yaşamsal olmakla kalmayıp, döneme de
çok uygun olduğunu düşünüyorum.
Aslında bu soru, çok daha kapsamlı bir soruyu imliyor: Milyonlarca insan, tüm dünyanın gözleri önünde, hiç
kimsenin haberi olmaksızın nasıl öldürüldü? Gerçekten, bu nasıl oldu? Savaş bitip kamplar boşaltıldığında, bütün dünya öğrendikleri karşısında şok
oldu. Ama bu yıllardır sürüp giden bir
şeydi. Bugün de dünyanın pek çok yerinde böyle şeyler yaşanıyor ve biz insanlar olarak, toplum olarak, bunun
için ne yapıyoruz? Ayrıca, dokuz yaşında masum bir çocuk olan Bruno’nun,
etrafında olup bitenleri anlaması gerektiği fikri, bizim geçen zaman içinde
ve tarih bilgisiyle edindiğimiz, sonradan kazanılan bir bakışın işareti.
Çizgili Pijamalı Çocuk’un bayağı tartışma yaratabilecek, umutsuz ve buruk bir sonu var: İki arkadaş “banyo” denilen krematoryumlardan birinin önünde kalakalıyor
ve başlarına ne geleceğini tam olarak
bilemeden, kaçınılmaz sonu bekliyorlar. Kitap için başka son da düşündünüz mü?
Hayır, ilk taslaktan kitabın son haline kadar pek çok değişiklik yapmama, bazı karakterlerle oynayıp yeni
sahneler eklememe rağmen, kitabın
son iki bölümü hiç değişmedi. Neredeyse sözcüğü sözcüğüne aynı kaldı.
Başka bir son olabileceğini düşünemiyorum. O zaman kitap bütün anlamını yitirirdi.

Biraz da son kitabınızdan konuşalım. Nuh Arpasuyu Evden Kaçıyor,
evden kaçan bir çocuk hakkında oldukça müphem ilerleyen bir kitap.
Hikâye Pinokyo’nun öyküsüyle paralellikler taşıyor, çocukların yetişkin
dünyasıyla nasıl başa çıktığını kendine eksen alıyor…
Her şey masallarla başladı. O dönem klasik masalları okuyor, bu masallarda yinelenen temalar karşısında büyüleniyordum. Özellikle de zalim üvey anne ya da babası tarafından ormana terk edilen çocuklardan.
Genç okurlar için bir kitap daha yazmak istiyordum, ama kafamda henüz bir fikir yoktu. Masalları okurken, çocukluğumdan beri elime almadığım Pinokyo’yu da okumaya başladım. Gördüğüm şey karşısında şaşırdım; kitabın o kadar tehditkâr oluşu,
Pinokyo’nun hınzırlığı. Kendisi pek de
sevimli bir arkadaş değil. Bu tarz bir
masal dünyası yaratmak istedim.
Çizgili Pijamalı Çocuk’la tarihsel
öneme sahip bir trajedi yazmıştım.
Gene önemli bir konuda yazmak istediğimi biliyordum. Ama bunu yine tarihsel bir trajediye dayanarak yapmak
istemiyordum. Nuh Arpasuyu, tarihsel bir trajediden ziyade, tek bir kişinin trajedisi. Ormana kaçan bu çocuğun ne bulmak istediğini anlamayı arzuladım. Nuh ile Pinokyo’nun hikâyesi
paralel bir şekilde işlemeye başladı ve
hikâye de buradan doğdu.
Nuh’un evi ormanın kenarında ve öykü içinde, Nuh’un bir keresinde ormanda nasıl kaybolup kurtlar tarafından yenmesine ramak kaldığını anlatıyorsunuz. Anlatınızda Grimm’in etkisi açıkça hissediliyor. Bu metni etkileyen belli masallar var mı?
“Hansel ve Gretel” gibi masalları düşündüğünüzde, onlarda beni ilgilendiren şey, o çocukların ormana terk
edilmiş olması. Nuh için tam tersini
yaratmak istedim: O evini terk ederek
ormana girmeyi kendisi tercih ediyor
ve yaşlı adamın oyuncakçı dükkânının
güvenli ortamına ulaşması çok zaman
almıyor. Ayrıca Nuh, sevgi dolu bir
yuvadan geliyor. Öykünün içinde acımasız, kötü bir üvey anne yok. Nuh’un
sonunda eve geri dönmeye karar vermesi de bu yüzden önemli.

İki kitabınızda da ölüm temasını işliyorsunuz. Ama Nuh Arpasuyu
Evden Kaçıyor’da ölüme karşı yaklaşımınız, Çizgili Pijamalı Çocuk’ta
olduğundan çok daha olumlu. Üstelik burada bir son ve bir sonuç var.
Bu tema sizi niçin ilgilendiriyor? Bunun kendi kişisel yaşantınızla bir ilgisi var mı?
Doğrudan benim yaşadığım bir şey
değil. Şanslıyım ki annem ve babam
hâlâ hayatta. Ama Nuh’un yaşlarındayken bir sınıf arkadaşımın böyle bir acı
yaşadığına tanık oldum ve bu beni derinden etkiledi. Bunu yaşayan bir çocuğun öyküsünü anlatmak istedim.
Ama gene de sonunda olumlu bir duygu vermek istedim; evet, böyle şeyler
olur, ama bunun içinde boğulmak zorunda değilsiniz. Hayatta kalabilir, yaşamaya devam edebilirsiniz, demek istedim. Kitabın son bölümünü bilinçli olarak bu tema etrafında tasarladım.
Ayrıca Çizgili Pijamalı Çocuk’ta da son
sahneyi küçük bir zafer olarak görüyorum: Bruno ve Shmuel son sahnede
ölüme giderken el ele tutuşuyorlar.
İki kitabınız da yetişkinler dünyasına tepki veren çocuklarla ilgili.
Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz?
Hem Bruno hem de Nuh küçük olmalarına rağmen kocaman yürekleri
olan, olgun çocuklar. İkisi de zeki ve
dünyaya meraklı gözlerle bakıyor, susturulmak istemiyor. Ben de böyle bir
çocuktum; aynen Bruno gibi. Bunlar
benim gelecekte de yazacağım türde
çocuklar.
Zarife BİLİZ

.
* John Boyne’un yayımlanmış çeşitli
röportajlarından derlenmiştir.

Nuh Arpasuyu Evden Kaçıyor
John Boyne
Resimleyen: Oliver Jeffers
Çeviren: Zarife Biliz
Tudem Yayınları / 216 sayfa
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Çoğul Kütüphane

Behçet ÇELİK

Deliliğin çok katmanlı
dünyası...
İyi Kitap yazarlarından Onat Bahadır, geçtiğimiz günlerde ikinci kitabı Deliliği Beklerken ile
okuyucu karşısına çıktı. Bahadır’ın Lovecraft’ın fantastik ve ürpertici dünyasının izinden gittiği
roman, bu dünyadan bir hikâye okuyacakmışız hissiyle başlasa da, okuyucuyu şaşırtmayı başarıyor.
Yazarın bir metin kurgularken dış
gerçekliğin kurallarına bağlı olması onun işini kolaylaştırır mı, yoksa
zorlaştırır mı? Başka bir deyişle, kaleme aldığı metinde yaşadığımız dünyanın kurallarından, örneğin yerçekimi, canlıların ölümlülüğü, maddelerin
belli bir ısıda yanması gibi zorunluluklardan azade, kurmaca bir evren yaratan yazarın işi daha mı kolaydır?
İlk bakışta, dış gerçekliğin kurallarından, kayıtlarından kurtulan yazarın
dilediğince “at koşturabileceği”, kahramanı kâh uçurup kâh sürükleyebileceği sanılabilir; bunun sonucunda da hayal gücünün sınırları dâhilinde dilediğini yazabileceği… Teknik olarak böyledir, ama yazarın kurgulayacağı metni bu dünyada yaşayan birinin okuyacağını unutmamak gerek. Okuduklarının hayal mahsulü olduğunu baştan
bilmemize karşın, bunları inandırıcı bulmamız gerekir. Buradaki “inandırıcılık” deyimi yanlış anlaşılmasın;
kastettiğim, o metnin içerisinde olup
bitenlerin olabilirliğini yaşadığımız
dünyanın (dış gerçekliğin) ölçütleriyle tartmak değil. Aksine, metnin kendi dünyasının (iç gerçekliğin) içinde
okuduklarımızın bize olabilir gelmesinden söz ediyorum. Bütünüyle gerçekçi bir dil ve anlatımla yazılmış bir
romanda yadırgayacağımız, insanların uçması gibi bir olayı, masalsı ya da
fantastik kurguda yadırgamayız. Bazen sadece bir metnin dili bile bize olmayacak şeylerin olabileceği bir başka
dünyanın, evrenin olabilirliğini hissettirebilir ve başka kurgularda bize tuhaf
gelecek şeyler bu dilin içinde bize olağan görünür.
Baştaki soruya dönersek; dış gerçeklikten kendini özgürleştirerek bir
metin kurgulamak, sanıldığının aksi-

ne, hiç kolay değildir, çünkü yazarın
bu kez olup bitecek olağanüstü şeyleri olağan kabul edeceğimiz bir başka
gerçeklik düzlemi de yaratması gerekir. (Popüler kültür ürünlerinde yazarın işi görece kolaydır; elimize aldığımız popüler kültür ürününden bizi şaşırtmasını, sürüklemesini vs. bekleriz,
ama inandırılmayı beklemeyiz.)
İKİNCİ BİR DÜNYA
Onat Bahadır’ın Deliliği Beklerken adlı romanı, yaşadığımız dünyanın içerisinden bir hikâye okuyacakmışız izlenimi yaratılarak başlıyor.
Gerçi daha ilk sayfalarda, romanın
anlatıcı-kahramanı Kasım’ın, yaşadığı eski evden getirdikleriyle açtığı antikacı dükkânındaki nesneler hakkında yazdıkları (“onları içinde on üç yıl
yaşadığım eski evde bir kere bile gördüğümü hatırlamıyorum”), ikinci bir
dünyanın kapısını açarmış ya da açacakmış gibi görünüyor. Bunlar anlatılırken sözün Kasım’ın çocukken tanık
olduğu büyük bir trajediye kadar gelmesi ve buna bir haftadır aynı tuhaf
rüyayı görmesi eklenince, içine girmekte olduğumuz “ikinci” dünya hakkında iyiden iyiye işkillenmeye başlıyoruz. Tanık olduğu trajedinin ruhsal
bir travma bırakıp bırakmadığı sorusu
zihnimizi kurcalarken, Kasım’ın yaşadıkları da hızla bizim dünyamızın sınırlarının dışına çıkıyor. Daha net söylemek gerekirse, roman fantastik bir
metin halini alıyor.
Kasım’ın anlattıklarının, dış gerçekliğin kurallarını ölçüt aldığımızda,
“inanılacak” şeyler olmaktan çıkmasına rağmen, neler olup bittiği konusundaki ikircikli tutumumuz sürüyor;
“Fantastik bir roman bu,” deyip çıkmak mümkün olmuyor işin içinden.
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Romanın adının da etkisiyle beklenen
deliliğin gelip gelmediği sorusu yerini koruyor. Öte yandan, Kasım’ın başına gelenler akıl almaz bir hal alıp iyiden iyiye çetrefilleştiğinde bile, metnin (kurgulanan dünyanın) iç mantığındaki tutarlılık zedelenmiyor. İkinci dünyadayken kendimizi birdenbire üçüncü bir dünyada bulduğumuzda bile…
Onat Bahadır’ın okurun merak
duygusunu sürekli tetikte tuttuğunu
eklemek lazım. Neler olduğunu anlama isteğimiz hep diri kalırken, kafamızdaki sorulara yanıt olacağını düşündüğümüz gelişmelerin her seferinde yeni sorular doğurmasıyla merakımız daha da artıyor. Bu kurgu romana sürükleyicilik katıyor, ama Deliliği Beklerken’in asıl özelliği, okuru romanın sonuna kadar kararsız bırakıyor olması. Okuduğumuz metnin fantastik bir metin olup olmadığı sorusuna, romanın sonuna kadar yanıt bulamıyoruz. Romanı bitirdiğimizde de ilk
işimiz metnin bazı kritik noktalarına
dönüp bakmak oluyor. Son kararı ise
kitabı okuduktan sonra tabii ki size bırakıyorum.
Onat Bahadır
Deliliği Beklerken
Everest Yayınları / 160 sayfa
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Haydi saklambaç
oynamaya…

Özlem KONUR USTA

Yaprak Moralı’nın Kimsecikler Yok mu adlı kitabı, çocukluğun unutulmaz oyunu saklambacın
heyecanına davet ediyor sizi ve küçük yavrunuzu. Hem de sırf okuyarak değil, resimlerine bakarak
da bir saklambaç ziyafeti çekiyorsunuz birlikte. Hadi, saklanmayan ebe, sobe.
Babaannemin oturduğu apartman
kocaman bir bahçenin içindeydi. Bu
bahçe babaanneme yaptığımız zorunlu ziyaretlerde vazgeçilmez oyun alanımızdı. Zorunlu dediysem, bunlar
tatsız değil, neşeli ziyaretlerdi. O koca
bahçede neler neler oynardık! Sek sek,
çin çan, elim sende, yakantop…
En çok da saklambaç oynardık. Yemek saatlerine bile aldırmadan, hava
kararana kadar doyamazdık oyuna.
“Hadi yemeğe,” diye seslenmekten yorulan zavallı babaannem, en sonunda,
üzerine yoğurt sürdüğü ekmekleri elimize verirdi. Kısacık bir moladan sonra yeniden oyuna koşardık.
Kimi zaman bahçenin duvarı kimi
zaman da apartmanın kuytusu saklardı bizi ebeden. “Saklanmayan ebe,”
sesini duyunca, görülme korkusuyla
birlikte hissedilen sobeleme heyecanı her defasında yeniden oynama isteği uyandırırdı. Bir defa daha, bir defa
daha…
Yaprak Moralı’nın Kimsecikler Yok
mu adlı kitabı o heyecanı hatırlattı
bana. Hatırlattı demek hafif kalıyor aslında. Kitabı okurken bir de baktım ki
kitabın kahramanlarından biri olmuşum. Tırtılı, fareyi, arıcığı, salyangozu
kitabın sayfaları arasında aramaya koyulmuşum.

Hikâyemiz eğlenceli bir pijama
partisiyle başlıyor. Aya ve kardeşi Tan,
en sevdikleri arkadaşları Kitapobur
Fare, Çalışkan Arı, yemeğe karşı büyük bir zaafı olan Tırtıl (ben şahidim
gerçekten de zaafı var, onu her sayfada elinde bir başka meyveyi ısırırken
görüyoruz), Uykucu Salyangoz ile Konuşkan Baykuş’u evlerine davet ederler. Bol kahkahalı bir gecenin sonunda uykuya dalarlar. Sabah olduğunda
Tan ve Aya sevimli arkadaşlarının yatakta olmadığını fark ederler ve onları
aramaya koyulurlar. Kendi odalarının
ardından banyo, koridor, yatak odası, salon ve mutfağın her yanını ararlar. Ama bir türlü arkadaşlarını bulamazlar. Tan ve Aya’nın hınzır arkadaşları her defasında saklanmayı başarır.
BİR HİKÂYEYİ PAYLAŞMAK
Tan, Aya ve beş sevimli arkadaşı
arasındaki saklambaç oyunu, okuyucuyu da kendine çekerek sayfalar boyunca sürüyor. Aslında bu kitapta sözden çok resim öne çıkıyor. Öyle ki, kitabı okumayı bir kenara bırakıp siz de
bu sevimli dostları aramaya koyuluyorsunuz. Kimsecikler Yok mu, kitaplarla yeni tanışan miniklerin kitapokur dostluğunu kalıcı kılmak için etkili bir araç.

Kitabın sonlarına doğru hikâye biraz uzamış da olsa, Kimsecikler Yok mu
övgüyü hak ediyor. Yaprak Moralı, resim yeteneğini kullanarak çocukların
en sevdiği oyunu kitap sayfalarına taşımış. Doğrusu, okul öncesi çocukları için hem okuma kitabı hem de bir
oyun aracı yaratmış.
Bir de not: Can Yayınları, çocuk kitaplarının en başında, “Birlikte Okuyalım” başlığıyla sıcacık bir uyarıda
bulunuyor. Çocuklar, iki yaş civarlarında, birlikte bir şeyler yapma isteğinin de etkisiyle, ellerine aldıkları kitaplarla anne ve babalarının etrafında, “Oku,” diye pervane oluyorlar. Üç
yaşa doğru çocuktaki bu istek giderek
azalıyor. Artık kendi kendine oyun oynamayı bilen, hayal gücünü daha etkin
olarak kullanabilen çocuk, bebeğini
ya da arabasını önüne alıp tek başına
oyun oynayabiliyor. Can Yayınları’nın
“Birlikte Okuyalım” uyarısı, her seferinde beni silkeleyip kendime getiriyor. Günlük yaşamın koşuşturmacası içinde birçok anne-baba, çocuğunu
günde yalnızca bir-iki saat görebiliyor.
Bu değerli zamanı ne kadar kaliteli geçireceğimiz tamamen bize kalmış. Zamanı kaliteli geçirmenin en güzel yollarından biri de onunla bir hikâyeyi
paylaşmak olmalı. Bu güzel uyarı için
Can Yayınları’na teşekkürler…
Kimsecikler Yok mu?
Yaprak Moralı
Can Çocuk Yayınları
36 sayfa
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Hayatın neler getireceğini
kim bilebilir!..

Zarife BİLİZ

Feridun Oral’ın nefis bir hayalhanenin ürünü olan Pirinç Lapası ve Küçük Ejderha adlı kitabının,
hem resimleriyle hem öyküsüyle hepimize söyleyecek çok lafı var. Bir ilk okuma kitabı insana hayatı
öğretebilir mi demeyin. Geleceğin kitap kurtlarını yaratacak tohumlar böyle kitaplarda saklı.

Kitapları seven, hayatı boyunca kitaplarla ilişkisini sürdüren hemen herkes hatırlar sanırım okumayı ilk öğrendiği zamanın heyecanını. İlk kitabını. O güne dek sadece resimleriyle anlam taşıyan sayfalar, harf dediğimiz o kargacık burgacık simgelerin
önümüzde geniş bir evreni açmasıyla,
başka bir mana kazanıvermiştir çünkü. Evrenimiz genişlemiştir; önce yavaş yavaş, sonra zaman ilerledikçe hızla açılmıştır başka âlemler, başka insanların iç dünyaları önümüzde.
CİN ALİ’DEN BUGÜNE
Okumanın o geniş evreni benim
kuşağım için Cin Ali serisiyle açılmıştır mesela. Küçük boyutlu, üç beş sayfalık, baskısı da kâğıdı da gerçekten
mütevazı nitelikteki bu çöp-adamın
basit maceraları, hecelerin peşindeki
serüvenin ilk adımlarını oluşturmuştur. Ucuzdu Cin Ali kitapları. Bir ilkokul çocuğunun mütevazı harçlığıyla alabileceği denli ucuz. Sonra, daha
pahalı, büyük boy, baskısı da kâğıdı da
daha nitelikli Ayşegül serisi vardı. Onlar anne-babayla birlikte, arada bir alınırdı belki. Vardır elbette 70’li kuşağın
hatırladığı başka ilk okuma kitapları.
Niyeyse benim hafızamda en çok bunlar yer etmiş.
Bugün çocuklar daha varsıl bir or-
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tamda büyüyor, her anlamda. İlk okuma kitaplarının sayısı da, görsel ve
içerik kalitesi de arttı. Kitap raflarında çocukların iştahını kabartacak envai çeşit ilk okuma kitabı var. Desenler, renkler, tasarım gerçekten biz büyükleri bile heyecanlandırır nitelikte.
Feridun Oral’ın yazıp resimlediği
Pirinç Lapası ve Küçük Ejderha kitabını elime aldığımda, işte böyle bir heyecan hissettim ve düşündüm; okumayı
yeni öğrenen bir çocuğu, kitap denilen
o büyülü dünyanın içine çekmek için
hangi özellikleri taşıması gerekir bir
ilk okuma kitabının diye.
Çocukluğun hayallerle bezeli o büyülü dünyasından dışarı ilk adımlarını
atan küçük insan için görselliğin, kitabın resimlerinin önemi inkâr edilemez. Öncelikle resimleriyle sihirli bir
dünyanın kapısını açmalı ki kitap, çocuk, adına okuma denen ve henüz zorlandığı bu şifre çözme işine girişmek
için bir arzu hissetsin. Yılmasın. Sonra tabii ki anlatılan hikâyenin çocuğun
dünyasında bir yankı bulması, aynı
merak duygusunun devam etmesini
sağlaması gerekiyor. Mümkünse yüzüne hafif bir gülücük kondurması. Belki
daha da önemlisi, anlatının kahramanını çocuğa yakın hissettirmesi.
KEŞFETMENİN TADI
Feridun Oral’ın, pirinç-obur bir ejderha ailesini anlattığı kitabı işte bu
özelliklerin hepsini taşıyor. Küçük ejderhanın, “Yarın doğum günüm, artık büyüdüm. Pirinç lapası yemek istemiyorum. Değişik bir şey yemek istiyorum!” sözleriyle başlayan anlatısı,
çocukların büyüme macerasındaki ilk
cüretkâr adımlarını çok güzel betimliyor. Küçük ejderha büyüme ve yeni
şeyler keşfetme arzusuyla çıktığı yolculukta tek başına yol alıyor. Evet, arada bayağı bir “başarısızlık” yaşasa da,
bunlardan yılmıyor. Daha doğrusu,
bunları bir “başarısızlık” olarak görmeyip, keşfin tadını çıkarıyor. Yolcu-

luğun sonunda tüm bu “başarısızlıkları” bir kazanca dönüştürmeyi de başarıyor üstelik.
NEYE NİYET, NEYE KISMET!
Küçük ejderhanın alttan alta verdiği en önemli ders belki de, “hayatla kavga etmeyip” ona bir çocuğun tarafsız, anlamaya çalışan gözleriyle bakarsanız, her tecrübeden bir kazanımla, hatta yeni dostlarla çıkabileceğiniz.
Yeter ki, karşılaştığınız zorlukları, size
başka insanların, hayatın kasıtlı kötülükleri olarak değil, yeni şeyler öğrenme fırsatı olarak görün. Onları bir
cenk meydanının savaşçıları, kendinizi de güdümlü bir mermi olarak görmek yerine, size bir şeyler öğretebilecek olası dostlar olarak algılama cesaretine sahip olun.
Çünkü Küçük Ejderha tam da böyle yapıyor. Önce yemeyi, tadına bakıp
yeni yiyecekler arayışında birer araç
olarak kullanmayı düşündüğü hayvanlar ondan kaçıp saklanmayı başarınca, hiç kızmıyor, yoluna devam ediyor, üstelik “dönüş yolculuğunda” onlarla dost bile oluyor. O hayvancıkların
yediği sebzeler, meyveler de, hiç hesapta yokken, menüsüne ekleniveriyor.
“Neye niyet, neye kısmet,” diye buna
dense gerek. Hayatın insana neler getireceğini kim bilebilir!.. Küçük Ejderha bunu hepimize çok güzel anlatıyor.
Pirinç Lapası ve Küçük Ejderha
Feridun Oral
Yapı Kredi Yayınlar / 40 sayfa
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Ayşegül bizim
mahalleden değil!

Irmak ZİLELİ

Yapı Kredi Yayınları, Türkçeye kazandırıldığı ilk yıl olan 1954’ten tam elli sene sonra tekrar
yayımladı Ayşegül serisini. Küçük kahramanımız o günden bu yana hiç değişmemiş. Çocukluğu
Ayşegül’le geçmiş olanlar; haydi, küçük yavrunuzla birlikte nostalji yapmaya!
Bir çocukluk arkadaşım vardı, ismi
Ayşegül’dü. Annesi annemin kuşağındandı, kızına bu ismi çocukluğunda birlikte büyüdüğü Ayşegül kitapları
nedeniyle koyduğunu söylemişti. O kitaplar, o kadar etkili olmuş, iz bırakmış
demek ki! Saygıyla karşılamış, arkadaşıma bir başka gözle bakar olmuştum.
Hayal meyal hatırlıyordum Ayşegül
kitaplarını. Sanırım benim kuşağımda bu denli etkisi olmadı. Ya da benim
mahalleme uğramadı Ayşegül, kim bilir! Bana çoğunlukla Can Yayınları’nın
kırmızı kalpli çocuk kitapları alınırdı.
Pal Sokağı Çocukları, Okumak İstiyorum, ben de en çok iz bırakanlar. Şimdi düşünüyorum da, Ayşegül ile benim
kitaplarım arasında hiçbir ilişki yok.
Pal Sokağı Çocukları, zengin-yoksul
ayrımını en keskin biçimde gösteren;
arkadaşlık ve dayanışma duygularını
acıtıcı yollarla da olsa öğreten bir kitaptı. Okumak İstiyorum da öyle. Yoksul bir köylü çocuğunun okuma isteğini ama parasızlıktan dolayı okula gidemeyişini anlatıyordu. Düşünüyorum
da, çocuğun ismi Cubao’ydu; Çinliydi. Kimse, biz çocuklar onu sevelim
diye adını Türkçeleştirmeye kalkmamıştı. Keza, Pal Sokağı Çocukları’nın
Nemeçek’i de öyle... Şu yaşıma geldim,
bu ismi tüm zorluğuna rağmen unutamadım.
Ayşegül’le büyümedim, ama Yapı
Kredi Yayınları’nın aradan 50 yıl geçtikten sonra yeniden yayımladığı seriyi, İyi Kitap’a yazmak için okuma
fırsatım oldu. Tuhaf şey, resimlerde
gördüğüm Ayşegül gönlümdeki hiçbir
teli kıpırdatmadı. Üstü başı temiz pak,
saçı başı her zaman düzgün toplanmış, âdeta Barbie bebeklerinin çocukluğu... Bu küçük kıza haksızlık etmek
istemiyorum, ama bizim mahalleden
olmadığı kesin Ayşegül’ün; adı istediği kadar Türkçe olsun. Evet, Ayşegül
hepimiz gibi kardeşiyle kavga eden,
sonra bundan pişmanlık duyan, annesine sürprizler hazırlayan, okula giden,
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arkadaşlarıyla oyun oynayan bir çocuk,
ama yine de olmayan, bir türlü yerli yerine oturmayan bir şey var onda. Bu
şeyin ne olduğunu, serinin Amerika’ya
Vapurla Yolculuk kitabını okuyunca
anladım. Ayşegül, yanında mürebbiyesiyle, büyük mü büyük bir geminin
içinde, sevimli köpeğiyle birlikte yaz
tatili için Amerika’ya gidiyor bu kitapta. Size Ayşegül’ün bizim mahalleden olmadığını söylemiştim değil mi?
Ülkemizden Amerika’ya gemiyle gidiş
var mı, bilmiyorum. Varsa da, kaç aile,
çocuğunu başında bir mürebbiyeyle
Amerika’ya gönderiyordur acaba?
DÜNDEN BUGÜNE
Bu kitaptan sonra, ötekilere daha
dikkatli baktım. Ana hikâye bize o
kadar yabancı olmasa da, ayrıntıları
incelediğimde ortaya çıkan resim beni
yanıltmadı. Ayşegül (hadi söyleyelim
asıl adı, Martine), bahçeli iki katlı bir
evde yaşayan, dış görünüşü, giyimi ve
yaşam tarzıyla tipik bir Amerikalı ailenin küçük kızı. “Ne sakıncası var,”
diyeceksiniz. Bir sakıncası yok elbette,
ama bu durumu değerlendirmek için,
Ayşegül kitaplarının Türkiye’de ilk kez
yayımlandığı yıllara bir bakmak gerek. Belçika kökenli bu hikâye kitabı
ve kahramanı, ülkemize 1954 yılında
giriş yapmış. Bu yıllar, artık hepimizin
bildiği gibi, yalnız Türkiye’de değil tüm
dünyada Amerika’nın yükselen yıldız
olduğu; sosyal, ekonomik ve kültürel
yapısıyla örnek olarak sunulduğu yıllar. Öyleyse Martine’nin (nam-ı diğer

Ayşegül’ün yani) Avrupalı olmasına
rağmen bir Amerikalı gibi yaşamasında yadırganacak bir şey yok. İsim
değiştirip (ama kimlik değiştirmeden)
Türkiye’ye girmesinde de...
Peki, Ayşegül anne ve babalarımızın üzerinde neden bu denli etkili oldu? Bunu anlamak için sanıyorum
Türkiye’de o yıllardaki çocuk kitapları
yayıncılığının durumuna bir bakmak
gerekir. Acaba Ayşegül nasıl bir yenilik kattı yaşamlarına? Başka alternatifler var mıydı? En azından bugünkü
kadar zengin bir çeşitliliğe sahip miydi çocuk kitapları? Sanıyorum değildi.
Öyleyse, Ayşegül’ün onların hayatında bir boşluğu doldurduğunu, bu
nedenle de iz bıraktığını söylemek
mümkün. Peki, bugünün çocuklarının
hayatında böyle bir boşluk var mı? Artık ülkemizde, yerli-yabancı çocuk kitaplarındaki artış bir yana, bu çeşitliliğin içinden ailelerin seçim yapabilmesine yardımcı olacak bir çocuk kitapları dergisi bile var. Bu da tek başına seçim yapmanın zorluğunun, dolayısıyla
çocuk yayıncılığının ne denli geliştiğinin bir kanıtı olmalı.
Arkadaşım Ayşegül’e sevgimi, annesinin ona bu ismi vermesindeki naifliğe saygımı koruyorum, ama galiba artık çocuklarımıza daha başka
hikâyeler anlatmamız gerek, hele buna
olanak varken...
Ayşegül - Yaşasın, Okul Açılıyor!
Gilbert Delahaye - Marcel Marlier
Çeviren: Füsun Önen
Yapı Kredi Yayınları / 20 sayfa
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Çocuk (da) yazar

cocukyazar@hotmail.com

İnci ÖZGÜR

Merak ve korku meselesi...
Çocuk yazarımız bu ay size meraklı karınca Cimcim’in serüvenlerinden bahsetti. Cimcim bize
doğadaki dayanışmadan çok şey öğrenebileceğimizi gösteriyor. Bir de her şeyden korkan Dinkin
Dings’in tuhaf maceraları var. O da korkmaktan korkmamayı öğrenmek için…
Küçücük hayvanların kendilerinden çok büyük şeyleri taşıdıklarını gördüğümde hep çok şaşırırım. Bir
karıncanın neredeyse kendisi kadar,
bazen kendisinden büyük bir ekmek kırıntısının altına
girip onu yüklendiğini görünce, karıncalar hakkında anlatılan
tüm çalışkanlık ve sabır
hikâyelerinin doğru olduğunu düşünürüm. Bir
yandan da merakım artar. En çok da hayvanların birbirleriyle nasıl haberleştiklerini merak ediyorum. Ekmek kırıntısını bulan karınca, yuvasına koşup, “Bakın kocaman bir
ekmek buldum, gelin beraber taşıyalım,” diye
seslenir mi acaba? Ya da yanından
geçmekte olan başka bir karıncadan
yardım ister mi mesela?
Bilgin Adalı da, sanırım, tam da benim gibi her şeyi merak eden çocuklar için bir kitap yazmış: Meraklı Karınca Cimcim’in Serüvenleri. Her ne kadar, burada meraklı olan karınca olsa
da, onun merakı benim de merak ettiğim pek çok şeyi yanıtlıyor. Cimcim,
hem çok akıllı hem de çok meraklı bir
karınca. Üstelik inatçı ve sabırlı. Ağaca tırmanmanın bir yolunu bulup yaşadığı yerden fazlasını görmek isteğinde inat ediyor ve bunu başarıyor, sonra
gördüğü yerlere gitmeye çalışıyor. Bu
arada pek çok arkadaş ediniyor. Kırlangıç Kırla, çekirge, kaplumbağa ve
tavşan, onun gidemeyeceği kadar uzak
yolları aşmasını, yeni dünyalar görmesini sağlıyor. Cimcim başka yerlerde
yaşayan karıncalarla da tanışıyor. Karınca arkadaşı Tintin, Cimcim’e kendi yuvalarını gezdiriyor. Cimcim, onların yer altındaki yuvalarını görünce,

yağmurdan korunabilecekleri bir yuva
yapabileceklerini keşfediyor ve ailesine
bunu anlatıyor.
Meraklı Cimcim’in Serüvenleri bir arkadaşlık ve yardımlaşma hikâyesi aslında. Doğadaki hayvanların kendi içlerindeki yardımlaşmasından öğrenebileceğimiz çok
şey olduğunu gösteriyor
bize. Küçük, zayıf ya
da güçsüz olduğumuzu düşünerek hiçbir
şeyden vazgeçmememiz
gerektiğini hatırlatıyor.

nanımlı Dehşet Defeden Aygıt, AntiTeyze Makinesi gibi son derece uçuk
buluşları olan Dings’in bu hali, başını
sıkça belaya sokmasına sebep oluyor
elbette.
Maceranın ilkinde, Dings bitişik
eve taşınan komşularının küçük kızının zombi olduğunu düşünüyor. Bu
durumda yapması gereken, zombiler
dünyayı ele geçirmeden bu küçük kızı
durdurmak. Dostlarını yardıma çağırıyor ve işe başlıyorlar. İkinci kitapta
ise evlerinin tavan arasına gizlenmiş
Tırmıkel isimli korkunç canavarı yenmek için çabalıyor. Üçüncü kitapta,
Dings Balık-Adamlar’dan kaçmak
zorunda kalıyor. Akşam yemekte yediği balık kroketlerin aslında Balık
Adamlar’ın kesilmiş parmakları olduğunu fark ediyor ve Balık Adamlar yenen parmaklarının intikamını almak
için gece odasına geliyorlar.
Dings’in hayal gücüne imrenmemek mümkün değil, ama yine de korkunç bulduğumu saklamayacağım.
Kitapların çizimleri de oldukça etkileyici. Korkunç değil pek aslında, ama
çok sevimli. Yine de size tavsiyem, bu
kitapları yatmadan önce okumayın ya
da okuyacaksanız, bir korkusavar icat

GECELERİ OKUMAYIN
Bu ay size üç tane
de korku kitabından
bahsedeceğim.
Dinkin Dings’in maceralarını
anlatan üç kitap var elimde: Ürkünç
Böcüler, Balık-Adamların İntikamı,
Tırmıkel’in Laneti. Dinkin Dings oldukça korkak bir çocuk. Aklınıza
gelebilecek her şeyden korkuyor. Lunaparktan, elektrik direklerinden,
ayaktan, ağaçlardan, telefonlardan,
mikrofonlardan, tavan arasından, teyzesinden, saç kurutma makinesinin
sesinden…
KorkmaMeraklı Karınca
dığı tek şey, “Ürkünç
Cimcim’in Serüvenleri
Böcüler” adını verdiği,
Bilgin Adalı
kendisi kadar korkak
Yapı Kredi Yayınları
iskelet Edgar, obur ca128 sayfa
navar Herbert ve mızmız hayalet Arthur. Her
şeyden korkan Dings’in
neredeyse tüm hayallerinde, korkularını engelleyecek bir şeyler yaratma
isteği var. Alt Edilemez
Süper Korku Engelleyen
Robot (kısaca A.S.K.E.R.),
Gerilim Önleme Makinesi, Üçü Bir Arada Anti
AAAAAAh Alarmı, Do-
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Dinkins Dings ve Ürkünç Böcüler

Guy Bass
Çeviren: Kolektif
Resimleyen: Pete Williamson
Final Yayınları / 130 sayfa
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Ayrıksı masallar

Melisa Ceren HASMADEN

Ferda İzbudak Akıncı, Su Masalları ve Sokak Kuşu / Uçurtmanın Gözleri kitaplarında, çocuklara
çağdaş masallardan bir buket sunuyor. Özgürlüğe yelken açan, ayrıksılıklarıyla değerli olan ama en
önemlisi, kaderlerine teslim olmayan karakterleriyle geleceğin yetişkinlerine anlamlı mesajlar veriyor.
Masallar, edebiyatın, öykünün filizlendiği, kültürün yeşerdiği kadim
topraklardır. Anamızın beşiği misali, tıngır mıngır ruhumuzu pışpışlayan
düşler ülkesidir onlar… Geçmiş zaman gecelerinin eğlencesi; nine-dedetorun muhabbetinin mezesidir… Ama
zamanla masallar da değişiyor. Eskilerin dilden dile
kartopu gibi büyüyen kolektif ürünü olan masallarının yerini, yazarların kaleme aldığı, ölçülü biçili
masallar alıyor.
Öyküleriyle sayısız ödül kazanan Ferda İzbudak
Akıncı da günümüz
masalcılarından biri. Bilenler bilir; gerek yetişkinler gerekse çocuklar ve gençler için kaleme aldığı öykü ve
romanları, tadına doyulmaz
bir lezzet bırakır okurun
dimağında. İşte bu usta kalemden iki kitap var şimdi
masamda. Biri Su Masalları, diğeri
Sokak Kuşu/Uçurtmanın Gözleri.
SU GİBİ AKAN MASALLAR
Akıncı’nın edebiyatında dil ve anlatım unsuru her zaman öne çıkıyor.
Şiirle de hiç azımsanmayacak bir geçmişi olduğunu dile getiren Akıncı, bu
geçmişi öykülerine ve romanlarına ustalıkla, ölçüyü kaçırmadan yansıtıyor.
Hal böyle olunca, zaten öykücülüğüyle
kendini ispatlamış bu kalemden dökülen masalların tadı da bir başka oluyor.
Nitekim bu iki kitap da yazarın hem
masalcılığına hem öykücülüğüne iyi
birer örnek teşkil ediyor.
Su Masalları, üç masal içeriyor.
Bunlardan ilki “Deniz Feneri”. Bu masal denize ve gemilere tutkun küçük
bir kızın hikâyesini anlatıyor. Kırmızı tuğladan inşa edilmiş deniz feneri
gibi, bu masal kızı da gemilerin yolunu gözleyip duruyor kıyı boyunca. Bir
gün kente büyük bir gemi geleceği haberi yayılıyor ortalığa. Gemiyi karşıla-

12

ması, gemiye çıkıp kaptana bir buket
çiçekle “hoş geldin” demesi için bir kızın seçilmesi gerekiyor. Ancak seçilen
kız, bizim deniz sevdalısı masal kızımız olmuyor. Büyük kurdeleli, süslü
elbiseli başka bir kız seçilmenin keyfini çıkarırken, bizim deniz
sevdalısı masal kızımız kırık
kalbini alıp evine gitmiyor, hayır, yüzünü dantelli yastıklara gömüp
gözyaşlarına da boğulmuyor. Hayır, o
böyle yılgın bir tavır
takınmıyor. O şöyle yapıyor: “… Ama kız da
eli kolu bağlı oturmamıştı sonuçta.
Onu seçmeseler de
limana koşturmuştu. İçine giremese de
bu güzel gemiyi görmek
istemişti. Ağlayıp sızlamamıştı. Seçicilere küsüp evine kapanmamıştı.” Bu masal Ferda İzbudak Akıncı’nın karakterleri hakkında önemli ipuçları veriyor. Akıncı
tercihini zorluklar karşısında pes etmeyen, kaderine küsmeyen karakterlerden yana kullanıyor.
İkinci masalımız ise “Kırmızı Balık”. Hadi en baştan söyleyeyim, bu
masal merak ve öğrenme sevgisi üzerine. Okuma-yazma bilmeyen genç bir
balıkçının, bu eksikliğinin nasıl farkına vardığını, bu uğurdaki mücadelesini anlatıyor masal. Akıncı’nın karakterlerinin işi bu açıdan klasik masal
kahramanlarından daha zor. Ne onları
kurtaracak beyaz atlı prensler geziyor
bu masallarda, ne de sihirli değneklerle her şey yoktan var oluyor.
Akıncı ille de çalışmak, ille de
mücadele diyor.
Kitabın üçüncü ve son
masalı ise “Kumsalda Deniz
Kabukları”. Dalganın tutup
kumsala savurduğu kırık bir
deniz kabuğunun öyküsü
anlatılıyor bu masalda. Ka-

buğumuz o kumsalın yakınlarında
yaşayan ve heykellerini deniz kabuklarından yapan ünlü bir heykeltıraşın
onu bulup kullanmasının özlemiyle
yanıp tutuşuyor. Ne var ki, kenarının
kırık olduğunu ve kenarı kırık bir
midyeyi kimsenin istemeyeceğini de
düşünmeden edemiyor. Ayrıksı olmak
zordur, hele ki çocukluk çağında. Ayrıksılığımızın bizi özel kıldığını anlamak içinse zaman ve deneyim gerekir.
Belki bu masalı okuyan çocuklar, farklılıklarından utanmamayı daha erken
yaşlarda öğrenebilirler, kim bilir.
Yazarın sözünü edeceğimiz son
kitabı Sokak Kuşu / Uçurtmanın Gözleri bir yandan özgürlük özlemini dile
getirirken, diğer yandan özgürlük nedir, sevgi ve bağlılık nedir, bağlılık ile
bağımlılık arasındaki çizgi nereden
geçer gibi çok temel, ama bir o kadar
da çetrefil soruların yanıtlarını arıyor.
Çocuklarımızı yaşamın böyle zor sorunlarıyla yüz yüze getirmek, onlarla
bu konular üzerinde sohbet etmek
için bu masallar iyi birer fırsat.
Ferda İzbudak Akıncı’nın masalları ve öyküleri çocuklarımızı, özgürlüğün peşinde yelken açan, ayrıksılıklarıyla değerli olan, ama en önemlisi kaderlerine teslim olmayan karakterlerle
tanıştırıyor. Size de çocuklarımızın,
gelecek nesillerin ihtiyacı olan örnekler gibi gelmiyorlar mı?
Su Masalları
Ferda İzbudak Akıncı
Resimleyen: Bülent Gültek
Tudem Yayınları / 56 sayfa
Sokak Kuşu & Uçurtmanın Gözleri
Ferda İzbudak Akıncı
Resimleyen: Bülent Gültek
Tudem Yayınları / 64 sayfa

İyi Kitap • Çocuk Kitaplığı • Sayı 25 • Mart 2011

Çocuklar için “Hayır!”

Işık ERGÜDEN

Timaş Yayınları’nın Fransızcadan çevirtip uyarladığı Nelere Hayır Demeliyiz? serisi, çocuklara
tüm haksızlıklara, kötülüklere ve adaletsizliklere “hayır” demenin anlamını ve yollarını gösteriyor.
İtaatkâr koyunlar değil, gerçek bir birey olabilmek için “hayır” demenin önemini anlatıyor.
Bu yılının önemli, anlamlı kitaplarından biri Timaş Yayınları’nın Nelere
Hayır Demeliyiz? dizisi. Fransızcadan
çevrilip uyarlamış, dokuz yaş ve üzerine tavsiye edilen, kuşe kâğıda renkli, resimli, özenle basılmış beş kitaplık
bir set.
Dizinin ilk kitabı Kötü Muameleye Hayır, öncelikle “hayır” kavramını,
nelere, niçin hayır denebileceğini anlatıyor. “Emirlere”, “tokatlara”, “haksızlıklara”, “arkadaşlara”, “bir yetişkine”, “tehditlere”, “hakaretlere”, “hayır
demek mümkündür,” başlıklarıyla yol
yordam, hak öğretiyor.
Cinsel Tacize Hayır, beş çizgi öyküyle, bir komşunun, kuzenin, bir yabancının, “antrenörün”, üvey babasının tacizine uğrayan çocuk örneklerini akıllara kazınacak sadelikte vererek,
taciz karşısında çocuğun olası tavırlarını ve yapması gerekeni açık ve özlü
biçimde gösteriyor.
Haraca Hayır kitabı, çocukların
farklı, güçsüz ya da sessiz gördükleri
arkadaşları üzerinde tahakküm kurmaya dönük tavırlarını altı çizgi öyküyle örnekliyor. Yine her örnekte
baskıya maruz kalan çocuğun olası tutumları ile ne yapması gerektiği üzerinde duruluyor.
Hoşgörüsüzlük ve Irkçılığa Hayır
ise birbirine benzer insanların yaşadığı bir dünyanın nasıl bir kâbusa dönüşeceğinden hareketle; fiziksel, karakter
özelliği veya inanç farklılıklarımızla
her birimizin nasıl “eşsiz” varlıklar olduğumuzu; farklılıklar karşısında hissedilen şaşkınlık, huzursuzluk, hatta
şiddet duygularıyla baş etmenin yollarını; açık fikirli, haksızlıklara sessiz
kalmayan, hoşgörülü insan olmanın
önemini vurguluyor.
Şiddete Hayır çocukların özellikle birbirlerine karşı şiddet gösterdiği durumları örnekleyerek, bu şiddetin nasıl önlenebileceği, yaratıcı, diyaloğa dönük yönlere nasıl kanalize
edilebileceği üzerinde duruyor. Burada asıl önemli nokta, verilen örneklerde, şiddete yol açan etkenlerin çocuklardan bağımsız, yetişkinlerin dünya-
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sının eseri olduğunu görmek: “Sena
her şeye onun adına karar verildiğinde
şiddete başvuruyor”; “Ceren kendisine
saygı gösterilmediğinde şiddete başvuruyor”; “Yiğit televizyonda gördüklerini taklit etmek istediğinde şiddete
başvuruyor”; “İhsan ailesi onu dövdüğünde şiddete başvuruyor”...
Her kitabının başında, karşılıklı
saygıya dayalı, şiddetsiz bir dünya tasavvurunu çocuklara açıklayıp, onları kendi hakları konusuna bilinçlendirmeye yönelik bir metin var. Şiddet gören çocukların arayabileceği –Türkiye’ye özgü– “183 Alo Kadın
Çocuk Danışma Hattı” da belirtiliyor.
İNSAN OLMA SERÜVENİ
Bu dizinin her kitabı önemli. “Hayır” demenin, çocuklar bir yana, tüm
insanlık tarihindeki önemi; insanlığın
“hayır” dedikçe adım atabildiği; nelere
“evet” demesi gerektiğini böyle öğrendiği malumumuz. Keza, “hayır” demenin oldukça güç olduğu, itaat kültürünün ezberletildiği, insanların beşikten
mezara her türlü otoriteye itaat esasıyla yetiştirildiği bir coğrafyada yaşadığımız da malumumuz. İtaatin en büyük erdem olduğu bir kültürde “hayır” deme potansiyelinin çok düşük
olması, aslında bilerek ve isteyerek, sahici “evet”ler demenin de önünde engel. Çünkü “hayır” demek, bir anlamda kendini boşluğa atıp özgür kılmak,
özgürlükten korkmak, sonra da mecburen diğer adımları atmaktır: düşünmek, değerlendirmek, farklı fikirlere
açık olmak, karşılaştırmak, uçlara gitmek, seçmek... İnsanlık serüveni, kısacası. Bu yüzden, “hayır” demeyi öğreten bu kitaplara hepimizin ihtiyacı var.
Bu kitapları okuyalım, okutalım.
Ama biz yetişkinler, bu kitapları yayımlayanlar, satın alanlar, sorumluluğumuzun bununla bitmediğini de bilelim. Çünkü çocuklar, maruz kaldıkları şiddetin, tanık oldukları ırkçılığın,
ayrımcılığın ne yaratıcısı ne de failidir.
Şu an eyleyen konumundaki bizler,
çocukların nasıl bir ortamda yaşayıp
büyüyeceğine karar veriyoruz. “Ha-

yır” diyebilecekleri, itiraz edebilecekleri, karşı çıkabilecekleri bir ortamda
mı yetişiyorlar, yoksa ağızlarından ilk
hayır lafı çıktığında önce anne babalarından, sonra öğretmenlerinden tokat
yiyip, biraz daha büyüyünce de devletin biber gazına, yetmediği yerde kurşununa mı maruz kalıyorlar? Buna karar veren bizleriz...
DÜŞMAN İÇİMİZDE
Nazi soykırımları üzerine analizlerden beri biliyoruz ki, bu tür “kötülüklerin” failleri “kötüler” değil, sıradan insanlar; “kötülük” yanı başımızda, içimizde. Hatta, bırakalım dünyayı, bu topraklarda yaşayan bizler, düne
kadar komşu olanların birden satırlarla, bıçaklarla, ateşle, farklı inanç ve etnisiteden ya da dinsiz diye komşularını rahatlıkla katledebildiklerini gördük. Çocukların ve kadınların maruz
kaldığı şiddetin, tecavüz ve tacizin sorumlularının çoğunlukla meçhul yabancılar değil, bizzat en yakınlarındaki kişiler, yani o “pek mukaddes” aile
kurumunun başları, babalar, ağbiler,
amcalar, dayılar olduğunu da biliyoruz.
Evet, bu kitapları çocuklarımıza
okutalım, ama kendimiz de okuyup,
yüksek sesle “hayır” diyebiliyor muyuz, hem de tek tek somut örnekleri,
kolektif belleği deşeleyip “hayır” diyebiliyor muyuz, buna bakalım.
Nelere Hayır Demeliyiz?
Hoşgörüsüzlük ve Irkçılığa Hayır!
Florence Dutheil
Timaş Yayınları / 32 sayfa
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İyilikle kötülüğün savaşı

Sema ULUS

Aysun Pekşen, Kayıp Ülke Aldorian’da, bir öteki dünya kurgusu ile Tayland’ı kendine arka plan alan
bir gezi anlatısını birleştirmiş. İyilikle kötülüğün ezeli çarpışmasına üstelik bir de sıkı kovalamaca
eşlik ediyor. Bu kitabı okurken hem bilgilenecek hem de heyecandan yerinizde duramayacaksınız.
Hem fantazyanın hem gezi türünün, hem de gençlik edebiyatının bir
örneği olarak değerlendirebileceğimiz
Kayıp Ülke Aldorian, sürükleyici ve
eğlenceli bir kitap. Aslında iki kız kardeşin yaz tatili için aileleriyle birlikte
çıktıkları Tayland seyahatini anlatarak
açılan roman, bir süre sonra yolculuk
içinde yolculuk temasıyla ilerliyor.
Elif 14 yaşında, kız kardeşi
Deniz’se 10. Okullarında başarılı, evlerinde mutlu, şahane çocuklar bunlar.
Eğitimli, sosyo-ekonomik standartları
yüksek, yurtdışı tatillerini seven bir aileleri var. Anne babaları, tatil için turla çıkılacak bir Tayland gezisi organize ettiğinde, okudukları gezi kitaplarının da etkisiyle, egzotik tatillerin hayallerini kuran çocuklar çok sevinir.
Daha Tayland’a gitmeden gerekli araştırmaları yapar ve en başından itibaren
renkli ve büyülü bir tatilin kendilerini beklediğini anlarlar; tıpkı biz okurlar gibi. Elif ’in yaptığı ön araştırma sayesinde, okuduğumuz kitaptan beklediğimizden fazlasını alacağımızı anlarız. Roman, başından sonuna gezi
anekdotlarıyla ilerliyor. Bölgeye özgü
turistik detaylar ve kültürel notlar, çizilen bir yol haritası boyunca bize eşlik
ediyor. Üstelik karakterlerin gezip gördüğü coğrafyaya ilişkin hiçbir detay laf
olsun diye verilmemiş; tümü romana
son derece iyi yedirilmiş.
Ama Tayland seyahatinden daha
öncelikli başka bir seyahatimiz var
üzerinde konuşulacak: Aldorian seyahati! Elif, adı bile bilinmeyen, kayıp bir
ülkeye nasıl seyahat edebilir peki? Rüyasında mı? Kısmen.
Şöyle ki: Boynunda, kırmızı taşı
olan bir kolye taşıyan Elif, kimi zaman
“farklı” yerlere gittiğini, kendi dünyasına ait olmayan bazı insanlarla tanış
olduğunu hisseder. Belki okuduğu
onca kitabın etkisiyle, belki de rüyalarının bıraktığı izle… Fakat kırmızı
taş sahicidir. Zaman zaman ısınmasından, zaman zaman da buz kesmesinden anlar bunu Elif. Üstelik içinde bir
sızı taşımaktadır. İnsanın çok yakınını
kaybettiğinde hissettiğine benzer, de-

ta da Elif ’in boynundaki taşın peşine
düşmüştür. Sıkı bir kovalamaca var
anlayacağınız. Üstelik ne tesadüftür ki,
kahramanlarımız, Avesta’nın taşı, tam
da Elif ve ailesinin tatil güzergâhı üzerindeki bir adada sakladığını tahmin
etmektedirler. Dolayısıyla sözünü ettiğimiz o sıkı kovalamaca, turistik bir
arka plana imkân verir.

rin bir sızı. Manasını çözemese de, bu
sızının boynunda taşıdığı kolyeyle bir
bağlantısı olduğunu sezmektedir.
TAYLAND’DA KOVALAMACA
Aldorian, eski ve kayıp bir uygarlıktır. Günümüzle ve dünyamızla ilişkisi sürmektedir. Kimi gizli geçitler
yardımıyla ve tabii bazı hokus pokus
numaralarıyla, iki dünya arasında seyahat eden tipler görürüz. Biri iyiliği
diğeri kötülüğü temsil eden Agus ve
Avesta, romanımızın kahramanı olan
iki Aldorianlıdır. İyi olan Agus, Elif ’i
korumak, onu Aldorian hakkında bilgilendirmek, ama daha da önemlisi,
Elif ’e gerçekte kim olduğunu hatırlatmak üzere dünyadadır. Elif, kayıp
uygarlığı kurtaracak prensestir! Kötü
adam Avesta ise Elif ’in boynundaki
taşın peşindedir. Taşın diğer parçasını elinde bulunduran Avesta, iki taşı
birleştirdiğinde, Aldorian’ın ve hatta
tüm dünyanın, tarihin efendisi olacaktır. Böyle bir durumda 3. Dünya
Savaşı’nın çıkması sürpriz olmayacaktır.
İşte hikâye bu yolculuk etrafında
örülür. Avesta’nın bu taşı dünya üzerinde bilinmeyen bir mağarada sakladığını düşünen Agus ve Elif, dünya barışı adına taşın peşine düşerken; Aves-
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AGUS İLE AVESTA
Son olarak Aldorian’ın bu iki temsilcisinin isimleri üzerine bir iki söz
söylenebilir:
Agus, Farsça kökenli bir kelime: Sığınılacak yer, kucak anlamına geliyor.
Elif, zor zamanlarında içinden üç kere
“Agus” der ve böylelikle tehlikeden kaçabilir. Agus’a, onun gücüne sığınır bir
anlamda. Avesta ise en eski tek tanrılı din olarak bilinen Zerdüşt dininin
kutsal kitabının adıdır. Sürekli siyahlar giyinen, yüzünde Mısır hiyerogliflerine benzeyen dövmeler taşıyan bu
adamı, Pers İmparatorluğu’nun resmi
dini olan Zerdüştlüğün kitabıyla ilişkilendiren bir şey var mı, emin değilim. Zerdüştlerin, kötülüğün karanlıktan geldiğine inanmaları olabilir mi bu
bağ? Belki. (Yine belki bilgisizliğimden olsa gerek, kötü karakterin adının
Avesta olmasına içerledim.)
Aslında çok iyi bir sömestir kitabı
olabilirmiş Kayıp Ülke Aldorian. Ebeveynler de dâhil kaçıranlar, ikinci dönemin okuma listesine ekleyebilirler
bu kitabı.
Kayıp Ülke Aldorian
Aysun Pekşen
Turkuvaz Yayınları / 268 sayfa
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Çocukça sorulara lirik
cevaplar

Kutlukhan KUTLU

Enis Batur’un yazdığı ve Selçuk Demirel’in resimlediği, Bir Balık Bir Başka Balığa Onu Sevdiğini
Söyler mi? adlı kitap, çocukluk ertesinde, üzerinde “Dikkat, Saçmadır!” yazan, kocaman kırmızı bir
kapının arkasına kilitlediğimiz ve bir daha bakmaya korktuğumuz türden bir düzine soruyla dolu.
Ağaçlar kendi aralarında tartışırlar
mı? Nereden baksanız, basit bir evet/
hayır sorusu gibi görünüyor bu, öyle
değil mi?
Ne cevap beklersiniz ki böyle bir
soruya? “Tartışmazlar, çünkü bildiğimiz anlamda dilleri yoktur,” diye noktayı koyabilir biri. Veyahut başka biri,
“Evet, tartışırlar, çünkü ağaçlar şu biyolojik süreç vasıtasıyla birbirleriyle
sürekli etkileşim halindedir ve bunu
da bir tartışmaya benzetebiliriz,” diyebilir. Hani vardır ya, tuhaf sorulara yalın bilimsel cevaplar.
Eh, Enis Batur’un kitabı öyle bir
kitap değil, bunu peşinen söyleyelim.
Yer verdiği bir düzine sorunun cevapları (kimi daha makul, kimi iyice coşkun bir hayalhanenin eseri gibi görünen, ama hepsi çocuk çekincesizliği ve
dolaysızlığıyla sorulmuş sorular bunlar), dünyanın kişisel, duyumsal, düşünce kadar düş gücüyle de harmanlanmış bir resmini çiziyor.
“Böyle bir durumla hiç karşılaşmadığımı hemen söylemeliyim,” diye
başlıyor mesela yazar, ağaçların kendi aralarında tartışıp tartışmadıkları
sorusunun cevabına. Ama “söylediklerine bir kesinlik tınısı yüklemedi-
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ğini” de hemen ardından belirtiyor.
Onun cevabını okudukça, meseleyi
akla gelecek ilk şekliyle bir “tartışma”
olarak değil, daha geniş anlamda, bir
ihtilaf hali, bir uyumsuzluk olarak ele
aldığını görüyoruz. Nitekim ağaçların
“tartışmadığı” kanaatini, onlar arasında tam bir uyum bulunduğu yolundaki gözlem ve hisleriyle açıklıyor:
Macbeth’in yürüyen ormanlarından
bonsai’lere, ağaçların hep uyum içinde
düşündüklerini, uyum içinde davrandıklarını söylüyor.
İNSANIN “ŞEY”LERLE İLİŞKİSİ
Bütün kitapta kendini gösteren
“uyum” temasının, özellikle de insanla çevresi arasındaki ilişkide uyuma
(ya da çoğu zaman bu uyumun yokluğuna) dikkat çekme tasasının, iyi bir
örneği bu. Soruların kahramanlarına bakın bir: balıklar, taşlar, ay, serçeler, gece, su, masalar. Çocukken hemen
öğrendiğimiz, merak ettiğimiz, ancak
hayatımız boyunca bize eşlik etseler de,
büyük bölümüne yönelik o fal taşı gözlü ilgimizi giderek yitirdiğimiz varlık
ve “şeyler”. Onların birbirleriyle ve bizle alışverişi. Bizim onlar konusundaki
umarsızlığımız, düşünme kıtlığımız,
onları görme biçimimizdeki kısırlık...
Bu bakımdan Enis Batur’un kitabı, alttan alta, çevremize dair deneyimimizin giderek “elden düşme” bir hal
aldığı dünyada, çevreyle alışverişimizi sadece pratik açıdan değil, şeylere
bakma, onlar üzerinde düşünme cephesinde de iyileştirmeyi, en azından
bu konuda ilham vermeyi isteyen bir
kitap. “Canlılar arasında, öteki canlılar konusunda en sık yanılan, kendisini ve ötekini en az tanıyabilen, anlayabilen insandır,” diyor bir yerde Enis
Batur, bir Çek ve bir Alman serçesinin
arasındaki olası farklardan söze girerken. Nihayetinde uyum olması için, o
uyumu gösterecek farklı iki “şey” gerekmez mi? Çevremizle uyumsuzluğumuzun bir parçası da, bu farkları
görmemek zaten. Nitekim, “Her serçe

ayrı bir serçedir,” diyor yazar, “bütün
serçeleri birbirlerine ancak ham insanlar karıştırır.” Nasıl ki yağmur damlaları birbirinin aynı değil de, her biri bir
buluttan kopmuş ayrı parçalar, kendi
huyu suyu bulunan tanelerse.
Enis Batur, düz yazılarında da, şiirinde de, insanın çevresiyle, etrafındaki “şeyler”le ilişkisi üzerine çok söz yazmıştır; onlarda iç dünyamızın akislerini arar sık sık. Çağrışımı bol ama nihayetinde bütünüyle kişisel, samimi ve bu
yüzden de aslında dolaysız bir ilişkidir
bu. Çocuklarla on iki soruya birer sayfa cevaplık bir sohbet biçiminde yazılmış ve Selçuk Demirel’in, hayal gücünü ateşleyen resimleriyle bezeli bu kitap da aslında aynı şeyi yapıyor: Dünya üzerine hem düşünmenin, hem de
onunla zengin bir duyumsal ilişki kurmanın bir örneğini sunuyor.
“Benim bir masam var, eskiden bir
başkasının masasıymış, ara sıra bana
büsbütün yabancı gelen düşüncelerde
onun payı var mı, hep merak etmişimdir,” diyor Enis Batur kitabın bir yerinde. Farklı açılardan düşünmek, hele
ki başkalarının düşüncelerinde gezinmek, dünyayı daha renkli görmek değil midir? O halde, başkalarının masalarında çalışmaya biraz daha açık olmalıyız belki de!
Bir Balık Bir Başka Balığa Onu
Sevdiğini Söyler mi?
Enis Batur
Resimleyen: Selçuk Demirel
Gelengi Yayınları / 56 sayfa
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“Masallarda buluyorum
ben özgürlüğü.”

Melisa Ceren HASMADEN

Küçük okurlarına, kusurlarına rağmen dünyanın güzelliğini, düşlerde yaşanan özgürlüğü ve büyüme
serüvenini onları hiç küçümsemeden anlatan Mavisel Yener, elli üç kitaplık yazarlık serüveninden
süzdüklerini anlattı bize.
ve editörden gelen teklifle ilk kitabım
Mavi Elma’yı yazdım. Aslında bu doğru bir yol. Önce dergilerde, gazetede,
yarışmalarda deneyim kazanmak benim donanımımı artırdı.

Mavisel Yener, elli üç kitaplık külliyatıyla çocuk ve gençlik edebiyatının
duayenlerinden biri. Düşlerle, masallarla ördüğü öyküleri alabildiğine özgür; kalemi her daim kalıplaşmış sınırların ötesini işaret eden bir yazar. Üstelik kitaplarını çocuklara yazmasına
rağmen, öykülerinde çocuklara da yetişkinlere de eşit mesafede durabiliyor.
Onun eserlerinde, çocuklar çocukluklarından ötürü, yetişkinler ya da ebeveynler de otoriteleri vurgulanarak kayırılmıyor. Yener’in öykülerinde ne yetişkinler her şeyin doğrusunu bilen birer bilge, ne çocuklar kusursuz birer
küçük insan. Mavisel Yener’le elli üç
kitaplık bu serüvenini, kitaplarını ve
elbette çocukları konuştuk.
Yazmaya nasıl başladınız?
Aslında klasiktir, çocukken yazmaya başladım denir, ama ben bunu yazarlık olarak algılamıyorum açıkçası.
Kitaplara olan yakınlık gibi düşünelim onu. Ciddi ciddi yazmaya başlamam daha geç yaşlarımda oldu. 22 yıl
önce yarışmalara katılmaya başladım.
Bir gazete vardı, Gazete Ege. İzmir’de
yayımlanıyordu. “Gazete Ege’de çocuk sayfasını hazırlar mısın,” dediler.
Bir yandan diş hekimliği yapıyordum.
Gazetenin çocuk sayfasını hazırlamaya başladım. Yani önce gazete, dergi ve
yarışmalar geldi. Ödül almıştım, ama
yayımlanmış kitabım yoktu. Yayınevi
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Çocukluğunuzda duyduğunuz
yazma arzusundan, o günlerdeki yazar olma isteğinizden, hevesinizden
söz eder misiniz?
Jules Verne’in Dünya’dan Ay’a Yolculuk kitabı vardır. Sekiz yaşımdayken,
oradan Jules Verne’in adını silmişim,
tükenmez kalemle Mavisel yazmışım.
Yani bu kitabı ben yazdım anlamında.
İyi bir okurdum çocukken ve yazmaya
da hevesliydim.
Siz çocukluğunuzda kimleri
okurdunuz? Kimleri okuyup, ben de
yazar olsam, derdiniz?
Yerli yazarlardan, Kemalettin Tuğcu ve şiiri bana sevdiren Fazıl Hüsnü
Dağlarca. Yabancı yazarlardan da Jules
Verne hayranıydım. Çocuk klasiklerini severek okurdum tabii. Alice Harikalar Diyarı’ndaki Alice bendim!
Bir çocuk kitapları yazarı olarak,
anne olmak hayatınızı ve edebiyatınızı nasıl etkiledi?
Mutlaka etkisi var, çünkü çocukları daha iyi tanıyorsunuz, daha iyi
gözlemleyebiliyorsunuz. Ama şunu
da unutmamak gerekir; ben diş hekimiyim ve diş hekimliği yaparken çoğunlukla çocuklarla çalıştım. Üniversiteden bu yana ağırlıklı olarak çocuk
hastaları tedavi ettim. Çocuk yazarlığı, eğer çocukları anlamayı ve gözlemlemeyi gerektiriyorsa kendi çocuklarımın yanı sıra hastalarımdan da çok
şey öğrenmişimdir. Kendi çocuğunuz
olduğu zaman, kaç çocuğunuz varsa o
kadar tip biliyorsunuz ama hekimlik
yaparken çok farklı sosyo-ekonomik
çevrelerden çok farklı çocuklar tanıyabiliyorsunuz.

Sizin yetişkinler için de bir öykü
kitabınız var: Derin Yırtmaç. Bu kitabın serüveni nedir? Çocuk kitaplarınız arasında tek başına bir inci gibi
duruyor çünkü.
O öyküler yavaş yavaş, zaman içinde yazıldı. Ben çocuklara yazmayı seviyorum, acaba yetişkinlere yazmayı
da seviyor muyum diye denedim kendimi bir bakıma. O öykülerin çoğu
ödüllü öykülerdir. Edebi anlamda da
kendimi denemek istedim, bakalım
yetişkin edebiyatında ne kadar ne yapabiliyorum diye.
Çocuklardan aldığınız tepkilerin
sizin için çok önemli olduğuna değindiniz. Çocuklardan nasıl tepkiler
alıyorsunuz, karşılaşmalarınız nasıl
oluyor?
Örneğin Mavi Zamanlar’ı çok sevdi çocuklar. Ardından Dolunay Dedektifleri geldi, o seriyi de çok sevdiler. Bana hep şunu söylüyorlar: “Türk
yazarların böyle şeyler yazabileceğini biz tahmin etmiyorduk.” Ama artık
Türkiye’de de böyle kitaplar üreten yazarlar var, özellikle son yıllarda. Mavi
Zamanlar’ın ardından, kazı alanında
geçen, hatta Allianoi’de geçen çocuk
kitapları yazıldı. Çocuklar söyledikleriyle beni yüreklendiriyorlar açıkçası.
Pek çok ödülüm var. Bazen soruyorlar,
sizi en çok hangi ödül heyecanlandırdı
diye, tabii bütün ödüller heyecanlandırır ve mutlu eder. Ama benim evde
kocaman bir dosyam var, o dosyanın
içinde çocukların bana yazdığı mektuplar var. İşte o mektuplar benim için
en değerli ödül.
Edebiyatınızda masalsılık ve mizah, baskın unsurlar olarak göze çarpıyor…
Masallarda ikincil bir dünya yaratmayı seviyorum. Fantastik yazmak da
bana heyecan veriyor. Neden derseniz,
ben özgürlüğüme çok düşkün biriyim.
Masallarda buluyorum ben özgürlüğü.
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Masallarda her şey mümkün. Herhalde özgürlüğü çok
sevdiğim için masalları çok seviyorum.
Mekânların da öykülerinizde özel bir yeri olduğunu görüyoruz. Mavi Zamanlar’da Allianoi bunun en güzel örneklerinden biri. Sizin için kurguda
mekânın önemi nedir?
Mekânlar, mimari beni çok etkiliyor. Mekân kurgusu güçlü olmadığında, yazdıklarım çıplak kalmış, yavan olmuş gibi hissediyorum. Kararlarımıza, seçimlerimize, eylemlerimize yön verir mekânlar; ben de etkilendiğim mekânlara öykü/roman karakterlerimi getiriyorum. Anlattığım mekânlar gerçek mekânlar olduğunda ona bazı düşsel öğeler de ekliyorum. Ama çocuklar o düşsel öğelerin gerçek olduğunu düşünüp bazen gidip onları aramaya kalkışıyorlar. Örneğin, Mavi
Zamanlar’ı okuyan çocukların çoğu gitti Allianoi’ye. O
gizli geçidi aradılar hepsi.
Sizin Aytül Akal ile yaptığınız çok ilginç bir çalışma, birlikte kaleme aldığınız şiir kitaplarınız var.
Bu çalışmadan biraz söz eder misiniz? Biraz sıradışı bir çalışma bu.
Ay şiirlerimi topladığım bir şiir kitabı çalışması yapıyordum. Bu şiirleri yayınevinden önce Aytül Hanım’a
gönderdim fikrini almak için. “Bu şiirleri çoğaltmalısınız, bir kitap bütünlüğü için az bu şiirler,” dedi. Ben
de, “Az olsun, bu kadar ay şiiri yazılıyor,” dedim. “Öyle
mi,” deyip bana kendi yazdığı bir şiiri gönderdi. Çok
etkileyici bir şiirdi. Sonra onun şiirinden etkilenip ben
de bir şiir yazdım ve Aytül Hanım’a gönderdim. Böylece şiirleşmeye başladık. Bu bir şiir oyununa dönüştü,
ama aklımızda bir kitap yapmak hiç yoktu. Sonra baktık ki çoğalmış bu şiirler ve Mavi Ay kitabı Uçanbalık
Yayınları’ndan çıktı. Sonrasında da devamı geldi, çünkü biz birlikte çalışmaktan çok zevk aldık.
Okullarda çocuklarla söyleşilerimizde de şunu söylüyoruz hep; sevdiğiniz biriyle, arkadaşınızla bir şeyler
üretmenin zevki, keyfi başkadır. Tek başınıza üretirsiniz, çalışırsınız, ama beraber üretmenin keyfi çok başkadır, bunu deneyin diyoruz. Bizim o kitaplarımızdan
sonra, “Biz birlikte şiir yazdık, birlikte öykü yazdık,” diyerek yazdıklarını bize gönderen çocuklar oldu. Ortak
çalışmamızın çocuklara şöyle bir iletisi de oldu: Arkadaşlarınızla birlikte güzel şeyler üretebilirsiniz.
Burada Mustafa Delioğlu’nu unutmamak gerek.
Onun çizimleriyle, iki sanatçının değil, üç sanatçının
el ele vererek ürettiği kitaplar oldu onlar. Ressamla ruh
birliği kurduk sanki.
İyi Kitap’ı takip ediyor musunuz?
İyi takipçisiyim…
İyi Kitap’ın çok önemli bir misyonu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Okullara gidiyorum, Türkiye’nin
her yanını geziyorum. Aklınıza gelmeyecek köşelerdeki okulların kütüphanelerinde bile masaların üzerinde İyi Kitap’ı görüyorum. Gerçekten kutluyorum bunun için sizi. Özellikle de öğretmen için çok önemli bir
kaynak olduğunu düşünüyorum.

Birinci yaş sayımızda yazarlara, çizerlere, sanatın diğer dallarında ürün verenlere sormuştuk
“Nedir İyi Kitap?” diye. İkinci yaş sayımızda ise tanıttığımız kitapların asıl okurlarına, yani
çocuklara ve gençlere çevirdik gözlerimizi. Bakalım, onlar ne düşünüyor,
“İyi Kitap”ın esvab-ı mucizesi hakkında!
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3300 yaşında bir
kahraman: Herkül

Şebnem AKALIN

Derman Bayladı kitaplarında Anadolu uygarlıklarını ve mitolojisini çocuklara anlaşılır bir dil ve
kurgu içinde anlatıyor. Tüm zamanların en güçlü kişisi Herkül’ün maceralarını konu alan ve aynı adı
taşıyan kitabı, Anadolu’nun kültür mirasını çocuklara benimsetme çabasını taşıyor.

Dinlediği bir öykü, çocuğun yaşamında kalıcı izler bırakabilir. Size
tanıtmak istediğim kitabın yazarı
da henüz lise öğrencisi iken, o yılların popüler tarih yazarı Reşat Ekrem
Koçu’dan Troialı Hektor’un macerasını dinlemiş; birlikte İstanbul Arkeoloji
Müzesi’ni gezerlerken gördüğü eserlerden etkilenerek mitolojiye ilgi duymuş. Kendisi, Anadolu uygarlıklarına
ve mitolojiye dair kaleme aldığı kitapları ve çevirileriyle bilgi birikimini
okurlarıyla paylaşmaya devam ediyor.
Derman Bayladı’dan söz ediyorum.
Onun çocuklara yönelik olarak yazdığı Herkül kitabını elime aldığımda,
bu mitolojik kahramanın akıl almaz
maceralarını nasıl bir kurgu içerisinde
toparlamış olabileceğini merak ettim.
Kitabı okuduğumda ise, şimdiye kadar
okuduğum en derli toplu Herkül macerası, diye düşündüm.
Derli toplu diyorum, çünkü mitoloji dünyasından tanrı ve tanrıçaların
yaşamlarını çocuklara aktarabilmek
gerçekten çok zor. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan bu öyküler aslında
binlerce yıl öncesinin söylencelerine
dayanıyor. Tanrılara ve sıradan insanlara ait maceraların içinde doğaüstü
devlerin, canavarların yanı sıra çok sayıda mitolojik figür yer alıyor. Ayrıca
kim kimdir, kim kime neden dost veya
düşman olmuştur; tüm bunları değil
akılda tutmak, bazen anlayabilmek
bile güç. Bu kitapta, Herkül veya Harekles adı ile tanınan ve tüm zamanların en güçlü kişisi olarak bilinen kah-
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ramanımızın öyküsü kendi ağzından
aktarılıyor. Ama en önemlisi, Herkül
daha kitabın ilk sayfasında, 3300 yıldan beri maceralarının dilden dile anlatılıyor olmasına rağmen, gerçekten
yaşayıp yaşamadığını, tüm bunların
bir masal olup olmadığını düşünmeden edemediğini söylüyor. Anlatacağı
öykülerin düş bile olsa hep ilgi çektiğini de belirtiyor. İşte mitoloji dünyasının en gerçek olgusu da bu zaten!
KORKU SALAN ÇİZİMLER
Gelelim Herkül’ün öyküsüne. O,
tanrılar tanrısı Zeus’un bir ölümlüden
doğma oğludur ve bu nedenle daha
doğmadan Hera’nın öfkesini üzerine
çekmiştir. Henüz bir yaşına basmadan, üvey kardeşi ile birlikte, beşiklerinde yatarken iki koca yılanın saldırısına uğramış ve onları boğarak öldürmüştür. İlk yiğitlik sınavını bir aslanı
öldürerek gerçekleştiren Herkül, bundan sonra daha korkunç nice canavarı
alt etmiştir. Ama tüm bunlar, ona ceza
olarak verilen on iki görevi yerine getirebilmek içindir. Kitapta Herkül’ün
doğumu, niçin bu cezalara çarptırıldığı ve öldürmek zorunda kaldığı canavarlar ayrıntılı olarak anlatılıyor. Postuna ok işlemeyen aslan, dokuz yılan kafasına sahip ejderha, gagaları ve
pençeleri tunçtan, tüyleri çelikten canavar kuşlar, insan etiyle beslenen atlar, deniz canavarları, ağzından ateş
saçan üç başlı dev bu doğaüstü yaratıklardan sadece birkaçı. Bu zor görevler sırasında yaşamında ne yönde değişiklikler olduğunu, nasıl öldüğünü
ve ölümünden sonra Olympos tanrıları arasında nasıl yer bulduğunu da öğreneceksiniz. Kitabın sonuna eklenen
Herkül sözlüğü, gerçekten ince düşünülmüş bir ayrıntı. Murat Kara’nın çizimlerinin, insanların içine korku salan akıl almaz canavarların gözümüzde canlanmasını kolaylaştırdığı da kesin.

Son yıllarda, Anadolu uygarlıklarına ve mitolojisine dair çocuklara yönelik olarak peş peşe kitaplar yayınlanmaya başladı. Hiç şüphesiz sevindirici bir gelişme bu. Yıllar önce Halikarnas Balıkçısı, Anadolu’yu diyar
diyar gezerek antik Yunan mitolojisinin köklerinin bu topraklarda olduğunu iddia etmişti. Anadolu efsanelerini ve Anadolu tanrılarını kitaplaştırırken, bu öykülerin yalnızca dağlara taşlara sinmekle kalmadığını, insanların
gönüllerine de sindiğini belirtiyordu.
Azra Erhat, 1956 yılında, “Bu kültür
mirasını Türkiyeli insanlara benimsetmek” gerektiğini söylüyordu. İşte bu
kitaplar bunu gerçekleştirebilir.
GEÇMİŞ UYGARLIKLAR
Herkül’ün nefes kesen maceraları çocuklara yalnızca cesaret, özgüven ve sorumluluk bilinci aşılamakla
kalmıyor; aynı zamanda arkeoloji ve
onun ayrılmaz bir parçası olan mitolojiye yer vererek geçmiş uygarlıklar
hakkında eşsiz bir kaynak niteliği kazanıyor. Birçok uygarlığa yurt olmuş
Anadolu’nun tarihini, geçmişini öğrenmek, onu sevmeye ve korumaya giden yolun ilk adımlarını oluşturuyor.
Ayrıca binlerce yıl öncesinin efsaneleri, günümüzde bile, tüm yaştaki insanlara hayal gücünün sınır tanımazlığını gösteriyor.
Herkül / Derman Bayladı
Resimleyen: Murat Kara
Çizmeli Kedi Yayınları /128 sayfa
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Kimilerinin işi
gökyüzünü boyamak!

G. Mine OLGUN

Levent Turhan Gümüş’ün can verdiği Dalgacık karakteri, “evdeki bulgurdan olmamak için Dimyat’a
pirince gitmemek” meselini tersine çeviriyor. Dalgacık ile Yakamozun Masalı, miniklere, sırf arayışın
bile kendi başına bir anlam taşıdığını anlatıyor.
kına varacak!) Dalgacık’ı teselli etmek için, Güneş ona sarılıp bir su
zerresine dönüştürüyor. Ve Dalgacık kendini bembeyaz buluttan,
pamuk kadar yumuşak bir yatağın
üzerinde buluyor. Ne var ki çok
geçmeden gök gürlemeye ve şimşekler çakmaya başlıyor ve küçük
kahramanımız bir kez daha muradına eremiyor.

“Başlangıçtan beri, öyküler
sanki hep uzaklarda geçer gibidir.
‘Çok uzaklarda’ ve ‘bir varmış bir
yokmuş’, Burada ve Şimdi’nin kelime şifreleri gibidir. Bir öykü yeniden anlatılırken her bir kelime,
Burada’yı ve Şimdi’yi tanımlayan
birer şifre kelime haline gelir,” diyor
John Berger öykülerden bahsederken. Bir anlatı türü olarak masalın
bu konudaki gücü ise sadeliğinden
ve kendi içinde kurduğu matristen
geliyor olsa gerek. Masallar bu yüzden, Şimdi ve Burada’ya biçtikleri
esvaptan dolayı, tekrar tekrar okunup, tekrar tekrar anlatılırlar.
YOLCULUK BAŞLIYOR
Dalgacık ile Yakamozun Masalı da, zamanlardan bir zaman,
denizlerden birinde yaşayan bir
küçük dalganın hikâyesini anlatıyor bize. Gelin görün ki, bu küçük
dalgacığın yaşamı pek tekdüze, pek
can sıkıcı geçiyor. Gün geliyor, kayalara çarpıp bölünmekten, sonra da bu
köpükleri toplayıp yeniden dalgacık
haline gelmekten yoruluyor. (Tepeye
vardığında tekrar geri yuvarlanacak
olduğu halde, bir kayayı sürekli zirveye taşımak zorunda olan mitoloji
kahramanı Sisifos’un kulakları çınlasın!) Masallar aslında, zaman ve uzam
kadar, kahramanlar konusunda da oldukça esnek bir mecra sunuyor. Dalgacık da hepimizin yakından bildiği
bir insanlık trajedisine dâhil oluyor
okurlarının nezdinde.
Ama Dalgacık tanrılar tarafından
lanetlenmemiş olduğundan olsa gerek, bu durumu değiştirmeye kararlı. Dünyanın herhangi bir köşesinde
hiçbir iş yapmadan dinlenebileceği ve
yalnız kalacağı bir yerin arayışına çıkıyor. (Tembelliğe övgü mü?) Ne demişler; önemli olan arayışın kendisidir ve
hiçbir şey boşuna değildir!
Dalgacık, aradığı yeri denizlerin

dibinde bulacağından emin. Masal
bu ya; bir koşu, eski dostu Kaptan
Nemo’nun denizaltısına gidip, kendisini denizlerin dibine indirmesini
istiyor. O da Dalgacık’ı kırmayıp, onu
denizin 20 bin fersah dibine indiriyor.
Dalgacık, denizin dibinde koyu bir karanlıkla karşılaşıyor, buranın aradığı
yer olmadığını anlayıp suyun yüzeyine çıkıyor ve yine dönüp dolaşıp başladığım yere geldim, diye düşünüyor.
Oysa canı tembellik etmek, sırtüstü
yatıp hayallere dalmak, kaygısızca salınıp durmak istiyor.
Arayış burada bitmiyor. Önce
kendinden büyük bir dalganın peşine
takılıp, tuhaf gagalı kuşların uçtuğu
bir kıyıya varıyor. Dalgacık, bu kıyı o
kıyıdır, diye düşünüp kendini kayalıklara bırakıveriyor, ama kayalıklar
o kadar sıcak ki, kendini denize zor
atıyor. Kendini dinleyebileceği, yalnız
kalabileceği bir yere gitme hayalinden
hiç vazgeçmeyen (Bakalım, Dalgacık
zaten yalnız olduğunun ne zaman far-
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DALGACIK YILMIYOR
Bu arayışın en güzel yanı, kâh
karanlığa, korkuya, savaşlara, kıtlığa, cehennem gibi yanardağlara
şahit olan, kâh ateşlerde yanan
Dalgacık’ın, zorluklardan da geçse
de, hatta aradığı yeri bulamasa da,
yani kısacası sonuca ulaşamasa da,
asla yılmaması. Bu da aslında bir
nevi, kayalara çarpıp bölünmeye,
sonra da bu köpükleri toplayıp
yeniden dalgacık haline gelmeye
benzemiyor mu?
Merak edenlere, Dalgacık’ın en
sonunda, aradığı şirin mi şirin koyu
bulup bulamadığını söylemeyeceğim.
O kadarı da artık yazarımıza kalsın.
Ama küçük bir ipucu vereyim; bizim
yakamoz dediğimiz şey, Dalgacık’ın
gözlerindeki ışıkmış. Görüyorsunuz,
Orhan Veli’nin dediği gibi, kimilerinin
işi gökyüzünü boyamak!
Dalgacık ile Yakamozun Masalı
Levent Turhan Gümüş
Can Çocuk Yayınları / 56 sayfa
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Tarihin fısıltılarını
duymak

Şebnem AKALIN

Gülçin Tunalı Koç’un Tarihin İzinde İstanbul’un Sırrı kitabı ile Gülsevin Kıral’ın İstanbul’u
Çalıyorlar adlı romanı, genç okuru İstanbul’un tarihsel zenginliğiyle tanıştırmayı amaçlıyor.
İstanbul’un her köşesinde var olan nice hazineleri keşfetmek isteyenler için…
günümüzde bostan olan bir arazinin
geçmişte bir liman olup, onu dolduran
alüvyonların altında gemi kalıntılarının bulunduğunu öğrendi. Gülçin
Tunalı Koç’un yazdığı Tarihin İzinde
İstanbul’un Sırrı kitabını okuduğunuzda, siz de bu kentin yer altında gizli
olan tarihi zenginlikleri hakkında, arkeologlar tarafından sürdürülen kazılarda gün ışığına çıkarılan son bilgileri
öğrenme şansı bulacaksınız.

Çocuklar, yaşadığınız kentin, kasabanın, semtin tarihini ne kadar biliyorsunuz? Sizden binlerce yıl önce
orada kimler yaşamış? Ne gibi izler
bırakmışlar? Gözlerinizi kapatıp ellerinizi iki yana doğru açın ve rüzgâra
karşı koşun. Bakalım eski kentin sesini
duyabilecek misiniz?
Zamanının çoğunu internet başında geçiren ve bu nedenle yaşadığı çevreye ilgi göstermeyen küçük Eren, Haliç kıyısında ilk kez böyle koştuğunda
hiçbir şey duymadı. Oysa İstanbul’un
en eski semtlerinden birinde ve hatta
restore edilmiş eski bir evde yaşıyordu.
Ama sürekli internette oyun oynadığı
için arkadaşlarından bile uzaklaşmıştı. Dedesi ve büyükannesinin yanında kaldığı bir gün, iki komşu çocuk
ile Sultanahmet’teki evlerinin altında
bulunan sarnıçları keşif gezisine çıkmaya karar verdiklerinde, dünyaları
bir anda değişti. İzciler gibi ön hazırlık
yapıp, gerekli olduğunu düşündükleri malzemeleri yanlarına alarak keşfe
çıktılar. İndikleri küçük sarnıcın dehlizlerle başka sarnıçlara bağlanarak
onları Yenikapı’daki kazı alanına kadar
ulaştıracağını hiç düşünmemişlerdi.
Yolda yorulup uykuya daldığında, Osmanlı padişahının özel koruması olan
bir yeniçeriyi rüyasında gören Eren,
sonuçta yaşadığı kentin 10 bin yıl
önceki sakinlerinin nasıl yaşadığını,
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Hepçözer Dedektiflik Bürosu’nda çalışmaya başladığı ilk gün, İstanbul’da
da ilginç gelişmeler baş gösteriyor.
Önce Süleymaniye Camii’nin kubbesi, ardından Galata Köprüsü ve Galata Kulesi çalınıyor. Manisa’daki Spil
Dağı’nın da ortadan yok olduğunu
haber alan dedektiflerimiz, bu dağın
doğal mıknatıs özelliği olduğunu öğrenince, durumun anıt eserlerin çalınması ile bir bağlantısı olduğunu düşünüyorlar. Mustafa’nın komiser olan
babası ile birlikte çalışarak, eski eser
hırsızlığından sabıkası olan kişilerin
yurtdışı bağlantılarını inceliyorlar ve
buldukları ipuçlarını da değerlendirerek eserlerin Hindistan ve Venedik’e
kaçırıldığını anlıyorlar.
Bu kitabın da satır aralarında
hikâyede adı geçen yapılar ve ülkeler
hakkında bilgilere yer verilmiş. Ayrıca anlatılan yerleri hatırlatan çizimler
de var. Böylelikle farklı bir kurgu içinde bir kentin, eski yapıların tarihçesi
aktarılmaya çalışılmış. Tarihi eserler
hakkında bilgiler içeren, onları koruyarak gelecek yüzyıllarda da ayakta
kalmaları gerektiği mesajını veren bu
kitapları okuduktan sonra, gözlerinizi
kapattığınızda, siz de geçmişin fısıltılarını duyar gibi olacaksınız.

TARİH HIRSIZLARI
Ama ben gene de size kısa bir özet
geçeyim. Geçmişin peşindeki arkeologların çalışmaları, bir kentin tarihinin nasıl yeni baştan yazıldığının göstergesidir. Düşünebiliyor musunuz;
boğazlar sayesinde Karadeniz ve Ege
Denizi ile bağlantısı olmayan Marmara, bir zamanlar gölmüş ve kıyısındaki küçük yerleşim yerlerinde Neolitik
Çağ insanları yaşıyormuş. Eğer arkeologlar iğne ile kuyu kazar gibi titiz çalışmasalardı bu gerçeği ortaya çıkaran
izler yok olup giderdi. Bu kazılarda
bulunup koruma altına alınan buluntuların bir bölümü İstanbul Arkeoloji
Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.
Toprak altından çıkarılan gemilerin
korunma ve yeniden bir araya getirilme çalışmaları tamamlanİstanbul’u Çalıyorlar!
dığında, kent bir müze daha
Ömer
Dedektiflik Bürosu
kazanacak. Siz de bu müzeleri
Gülsevin Kıral
gezdiğinizde kitaplarda okuResimleyen: Suzan Aral
duğunuz bilgileri gözlerinizle
göreceksiniz. Keşfetmeye me- Günışığı Kitaplığı / 152 sayfa
raklı olanlar için İstanbul’un
her köşesinde nice hazineler sakladığını unutmamak gerek.
Gülsevin Kıral tarafından kaleme alınan İstanbul’u Çalıyorlar
adlı roman ise İstanbul’un bazı
önemli anıtları hakkındaki bilgileri ilginç bir polisiye kurgu
içinde aktarıyor. Bu kez kahramanımız yine bilgisayar meraklısı
olan Mustafa. Yaz tatilinde Ömer

Tarihin İzinde
İstanbul’un Sırrı
Gülçin Tunalı Koç
Erdem Yayınları
72 sayfa
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Yerellikten evrenselliğe
giden yol...

Elif ŞAHİN HAMİDİ
Arden KÖPRÜLÜYAN

Çocuk edebiyatının ünlü ismi Yalvaç Ural, yayımladığı dergilerle, kitaplarıyla ve mizahçılığıyla
hepimizin tanıdığı bir sima. Kitapları pek çok dile çevrilerek dünyanın dört bir yanındaki çocuklara
ulaşan Ural’la, yerelden evrensele giden bu yolculuğun sırlarını konuştuk…

Çocuk edebiyatı denince hemen
akla gelen isimlerden biri o: Yalvaç
Ural. Bu alanda verdiği eserlerle pek
çok ödüle layık görülen Ural, kim bilir kaç çocuğun hayal dünyasında yeni
pencereler açmıştır. Üstelik sadece
Türkiye’deki çocukların değil; Almanya, İsveç, Norveç, Hollanda, Macaristan, Makedonya gibi, dünyanın farklı
ülkelerindeki çocukların dünyasına da
girmeyi başarmış. Çocuk edebiyatının
usta kalemi Yalvaç Ural, her çocuğa
hitap eden evrensel bir dil kullanıyor
çünkü. Ural, “İnsan yerellikten evrenselliğe doğru bir yolculuğa çıkmalı,”
diyor ve özgün olmak gerektiğinin altını çiziyor…
Çok genç yaşlardan bu yana edebiyatla iç içesiniz, ancak 1977 yılından sonra çocuk edebiyatına bulaştınız ve bu alanda çok kıymetli eserler
verdiniz. Neydi sizi çocuk edebiyatına çeken; nasıl çıktınız bu yola?
1969’dan beri edebiyatla uğraşıyorum. Yetişkinler için şiirler yazardım
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ve halen kitaplaşmamış şiirlerim var.
Çocuk edebiyatı benim çok ilgimi çekti. Neden? Annem çok iyi masal anlatırdı. Belki çok iddialı olacak ama bir
Pertev Naili Boratav kadar geniş masal portföyü vardı. Onun şuuraltıma
yerleştirdikleri ve annemin eğitimci/
öğretmen olması benim bu alanla ilgilenmeme neden oldu sanırım. Beni
herkes dergici olarak bilir; mizahçı
olarak tanır. Oysa ben kendimi şair
olarak konumlandırırım. Çünkü benim yazdığım hikâyeler bile manzum
hikâyelerdir. Yani şiirsel; nesirle şiirin
karışımı...
Çocuk dergisi çıkardığımız 77’lerde, gerek Ülkü Tamer’in dergimin
içinde dünya klasiklerini yayımlaması, her hafta bir dünya klasiğine yer
vermesi, gerekse dünya edebiyatında
bizim bile çocukluğumuzda tanımadığımız ürünleri tanımış olmak, ayrıca yine bu alandaki zenginlik, okur
olarak da ilgimi çekti. Sonra, çocuk
edebiyatı dediğimiz ürünlerin aslında yetişkinler için yazılmış olduğunu

gördüm. Demek ki, çocuklar için yazan çok azdı. Hele bizde yok denecek
kadar azdı. Demek ki, çocuk edebiyatındaki bu boşluğu doldurmak için,
yetişkinlerin edebiyatından yararlanılabilirdi. Örneğin; Robinson Cruise,
Oliver Twist, Charles Dickens’ın kitapları, Jules Verne’in kitapları… Hatta
Don Kişot...
Baktık ki, zaman içinde bunları çocukların edebiyatına almışlar. Dünyada bir de çocuklar için yazan adamlar
var; Marcel Aymé gibi, Rus edebiyatında Çehov’un “Marangozun Köpeği”
gibi, Tolstoy’un hikâyeleri gibi. O zaman bizim yazarlarımız da bu boşluğu
doldurmak gerektiğine inandılar. Aziz
Nesin yazdı, Yaşar Kemal yazdı. Orhan Kemal’in kitaplarından seçmeler
yapıldı. Düşünebileceğiniz usta yazarların hepsi bu konuda eğilim gösterdi. Bizler de bu kervana katıldık. Sonra Yaşar Kemal, Aziz Nesin, İrfan Yalçın, Ülkü Tamer gibi ustalar bizleri bu
konuda gönendirdiler.
Yalvaç Ural’ın okumayı söktüğünde okuduğu ilk kitap ve ilk kahramanı kimdi, diye sorsam? Okuma
yolculuğunuzda size rehberlik eden
kitaplar nelerdi?
Biz Karapınar’dayken annem öğretmenlik yapıyordu. Karapınar, bozkırın ortasında çok küçük bir kasabaydı. Çocukluğum orada geçti. O dönemlerde babam Konya’ya indiği bir
gün, bana bir dergi getirdi: Doğan Kardeş. Kaptan Nemo’nun bir bölümü vardı içinde; ilk tanıştığım sayı. İkinci sayısını alamadık. Çünkü taşraya gelmiyordu. Bir yıl boyunca, döne döne onu
okudum. Belki yüz kere… Kız kardeşimin bir doğum gününde Boyacının
Penguenleri adında bir kitap hediye
geldi bize. O da Doğan Kardeş’tendi.
İlk tanıştığımız kitap oydu. Ama benim için penguen çok uzak bir hayvandı. Evimizde buzdolabı bile yoktu… Ondan sonra “Güvercin Kitap-
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lar” diye, Anadolu’da tek formalık, “fakirler alır,” anlamında derlenmiş kitaplar dizisi geldi. İçinde Neyzen Tevfik, Namık Kemal, Şair Eşref, Hz. Muhammed gibi kitaplar
vardı. Onları okumaya çalışıyordum. Anlamıyordum ama
okuyordum. Sonra Kumsaldaki İnci gibi kötü kitaplar hayatımıza girmeye başladı…
Kitaplarınız pek çok dile çevrildi; hatta Müzik Satan Çocuklar adlı kitabınız, dünyada ilk kez Çingenece
basılan kitap olma özelliğini taşıyor. Böylece, tüm dünya çocuklarına ulaşmış oluyorsunuz edebiyat aracılığıyla. Her çocuğa hitap eden evrensel bir dil kullanmak
nasıl mümkün oluyor?
İnsan yerellikten evrenselliğe doğru bir yolculuğa çıkmalı. Bir defa özgün olmak gerekir. Kimse bana vampir
veya korku kitabı yazdıramaz. Ama okulda hafiyelik yapan bir çocuğun hikâyesini Miço’da çizgi roman olarak
yayımlamıştım. “Sihirli Pabuçlar” diye bir dizi yapmıştım.
Dizi, bizim masal geleneğimizden yola çıkıyordu; uçarak
giden bir çocuğun hikâyesiydi. Ve bu yerel bir şey olduğu için, oryantal koktuğu için, Batılı adamın ilgisini çekti. TRT, İsveç ve Norveç’e sattı bunu. Hollanda’da oynadı.
Bunun üzerine bir kez daha anladım ki yerellikten çıkmayan hiçbir şey evrenselliğe ulaşamaz. Taklit; “bu moda,”
diye yaptığın bir şey seni bir yere götürmez. Onun için
Türkiye’deki mücadele, iyinin kötüyle mücadelesidir hep.
Bir söyleşinizde “Doğru kitap okumamak, bir taş
kadar insanı yaralar,” diyorsunuz. Bu yara, ömür boyu
kapanmayacak derin bir iz olarak yer eder sanırım çocuğun hayatında. Çocukların doğru kitaplara yönlendirilmesinde ebeveynlere çok iş düşüyor bu durumda.
Anne babalara neler tavsiye edersiniz; çocukları için
kitap seçerken nelere dikkat etmeliler?
Bence anne-baba, çocuğuna okutacağı kitabı önce
kendi okumalı. Birincisi, ona olan sevgisini, ilgisini göstermek açısından; ikincisi, onunla her şeyi paylaşmak bakımından ve en azından, beğenmediği şeyleri önermemek için. Bu eğitsel bir bakış. Ellerinden geldiğince çocuklarını popüler kültürden uzak tutmalılar. Çünkü bu,
çocukları okumaktan çok uzaklaştırıyor. Bir de çocuk yabancılaştırılmamalı. Kendi kültürünün, kendi dilinin ona
verdiği ağız ve gırtlak yapısı ile hem dilini iyi öğrenmeli,
onu en iyi şekilde ifade etmeli, hem de evrensel kültürü,
kendi kültürü üzerine inşa etmeli. Yabancılaşmış çocuklar
ortada kalırlar. Evrensel olabilmek için insan, alt tabanındaki yerel kültürü kaybetmemeli. Sadece isimleri değiştirerek, sadece günün popüler bilgilerini kendine mal ederek olmaz. Chopin dinleyerek Polonyalı, Shakspeare okuyarak da İngiliz olunmaz.
Son olarak, İyi Kitap gazetesi ikinci yaşını dolduruyor. İyi Kitap’la ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?
İyi Kitap, iyi bir hizmet… Büyük hizmet. İnsanlar,
yeni çıkan kitaplar hakkında olumlu ve olumsuz görüşlerde bulunarak yönlendirmelerde bulunuyor. Doğrudan
bu işin muhataplarına ulaşması da ayrıca güzel bir durum. Ticari bir boyutu olmaması da çok anlamlı… Nice
mutlu yaşlara…
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Toplumcu prenses
görev başında

Özlem KONUR USTA

2011 Astrid Lingen Anma Ödülü adayı Seza Kutlar Aksoy’un Küçük Prenses ve Kardelen adlı masal
kitabı, dördüncü basımıyla artık Tudem Yayınları’nın kitapları arasında. Saadet Ceylan’ın ebru
tekniğiyle resimleyerek yepyeni bir lezzet kattığı kitap, küçük okurlarıyla buluşmayı bekliyor.
de çocukların yanına varıyor cadımız
ve macera başlıyor… Cadı, çocukları
zorla alıkoymak pahasına, masallarını anlatmakta kararlı. Her çocuk için
bir masal… Biz masalları tek tek anlatma işini, hem ustası hem sevdalısı Masal Cadısı’na bırakıp, kitaba adını veren masala bir göz atalım.

Seza Kutlar Aksoy masal yazmayı seviyor. Bugüne dek yayımladığı on
yedi kitabın içinde masalların hiç de
azımsanmayacak bir yeri var. “Yeryüzündeki tüm çocukların olağanüstü
yeteneklerle doğduğuna inanıyorum,”
diyen yazar, bu fikrini kurmaca eserlerinde de sergiliyor. İlk baskısı 1995 yılında yapılan ve o günden bugüne
küçük okurlarının ilgisiyle toplam
üç baskı yapan Küçük Prenses ve
Kardelen, dördüncü basımıyla
Tudem Yayınları’ndan çıktı. Üstelik Saadet Ceylan’ın
ebru tekniğiyle yaptığı resimler kitaba yepyeni bir
boyut kazandırmış.
Masal sevmeyen çocuk var
mıdır? Küçük Prenses ve Kardelen adlı kitabın Masalcı
Cadısı’na sorarsanız, “masal seven çocuk” diye bir
mevhum kalmamış ortalıkta. Onun adını anan, masallarını dinlemek isteyen yok günümüzde. Yani sizin anlayacağınız,
Masalcı Cadı işsiz kalmak üzere.
Derken, kazara da olsa, çocukların
adını seslendiğini duyan cadı, süpürgesine atlıyor. Atlamasına atlıyor ama,
“Süpürgemle uçabileceğimi bile sanmam,” derken pek de haksız değil aslında. Süpürgesi köhnemiş, masalları solmuş, yetenekleri körelmiş. Yine
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PRENSESSİZ MASAL OLUR MU?
Aksoy’un bu sevilen kitabına adını veren masaldan bahsedersek biraz,
bu masalın kahramanı Küçük Prenses,
yalnızca güzelliğiyle değil, iyi kalbi ve
vicdanıyla da dillere destan bir küçük
kız. Ama hiç arkadaşı yok. Doğum gününde yaşlı bilginin ona sihirli bir fırıldak (rüzgârgülü) hediye etmesiyle prensesin hayatında yepyeni bir dö
nem açılıyor. Prenses fırıldağı üflüyor ve birden
kar yağmaya başlıyor. Saltanat arabasıyla kartopu
oynamak için yola koyulmuşken, yoksul
mahallelerin içinden geçerken çocukları görüyor ve
onları da kartopu
oynamaya çağırıyor. Çocuklardan birinin üşüdüğünü görünce
ona şapkalı kalın
paltosunu veriyor. O çocuk da
keçi tüyünden yapılmış şapkasını prensese hediye ediyor. Kırlarda böylece
oynarlarken prensesin hayatını değiştirecek bir şey daha oluyor. Prenses bir kardelen çiçeğiyle tanışıp arkadaş oluyor. Kardeleni köküyle birlikte çıkarıp sarayın bahçesine dikiyor. Prenses ve kardelenin dostluğu
da işte böylece başlamış oluyor.

Prensesin yeni arkadaşlar edinmesi ve onlarla paylaşmayı öğrenmesi bir
dönüm noktası oluşturuyor hayatında. Nitekim, annesin ikna edip sarayı
çevreleyen duvarları yıktırıyor mesela. Hemşireler, öğretmenler, doktorlar
ve gençler saraya girip çıkabiliyor artık. Onlar da, devrim niteliğindeki bu
değişimler devam etsin istiyor ve öneriler sunuyorlar: Bir doktor, “Mücevherler satılsın. Yerine hastane yapılsın,” diyor; bir öğretmen, “Bana kalırsa
bu saray okul olmalı,” diyor.
KÖTÜ KALPLİ BÜYÜCÜ
Fakat her masala bir “kötü” lazım
değil midir? Ülkenin kötü kalpli büyücüsü hemen devreye giriyor. Büyücü, prensesi ölümle burun buruna getirecek planlar yapıyor. Ne mi yapıyor?
Masalın bundan sonraki bölümlerini de Seza Kutlar Aksoy’un kendinden
okumanızı öneririm.
Seza Kutlar Aksoy, Küçük Prenses
ve Kardelen kitabı içinde minik okurlarına beş masal sunuyor. Minik okurlar
deyince büyükler alınmasınlar. Bu beş
masalda onlara da yetecek kadar ders
var açıkçası. Üstelik Saadet Ceylan’ın
resimleri hem büyüklere hem küçüklere görsel bir şölen çekerek okumanın
keyfine keyif katıyor.
Küçük Prenses ve Kardelen
Seza Kutlar Aksoy
Resimleyen: Saadet Ceylan
Tudem Yayınları / 80 sayfa
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Narın bereketi var
bu kitapta

Sema ASLAN

Ali Yalkın İlköğretim Okulu 3A sınıfı öğrencilerinin yazdığı ve öğretmenleri Mithat Zorlu’nun
derlediği kısa öykülerden oluşuyor Nar Taneleri. Üstelik kitabın geliri, “Baba Beni Okula Gönder”
kampanyasına aktarılarak, başka çocukların da okumasına katkıda bulunuyor.
İlham verici bir kitap var
şu sıra raflarda: Nar Taneleri.
Ali Yalkın İlköğretim Okulu
3A sınıfı öğrencileri tarafından yazılan öyküler, öğretmenleri Mithat Zorlu tarafından bir araya getirilmiş. Kendi
öykülerini aynı zamanda resimlemeyi de ihmal etmeyen
öğrenciler, hem çocukluklarına çok yakışan hayallerini
ve “çılgın” fikirlerini yazıya
dökmüş, hem de bu üretimleriyle başka çocukların eğitimine destek olma imkânına
kavuşmuş. Nasıl mı? Öğrencilerinin
çalışmalarını sene sonunda atmaya
kıyamayan Mithat Zorlu, Kelime Yayınları ve Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği’nin katkılarıyla “Nar Taneleri” projesini ortaya çıkarmış. Zorlu, bu
çabasıyla hem çocukların birlikte bir
şey yaratmanın tadına varmasını sağlamış, hem de başka bir açıdan örnek
bir çalışmaya imza atmış. Zira kitabın geliri, “Baba Beni Okula Gönder”
kampanyasına aktarılacak.
SAHİCİ ÖYKÜLER
Ama benim size tavsiyem, önce
sadece bir okur olarak yaklaşın bu
kitaba. Hatta çocuklar tarafından
kaleme alındığını unutarak belki…
Sonraki adımda, onun çocuklar tarafından yazıldığını tekrar anımsayın…
Her okumada, eminim farklı bir gözle
bakacaksınız yazılanlara. Çok sahici
öyküler bunlar. Çoğu ancak bir sayfa
uzunluğunda olsa da, taşıdıkları ideal
hacimlerini çok aşıyor. Söz gelimi pek
çoğunda, “birlikte yaşamak” ve “kötülüklere karşı örgütlü durmak” gibi
çok temel bir meseleden söz ediliyor.
İnsan, 9 yaşındaki bir çocuğun, yazı
gibi kişinin kendisiyle baş başa kaldığı o çok değerli anlardan birinde barış
özlemi hissettiğini görünce açıkçası
umutlanıyor.

öğrencileri, kıvrak zekânın ve
sükûnetin, dev bir cüsseyi ve
çığırtkanlığı alt edebileceğini
öğrenmişler yani.

Öykülerdeki bir diğer odak da
insanın kendiyle hesaplaşması. Çocuklar, muhtemelen yaşamlarının bir
döneminde bizzat sergilemiş oldukları
davranışları, özeleştiri verir bir tutumla hikâyelemişler. Öfke, kıskançlık gibi
duygular bunlar… Sonunda, kendilerine zarar veren durumları anlatarak
kıssadan hisse çıkarmışlar. Empati kurabilen, kendine karşı nesnel bir tavır
geliştirebilen çocukların öyküleri bunlar aynı zamanda.
Öykülerde kullanılan sembollere
bakarak farklı bir okuma yapmak da
mümkün. Çocuklar, sıklıkla orman
imgesini kullanmış; ormanda mutlu
mesut yaşayan hayvanlar, orman kanunları, ormanın güçlü ve acımasız
hayvanlarıyla zayıf olanlar arasındaki
mücadele, ormanda hayatta kalabilmenin sırları vs. Çocuklar kötülüğü
ayılara ve aslanlara yakıştırmış genelde. Tavşanlar ise akıllı ve vicdanlı
hayvanlar olarak belirmiş gözlerinde.
Fakat sonunda hep iyiler kazanmış.
Çok güçlü ve acımasız olan hayvanlar,
burunlarının önünü göremeyecek kadar bencil olduklarından, kaybetmeye
mahkûm olmuşlar. Zayıf ve güçsüz
görünenlerin kaybetmeye yazgılı olmadığını, cüssesinin büyüklüğü nedeniyle bir başkasından korkmanın anlamsızlığını gösteren masallar bunlar.
Ali Yalkın İlköğretim Okulu 3A sınıfı
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İLHAM VEREN KİTAP
Nar Taneleri, neresinden
bakarsanız bakın bir ilham
kaynağı, demiştik ta en başta. Üç buçuk yaşındaki kızım bu kitabı görünce çok
şaşırdı mesela. Okuduğumuz
kitapların bir de yazarları
olduğunu anlatıyorum bir
süredir ona… Her defasında yazarların isimlerini anıyorum.
Eğer bir kitabı sevdiyse, onun yazdığı diğer kitapları indirip raftan, “Bak,
bunların da yazarı o,” diyorum. Şimdi Nar Taneleri’ni kendinden çok da
büyük olmayan Ahmet’in, Deniz’in,
Yusuf ’un, Umut’un, Görkem’in yazdığını öğrenmek sürpriz oldu onun için.
Bir de resimler var tabii gene çocukların yaptığı. Yineliyorum, gerçekten
ilham verici çalışma böyle olur; hafta
sonu faaliyeti de kendiliğinden ortaya
çıktı bu kitapla. O bir hikâye anlatacak, ben onun için yazacağım, hikâye
bitince resimlenecek ve en sonunda da
kâğıtlar ikiye katlanıp dikilerek bir kitap oluşturulacak!

Nar Taneleri
Derleyen: Mithat Zorlu
Kelime Yayınları / 112 sayfa
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Büyü de gel!

Işık ERGÜDEN

Yetişkinlik sunağında kurban
edilenlerin anısana
Neil Shusterman’ın Iskarta adlı romanı, bakmadığımız, baksak bile görmediğimiz gerçeklerin
ifadesi… Gençleri isyan çağında “ıskartaya çıkararak” toplumsal düzenin korunduğu bu distopyada,
günümüzün neo-liberal toplumuna dair sağlam bir eleştiri var.

Ütopyalar hep imkânsız mı gelmiştir, bilemem... Ama bugün biri kalkıp
da paranın olmadığı, kâr etmenin “yasaklandığı”, “herkesin ihtiyacına göre”
aldığı, doğayla, hayatla bambaşka bir
ilişkinin, aylaklığın var olduğu bir
ütopya yazsa, okuyanlara gerçekten
ütopik gelebilir. Distopyalar ise, tersine, belirsiz bir geleceğin ya da “olmaz
böyle şey,” diyeceğimiz bir halin değil
de, içinde yaşadığımız dünyanın, olsa
olsa bakmadığımız, baksak bile görmediğimiz gerçeklerin ifadesi sanki.
Neil Shusterman’ın Iskarta romanı da
bunlardan...
“Yaşam Kanunu”na göre, “on üç
ile on sekiz yaş arasında, aile çocuğu
geriye yönelik olarak ‘düşürmeyi’ tercih edebilir... ama çocuğun hayatının
‘teknik olarak’ sona ermemesi şartıy-
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la”. Yani “Gençlik
Polisi”ne teslim
edilerek
“Hasat
Kampı”na götürülen çocuğun tek
tek her bir organı
“değerlendirilecek”, ihtiyacı olanlara aktarılacaktır.
Bunun olabilmesi
için de bütün bu
operasyon
boyunca
çocuğun
bilincinin yerinde
olması şarttır.
Peki,
aileler
neden böyle bir
karar alırlar? Çünkü bu çocuklar
ya uyumsuzdur,
okulda kavga dövüş
etmektedir,
isyankârdır; ya da
çok başarılıdır, ama küçük bir kusur
“en iyi” olmalarını engellediğinden,
onca rekabet ortamında “fazla”dırlar.
Bir de “öşürler” vardır, Lev gibi; en
iyiler, daha doğdukları andan itibaren
ıskartaya çıkartılmak üzere yetiştirilenler, tanrı-topluma, tanrı-sisteme
kurban edilenler...
SİSTEMİN ÇARKLARI
Geride, uyumlu ve vasat olanlar
kalır; sistem de bu sayede aksamadan işler! Tıpkı neo-liberal ideolojinin artık “performans” göstermeyen
bireyleri ıskartaya çıkarması gibi; tıpkı yoksulların, işsizlerin, her türden
azınlığın temel yaşamsal taleplerinin
karşılanmayarak dışlanmaları gibi;
tıpkı “bencil hesapların buzlu sularında” her şeyin donması gibi; tıpkı

Nazilerin ve “modern” bütün toplumların işe yaramaz, tehlikeli gördükleri
toplulukları yok etmeleri, kısırlaştırmaları gibi... Ama Iskarta’daki uygulama daha temel, “toplum kurucu”;
çünkü tam da yetişkinlik ideolojisinin
benimseneceği ve bir an önce, uygun
performans kriterlerine göre “okul-işaile” üçgenine katılınacağı yaş hedef
alınmış... ya da isyan çağı!
NEYSE Kİ FİRAR VAR!
Çocuklarını ıskartaya çıkartan
ebeveynin soğukluğunda ise; başarıyı, performansı kutsayan; işledikleri cinayetleri unutmak, hiçbir şey olmamış gibi sıcak yuvalarına yerleşebilmek için belleklerini kazıtan; en ufak
bir karşı çıkış, direniş karşısında ise
asıl kurban kendileriymiş gibi, karşılarındaki ergene çaresiz bir yüz ifadesiyle bakıp birbirlerine sarılan; kendi rasyonalitelerinin geçerliliğinden her koşulda emin, o zavallı “aile büyüklerinin” zavallı ruhlarından başka bir şey
bulamayız.
“Ana Babalara Iskarta Kılavuzu”ndan bir bölüm: “İçinizin rahat olması amacıyla, seçim yapabileceğiniz
çeşitli hasat kampları bulunmaktadır.
Her merkez özel bir teşebbüstür, devlet onaylıdır ve sizin vergilerinizle finanse edilmektedir. Seçtiğiniz merkez
hangisi olursa olsun, Iskarta’nızın onu
parçalara ayıracak olan sertifikalı personel tarafından olası en iyi muameleyi göreceğinden emin olabilirsiniz.”
Hayata umutla bakan bir çocuğun
gözlerindeki kıvılcımın sönmesi mi,
yoksa bir ergenin umutsuzca küskünlüğü, boşvermişliği, içe kapanması mı
en çok içini burkar insanın? Yetişkinlik sunağında kurban edilen çocuk ve
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ergenlerin üstüne basarak yükseliyoruz, iktisadı ve güvenliği baş tacı etmiş toplumlarımızın basamaklarında.
Ayaklarımız kan içinde, ellerimiz kollarımız kan içinde, ama üstümüze en temiz üniformaları, frakları, takım
elbiseleri geçiriyoruz; cinayetlerimiz şıklığımızın, modernliğimizin, soğukkanlı rasyonalitemizin gölgesinde
kalsın diye... Kalıyor da, kimse kimseyi suçlamıyor ıskartaya çıkarılan çocuklar için, herkes hemfikir çünkü bir
an önce yetişkin olmak konusunda, bir an önce kâr getirir olmak, performanslı olmak, rekabetçi olmak, ezmek,
yükselmek, daha da yükselmek, en büyük olmak, en büyük asker, en büyük futbolcu, en büyük yönetici, en büyük her şey olmak konusunda...
Neyse ki firar var, isyan var Iskarta’da: “Amaçlar eskide kaldı. Biz rastlantısallığa inanıyoruz. Depremlere!
Kasırgalara! Biz doğa güçlerine inanıyoruz ve biz doğanın gücüyüz. Biz kargaşayız. Biz kaosuz. Dünyayı karıştırırız.” Onca kusursuz, onca rasyonel bu sistem tam da
en güçlü olduğu yerde, bir Hasat Kampı’ndaki “Kıyma
Makinesi”nin kapısı önünde çökemez mi?
YETİŞKİN RASYONALİTESİ
Iskarta hayallerimizi zorlayabilir, ama bu satırların
okurları arasında, idam edilmek üzerine düşünmüş olan
varsa, diğer ölümlerden farkını bilir, ondaki kurumsal
mizanseni, mesela doktorun muayene edip “ölmeye elverişli” raporu verme zorunluluğunu bilir. Ölüm uzun
sürer, an be an yaşanır, bir türlü bitmek bilmez. Iskartaya
çıkarılmak da aynısı: Sanki sağaltıcı bir ameliyat yapar
gibi işine dalmış cerrahlar, sürekli gülümseyen bir hasta bakıcı, tamamen aldatıcı, yalan, sahte bir işe kendini
inandırmış insanların, arkalarına kurum, devlet, toplum
gücünü almanın rahatlığı içindeki tavırları... İsyan duygusu uyandıran, “her şey
Iskarta
bir oyun olsa!” dedirten,
Neal
Shusterman
“aslında oyun oynama yaÇeviren: Zarife Biliz
şındayız!” dedirten o yeTudem Yayınları / 424 sayfa
tişkin rasyonalitesi!
Iskarta gibi eserler,
öfkemizi yaratıcılığa tercüme
ederek, sistemi gazabımızdan
mı korur; yoksa her okuyanı
Lev gibi bir canlı bombaya dönüştürüp, onu havaya mı uçurur el çırptığımız an? Haydi,
alkışlayalım!
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Tüm zamanlar için
sekiz masal

Sevengül SÖNMEZ

Pulitzer ödüllü bir babayla şair bir annenin kızı, dünyada en çok okunan çocuk yazarlarından Joan
Aiken, Yağmur Damlalarından Kolye adlı kitabıyla, sıradan insanların büyüleyici maceralarını
masala döküyor. Bu kitap, güzellikden umudunu kesmeyen herkese hitap ediyor.
Masalların çocuklar için
olduğunu düşünenler yanıldılar.
Masallar küçük büyük
hepimiz için…
Yaşam öyküsü de yazdıkları
kadar ilginç olan Joan Aiken, yetişkinler ve çocuklar için fantastik
öyküler, oyunlar ve şiirlerin yanı
sıra, modern ve tarihi romanlar
başta olmak üzere yüzden fazla kitap yazmış. Jane Austen romanlarının devamı niteliğinde, “Jane Austen Sequel” adlı bir dizi yaratmış.
İngiltere’nin ve dünyanın en önemli
gençlik ve çocuk yazarlarından biri
olan Joan Aiken’in kaleminden
dökülen ve sonunu merakla beklediğim imkânsız öyküleri okurken,
hepimizin hâlâ –azıcık da olsa– bizi
büyüleyen şeylere ihtiyacı olduğunu düşündüm. Üstelik hepimiz masallarla büyümüş, masal kahramanlarıyla ağlamış, gülmüş çocuklar
değil miyiz?
MASALSI DÜŞLER
Yağmur Damlalarından Kolye adını taşıyan kitap, sekiz masalsı öyküden
oluşuyor. Fantastik edebiyatın, deyim
yerindeyse, naif örneklerinden. Bir
tür büyüleyicilik içeriyor, ama bugünün fantastik donanımlarından daha
ziyade, eskinin masallarına benzer bir
biçimde kurulmuş bu anlatılar. İyilik
yapanların iyilik bulması, kötülerin
cezalandırılması, ezilen fakir insanları kurtaran birinin çıkıp gelmesi gibi,
masalların insanlar için sunduğu güzel düşlere sıkça yer verilen bu öykülerde, uçan halılardan ilhamla uçan
yorgan, uçan turta, konuşan hayvanlar, kitaptan kaçan kahramanlar türünden tanıdık nesne ve kişiler de var.
Ancak bütün bu tanıdıklık duygusuna
rağmen, tüm öykülerin benzersiz olduğunu söylemem gerekiyor.
Son derece yalın bir dille kurgulanmış öykülerin insanı sıkıca sarma-
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layan yapısı, bir yanıyla bu basitliğinden, bir yanıyla düş gücünün zenginliğinden geliyor. Üstelik her an, her
yerde karşılaşılabilecek kadar, hayatın
içinden seçilmiş insanlar ve olaylar
çerçevesinde gelişiyor tüm öyküler.
Torununa kırkyama bir yorgan diken
nine, anne ve babası işte olduğu için
canı sıkılan çocuk, elmalı turta pişiren
yaşlı kadın, bir çöl istasyonunda çalışan üç tren yolu görevlisi… Bütün bu
sıradan insanların başına gelenler ve
kurulan maceralar o kadar şaşırtıcı ve
büyüleyici ki, insanın bu düş gücü karşısında gerçekten heyecanlanmaktan
başka yapabileceği bir şey kalmıyor.
İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında
Avrupa’da esen karamsar hava, yaşananlar ve ortaya çıkan yoksulluk, kıtlık vb. zor yaşam koşulları, sanatçıların
gerçeklerden kaçarak, yeni ve farklı bir
söyleyişle, yeni dünyalara yelken açmalarına yol açtı. Bir süre sonra, gerçeküstücülüğün ve dadaizmin liman-

larına konacak bu yelkenler, beraberinde fantastik edebiyatın büyük
örneklerini de getirmeye başladı.
Joan Aiken’in bu tarihlerde başlayan yazarlık serüveni, onun müthiş hayal gücüyle birleşerek tüm
zamanlarda okunabilir metinler
yaratmasını sağlamış. Aiken’in yapıtları sadece çocuklar için değil,
gençler ve yetişkinler için de çok
şey söylüyor. Yazarımıza dair bu
kadar laf ettikten sonra, kitabı büyüleyici bir görsel evrenle bezemiş
olan Jan Pienkowski’ye değinmeden geçmek büyük haksızlık olur.
Çünkü birlikte pek çok esere imza
atmış olan bu çiftin yarattığı düş
dünyası, sözler ve resimlerle birbirini sanki ruh ikiziymişlercesine
tamamlıyor. 1936 doğumlu, sanatçı bir aileden gelen Pienkowsk’nin
artık klasikleşmiş olan ikon tarzı
çizimleri, gerçekten büyüleyici ve
insanın ayaklarını yerden keser nitelikte.
İyilikten ve güzellikten, dostluktan ve yardımlaşmadan umudunu
yitirmeyenlerin ve bu güzellikleri paylaşmak isteyenlerin ellerinden bırakamayacakları bir kitap Yağmur Damlalarından Kolye.
Yağmur Damlalarından Kolye
Joan Aiken
Resimleyen: Jan Pienkowski
Çeviren: Ada Seyhan
Tudem Yayınları / 88 sayfa
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Memo’nun güncesi

Tuğba ERİŞ

Sevgi Saygı’nın Babam Nereye Gitti adlı kitabının devamını bekleyenlere müjde! Yazarın yeni kitabı
Amcama Neler Oluyor raflardaki yerini aldı. Kahramanımız Memo’nun yeni maceralara atıldığı bu
yeni roman, günlük olarak başlayıp bir dedektiflik romanına dönüşüyor.
İlk gençlik çağlarında günlük tutmayanımız var mıdır? Zamanında
yok edilmediyse ya da kaybolmadıysa,
sonradan okunduğunda insanın nelere sevindiğini, neleri dert ettiğini, o zamanki düşünüş ve olayları algılayış biçimini görmesi ya da ilk aşkların heyecanını, burukluğunu hatırlaması açısından, önemli olduğu kadar keyiflidir
de günlük tutmak.
Başkasının günlüğünü okumanın
tadıysa bir başkadır kanımca. Şimdi
kulağıma pek doğru gelmese de, on üç,
on dört yaşlarında, kardeşimin günlüğünü okuduğumu itiraf etmeliyim.
(Gerçi zamanında kardeşimle nasıl
tartıştıysak, şimdi o günlüğü beraber
okuyup gülebiliyoruz. Zaman her şeyin ilacı.) İçinden bir başkasının günlüğünü okuma isteğinin geçmediğini
söyleyen çıkabilir mi? Bu isteği gerçekleştirmeseniz de, günce biçiminde yazılmış çok çeşitli kitaplardan en azından birini yutarcasına okumuşsunuzdur belki de. Söz gelimi ben ilkgençlik
dönemimde, İpek Ongun’un, bir kült
kitap olan ve baskı üstüne baskı yapan
Bir Genç Kızın Gizli Defteri’ni defalarca okumuştum. Ruhsal çözümlemeler
yapmak haddime değil, ama naçizane
görüşüm şu ki, günlük okuma isteğinin altında yatan, bir başkasının, tanıdığın ya da yabancının aklından geçenlere, gizlerine, hayata bakışına duyulan meraktır.
Memo’nun günlüğünü de aynı merakla ve keyifle okudum. Senarist ve
yazar Sevgi Saygı’nın Babam Nereye
Gitti ve Amcama Neler Oluyor adlı romanlarının başkahramanı olan Memo,
başından geçen sıradışı olayları günlüğüne yazıyor.
Babam Nereye Gitti’de, Memo’nun
babası, askerliğini yaparken arazide
bulduğu tuhaf cismi kamerasına yerleştirip çekim yaptıktan sonra, dokuz
yıl ortadan kayboluyordu. Devam kitabı olan Amcama Neler Oluyor’da da,
babasının dönüşünden sonraki iki yıl
boyunca yaşadığı bir dizi tuhaf olayı
anlatıyor Memo.

Yeniden günlük tutmaya başlamasının nedenlerinden biri, bunların anlatılması gerektiğini düşünmesi. Âşık
olduğu Derinsu’nun on üçüncü yaş
gününde hediye ettiği deftere yaşadıklarını yazarak, kafasındaki yüzlerce
soruya yanıt verebileceğini de düşünüyor. Çözmek zorunda kaldığı sıradışı
olayların yanında, Memo’nun yaşadığı
değişime, büyümesine, ergenlik duygularının yarattığı iniş çıkışlarla mücadelesine, dokuz yıl ayrı kaldığı babasını ve kendini tanıma sürecine de tanıklık ediyoruz günlüğünü okurken.
MEMO KENDİNİ KOPYALIYOR
Bu ikinci kitapta, ailesini bir araya
getirmenin mutluluğunu bir türlü yaşayamayan Memo’nun canı bir kardeşi olacağı haberiyle daha da sıkılıyor.
Amcası ile babasının tuhaf davranışları canının sıkkınlığına, kafasının karışıklığına tuz biber ekiyor. Bu nedenle ikisini izlemeye karar veriyor Memo.
Bu sırada okuldaki Tolga ve çetesi onu
rahat bırakmıyor. Derinsu’yla beraber
hem bu kabadayılarla uğraşırken, hem
de dedektiflikte iyice uzman hale geliyorlar. Amcasıyla babasının o tuhaf
cismi kullanarak kendilerini kopyaladıklarını; kopyaların işe gidip para kazandığını, kendilerinin de canları ne
istiyorsa onu yaptıklarını öğreniyorlar. Başta bu duruma, “kopya” düşüncesine, karşı çıkıyor Memo. Amcası ve
babasının çalışmamak için köle yaratacak kadar ikiyüzlü olduklarını düşünüyor. Ama Tolga ve çetesinin okulda
arkalarından çevirdiği işler, yaydıkları safsatalar ve açtıkları bir internet sitesi nedeniyle kendilerine büyücü gözüyle bakılması, her şeyiyle karşı çıktığı “kopya” düşüncesini aklına sokuyor Memo’nun. Sorunlarıyla kendisinin baş etmesi gerektiğini düşünerek,
babasının ve amcasının haberi olmadan kendini kopyalıyor.
“Memo2” adını verdiği kopyasını,
ailesinin görmemesi için binbir takla
atarak odasında saklıyor Memo. Kopyası sayesinde Tolga ve çetesini alt edi-
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yorlar ve büyücülük yaptıklarını iddia
eden internet sitesini de kapattırıyorlar. Memo2, marifetlerinin yanında
başlarına bela da açmaya başladığında, kopya düşüncesini de sorgulamaya
başlıyorlar.
Gerçeküstü öğeler ve gizemle
örülü, heyecanla dolu bu serüvenin
sürprizlerini daha fazla açık etmekten
kaçınalım. Zira Amcama Neler Oluyor,
zamanın değeri, emeğin anlamı, karşılaştığımız sorunlardan kaçmak yerine
üstlerine gidip onları soğukkanlılıkla
çözmek üstüne düşünmemizi sağladığı gibi, günlük olarak başlayıp bir dedektiflik romanına dönüşüyor. Okura
da Memo’nun yeni serüvenlerini beklemek düşüyor.

Amcama Neler Oluyor?
Sevgi Saygı
Günışığı Kitaplığı / 236 sayfa
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Gördüklerinin ardını
düşlemek...

Elif ŞAHİN HAMİDİ

18 yaşından beri çocuklar için kalem oynatan ve pek çok kitaba imza atan Nur İçözü, çocuk
edebiyatında başarının sırrının çocukları ciddiye almaktan ve içtenlikten geçtiğini söylüyor. İçözü’yle
kitapların eğiticilik misyonundan, göreceli doğrulardan ve çocuk dünyasından bahsettik.

Bir çocuğun hayal dünyasına hitap eden, o dünyaya sığabilen başka dünyalar kurmak, olaylar kurgulamak, kahramanlar yaratmak için
biraz da çocuk ruhunu kaybetmemiş olmak mı gerekiyor acaba? Çocuk gerçekliğini iyi bilmek ve belki
bir parça çocuk olmak gerekiyor sanırım yazarken?
Çok güzel söylediniz. Bir çocuğun
hayal dünyasına erişmek, o dünyaya
sığabilecek kurgular yapmak hiç kolay değildir. Çocuğu asla küçümsemeden ve çocuğa göre yazarken, çocukmuş gibi düşünebiliriz elbet. Sanırım
bu pek de hesaplı kitaplı bir olay değil
ve çocuk edebiyatı yazarının yeteneği
de belki bu özellikte saklı.
Yine de durduğumuz yeri unutmadan kalemimizi kullanmalıyız. Onun
dünyasına ne yukardan bakmalı ne de
aşağıdan. Çocuğun tam da gözlerinin
içine, yüreğine bakabilmek önemli.
Okurunuz metinde kendini, düşlerini, duygularını arar; sahte sözcükleri
hemen duyumsar, ayıklar. Kendinden
olanı, içtenliği kolayca yakalar. Karşılaştığınızda sizi yaşıtı olarak değil, yazar olarak görmek ister. Dengeyi iyi
kurmak gerek.

En Güzel Kimin İşi hiç aklımda
yokken yazılmış bir seri. Eğer bir anaokuluna masal okuma saati için davet edilmeseydim ve müdür bana, “Bu
hafta ders programımızda meslekler
işlenecek. Biraz da bu konuda konuşur musunuz?” demeseydi, bu seri hiç
oluşmayacaktı.
4-5 yaşındaki çocuklara mesleklerle ilgili ne söyleyebilirdim? O akşam
bunları düşünerek yattım. Sabah, “Öncelikle kendimden ve ellerinde tuttukları kitapları resimleyen sanatçılardan
söz etmeliyim,” diye düşündüm. Hemen bilgisayarımın başına geçtim ve
ilk üç meslek bir anda dizeler halinde
ekrana döküldü. Ödevim hazırdı.
O gün çocuklar yazar, ressam ve
kitapçıyla ilgili bir fikir edindiler. Ben
de çocukların pek çok mesleği bırakın
bilmeyi, duymadıklarını bile öğrenmiş
oldum. Böylece günümüzden, geçmişten, sanat dünyasından meslekleri dizeler şeklinde anlatan üç kitap ortaya
çıktı. Yine de günümüz çocuğunun,
yalnızca bir kitaptan öğrendiği mesleğe özeneceğini pek sanmıyorum. Onlar canlı örnekler görmek istiyorlar.
Örneğin okur-yazar buluşmalarından
sonra pek çok çocuğun yazma eğiliminin arttığına; bazılarının, “Ben yazar
olacağım,” dediğine tanık oluyoruz.
Bir de olayın farklı boyutu var.
Buna örnek olarak da, Yüreğimin Kıyısında adlı romanımı gösterebilirim.
Romanı okuyan gençler arasında konservatuvara girme düşleri kuranların,
sanatın istediği özveriyi gösterme konusunda kendilerini sınadıklarını, kararlarını verirken bir kez daha düşündüklerini biliyorum.

Hani her çocuğa sorulur, “Büyüyünce ne olacaksın?” sorusu; En Güzel Kimin İşi serisiyle çocukların bu
soruya yanıt bulması adına bir yol
açıyorsunuz. Kitaplar, çocuğun gelecekteki kariyerini, mesleğini belirlemekte de önemli bir rol oynuyor diyebilir miyiz?

Fara Fara Filli adını taşıyan üç
kitaplık eğlenceli seri, çocukları bir
yandan güldürürken bir yandan da
düşünmeye sevk ediyor. Bu tarz kitaplar çocuğun sosyalleşmesinde de
önemli bir yere sahip sanırım…
Çocukları güldürmek kimilerine
çok kolay görünür. Ancak güldürür-

rikatürleri okuturdum. Okumayı söker sökmez büyük bir sevinçle herkese, “Yaşasın artık kendi gazetemi okuyacağım!” diye müjdelediğimi anımsıyorum. İşte o andan başlayarak da annemin verdiği günlük harçlıklarımdan
artırdıklarımla her hafta kendime Varlık Çocuk Klasikleri’nin bir kitabını aldım. O kitaplardan ilk aklıma gelenler;
Arı Maya, Küçük Prens, David Copperfield, Pollyanna…

Çok genç yaşlardan bu yana sözcüklerle uğraşan, yani işi “yazmak”
olan Nur İçözü, çocuk edebiyatına pek
çok değerli eser kazandırdı. İçözü, çocukların hayal dünyasına erişebilmenin yolunun, onların yüreğine bakabilmekten geçtiğini, yani çocuğu asla
küçümsememek gerektiğini söylüyor.
Çünkü onlar sahte sözcüklerinizi ayırt
etmede oldukça ustalar… Nur İçözü
ile çocuk edebiyatını ve çocuk dünyasını konuştuk; yazarın kendi çocukluğuna ve okuma serüvenine de uzanan
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
Öncelikle Nur İçözü’nün kitaplarla tanışıklığı ne zaman, nasıl başladı diye sormak istiyorum? Çocukluk günlerinizden belleğinizde yer
etmiş, unutamadığınız kitapları/
kahramanları da paylaşır mısınız bizimle?
Kitaplarla tanışıklığım, birinci sınıfta okumayı söktüğüm an başladı diyebilirim. Ancak biraz daha öncesine
giderek, okuma tutkumun başlangıcı
olarak gazeteleri göstermem daha yerinde olur sanırım. Çünkü henüz beş
yaşlarındayken, sabah erkenden kapımıza bırakılan gazeteyi kaptığım gibi
evdeki büyüklere çizgi öyküleri, ka-
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ken düşündürmeyi başarmak önemli. Hep çocuğu ciddiye almak gerekir diyorum ya, aslında mizahı da ciddiye almak gerek. Mizah kitapları, okurun zekâsını küçümsememeli.
Yaşama gülümseyen gözlerle bakmayı başaran, yaşadığı
olayların gülünç yanlarını görebilen kişi, yaşamın gerçekleriyle baş etmeyi çabuk öğrenir. Yalnızca kitaplardan öğrendikleriyle değil, yaşamın zıtlıklarından fıkralar, bilmeceler
üreterek de çevresiyle keyifli bir iletişim içine girer.
Çocuk kitaplarının “öğretici” olmaya çalışması günümüzde tartışılan sorunlardan biri. Çocuk edebiyatının öncelikli sorumluluğu, yetişkinlerin doğrularını çocuklara dikte ettirmek olmamalı. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
“Öğretici olma” konusundaki yanıt zaten sorunuzun
içinde. Çocuk edebiyatının öncelikli sorumluluğuna gelince, en başta dilimizin zenginliğiyle, melodisiyle çocuğu tanıştırmak olmalı diye düşünüyorum. “Doğru” göreceli bir
kavram. Zamana ve mekâna yenik düşen bir olgu. Çocuğun dünyasının yeni oluşmaya başladığını göz ardı etmemek gerek. Onları kendi kaygılarımızla tanıştırmak doğru
bir yöntem değil bence. Onların gözlüğüyle yaşama bakabilmek, bugünün gerçeklerini deneyimlerimizle harmanlamayı başarabilmek önemli.
Kısacası yazar, dünden kopmadan bugünü verebiliyorsa, yereli göz ardı etmeden evrensele ulaşabiliyorsa sorumluluğunu yerine getirmiştir. Biz yazdıklarımızla, farklı dünyaların görüntülerini sunuyoruz çocuğa. Farklı duygularla tanıştırıyoruz. Gördüklerinin ardından düşünmesini, düşlemesini sağlıyorsak ne mutlu!
Önemli olan düşünmeyi öğrenmeleri aslında. Yazarın
metinler aracılığıyla yaptığı biraz da bu. Dünyayla, çevresiyle özdeşim kurabilmeyi başaran gençlerin kuracağı gelecek de başarılı olacaktır.
Çocuklara okuma alışkanlığı ve zevkinin kazandırılması, edebiyat dünyasının kapılarının aralanması adına
büyüklere, anne-babalara ne gibi görevler düşüyor? İyi
kitaplar önermenin önemi büyük sanırım…
“İyi kitaplar” derken, “iyi” kavramı kime göre belirleniyor? Aslında en önemli konularda biri de bu işte… Parmak
sallayan, çocuğa görgü kurallarını öğreten, terbiyeli, sessiz,
ana kuzusu modellere özendiren kitapları mı kapsamakta
bu “iyi” betimlemesi? Bu kapsama giren kitapların çocuk
gerçekliğiyle ne denli örtüştüğü de yetişkinin kendisine en
başta sorması gereken bir başka soru olmalı.
Ortada kesin olan bir gerçek var ki, anne, baba ya da
öğretmenler önerme ile dayatma arasındaki keskin çizgiyi
görmezlerse, yetişmekte olan genç bireyin okuma alışkanlığı kazanmasına en baştan darbe indirilmiş olur.
Hele rol modeli olma durumundaki anne-babanın,
hatta öğretmenin yaşamında kitap, çocuğa söylediği oranda yer almıyorsa, çocuktan kitapla dostluk kurmasını beklemek hayalcilik olur.
Son olarak İyi Kitap gazetesiyle ilgili görüşlerinizi
alabilir miyiz?
Tudem’in İyi Kitap dergisiyle çok önemli bir iş yaptığına inanıyorum. Yetkin kalemlerin çocuk ve gençlik yayınları ile ilgili yazılar kaleme alması, kitap tanıtımlarını
okurlara sunması, üstelik derginin ücretsiz olarak hedef
kitlelere ulaştırılması alkışlanacak bir çalışma.
İyi Kitap’ın ikinci yaşını kutlarken, çocuk ve gençlik yazınında nice yıllara imza atmasını diliyorum.
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Nötralizör: Başka bir dünyada
kendinle baş başa

Kutlukhan KUTLU

Dost Körpe’nin bu ilk romanı, gelecekte, insanların kolonileştirmiş olduğu Mars gezegeninde geçiyor
ve Khan adındaki Türk Kökenli kahramanının “hayati” bir gününün hikâyesini anlatıyor. Yine de
Nötralizör, bir dış dünya öyküsü olduğu kadar, bir iç dünya öyküsü de her anlamda.
Ray Bradbury’den Philip K. Dick’e
bilimkurgu yazarları Mars’a gitmekle, hatta bu kurak kızıl gezegene yerleşip orada yeni bir hayat kurmakla ilgili
o kadar çok öykü yazmışlar ki, insanın
er geç kendine en temel soruyu sorması gerekiyor: “Neden?” Neden bedenimizin evi saydığı, rahat ettiği, her
bir şartına ince bir ayarla uyum sağladığı gezegende yaşamaktansa, kendimizi tam anlamıyla sudan çıkmış balık gibi hissedeceğimiz başka dünyalara gitmek istiyoruz? Neden bazılarımız
uzayı böylesine tutkuyla merak ediyor;
uyum içinde olduğu yegâne yerçekiminden kopup, düşlerinde bambaşka
bir çekime, hatta çekimsizliğe sürükleniyor?
Artık adına ‘bilimkurgu” dediğimiz hikâye türünün ilk günlerinde, bu
soruya en çok verilen cevap, “insanın
önüne geçilmez merakı ve öğrenme isteği” idi herhalde. “Bilim şevki”. Oysa
şimdi dönüp bakınca, bilimkurguyu, masalların düşçülüğünü yıkıp yerini alan, akılcı ya da gerçekçi bir düşünme biçiminden çok, bilimsel yöntemin hâkim olduğu dünyada yeni bir
düş kurma yolu olarak görmek mümkün. Gökteki yıldızlar hakkında eskiden de düş görüyorduk, şimdi de görüyoruz, ama o yıldızlar hakkında bildiklerimiz değiştikçe, düşlerimiz de yeni
şekiller almaya başladı. Belki de bilimkurgu baştan beri, elimizdeki veriler ışığında düşlerimizin kendine açtığı yeni bir yaşam alanıydı sadece. Dost
Körpe’nin Nötralizör’ünü okurken tüm
bunları düşünmeden edemedim, çünkü bilimkurgunun doğasındaki düşçülük mefhumundan doyasıya beslenen
bir kitap bu.
Romanın kahramanı, geleceğin
kolonileştirilmiş Mars gezegeninde
doğup büyümüş “I Khan Shun Lee”
adında Türk kökenli bir bilim adamı,
meteor-savar operatörü ve kara delik avcısı. Nötralizör, onun bir gününü
anlatıyor. Kritik bir gün; karar günü.
Khan, uzaktan egzotik görünse de, ay-
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rıntılarıyla düşünülünce pek de cazip
olmayan bir yaşama sahip: Besbelli insanlık adına bir “düş”le (başka bir dünyaya gitme ve yerleşme düşüyle) başlamış işe, ancak o yabancı dünyada varlığını sürdürmenin katı gereklilikleriyle düşlerden alabildiğine uzak düşmüş. Yeşilliğin ve suyun, doğru dürüst
lezzetli yemeğin olmadığı, insanın dilediği kişiyle dilediği kadar çocuk sahibi olamadığı bir yaşam bu. Dahası, tüm bu somut kısıtlamaların dışında, bir de Khan’ın içinde hissettiği bir
“kopukluk” var. Uygulamaya koyduğu
planı diğer her şeyi gölgede bırakmış,
ama o planın sadece ayrıntılarını değil,
tam olarak amacının ne olduğunu bile
uzun süre bilmiyoruz.
SONSUZLUĞA SÜRÜKLENMEK
128 sayfalık bu kitap, uzunluk olarak belki roman sularına giriyor ama
ruhen hikâyeye epey yakın duruyor.
Nitekim, öykü yazarlarının, kahramanların iç dünyasıyla dış dünyasını sanki bunlar birbirinin parçasıymış
gibi kullanma konusundaki kıvraklığından da epey faydalanmış. Bu sayede
Dost Körpe, Mars’ı sadece bir coğrafyaya değil, bir ruh haline, bir duyguya
da dönüştürüyor. Khan’ın planının bir
dökümünü çıkarsak, çok karmaşık ya
da uzun romanlardan alıştığımız kadar
olaylı görünmeyecektir şüphesiz. Ama
onu uygulamaya koymadaki tutkusu
ve bu tutkuyu besleyen −ama bir türlü
doğasını tam olarak adlandıramadığımız ihtiyacı− bizim için ayrı bir merak
konusu, bir gizem kapısı oluşturuyor.
Giderek, onun dış dünyasından çok iç
dünyasına kaptırıyoruz kendimizi; yazarın nüanslara düşkün gözlemciliğiyle açığa vurulan huylarına, ilişkilerine,
hislerine, düşlerine ve muhtemel niyetlerine… Genel olarak “iyi bir adam” diyebileceğimiz bu kahramanın, planını
“ne pahasına olursa olsun” gerçekleştirme düşüncesinde olduğunu keşfettikçe, planın perde arkasındaki ayrıntılar kadar onun saplantısının doğası da

bir ilgi konusu oluyor. Dost Körpe’nin
anlatımı bizi hiç zorlanmadan karakterlerin hissettiklerine; onların sadece usulca ima ettiği ama yazarın etraflıca deştiği söz ve mimiklerinin dünyasına çekiyor.
Kitabın başlarında, kapaktaki imgenin de tohumunu atan bir bölüm
var: Khan çocukluğunu düşünürken,
sınıfta yerçekimini ilk öğrendiği zamanı hatırlıyor. Yerçekimi olmasa havalanacağını, tavana çarpacağını düşünmüş, bu fikri hayli de eğlenceli bulmuş
o zaman. Fakat sonra uzaya bakarken,
tepesinde bir tavan bulunmasa ne olacağını düşünmüş. O zaman da, gezegeninden hiç durmamacasına uzaklaşma, sonsuzluğa doğru sürüklenme fikri karşısında korkuya kapılmış. Bilimkurgunun, bir tür olarak, tam ortasında bulunduğu bir çelişki değil midir bu
zaten? Her yeni adım beraberinde biraz korku da getirir; her yenilik biraz
da karanlığa, boşluğa atılan bir adımdır çünkü. Bir taraftan büyülenir, bir
taraftan korkarız; düş görmekten, karanlığın içine düşmekten.
Nötralizör de belki her şeyden önce,
tavana doğru yükselmekle tavansız kalıp sürüklenmek arasında dalgalanan;
heyecanla korku, ferahlıkla kasvet gibi
çelişik duygularla yapılan bir yolculuk.
Dahası, ilk bakışta tanıdık gelse de, nihayetinde tamamen kendi karakterine
sahip bir yolculuk bu.
Nötralizör
Dost Körpe
İş Kültür Yayınları / 128 sayfa
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Kitap içi
Güçlüsün çünkü sen bir
karıncayiyensin...
Jill Tomlinson’un Karıncanın Ne Olduğunu Bilmeyen Karıncayiyen adlı kitabı, hayatı tanımayan
bir yavrunun kendini ve çevresini keşfini anlatıyor. Çocukluğa bir güzelleme olan kitap, küçüklerin
dünyasının masumiyetini, saflığını dostluk ve düşmanlık temaları etrafında örüyor.
Pim bir karıncayiyendi. Annesi
öyle söylüyordu. Ama Pim daha yeni
doğmuştu ve karıncanın da karıncayiyenin de ne olduğunu bilmiyordu.
İlk zamanlar bunu pek önemsememişti. Huzur dolu karanlık yuvasında
yaşıyordu ve karnı acıktığında annesi
onu ıpılık sütüyle besliyordu. Bebeklerin çoğu gibi Pim’in de süt emmediği
zamanlar tek yaptığı, mışıl mışıl uyumaktı.
Ama büyüdükçe aklını bazı şeyler
kurcalamaya başladı. Bir gün uyandığında bir baktı, annesi yanında yoktu.
Oysa annesinin hep onunla olacağını
sanıyordu Pim. Ayaklarını sürüye sürüye yuvanın her köşesinde aradı ama
bulamadı annesini. Derken, yukarıya
doğru uzanan bir tünel buldu. Belki de
annesi orada, yukarıdaydı. Tünele girip yukarı doğru ayak sürümeye başladı, sonra birden eşeleme sesleri duydu. Bir şey tünelden aşağı, ona doğru
geliyordu! Tam zamanında attı kendini yuvasına Pim. Annesi indi tünelden
paldır küldür; neredeyse Pim’in üstüne düşecekti.
“Pim!” dedi annesi. “Neden uyanıksın?”
“Neden yanımda değildin?!” dedi

Pim bağırarak, çok korkmuştu. “Neredeydin?”
“Nerede miydim? Yiyecek arıyordum tabii ki. Benim de bazen bir şeyler yemem gerekiyor.”
“Yiyecek mi?”
“Karınca,” dedi annesi. “Şimdi süt
emiyorsun ama büyüyünce sen de karınca yiyeceksin.”
“Neden?” diye sordu Pim. “Neden
karınca yiyeceğim?”
“Bir karıncayiyensin de ondan. Karıncayiyenler karınca yer. Hadi gel bakalım, süt mü istersin yoksa bütün
gece böyle anlamsız sorularla mı geçecek?”
Pim çok acıkmıştı, o yüzden sütünü emdi. Ama karnı doyar doymaz,
aklını kurcalayan şeyleri sormaya devam etti.
“Karınca ne, anne?”
“Uyu hadi,” dedi annesi. “Yakında
öğreneceksin.”
“Lütfen anne, nasıl bir şey?” diye
sordu Pim. “Ne olur söylesen yani?”
“Tatlım,” dedi annesi, “soruların
hiç bitmeyecek galiba.”
“Söylemeyecek misin?” dedi Pim.
“Karınca nasıl bir şey?”
“Karıncalar miniciktir. Büyük yu-
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vaları olur, kazıp açarız. Karıncalar,
mmm, ağzımıza layıktır. Çıtır çıtır ve
sulu olurlar. Seveceğine eminim.”
“Yuvalarını kazıp açarız mı dedin?”
diye sordu Pim. “Nasıl açacağız?”
“Ön ayaklarındaki pençelerle. Biz
çok güçlü hayvanlarız Pim, biliyorsun.”
“Güçlü olduğumu nereden bilebilirim ki?” diye sordu Pim kuşkuyla.
“Güçlüsün çünkü sen bir karıncayiyensin.
Hadi bakalım, doğruca uykuya.”
Pim’in çok uykusu gelmişti ve neredeyse gözünü kapar kapamaz uykuya daldı.
Uyandığında annesinin ona bir
sürprizi olacaktı.
“Bu gece benimle gelmek ister misin?” diye sordu Pim’e. “Artık dışarıdaki dünyayla tanışmalısın bence, ne
dersin?”
Karıncanın Ne Olduğunu Bilmeyen
Karıncayiyen
Jill Tomlinson
Resimleyen: Paul Howard
Çeviri: Gökçe Ateş Aytuğ
Hayy Kitap / 96 sayfa
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Diana Wynne Jones’un
emsalsiz dünyası

Sevin OKYAY

Diana Wynne Jones’un Şato Dizisi’nde, bir adım daha atarak Uçan Şato ile tanışıyoruz. Şato deyince,
ortaya büyücümüz Howl da çıkıyor elbet, ama bu kitabın kahramanının adı Abdullah ve sihirli bir
halıyla başladığı maceralarıyla bizi heyecandan heyecana sürüklüyor...
Hep çalınmış bir prens olduğunu
hayal eden genç halı tüccarı Abdullah, bizi alıp Ingary’nin büyülü (içinde büyü yapılıyor anlamında) dünyasına götürüyor. Ama bu kez, Yürüyen
Şato’nun karakterleri Howl ile Sophie,
yardımcı sanatçı olmuş durumda. Diana Wynne Jones’un “Şato” dizisinin
ikinci kitabı Uçan Şato’ya da kavuştuk.
Darısı, üçüncü ve son kitap House of
Many Ways’in başına.
Abdullah’ın ve sihirli dünyasının
hikâyesi 1990 yılında basıldı. Böylece Jones’un hayalhanesinin sınır tanımadığı, genel olarak (hayali) Ingary sınırları içinde kalsa da, kültürden kültüre dolaştığı da anlaşıldı. Çünkü cadılarıyla bize daha çok Batı masal kültürünü, büyülerini ve büyücülerini getiren Yürüyen Şato’nun aksine, Uçan
Şato’da kendimizi bir anda Binbir Gece
Masalları’nın ortasında buluyoruz.
Sonra, eski dostlar dengeyi biraz kuruyor. Gene de, Howl ile Sophie’nin serinin ikinci ve üçüncü kitaplarındaki
birleştirici varlıklarına rağmen, kitapların birbirine çok yakından bağlı olduğu söylenemez.
Abdullah, Zanzibli, yakışıklı, genç
bir halı satıcısı. Gündüzleri hayale dalınca, çalınmış bir prens olduğunu kuruyor hep. Bir gün yabancı bir gezgin ona sihirli bir halı satıyor. Abdullah gece halının üstünde uyuyakalıyor. Gelin görün ki, uyandığında kendini genç bir kadınla birlikte güzel bir
bahçede buluyor. Kızın adı, Gece Çiçeği. Rüyada olduğunu sanan Abdullah
ona, hayallerinde olduğu gibi, çalınmış bir prens olduğunu söylüyor. Babasından başka erkek görmemiş olan
Gece Çiçeği, önce Abdullah’ın kadın
olduğunu sanıyor. Bunun üzerine yiğidimiz, kız doğru dürüst bir karşılaştırma yapabilsin diye, ona erkek resimleri getiriyor. Derken, evlenmeye karar
veriyorlar.
İşte bu noktada işin içine, nice cadıya bedel cinler giriyor. Abdullah er-
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tesi gece döndüğünde, koskoca bir cinin Gece Çiçeği’ni kapıp götürdüğünü görmesin mi! Derken Zanzib Sultanı, Abdullah’ı yakalıyor. Meğer o güzel bahçedeki güzel kız, Sultan’ın özbeöz kızıymış. Kızı kaybolduğu için küplere binen Sultan, kabahati Abdullah’a
buluyor, onu zindana atıyor. Neyse
ki sihirli halı var da, Abdullah canını
kurtarabiliyor. Sonra da Binbir Gece
âlemine iyiden iyiye giriyoruz: çöller, eşkıyalar, bir de başka cin −başına buyruk, kaçık bir şişe cini, ki günde sadece bir dileğinizi yerine getiriyor−. Abdullah bu cinden Ingary’ye
gitmeyi diliyor. Ingary de, malum, bizim eski dostların mekânı. Cini de yanına alıyor, bir düşman askeriyle birlikte Gece Çiçeği’ni kaçıran kötü cini
aramaya koyuluyorlar. Bu arada eski
dostlar, farklı kılıklarda olsalar da, karşımıza çıkıyorlar.
SÜRGÜN BİR YAŞAM
Diana Wynne Jones, zaman zaman
kıyaslandığı yazar Neil Gaiman’ın da
dediği gibi, harikulade bir yazar. Bunu
fark etmek için ille de yarattığı çeşitli dünyaları içeren kitapları okumanız
gerekmiyor. Yazarın sitesindeki, kendi
ağzından anlatılmış hayatını okumak
yeter. Altmış bin vuruşa yakın biyografiyi, çok heyecanlı bir kitap gibi (ki
sahiden heyecanlı) bir solukta okuyorsunuz. Jones’un hayat hikâyesi, “Sanırım yazdığım türde kitapları yazmamın nedeni, ben beş yaşındayken dünyanın bir anda çıldırması,” diye başlıyor. 1939 Ağustos’unun sonlarında, babası Aneurin, savaş korkusuyla
onu ve üç yaşındaki kardeşi İsobel’i bir
arkadaşın arabasına koyup, Galler’e,
kendi annesiyle babasının evine götürmüş. Sonra da hemen Londra’ya,
doğurdu doğuracak haldeki karısının yanına dönmüş. Böylece iki küçük
kız, kültürünü, alışkanlıklarını, dilini
bilmedikleri, Galce’yi sadece bir müzik olarak algıladıkları bu yabancı yer-

de, “Aneurin’in İngiliz kızları” olarak
iyi muamele görmüş, ama benimsenmemişler. Demek ki, yabancılık konusunda ihtisası varmış diyoruz. Tek başına bırakılmayı ve sevilmemeyi de biliyor. Çünkü her ne kadar Gal halkına
kendilerini kabul ettiremeseler de, küçük kardeşleri Ursula ile onları görmeye gelen anneleri de Diana’yı fazla Galli bulmuş. Bir daha araları asla eskisi
gibi olmamış. Ama Galler’in ve daha
sonra gittikleri Göller Yöresi’nin sihirli güzelliğini hiç unutmamış. Çocukluğun bu sihirli güzellikleri, onun da
sihirli dünyalar yaratmasına yardımcı
olmuştur belki.
YENİ KİTAP YOLDA!
Geçen sefer, Yürüyen Şato’ya ilişkin olarak, Hayao Miyazaki’nin aynı
adlı uyarlamasından da söz etmiştik.
Miyazaki’nin “Laputa: Gökteki Şato”
diye de bir filmi var, ama başka kahramanlarla, başka bir masal âlemini anlatıyor. Biz ise, Abdullah’ın maceralarını okurken, bir yandan da serinin son
kitabı House of Many Ways’in Türkçeye çevrilmesini bekliyoruz ve iki yıl
önce teşhis edilen kanseriyle kendi
seçtiği şekilde mücadeleye karar veren
cesur yazarımızın kalemi, yazdığı yeni
kitapta da su gibi akıp gitsin diyoruz.
Uçan Şato
Diana Wynne Jones
Çeviren: Cihan Karamancı
İthaki Yayınları / 256 sayfa
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