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Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi

Çocuğu tüm gerçekliğiyle
kucaklamak…
Çocuk edebiyatımızın ayrıksı sesi Sevim Ak, hâkim
eğitim anlayışının dışında kalan kitaplarıyla yıllardır
çocukların dünyasında yer tutmayı başarıyor.

Sevim Ak yirmi altı yıldır çocuklar için üretiyor. “Eğitim için edebiyat”
anlayışının dışında kalan; özgün, çocukları tüm yönleriyle ve gerçeklikleriyle kucaklamayı amaçlayan öyküler,
romanlar yazıyor. Çocuk edebiyatının
hiç de gözde olmadığı bir dönemde bu
alanda eser vermeye başlayan ve “Egemen eğitim anlayışına alternatif kitaplar kuytu köşelerde kalıyor,” diyen yazarımızla, ülkemiz çocuk edebiyatının
ve yayıncılığının sorunlarını, yazarlık
yolculuğunu ve bu yolculuğun saiklerini konuştuk.
Sevim Ak, çocukluğunda neler
okurdu? Hangi kitaplarla ve yazarlarla büyüdünüz?
Çocukluğumda okuduğum kitaplar bir taşra kentinin tuhafiye
dükkânına gelen kitaplarla sınırlıydı.
Klasiklerin kısaltılmışları, özellikle
de çizgi romanlar… Sevdiğim kitap-

İyi Kitap’ta bu ay...
Bastıran yaz sıcaklarında deniz
kıyılarında, serin avlularda, en olmadı
evinizin loş bir köşesinde zevkle
okuyacağınız bir sayı hazırlamaya
çalıştık size. Bu yıl Hans Christian
Andersen Ödülü’ne aday gösterilen, çocuk
edebiyatımızın ayrıksı sesi Sevim Ak önce
bir röportajla konuk oldu sayfalarımıza.
Sonra da Betül Dünder’den bu kıymetli
yazarımızın edebiyatına, bu edebiyatın dip
akıntılarına dair bir hafiyelik yapmasını
rica ettik. Küçük bir Sevim Ak dosyası
yani… Size bir de haberimiz var: Çocuk
yazarımız İnci Özgür, İyi Kitap okurlarını
çok özleyeceğini de belirterek veda etti
dergimize. Kendisine teşekkür ediyor, yeni
çocuk yazarımız Ezel Dağlar Ergüden’e
hoş geldin diyoruz. Katie Kazoo serisinin
yazarı Amerika’nın popüler yazarlarından
Nancy Krulik İstanbul’daydı. Kaçırmadık
kendisini, sizin için bir röportaj yaptık. Ve
Pelin Özer, siz de hoş geldiniz İyi Kitap’a,
şiirli dilinizle renk kattınız sayfalarımıza…

ları 5-6 kez okumaktan zevk alırdım.
İkinci, üçüncü sınıflarda elimden bırakamadığım bir kitap vardı; okula
gönderilemeyen yoksul bir çocuğun
hikâyesini anlatıyordu. Yıllar sonra
İstanbul’da o kitabın peşine düştüğümde, Cubao’nun Okumak İstiyorum kitabı olabileceğini düşündüm. Okuldaki ilk yıllarımı hatırlıyorum, babamın
çalışma odasındaki koca kitaplıktan
bir kitap okumak için ne kadar büyümem gerektiğini düşünüp dururdum.
Babam üçüncü sınıfı bitirdiğim yaz
bana kitaplığından Jane Eyre romanını
vermişti. Kısaltılmamış bu yetişkin romanını, uzun anlatımları atlaya atlaya
yarım yamalak okurken ne sıkıntılar
çekmiştim. Sonraki yazlarda da aynı
kitabı tekrar tekrar okurken, önceki
okumalarda kaçırdıklarımı yakalamış,
her seferinde yeni bir kitap okuyormuş hissine kapılmıştım.

Okuma serüveniniz ile yazma
serüveniniz arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor musunuz? Yazarlık
ikliminizde okuduklarınız ne tür bir
etki yaptı?
Edebiyat ürünleriyle ilişkim küçük yaşlardan beri iyi oldu. Öykülerin,
romanların dünyası, hayaller kurabileceğim, değişik yaşamların izinden
gidebileceğim, duygularımı keşfettiğim büyülü bir güçtü. Okumayla geçen zamanların, gündelik yaşamımın
zamanından daha hızlı ve dolu geçtiğine inanırdım. Keşfettiğim yazarların Türkçeye çevrilmiş tüm kitaplarını okumak gibi bir zevkim vardı. İç
dünyaları didikleyen, öykü ilerlerken
karakterlerin psikolojik derinliklerine
katman katman inen kitapları seçerdim. Dostoyevski, Stefan Zweig, Marguerite Duras, Camus… en sevdiğim
yazarlar oldu.

Çocuklar için yazmaya başlarken
ise başucu kitabım, Bulgar yazar Dora
Gabe’nin Ufacıktım’ıydı. Kısacık cümlelerle, yabancı bir köye giden çocukların korkularını; anneleri bahçede gitar
çalarken kuşların, sineklerin, kelebeklerin, meşe ağacının titreyişiyle çocukların duygulanışını; karın evleri örten
kürkünün günün ışıklarıyla renk değiştirmesini anlatışı; düşle gerçeği iç içe
verişi hayranlığımı kazanmıştı. Onun
gibi yazabilmenin derdine düşmüştüm.
dı?

Yazarlık serüveniniz nasıl başla-

Küçük öyküler yazmayı çocukluğumdan beri severdim. Mahallemizde, okulda geçen olaylardan yeni öyküler yaratır, bu işi oyun gibi, kimseye
sezdirmeden, sessizce sürdürürdüm.
Çocuklar için yazmaya sanatoryumunda biyokimya uzmanı olarak çalıştığım Heybeliada’da yaşarken başladım. Küçük bir çocuğun kendi ağzından günlük yaşamını, arkadaşlarıyla
ilişkilerini, duygularını anlattığı küçük
öykülerdi bunlar. Kahramanlar çocuk
duyarlığıyla yetişkinlere, gündelik
sorunlara, dünyaya bakıyor; hayatı,
kendilerini düşe kalka, deneye yanıla
tanımaya çalışıyorlardı.
1987’de ilk kitabım çıktı. O yıllarda, çocuklara öğütler veren, didaktik,
eğitici yanı ağır basan çocuk kitapları
çok yaygındı. Benimkisi okul çevrelerinde önceleri yadırgandı. Öğretmenler tarafından, “Ne demek istiyor?”
“Niye yazmış?” gibi sorular soruldu
bir süre… Entelektüel anne babaların
çocuklarına seçtiği kitaplar arasında
yer aldı ilk kitaplarım.
Özellikle çocuk edebiyatının görmezden gelindiği, buradan ekmek
çıkmaz diye bakıldığı bir çağda ve
toplumda kaleminizi yalnızca bu
alana vakfetmiş olmanız nasıl bir
düşüncenin, yaklaşımın ve çabanın
ürünü?
Ben çocuk diline, algısına, duygu
ve düşünce biçimine kendimi çok yakın hissettim. Yetişkinlerin dünyasına
ait karmaşık sorunlar, çözümsüzlükler, iki yüzlülüklerden kaçtıkça, çocuk edebiyatının içine içine çekildim.
Kendime özel bir dünya kurdum bu

sayede. İlk yıllarda, bir öykümü bir
dergiye gönderdiğimde, derginin çıkacağı günü iple çekerdim; ayın ilk
günü koşa koşa gazete bayiine gider,
dergiden birkaç tane alırdım. Her yıl
neredeyse bir kitabımın çıktığı dönemlerde, kitapların telifleri benim
için mücevher değerindeydi. Gündelik alışverişime asla harcayamazdım.
Telifimle mutlaka yazma serüvenime
katkıda bulunacak şeyler yapmayı hedeflerdim. Bir yolculuk, yeni kitaplar,
yazmak için ihtiyacım olan en önemli
şey… Hiçbir zaman yazarlığımı para
kazandıran bir araç olarak görmedim.
Çocuk edebiyatı yazarlığı çok zevk aldığım, öğrendiğim, eğlendiğim, kendime yeni bir dünya kurduğum, nefes
aldığım, heyecanlandığım, çocukları
tanıdığım, kendim olduğum bir alan
açtığı için önemliydi. Bu yüzden de
sürebildi belki.
Sizce “çocuk edebiyatı”nın ya
da çocuklar için edebiyatın yetişkin
edebiyatından temel farkı nedir? Bu
iki edebiyatın birbiriyle kalın çizgilerle ayrıldığı ya da iç içe geçtiği noktalar nelerdir?
Çocuklar için edebiyat, yetişkin
edebiyatından kalın çizgilerle ayrılmaz, diye düşünürüm. Dil ve anlatımın yalın ve çocuğa göre olması bir
farklılıktır. Kurgu, karakterlerin işlenmesi, olay akışları yetişkin edebiyatıyla benzerlik gösterir. Çocuk edebiyatı
yazarlarının, kalemlerini, yetişkin
edebiyatı yazarları gibi dilediğince cesur kullanamama sıkıntısı vardır bir
de… Kitle iletişim araçları; şiddetten
savaşa, ölüme, göçe kadar, yaşadığımız
dünyanın tüm sorunlarına, büyükler
kadar –en steril ortamda yaşayanlar
da dâhil– çocukları da ortak ediyor.
Yaşamsal sorunların tam merkezinde
duran çocuğun tüm gerçeğinin, çocuk
edebiyatı yoluyla aktarılmasında ciddi bir sorun olduğunu hissediyorum.
Yazarların da kendilerine koyduğu bir
otosansürden söz edebiliriz burada.
Her sorun, yaşa ve alımlamaya uygun
dil, üslup, biçim geliştirilerek anlatılabilir oysa.
Çok geniş bir çerçeveye sahip çocuk edebiyatı; eğlendirici, hayal dünyasını genişletici, macera, korku yanı

ağır basan öykülerin ve romanların
ağırlıkta olduğu bir alana kıstırılmış
ama sanki. Sorun odaklı kitapların
okutulmasında anne babadan öğretmene uzanan bir çekimserlik silsilesi
seziliyor. Çocukları üzmemek, sorunlarla boğuşturmamak, umutlarını
karartmamak gibi endişeler yatıyor
bunun altında. Egemen eğitim anlayışına alternatif kitaplar kuytu köşelerde
kalıyor, çocuğa ulaşmakta engellerle
karşılaşıyor. Yayınevlerinin, eğitim
kurumlarınca benimsenecek kitaplarla çarklarını döndürmesi, bu tip
kitapların üretimine ağırlık vermesi,
“eğitim için edebiyat” gibi bir kavram
oluşmasına yol açıyor. Bunları, yazarları kısıtlayan, çocuk edebiyatının özgürce gelişmesine engel olan etkenler
olarak görüyorum.
Sevim Ak, çocuklar için yazarken
hangi kaygılarla yazıyor? Çocuklara anlatmak, aktarmak istediğiniz
temel meseleniz ne? Saf bir okuma
sevgisi, hayata bakış, doğa sevgisi?..
Ben yazarken kendim de çocuk
bakışımı geliştiriyorum. Çocukların
dünyasından her gün yeni şeyler öğreniyorum, kendi sınırlarımı aş ıyorum.
Yazarken pek çok konu, pek çok sorun
üzerinde düşünüyor, sorular soruyorum; bize sunulanın arkasına geçmeye
çalışıyorum. Yazdıklarımın, çocukların yaşadıkları toplumu, çevrelerini,
ilişkilerini eleştirel ve farklı bir gözle
görmelerinde, kişiliklerinin gelişiminde, duygularının keşfinde bir araç olmasını isterim doğrusu.
Tüketime yönelik ve görsel ürünlerin hızla yerlerini başkalarına terk
ettiği çağımızda, her şeyin gelip geçiciliğine karşı bir savunma olarak da
görüyorum yazını. Tüketim, doğallığın kaybı, parçalanmış aileler, engelli
sorunları, otoriter eğitim gibi sayısız
meseleyi satır aralarında geçirirken,
çocukların kendi iç seslerini duymalarını ve söyleyecek sözlerinin olmasını,
kendi gerçeklerini hissedebilmelerini,
düşünmelerini önemsiyorum.
Türkiye’de çocuk kitapları yayıncılığı da aslında çocuk yazarlarının
artması ve çeşitlilik göstermesiyle
birlikte gelişti, çeşitlendi. Ülkemiz-
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deki bu çeşitlenmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkçe yazan bir çocuk yazarı olarak, sizce çocuk edebiyatımızın ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu bu yayıncılık
modeli?
Çocuk yayıncılığında büyük bir patlama yaşanıyor
gerçekten. Yayın kalitesi, kitapların fiziksel görünümü ve
tasarımında epeyce yol katedildi. Yayınevleri arasındaki
rekabet, çeşitliliğe ve çıtanın yükselişine yol açtı. Yine de
aynı konuları evirip çevirip anlatan, birbirinin benzeri pek
çok yayın var. Çocukların gerçek yaşamlarına, dertlerine
eğilen kitapların sayısının hâlâ çok fazla olmadığını düşünüyorum. Ayrıca farklı bakışlara karşı bir çekince gözlemliyorum. Soyut, çok yönlü düşünmeyi kışkırtan kitapları,
raflarda zorlukla seçebiliyoruz. Eğitime endeksli yayıncılık, bu tür yayınlara ilgiyi özendirmiyor belki de.
Yıllardır sayısız çocuk kitabı yazdınız. Mutlaka eşsiz
gözlemleriniz olmuştur. Çocukların ve anne babaların
ülkemizde kitaba yaklaşımını nasıl görüyorsunuz, gözlemleriniz ışığında neler söylersiniz?
Son yıllarda evlerde ve eğitim kurumlarında kitaba
ilginin arttığını gözlemliyorum. Duyarlı anne babaların,
çocuklarıyla birlikte kitap okuduğunu, tartıştığını görebiliyorum. Kitaplarla ilgili yorumlarını, imza günlerine geldiklerinde ya da mesajlarıyla paylaşıyorlar. Kitabevlerinde,
kitap fuarlarında çocuklarıyla zaman geçiren, onları arkadaşlarına doğum günlerinde kitap almaya özendiren anne
babalar çoğalıyor.
Babamın Gözleri Kedi Gözleri kitabımın, anne babası
boşanan çocukların bu sancılı süreci atlatmalarında bir
ilaç işlevi gördüğüne dair sayısız geri dönüş alıyorum.
Edebiyat çoğu zaman, çetrefil durumları aşmada katedilmesi gereken zamanı kısaltıyor. Horoz Adam ve Korsan
kitabımın, engelli bir kardeşle, arkadaşla ilişkiyi güçlendirdiği gerçeğine tanık olabiliyorum. Geçenlerde bir baba,
“Terziliğe, kumaşlara ilginiz ne zaman başladı?” sorusunu
yöneltti bana, şaşırdım. Meğerse Çilekli Dondurma’daki
kumaşçı ve kumaşçı dükkânının ayrıntıları onda böylesi
bir etki bırakmış.
Çevremdeki anne babaların şu kaygıyı dillendirdiğini gördüm: “O kadar çok kitap var ki, çocuklarımıza
hangisi alacağımızı bilemiyoruz.” Kitapların verdiği
mesajın niteliğinden tutun da, iyi edebiyatı sevdiren kitapları seçmeye kadar pek çok kaygı söyletiyor bunu onlara. Burada anne babalara nasıl bir yöntem önerirsiniz?
Ve bu bağlamda, İyi Kitap dergisinin rolünü, geçmiş iki
yılına baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz?
Epeyce çocuk kitabı basan yayınevi var, ama hâlâ dili,
çevirisi, tasarımı, çizgileriyle kaliteli çocuk kitabı yayımlayan yayınevlerinin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.
Yayınevinin güvenilirliğine öğretmen ve bilinçli anne baba
birinci sırada değer veriyor zaten. Remzi Kitap Gazetesi,
İyi Kitap ve gazetelerin kitap ekleri de yeni kitaplara ulaşmada iyi araçlar.

Irmak ZİLELİ
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Felsefe değil,
felsefe yapmak öğretilir…

Betül DÜNDER

Çocuk edebiyatımızın sessiz ama derinden dalgası Sevim Ak, yirmi altı yıldır kendinden hiç ödün
vermeden çocuklar için üretiyor. Betül Dünder bir hafiyelik yaptı bizim için ve “felsefe değil, felsefe
yapmak öğretilir” düsturuyla oluşmuş bir çocuk külliyatının dip akıntılarını araştırdı.

“Yazmadığım zaman kendimi eksik
hissediyorum,” diyen bir yazarla karşılaştığımda, geçmişinden bugününe
onun hakkında her ayrıntıyı bilmek isterim. Bir hafiye gibi, yazdıklarıyla hayatı arasında birbirine atılmış ilmekleri tek tek çözüp, o “eksikliğin”, sürekli
rahatsızlık veren o ağır duygunun kaynağını bulmaktır benim de oyunum ve
bu oyunun başlama tarihi çok eskilere, okurluğumun ilk yıllarına dayanır.
Devlet eliyle öğrendiğim alfabeyi çözdüğüm, uzaktaki yakın akrabalarıma,
arkadaşlarıma o alfabeyle yazdığım
ilk mektupların birikmeye başladığı
zamana… 7 yaşımın, okurluğumun
ilk hediyesi olarak, Can Yayınları’nın
Çocuk Kitapları Dizisi’nden 30 kitaplık bir hazineye kavuştuğumda, bu
oyunun başladığını bilmem mümkün
değildi elbet. Ancak şimdi geriye döndüğümde, şu hâlimin tarihsel başlangıcının o günkü coşkum olduğunu
söylemem yanlış olmaz. Birer çocuk
edebiyatı klasiğine dönüşmüş öyküler, romanlar arasında, önümde başka
bir dünyanın kapıları açılmış ve ben
muhtemeldir, Alis’in karşılaştığı sürprizlerden daha fazlasıyla karşılaşmıştım. Bunu en başında söylemek istedim; zira yıllar sonra tadı damağımda
kalmış o coşkulu zamanların, sonraki
okuma pratiğimi ne denli etkilediğini,
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gençlik ve yetişkinlik evremde sürekli
yükselen bir merdivenin o ilk basamağının ne denli önemli olduğunu,
çocukluğunda okuduğu kitapları kitaplığının en görkemli yerinde muhafaza edenler de bilecek ve ne anlatmak
istediğimi pek tabii anlayacaklardır. O
sebeple bir kez daha, gür bir sesle: Çocuk edebiyatı çok önemlidir!
GÜNEŞİN SAATİ KAÇ?
Merdivenin basamakları aynı zamanda, içine doğduğunuz dilin gelişim basamaklarını da simgeler. Çocukluğun ilk basamaklarındaki yoğun
soru yumakları sonraki basamaklarda
ne denli hızla çözülmeye başlarsa,
çabuk yorulmuşsunuz demektir ve
oyun sizin için bitmiştir. Hafiye olma
şansınızı kaybedersiniz! Sorularınızın
bittiği gün, nabzınızı yoklamalısınız;
çünkü ölmüş olabilirsiniz!
Soru sormayı öğrenmenin ilkesel
karşılığı felsefedir; soruların yanıtlardan daha mühim olduğu o büyük
düşünce tarihi… İlk başta doğanın
hafiyeliğini yapan ilkçağ filozoflarından bugüne biriken nice düşünce, bitimsiz soruların çoğaldığı büyük bir
düşünce evrenidir. Peki, en çok soru
soranlar kimlerdir? Dolayısıyla en iyi
felsefe yapanlar… Kim onlar? (Bunu
da özellikle Immanuel Kant’ın “…fel-

sefe değil, felsefe yapmak öğrenilir…”
demişliğine atıfla soralım.) Elbette çocuklar, çocuklar… Çünkü onlardadır
henüz bilgiye kavuşmamış akıl; merak
ve akıl ilkelerine giden yolun ilk ilkesi, olmazsa olmazı, şüphe. O yüzden,
Güneş’in doğudan doğup batıdan batması önemli değildir şu soru kadar:
“Güneşin saati kaç?” Ters bir zihinle
imgesel bir dil orada durmaktadır: çocuklukta.
Dönelim benim hafiyeliğimin son
zamanlarına. Evet, iş üzerindeydim
ne vakittir. Sait Faik’in “Yazmasam
deli olacaktım,” dediği o an, o an’daki
insanla ruhdaş olan bir yazarın peşindeydim. Hadi en son söyleyeceğimi
baştan söyleyeyim: Sadece ben değil,
edebiyatın çocuk masası hafiyeleri de
“onun” peşindeymiş. Ne mi yapmış?
“Yazmadığım zaman kendimi eksik hissediyorum,” diyerek, eksiltilmemiş bir
hayatı ve aklı sokmuş çocuk edebiyatına. Çocukların felsefe yapıcıları olarak
çağıl çağıl estiği evrelerine yeni yeni
sorular ekleyebilmiş… Bir nevi inşacı olduğu için memleket sınırlarının
dışına taşmış öykülediği hâllerimiz.
Çocuk edebiyatı alanında uluslararası
saygınlığa sahip, hatta “küçük Nobel”
olarak da bilinen, Danimarkalı çocuk kitapları yazarı Hans Christian
Andersen adına iki yılda bir verilen,
Hans Christian Andersen Ödülü’ne
Türkiye’den aday gösterilmiş. Hadi artık açık açık söyleyelim: Sevim Ak’tan
söz ediyoruz tabii ki.
1985’ten beri çocuk öyküleri yazan
bu usta yazarımızın yaklaşık 30 kitaplık birikiminin başlangıcı da bir ödülle
taçlanmış (Uçurtmam Bulut Şimdi adlı
kitabıyla Akademi Kitabevi Çocuk
Edebiyatı Öykü Ödülü’nü almış.) Aradan geçen çeyrek asırlık zaman diliminde, üretkenliğine kesintisiz devam
eden, her yeni kitapta yeni izleklerle
karşımıza çıkan, akademik bir zihni
çocukluğun diline kusursuzca yerleştiren, öykülerinde sıkça karşılaştığımız
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“mahalle”lileri çocukların gözlerinden evrenselleştiren,
bunu yaparken de yarattığı tipleri, (Toto gibi) karakterleri
hepimizin illâki tanıdığı, ama asla sorularından sıkılmadığı, merakından yorulmadığı, haylazlığını zekâsına verdiği
çocuklara dönüştüren bir yazar Ak. Gerek çocukların kendi dünyalarını anlayabilecekleri sözcüklerle ilişkisindeki
samimiyetle, gerekse bu sözcüklerin büyüklere nerede bekleyeceklerini işaret etmesindeki geniş zamanlı bakışıyla,
kalıcı bir imza olmayı hak edecektir kanımca. Çünkü neye
hakkı olduğunu bilmeyen çocuklara, ne çok şeye hakları
olduğunu gösteriyor yazdıklarıyla… Bizi çocuklara, dolayısıyla geçmişimize; çocuklara da “bizi” gösteriyor. Üstelik
bütün bunları hiçbir dayatmada bulunmadan, yer göstermeden, doğal bir akış içerisinde veriyor. Çocuk edebiyatının genel handikabı olan didaktizm Sevim Ak’ın öykülerine yanaşmıyor. Sevim Ak içeride olanın güneşli yüzünü
çocuklar üzerinden taşırarak, bütün bir insanlığın okuyacağı geniş bir avluya devrediyor. Bu avluda bizi “büyük”
eden çocukluğumuz var. Ve insan çocukluğunu düşününce
şaşırmaz mı?

MACERA DOLU
BİR TATİL
Sıcacık güneş, masmavi bir gökyüzü,
bembeyaz kumsallar…
Hayal edilebilecek en güzel tatil!
Ama o da nesi? Yoksa bu cennette yolunda
gitmeyen bir şeyler mi var?

YANITLARIN DEĞİL, SORULARIN YAZARI
Hafiyeliğin de en güzel tarafı, “şaşırma” hâlinizin karşılığını bulduğu anlardır. Çocuk edebiyatımız genellikle
–sanki bir zorunlulukmuş gibi– eğitimci-yazar çoğunluğunu barındırmakta iken, Sevim Ak’ın bir kimyacı/biyokimyacı olması da onu takip mesafem açısından farklı kılıyor.
Bir de muhtemeldir sizden gelecek soruyu yanıtlayarak
bu bahsi berabere kapatalım. “Eee, Sevim Ak üzerine yazıp,
hiçbir kitabından bir alıntı dahi cımbızlamadan, onu üç
defa havalara atıp tutmadan nasıl bitiriyorsun bu yazıyı?”
İlk önce sorunuzu beğenmedim. Sizden hafiye olmaz!
Siz o soru sorma eylemini merdivenin ortalarında bırakmışlardansınız herhalde. Ama size bir kötülüğüm dokunmayacak bu yazı vesilesiyle. Sevim Ak diyorum… Çocukluğumun yazarı… Hafiyelerin de çocukları olur. Şimdi
çocuklarımın yazarı… Değişen dünyanın demeyeceğim,
dünya her zaman değişti, ama çocukluk baki kaldı. İşte
onun, oranın; hazır lolipop yanıtların değil, soruların, sorulardan yola çıkanın yazarı…
Evet, size hafiyelik için son bir şans. İpuçlarınız: Modern zaman, yerellik/mahalleli olmak, hayvanları nesne
olarak algılayan zihniyete karşı olmak, geleneksel normlarla, yani çocuklukla hesaplaşmak. Kimya ile simya arasındaki ilişkiyi çok önceden keşfetmek… Bütün eserleri: Can
Çocuk Yayınları.
Toto’nun Sınıfı
Sevim Ak
Resimleyen: Behiç Ak
Can Çocuk Yayınları / 104 sayfa

YENİ

“Bu yerinde duramayan
ikili en sevdiğiniz
kahramanlar olacak.”
Funday Times
1. Kitap

2. Kitap

3. Kitap

İçimizdeki tahterevalli:
bir ayıcık, bir farecik

Pelin ÖZER

Gabrielle Vincent, büyükleri de tıpkı çocuklar gibi avucunun içine alabilmeyi başarabilen, ayrıcalıklı
yazar-çizerlerden. Onlar şanslıdır; hokus pokusun şifresini parmaklarında taşırlar ve her yalın
cümlede, çocukluğun o az sözcüklü geniş dünyasındaki cevheri mekânımıza yayarlar.

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan
ve beş kitabı da bir solukta okunan
Ayıcık ile Farecik’in Maceraları dizisi,
Füsun Önen Pinard’ın çevirisiyle taze
taze raflarda. Ben Nereden Geldim sorusuyla başlıyor maceralar serisi; Ormandaki Kulübe, Bebecik Kayboldu,
Amerika’dan Gelen Teyzecik, Yağmur
Yağmıyormuş Oyunu ile sürüyor ve
Yılbaşı Ağacı ile tamamlanıyor. Yazıldığı günden bu yana pek çok yabancı
dile çevrilen ve otuz yıldır güncelliğinden hiçbir şey yitirmeden küçük okurları kendine bağlayan bu karakterleri
sevmemek mümkün değil.
Ayıcık ile Farecik’in gözünden
baktığımızda hayat nasıl da mucizevi! O ikisi gibiyiz her birimiz; gözden
kaçacak kadar küçüldüğümüz de olur,
bir mekânı kaplayacak kadar devleştiğimiz de. Ne yapacağını bilmez halde,
şaşkın, çocuklaştığımız zamanlarda,
boyumuzu aşan kararlar vermişizdir
de, herkesin bizi güçlü sandığı zamanlarda cüssemizi yanıltacak denli
çaresiz kalıp büzülmüşüzdür beceriksizce. İçimizde hep bir tahterevalli; bir
farecik bir ayıcık, bir ayıcık bir farecik. Hepsi de biz. İşte belki de böyle
bir tahterevallinin üzerinden uçarak
ve yere çakılarak okunduğunda, pek
çoklarımız için daha da bir anlamını
bulacak bu harika seri.
Okura, çağın hâkim mantığına
tezat bir iyilik senfonisi sunmuş Gabrielle Vincent; paylaşmayı yücelten,
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şefkati ayaklandıran, imkânsızı arayıp bulduran bir ütopyalar kavşağı.
Üstelik bunu, yaşadığımız sokağa çok
yakın oldukları duygusuyla soframıza oturttuğu sevimli-kuyruklu kahramanlarıyla yaratıyor. Öyle ki bir
Ayıcık ile bir Farecik’in dostluğundan
daha doğal bir masal olamazmış gibi
benimsiyoruz onları.
Onların yanında onlardan biriyizdir artık, kimi zaman korunmaya
muhtaç bir çocuk, kimi zaman bitmez
tükenmez soruları sabırla yanıtlayan
sevecen bir ebeveyn. Ayıcık’ın hasta
Farecik’i bulduğu o çöp kutusunun
içinde açarız biz de gözlerimizi ve
bizi sevgiyle koynunda uyutan bir sevecen babanın (hem de annedir aynı
zamanda) soluğunun ritmiyle huzurlu uykulara dalarız. Uyandığımızda,
kendi sürprizlerimizin yaratıcısı olmuşuzdur ansızın. İşte masalın gücü!
Hasta Farecik’i bir çöp tenekesinde
bulup iyileştiren, onu evlat edinen
Ayıcık bizdik bir zamanlar; onu minicik bir biberonla besleyen, resimlerini
çizen, ona küçük bir hamak yapan ve
akşamları yorgun düşse de Farecik’le
uyumaktan mutluluk duyan... Ve aynı
zamanda Farecik’tik geçmişte; yağmurda piknik yapabilmek için Yağmur
Yağmıyormuş Oyunu’nu icat eden; ormanda Ayıcık’la birlikte uğraşıp yaptıkları kulübeye yerleşen evsize önce
sinirlenip, sonra onu en güzel yemeklerle besleyen ve Ayıcık üzülmesin
diye ona muzip sürprizler hazırlayan...
Vincent’ın ustalıklı illüstrasyonlarında sürükleyici-sinematografik bir
hareket, düşseli gerçeğe bağlamakta
sabırlı bir işçiliğe eşlik eden keskin bir
duyu şaşmazlığı izleniyor. Bitmesi hüzün yaratacak bir filmi andırdığından,
sayfaları yıllarca çevrileceğinin bilinciyle hafifliyor ellerde. Rüzgârın esişiyle şarabın dökülüşü, mutfakta pişen
yemeğin buharıyla çiçeklerin kokusu,
anlatılan hikâyenin derinliğine kendiliğinden katılıyor; öyle ki az sonra hiç
teklifsiz, sakalını tarayan Ayıcık’ın şar-

kısına eşlik edecektir okur; bir anda,
heyecanlı Farecik’in sızlanmalarına
kendi yöntemlerini kullanarak son verecektir.
Gabrielle Vincent, büyükleri de
tıpkı çocuklar gibi avucunun içine alabilmeyi başarabilen, ayrıcalıklı çocuk
yazar-çizerlerinden. Onlar şanslıdır:
Hatırlanamayacak kadar uzaktaki o
en mutlu çocukluk zamanının nabzını
bugün gibi ellerinde tutmakta, saf ruha
odaklanmakta ustalaştıklarından; zihinlerinden mazi, yaşlılık, imkânsız,
gerçekdışı kavramlarını sildiklerinden;
hep taze, hep sürprizlere açık bir hayat
yaşarlar. İyi çocuk kitabı yazarları ayrı
bir dünyadan seslenir gibidir; her biri
mucize jonglörü olmalı. Hokus pokusun şifresini parmaklarının ucunda taşırlar ve incelikle bir araya getirdikleri
her yalın cümlede, çocukluğun o az
sözcüklü geniş dünyasındaki cevheri
mekânımıza yayarlar.
Bir çocuğu, onun gözlerini ödünç
alarak büyüten her yetişkin, aynı zamanda düşleri büyütmektedir. İyi
eğitim, “Artık büyüdüm,” demeyecek
çocuklar yetiştirmek olmalı. Serinin
orijinalindeki “Ernest ile Célestine”in
çeviri marifetiyle “Ayıcık ile Farecik”e
dönüşmesi bir zenginlik olarak çıkıyor
karşımıza. Bu noktada, çocuklarıyla
arasındaki mesafe açılmış büyüklerin
Ayıcık’tan alacak dersleri olabilir. Ayıcık ile Farecik’in Maceraları, dev cüsseyle “cık” ekini birleştirirken, böylesine hayati bir sırrı çok güzel açık etmiş
oluyor.
Ayıcık ile Farecik’in Maceraları
Yağmur Yağmıyormuş Oyunu
Gabrielle Vincent
Çeviren: Füsun Önen Pinard
Yapı Kredi Yayınları / 28 sayfa
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Çocuk (da) yazar

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Eyvah, eve Bisküvi geldi!
Karne hediyesi olarak yavru bir kedi ya da köpek almış olan arkadaşlar, size bir müjdem var. Küçük
dostunuzla ilgili her tür sorunuza yanıt verecek iki rehber kitap çıktı. Bu kitaplar verdiği bilgilerle
hayatınızı kolaylaştıracak, resimleriyle de içinizi ısıtacak.
Evet; karnelerimizi de aldık, artık
tatilin tadını çıkarabiliriz arkadaşlar.
Karnemin hepsi beş, ayıptır söylemesi.
Annem çok mutlu oldu ve tahmin edin
ne yaptı? Başarımı ödüllendirmek için
bana bir köpek aldı. Çok mutluyum,
çok! Güzel mi güzel bir köpecik; gerçi biraz yaramazdı ilk zamanlar, fakat
benim daha büyük bir derdim vardı: “Ben bu köpeğe nasıl bakacağım?
Köpekler hakkında hiçbir şey bilmem
ki!” Bunu anneme söyleyince, annem
beni kitapçıya götürdü ve çok işime
yarayacak bir rehber kitap aldık.
Çocuklar İçin Köpek Bakımı adlı bu
müthiş kitap resmen hayatımı kurtardı. Çünkü içinde köpeklerle ilgili her
şey var. Ne cins bir köpek almanız gerektiğinden tutun da köpeği nasıl yıkayacağınıza kadar her şeyi anlatıyor.
Bana en faydalı olan kısımlar, köpeğin
nelere ihtiyacı olduğunu ve evimize
nasıl alışacağını açıklayanlardı. Çünkü
yavru köpeklerin yeni gittikleri ortama uyum sağlamaları biraz zor olabiliyormuş. Ama bu kitap sayesinde ben
çok az sorun yaşayarak atlattım bütün
bu süreçleri.
Bisküvi’yle (köpeğim) yaşadığım
ikinci sorun ise durmadan kaşınıyor
olmasıydı. Ben de ne yapacağımı bilemeden, çılgınlar gibi kaşınan köpeğe
bakıyordum. Sonra kurtarıcı kitabımız yardıma koştu. Kitabı dikkatle
bir daha okuyunca, neler olduğunu
anladım: pireler! Zavallı köpekçiğimi
hemen veterinere götürdüm, o da hayvancağızın ensesine bir damla damlatarak onu bu derdinden kurtardı.
Bir de hâlâ üstünde çalıştığım bir
sorun var: Bisküvi, geldiği haftadan

beri bütün eşyalarımı çiğneyerek evin
içinde gezdiriyor. Bütün kitaplarımın
kenarında küçük diş izleri var. Bunun
çözümü için de kitaba başvurdum.
Gerçi Bisküvi biraz inatçı bir köpek
olduğu için işim azıcık zor, ama olsun.
Ayrıca köpeği diğer konularda nasıl
eğitebileceğimizi de anlatıyor kitap;
oturma, komut alma gibi…
Bu arada, “Benim de köpeğim
var, ama yaz geldi, tatile nasıl çıkacağım ben?” diyen arkadaşlar, kitap
bu sorunumuzu da çözmüş. Bize hemen gerekli bilgileri veriyor. “Köpek
pansiyonu” diye bir şey varmış, ona
bırakabilirmişiz. Başka çözümler de
var tabii. Köpek sever bir yakınımıza
başvurmak gibi… Ama her durumda,
köpeğimizin rahat etmesi için yapmamız gerekenler konusunda kitap bize
yardımcı oluyor.
İNTERNET BAĞLANTILI
Bu arada, kedi sever arkadaşlara da
bir haberim var. Bu kitabın kediler için
olanı da çıkmış. Dayanamadım, kitapçıdan onu da aldım. O da aşağı yukarı
aynı konulardan bahsediyor. Yerleşme,
eğitim, sağlık… Sadece hepsini kedilere göre uyarlamışlar. Ayrıca bize ayrıntı gibi gelen ama aslında önemli olan
bazı şeylerin yapımını da anlatıyor.
Kediye yatak yapmak veya oyun evi
hazırlamak gibi…
Uzun sözün kısası, ben bu iki kitabı da çok yararlı buldum; özellikle de,
kendine küçük bir dost edinmek isteyenlerin, onları bekleyen sorumlulukları ve sorunları öğrenmesi açısından.
Çok yönlüler, yani içlerinde ihtiyaç
duyabileceğimiz her şey var. Resimler bir harika, hem anlatılanları kolay
anlamamızı sağlıyor, hem de o güzel
hayvancıkları gördükçe gözümüz gönlümüz açılıyor. Kitabın dili de çok basit. Yalnız benim sorun yaşadığım bir
konu var. Kitapların kapağında “inter-

net bağlantılı” yazıyordu. İlk başta anlamadım zaten bunun ne demek olduğunu. Sonra baktım ki aşağı yukarı her
sayfanın üstünde bir internet adresi
var. “Aaaaa, ne güzel!” dedim, hemen
açtım bilgisayarı (annemle babam da
hiçbir şey diyemedi, tatil artık). Sonra
internet sayfasına girdim, ama baktım
ki yazılar İngilizce. Moralim bozuldu
tabii, çünkü İngilizceyi o siteyi anlayacak kadar iyi bilmiyorum henüz. Aynı
şey Çocuklar İçin Kedi Bakımı için de
geçerli. Fakat sonra moralim biraz düzeldi, çünkü kitabın en arkasında başka sitelerin adresleri de verilmiş, hem
de onlar Türkçe. Böylece diğer eksikliğini kapatıyor kitap.
Bu kadar laf yeter, gerisi size kalmış. Ama benim kedi, köpek almış
veya alacak arkadaşlara tavsiyem, bu
kitaplardan hemen bir tane edinmeleri. Küçük dostunuzla geçirdiğiniz
zamanı kolaylaştırıp iki taraf için de
eğlenceli hale getirecek çünkü. Sorunlarınızı da çözüme ulaştıracak. Yani
benim hayatımı kolaylaştırdı, sizinkini
de kolaylaştırır diye umuyorum. Aaaaa, Bisküvi kucağıma çıkmaya çalışıp beni ısırıyor! “Yapma, seni küçük
sala...” Neyse, sakin oluyorum (kitabın
önerisi). Anlaşılan, bu konuyu da yüce
kaynağıma danışacağım. Haydi, hepinize iyi ve bol hayvanlı tatiller!
Çocuklar İçin Kedi Bakımı
Çocuklar İçin Köpek Bakımı
Katherine Starke
Çeviren: Berna Biçen
İletişim Yayınevi / 38 sayfa

7

Herkesin bir
sırrı var

Melisa Ceren HASMADEN

Hanzade Servi, ödüllü ilk kitabı Ortanca Balık’tan sonra, Hayalet Tozu adlı ikinci romanıyla nihayet
okurlarıyla buluşuyor. Pek çok yan hikâyeyle ve zengin bir karakter kadrosuyla örülmüş olan kitap
hacmiyle gözünüzü korkutmasın. Servi, yalın ve akıcı anlatımıyla her daim imdadınıza yetişiyor.
Korku romanlarının genç okurlar
arasında oldukça popülerlik kazandığını biliyoruz. Vampirler, kurt adamlar, hayaletler, envai çeşit hortlak sayfalar arasında cirit atıyor. Her ne kadar
türün örnekleri çoğunlukla çeviri kitaplarda karşımıza çıksa da, Türkçe yazan yazarların da benzer kitaplar ürettiklerini görüyoruz son zamanlarda.
Size sözünü etmek istediğim Hayalet Tozu adlı roman, adından da
anlaşılacağı üzere bir hayalet hikâyesi,
ancak bir korku romanı demek çok
yerinde ve yeterli bir tanımlama olmayacak. Sizi uykularınızdan etmeyi vaat
etmese de hayalet hikâyesi severlerin
aradığı yürek çarpıntısını fazlasıyla sunuyor. 10 yaş ve üzeri gruba önerilen
kitap işi dozunda bırakıyor yani.
Kahramanımız Düşçe 9 yaşında
bir oğlan çocuğu. Babası, başarısız

ancak azimli bir korku romanları yazarı. Annesi ise psikolog, ama Korku
Tüneli isimli bir kitapçı dükkânı işletiyor. Ailenin en büyük eğlencelerinden
biri, babanın hiçbir zaman tamamlayamadığı romanlar için yeni konular
bulmak. Bir gün, karşı apartmana iki
ay önce taşınan çiftin penceresinde
bir kız çocuğu beliriyor ve bu kız çocuğu kısa sürede Düşçe’nin en yakın
iki arkadaşından biri oluyor. Düşçe,
bu yeni komşularının ve iki ay sonra
birdenbire ortaya çıkan kızlarının sırrını çözmeye çalışırken, hayatındaki
herkesin sırları olduğunu keşfediyor.
Alt kat komşuları Bayan Tozlusüslü,
üst kat komşuları gizemli Bulut Bey,
Korku Tüneli’nin bıyıklı Peri’si, annesi ve roman boyunca karşımıza çıkan
envai çeşit karakter; herkesin geçmişinde saklamak istediği bir şeyler var.
Sonunda bu kadar gizem Düşçe’nin
başını döndürüyor.
DÜŞÇE YOLCULUĞA ÇIKIYOR
Annesi Düşçe’yi hem bu karmaşadan uzaklaşması hem de kendi yaşamının sırrını keşfetmesi için bir yolculuğa göndermeye karar veriyor: Düşçe
yaz tatilini büyükannesi ve büyükbabası ile geçirecek. Her ne kadar bu tatil
ilk başta Düşçe’nin gözünü korkutsa
da, ona hayal bile edemeyeceği bir serüven yaşatıyor. Bu serüven çerçevesinde Düşçe, büyüme yolunda önemli
adımlar atıyor: Ölüm olgusuyla baş etmeyi öğreniyor, arkadaşlık kavramını
sorguluyor, ebeveyn-çocuk ilişkilerine
kafa yoruyor ve gönülsüzce çıktığı bu
yolculuktan, çevresini kuşatan sırları
aydınlatacak bilgilerle donanmış olarak dönüyor.
Hayalet Tozu oldukça hacimli,
kurgusu grift bir roman. Neredeyse
romandaki karakter sayısı kadar yan
hikâye, ana hikâyenin etrafına ustaca
sarılmış. Ancak bu kalabalık yer yer
bazı yan hikâyelerin hakkının yen-
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mesine sebep olmuş sanki. Sözgelimi
Düşçe’nin en yakın arkadaşlarından
biri olan Güney’in hikâyesi başlı başına bir roman konusu olabilirmiş.
Düşçe’nin annesi, bıyıklı Peri ve ortak geçmişleri de öyle. İşte bu nedenle
okur zaman zaman bir serinin taslağını okuduğu duygusuna kapılabilir.
Buradaysa okurun imdadına Hanzade
Servi’nin yalın ve akıcı anlatımı yetişiyor, dağılan hikâyeyi ve okurun karışan zihnini toparlayıveriyor.
EĞLENCELİ VE HEYECANLI
Hanzade Servi’yi 2008 Tudem Edebiyat Ödülleri “Çocukları Güldürün”
yarışmasında Yayınevi Özel Ödülü’ne
layık görülen öykü kitabı Ortanca Balık
ile tanıdık. Daha ilk kitabında, özgün
tarzı ve farklı yaklaşımıyla Türkçe çocuk edebiyatına yeni bir soluk getireceğini hissettiren Servi, ikinci kitabı Hayalet Tozu’yla bu beklentiyi karşılıyor.
Kitabın resimlerine de değinmeden edemeyeceğim. Genç çizer Fulya
Hocaoğlu’nun bölüm aralarına serpiştirdiği siyah beyaz resimler hikâyenin
ruhunu tam kalbinden yakalıyor ve
karakterlere hayat veriyor.
İster hayalet hikâyelerine meraklı
olun ister binbir gizemin çözüldüğü
polisiyelere, Düşçe ile bu yaz hem eğlenceli hem de pek heyecanlı geçecek.
Hayalet Tozu
Hanzade Servi
Resimleyen: Fulya Hocaoğlu
Tudem Yayınları / 486 sayfa
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Dostum, dostum
güzel dostum…

Elif TÜRKÖLMEZ

Amerika’nın popüler yazarlarından Lobel’in Kurbağa ve Murbağa serisi, iki kişinin farklılıklarına
rağmen birbirlerine anlayış gösterebilmesinin ve bunu sadece birbirlerini gerçekten sevdikleri için
yapabilmesinin, yani arkadaşlığın önemini anlatıyor.
İnsan, atasözünün dediği gibi, hiç
de arkadaşlarına bakılıp da anlaşılmaz bence. Çünkü insan “kendi gibi”
arkadaş edinmez aslında; kendindeki
gediği dolduracak, kendinde olmayanı tamamlayacak olanı arar. Ben
bunu böyle söyler dururdum da yanıma yandaş bulamazdım hiç. Arnold
Lobel’in Kurbağa ve Murbağa serisi
o yüzden içime su serpti. Lobel, Kurbağa ve Murbağa’nın Sıkı Dostlar ve
Ayrılmaz İkili adlı kitaplarında, birbirine zinhar benzemez iki kurbağanın
dostluk öyküsünü anlatıyor. Kurbağa ne kadar düzse Murbağa o kadar
eğri büğrü; Kurbağa ne kadar sakinse
Murbağa o kadar pimpirik kumkuması; Kurbağa ne kadar rahatsa Murbağa
o kadar rahatsız; Kurbağa hayattan ne
kadar zevk almaya çalışıyorsa Murbağa o denli huysuz ve öfkeli. Ama bu
iki dost, nasıl oluyorsa, günün sonunda can ciğer kuzu sarması!
Amerika’da çok popüler bir yazar
olan Lobel’in Kurbağa ve Murbağa serisi Broadway’e de uyarlanmış ve oyun
dört yıl üst üste tiyatro dünyasının en
prestijli ödüllerinden Tony Ödülü’ne
aday gösterilmiş. Aslında bunda şaşılacak bir yan yok, çünkü bu kısa öyküler, barındırdığı derin mizah duygusu
ve sarkastik yaklaşımla Broadway’de
sahneye konulan pek çok öyküden
daha iyi. Kurbağa ve Murbağa bu yönüyle yetişkinlerin dünyasına da değebiliyor, onları “dostluk” üzerine
düşündürüyor.
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Arkadaşlık, tarihin her döneminde
sanatın her dalına malzeme vermiş.
Şarkısı da var, şiiri de, resmi de, kitabı
da… Çocukların kendi deneyimleriyle
birlikte bu eserlerden de etkilenerek
yarattıkları bir arkadaşlık kavramı tabii ki daha sağlıklı olur. Misal, yedi yaşında Kurbağa ve Murbağa’yı okuyan
çocuk, on üçünde Orhan Kemal’in Arkadaş Islıkları’nı, on yedisinde de Barış
Bıçakçı’nın Bizim Büyük Çaresizliğimiz’ini okusa, arkadaşlık üzerine, arkadaşlığın önemi üzerine düşünceleri
her açıdan değişir, gelişir.
Kurbağa ve Murbağa sadece bir
“arkadaşlık hikâyesi” anlatmakla kalmıyor aslında. İki kişinin birbirine
her ne olursa olsun anlayış gösterebilmesinin, farklılıklarına rağmen bir
arada yaşayabilmesinin, hem de bütün bunları “öyle gerektiği için” değil,
birbirlerini gerçekten sevdikleri için
yapabilmesinin önemini gösteriyor.
Çocukken hepimizin başına gelmiştir.
En yakın arkadaşımızın davranış biçimi bizden farklı diye bir sorgulamaya
girişmişizdir. O, diyelim bir sözcüğü
bizden farklı söylüyordur ya da en
sevdiği yemek bizim en sevmediğimiz
yemektir. O zamanlar bu bize içinden
çıkılmaz bir denklem gibi görünse de
aslında bizi bir arada tutanın farklılıklarımız olduğunu anlayınca rahatlarız.
Yetişkinler için de durum farklı değil.
En yakınımızdakilerin, aslında tuhaf
sayılacak özellikleri, beğenileri, inatları, hırsları vardır ve biz onu öyle kabul
etmeyi zamanla öğreniriz. Bu bizim
için de bir çeşit sıçrayış, aşılacak yeni
bir zorluk, öğrenilecek yeni bir deneyimdir aslında. Sabır ve iradede yeni
bir aşamadır.
Murbağa öyle “negatif ” düşünen
bir kurbağa ki o gün için hazırladığı
“yapılacaklar listesi” rüzgâra kapılıp
kaybolunca, yeni bir liste hazırlamak
ya da hayatı akışına bırakmak yerine,
hiçbir şey yapmamayı tercih ediyor.
Kurbağa ise öyle özverili ki hiçbir şey

yapmamaya karar veren arkadaşını
inadından vazgeçiremeyince, yanında
kalıp ona destek olacak kadar sabır
gösterebiliyor.
Bahar gelip de her yer çiçek açınca, Kurbağa koşarak Murbağa’nın
evine gidiyor, onu uyandırıyor, eğlenceye davet ediyor. Murbağa’nın buna
cevabı ise “Peh, ne kadar can sıkıcı!”
oluyor. İşte Kurbağa o vakit bile yılmıyor, Murbağa’yı biraz neşelendirmek
için elinden geleni yapıyor. Etrafınıza dönüp bakın, binlerce Kurbağa ve
maalesef bir o kadar da Murbağa göreceksiniz. “Ne güzel bahar geldi!” diyen Kurbağalar’a sert bakışlar fırlatan
Murbağalar’ı biraz canlandırmak için
çırpınan Kurbağalar… Bu masal bana
ziyadesiyle tanıdık ve zamanları aşan
bir niteliğe sahip gibi geldi.
Caldecott Honor, Newberry Honor
ve Reading Rainbow ödülü sahibi Kurbağa ve Murbağa serisi, tüm dünyada
en iyi çocuk edebiyatı eleştirmenleri
tarafından bütün dünya çocuklarına önerilen bir seri. Kıskançlık, kibir,
uyum, tevazu, sevgi, birlikte hareket
etmek, paylaşmak gibi hem olumsuz
hem de olumlu duyguları naif çizimler eşliğinde anlatan seri, Ece Özkan’ın
özenli çevirisiyle tüm çocuklara “başka türlü bir arkadaşlığın mümkün” olduğunu fısıldıyor.
Ayrılmaz İkili, Kurbağa ve Murbağa
Yazan ve Resimleyen: Arnold Lobel
Çeviren: Ece Özkan
Kelime Yayınları / 64 sayfa
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Tavan arasında bir
grup çocuk var!

Sema ASLAN

Her biri farklı inanç ve kökenlerden gelen çocukların samimi dostluğu etrafında gelişen Hayal
Takımı, iç içe geçmiş iki öyküden oluşuyor. Bir yanda çocuklar gizli, başkalarına yasaklı bahçelerde,
kıyı köşelerde serüven ararken, diğer yandan anneannenin anlattığı öykülerde geçmiş canlanıyor.
Doğan Egmont Yayıncılık tarafından yayımlanan Usta Kalemlerden
Masallar serisi, edebiyatın ünlü isimlerinin yazdığı çağdaş masallardan
oluşuyor. Bu dizi kapsamında raflardaki yerini alan, Nermin Bezmen imzalı Hayal Takımı bir grup arkadaşın
maceralarını konu ediniyor.
Mina ilkokul çağında bir çocuk.
Tüm yaşıtları gibi hayalperest; hatta
denilebilir ki fazlası var, eksiği yok.
Annesinin kendisine okuduğu kitaplardan beslenen hayal gücüyle okurlara keyifli bir serüven sunuyor. Başka
bir deyişle, yazar kendisine bu imkânı
tanıyabilecek zenginlikte bir çocuk karakter yaratmayı başarıyor. Fakat okurun ortak olduğu bu keyifli serüvenin
kaynağı sadece bu güçlü çocuk karakterimiz değil; yazar, işlediği konuyla da
okurla olan ilişkisini güçlü ilmeklerle
örüyor.
TAKIM KURULUYOR
Çocuk edebiyatında daha önce örneklerini çokça gördüğümüz, büyük
ihtimal kendi çocukluğumuzdan da
hatırladığımız bir konudan besleniyor
Hayal Takımı: gizli kapaklı işler, başkalarına yasaklı bahçeler, odalar, gizli
geçitler, kuytular, köşeler… Hayal Takımı Mina’nın önderliğinde kurulmuş
bir takım. Mina yeni başladığı okulunda kendine bir arkadaş buluveriyor
hemencecik. Hiç konuşmadan arkadaş
oluyor Gül’le. Sezgisel olarak doğru

bir karar veriyor arkadaş seçiminde.
Babası sinema yönetmeni olan Gül de
tıpkı Mina gibi hayal âlemine dalmayı seven bir çocuk çünkü. Arkasından
Moiz’le tanışan Mina, alçakgönüllü
tavrından etkileniyor onun. Moiz bu
“krediyle” giriyor Hayal Takımı’na. Atranik, diğer çocukların sevmediği, öfkeli bir çocuk. Tam da bu nedenle o da
Hayal Takımı’ndaki yerini alıyor; takıma girer girmez de sınıfın geri kalanı
ve hatta öğretmeni tarafından başka
bir ilgiyle izlenir oluyor. Biri tarafından sevilen, diğerlerinin hiç değilse
merakını uyandırıyor özetle; herkes
için umut var o halde!
İşte bu takım, yine Mina’nın yaratıcı örgütlemesiyle okul dışında da buluşarak gizemli yolculuklara çıkmaya
başlıyor. İç içe geçmiş iki hikâyeden
oluşuyor kitap. İlk hikâye, yukarıda
kısaca özetlemeye çalıştığım üzere,
Mina ile arkadaşlarını odağına alıyor.
İkincisiyse, Mina’nın anneannesinin
Hayal Takımı’na anlattığı hikâye; hem
üslubuyla hem de içeriğiyle bambaşka
bir okuma ritmine davet ediyor okurunu. Bu kez anneannenin ağzından
“Kurt Seyit”in öyküsünü dinliyoruz.
(Nermin Bezmen okurları Kurt Seyit’i
hatırlayacaklardır; Kurt Seyit ve Murka kitabının iki karakterinden biri
Kurt Seyit, diğeri ise Mina’nın anneannesi olan Murka’dır.) Anneannenin ağzından dinlediğimiz hikâyeyle birlikte
biz de Hayal Takımı’nın tavan arasına
konuşlanmış küçük üyelerinden biri
oluyoruz. (Kitabın resimli olması da
bu duygumuzu pekiştiriyor; Emel Alp
Sarı, hem hikâyenin ruhuna uygun
hem de çok sevimli çizmiş Mina ve arkadaşlarını.)
Aslında Mina’nın büyükbabasına
ait bir anlatıyı dillendiren anneanne,
Mina’nın soyağacına ilişkin ipuçları da
verir. (Hayal Takımı’nın üyeleri bir araya geldiklerinde çok kültürlü bir yapı
oluşturur; her biri farklı inançlardan ve
kökenlerden gelen çocukların samimi

dostluğu, anneannede duygusal bir ilgi
uyandırır.) Anneannenin anlatısı diğer
yandan, başka bir coğrafyada, başka
bir dönemde yaşamış bir çocuğun hayatı üzerinden Hayal Takımı’nın ilgisini diri tutmayı başarır ve aynı zamanda bir dönem portresi çizer. Günlük
yaşam alışkanlıkları, sosyal ilişkilerde
geçerli olan davranış kodları gibi unsurlar bu anlatıda ve Kurt Seyit’in çocukluğunda hayat bulur.
ZAMANDA YOLCULUK
Farklı dönemlere ilişkin iç içe geçmiş iki hikâye anlatmak yazar için riskli olabilir, okur için de ilginç. Nermin
Bezmen her iki hikâyede de sürükleyici bir dil kullanıyor. Merak unsurunu
hep ayakta tutmayı başarıyor ve zaman zaman kullandığı fantastik öğelerle “gizem”i yanımıza katıyor. Hatta
azıcık da ürkütüyor; tavan arasında
toplanmak zaten biraz çılgınca değil
mi? Zamanlar ve diyarlar arasında yolculuk mu dersiniz, konuşmaya çalışan
evladiyelik saat mi dersiniz, hepsi tavan arasında buluyor çocukları.
Hayal Takımı bir roman olmakla birlikte “arkası yarın” tadında, kısa
bölümler halinde yazıldığı için daha
küçük yaş gruplarına da okunabilecek
nitelikte bir kitap. Masalsı, fantastik
öğeleriyle çocuk okuru yakalamaması
mümkün değil.
Hayal Takımı
Nermin Bezmen
Resimleyen: Emel Alp Sarı
Doğan Egmont Yayıncılık / 220 sayfa
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Annem, annem
canım annem…

Sevin OKYAY

Annelere ve hayvan sevgisine ilişkin hikâyelerini daha önce de okuduğumuz Necati Güngör, bu
kez annelerle çocuklar arasındaki o özel ilişkiyi ele almış Anneme Bir Ev Alacağım adlı kitabında.
Yazarın bu tema etrafında kurguladığı dokuz hikâyenin yer aldığı kitap dokunaklı ve etkileyici.
Aslında bu yazıya “Benim Annem, Güzel Annem” başlığı daha fazla yakışırdı, ama ne yapalım ki Necati
Güngör’ün de bir hikâyesini içeren
böyle bir kitap var. Güngör, Semih
Gümüş’ün davetiyle Günışığı Kitaplığı dizisi için yazdığı hikâyeleri Sessiz
Yürek’te toplamıştı. Bu hikâyeler esas
olarak, çocuklukla yetişkinlik arasındakilere hitap ediyordu, ama küçüklü
büyüklü herkes tarafından da kolaylıkla okunacak nitelikteydi. Dokunaklı
ve etkileyiciydiler; yazarlarının günümüzün maddi, vefasız, çıkarcı dünyasıyla bir alışverişi olmadığını vurguluyorlardı.
Güngör, o kitap için Soner Can’la
yaptığı söyleşide, yeni nesillerin, içinde bulunduğumuz toplumsal koşullar
nedeniyle vefa kavramını tanımadıklarına, tasarrufu da bilmediklerine değinmişti: “… şimdikilerle bizim nesillerimiz arasında kesin ayrımlar var. Bizi
yetiştiren kuşaklar savaş, kıtlık, yokluk
ve acılar görmüşlerdi. Ben hayatını bir
takım elbise ile geçirip bununla gurur
duyanların döneminde yetiştim.”
Doğrudur; Anneme Bir Ev Alacağım’da da böyle karakterler var. Öylesine bir şeymiş gibi yapılan büyük
fedakârlıklar, yürek dolusu sevgiler
var. Pişmanlıklar ve hayal kırıklıkları
da. Elbette başlıca karakterlerimiz anneler ve çocukları. Gerçi bir hikâyede
küçük anlatıcımız babasına pek düşkün, boyuna onun işliğine gidiyor, anlattığı hikâyeyi de orada yaşıyor; ama
bu hikâye aslında annesine “bebek
gibi” bağlı, başını onun dizine koyunca dünyası cennete dönen bir delikanlının, Fırat’ın hikâyesi.
Anneme Bir Ev Alacağım, dokuz
hikâyeden oluşuyor: Burada Bülbül
Ağlamış, Anneme Bir Ev Alacağım,
Eski Annem, Benim Annem Bir Tane,
Bana Anne Deme, Emanet Kuş, Annemin Gözleri Hareli, Ben Annemin Dalıyım, Yağmurda Eriyen Annem.
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Hikâyeleri tek tek başka yerlerde
okumuş olsanız, hepsinin yazarın başından geçtiğini sanırsınız. Güngör,
öyle inandırıcı karakterler yaratıyor,
onların ağzından öyle doğal şekilde
konuşuyor ki anlattıklarının hepsini bizzat yaşadığına inanma eğilimi
baskın çıkıyor. Zaten, köy ya da şehir,
mekân neresi olursa olsun, anneler
dâhil her şeye çocukların gözünden
bakıyor. Anneme Bir Ev Alacağım tam
anlamıyla bir çocuk kitabı olmayabilir
(Sessiz Yürek de değildi), ama ikisinde
de, kaç yaşında olursa olsun, herkesin
okuyup benimseyeceği, duygulanacağı
bir şeyler var.
BURADA BÜLBÜL AĞLARMIŞ
Bu hikâyelerde anneler, çocuklar,
babalar, kardeşler, akrabalar, komşular
dolanıyor. Hayvanlar da hemen oracıkta. Güngör hayvanlardan vazgeçmez, hatta yukarıda sözü geçen söyleşide, hayvana iyi davranan insanları iyi
insan saydığını söyler ve “Bir hayvan
sevgisi verebiliyorsa mesela, sevmeye
dair düşündürebiliyorsa yazdıklarım,
amacına ulaşmıştır,” der. Veriyor, zaten yazarı tanıyanlar, sosyal ağlarda
yolu onunla kesişenler, insani değerler,
temel özgürlükler konusunda hassas,
sanat seven, özellikle hayvanlara yüreğini açmış bir insan olduğunu bilir.
Belki de bu yüzden, kitabın ilk
hikâyesi olan “Burada Bülbül Ağlamış”, insanı kalbinden vuruyor. Hayli
de şaşırtıyor, çünkü daha ilk öykü ve
biz hemen karakterin Güngör olduğuna karar veriyoruz. Belki de öyle, bilemem. Ama yazarın hayvanlara karşı
sevgisi, hissettiği sorumluluk duygusu, esas olarak “Emanet Kuş”ta sergilenmiş. Fırat’ın ve babanın kumruyu
gönülden benimseyişleri, bütün hayvan-insan ilişkilerinde, küçüklere de
büyüklere de örnek olmalı. Kitaba adını veren hikâyedeki, annesiyle birlikte
çöpten kâğıt, demir, plastik toplayarak

geçinen çocuğun bir çöplükte bulup
Kocabebek adını taktığı köpeğiyle
olan ilişkisi ise başlı başına bir hayvan
sevgisi örneği.
TANIDIĞIMIZ ANNELER
Okumak isteyen yoksul çocuklar,
doğumevinde karışmış çocuklar, ebe
elinde sakat kalmış çocuklar, annelerinin aslında üvey anneleri olduğunu
anlamış olanlar… Genç yaşta dul kaldığı halde çocuklarını ezdirmemek
için bütün hayatını onların üstüne
kurmuş anneler, şehirli anneler, köylü
anneler… Birinde mutlaka kendinizi
bulacaksınız. Çünkü onları tanımasak
da onlara benzeyen çok kadın tanıdık. Ya öyle çocuklar olduk ya da öyle
çocuklar büyüttük. Necati Güngör,
benim bildiğim kadarıyla, genç yaştan beri, otuz beş yıldır yazıyor. 1976
yılıydı, Politika gazetesinde yan yana
masalarda otururduk. Sonra 1979’da
Sevgi Ekmektir’le Türk Dil Kurumu
Hikâye Ödülü’nü aldı; ödüllerin de
kitapların da arkası hiç kesilmedi.
Çalışkan, duyarlı bir yazar, titiz bir
araştırmacı oldu. Keşke diyorum, aslında ders vermeyi amaçlamayan bu
hikâyeler ve bu hikâyelerin örnek alınabilecek bazı kahramanları, küçüklü
büyüklü okurların kalbinde yer etse
de, onların yüreklerini de paylaşsalar...
Anneme Bir Ev Alacağım
Necati Güngör
Günışığı Kitaplığı / 132 sayfa
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Arabaların tarihi

Nilay KAYA

Tekerleğin keşfiyle başlar arabaların tarihi ve günümüzün neredeyse her yerde gidebilen araçlarına
dek uzanır. Mazlum Akın, Timaş Yayınları’nın “Eğlenceli Hobi” serisinden çıkan Otomobil Uçar
Gider adlı kitabında, otomobilin tarihini hem eğlenceli hem de öğretici ayrıntılarla anlatıyor.

Gündelik hayatımızın temel ihtiyaç nesnelerinden birisi olan otomobil, işlevselliğinin dışında da anlam
barındıran ayrıcalıklı nesnelerden
biridir. Kimileri için büyülü bir icat,
kimileri için bir tutku, kimileri içinse
sınıfsal bir göstergedir.
Keza edebiyat ve sinema, otomobilin hikâye içindeki simgesel işlevinin
neredeyse karakterlerden rol çaldığı
örneklerle doludur. Tanzimat Dönemi
edebiyatının belirleyici romanlarından birisi olan Araba Sevdası, Batılılaşmayı bir kriz halinde yaşayan yeni
Osmanlı tipinin trajikomik durumunu, ana karakteri Bihruz Bey’in sosyal
statüsünü büyük ölçüde bir arabaya
yüklemesi üzerine kuruludur. Adalet
Ağaoğlu’nun sonradan Sarı Mercedes
adıyla Sinan Çetin tarafından sinemaya da uyarlanan romanı Fikrimin
İnce Gülü, 1970’lerde yaz tatilinde
Almanya’dan Türkiye’ye izne gelen
Bayram’ın kültür çatışmalarını, onun
“biricik” Sarı Mercedes’i aracılığıyla
sunar. Otomobiller, Geleceğe Dönüş
II gibi Hollywood filmlerinde gökyüzünde salınarak geleceğin kurgulanmasına hizmet ederler; yeri geldi mi,
Harry Potter’la arkadaşı Ron Weasley’i
dev örümceklerin saldırısından kurtarırlar ya da (1980’lerin kült TV dizisi
Kara Şimşek’te olduğu gibi) kendinden
mütevellit bir kontrol yeteneğine sahip
konuşan otomobiller olarak insanoğlunun fiziki dünyaya dair sınırlarını
yoklarlar. Bazen de hayatı, en tutkulu
aşkları anlatmak için şarkılarda araç
olurlar.
Mazlum Akın’ın Timaş Yayınları’nın “Eğlenceli Hobi” serisi içinde
yayımlanan kitabı Otomobil Uçar Gider de ismini, 1970’li yılların sevilen
bir şarkısından ödünç alarak, küçük
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araba sevdalıları için otomobilin tarihini kapsamlı ve eğlenceli bir biçimde anlatmaya koyuluyor. Kitabın
önsözünü yazan genç rallici Burcu
Çetinkaya’nın da söylediği gibi, “Bu
kitabın en güzel tarafı; tekerleğin icadından, geleceğin elektrikli, uçan veya
yüzen otomobillerine doğru olan serüvenin baştan sona bir roman gibi anlatılması.” Yazar otomobil tarihini, dört
ayak üzerinde giden ilk arabalar olan
atlı arabalardan başlayarak anlatmaya
koyuluyor; arabaların gelişimini Türkiye ve dünyada olmak üzere ayrı ayrı
inceliyor. Böylelikle, göçebe yaşayan
toplulukların yaşam koşulları, evcil
hayvanların ortaya çıkışı, göçmek için
gerekli olan araçlar, yerleşik hayata geçiş gibi konular okuldaki tarih dersleri
dışında bir kez daha karşımıza çıkıyor.
Ancak bir farkla: Bu tarih, arabaların
başrolde olduğu, oldukça eğlenceli bir
üslupla aktarılıyor. Şimdiye kadar özel
bir ilginiz yoksa muhtemelen yeni karşılaşacağımız bilgilere eşlik eden karikatürler, bu tarih anlatısına daha da
renk katıyor.
Tarihte araba kullanan ilk kadınların kimler olduğu ilgi çekici bir bilgi
örneğin. Romalıların saldırısına karşı
at arabasıyla savaşa giden bir İngiliz
kraliçesinin olduğunu biliyor muydunuz? Şimdilerde Mercedes Benz adını
almış olan otomobil markasının isim
babası Carl Benz, 1880’lerde ilk ürettiği otomobilleri satamayınca karısı reklam işine el atmış: Yanına iki oğlunu
da alarak, Mannheim’den annesinin
evinin bulunduğu Pforzheim’a tek başına 80 km yol katetmiş. Günümüzde
yepyeni bir buluş gibi değerlendirilip “çevre dostu” olarak benimsenen
elektrikli otomobillerin, 1800’lerde
hem Avrupa’da hem de Amerika’da
üretilip satıldığını öğrenmek ise oldukça şaşırtıcı. Üstelik bu otomobillerden birisi İngiltere’den ithal edilerek
II. Abdülhamit döneminin Osmanlı
sarayına bile ulaşmış. Peki ya ilk trafik
kurallarının nasıl ve nerede oluşturulduğunu, ilk trafik kazasının nerede olduğunu, toplu taşıma araçlarının nasıl
ortaya çıktığını, “taksi” kelimesinin

nereden geldiğini ve bunun gibi daha
birçok şeyi öğrenmek istemez misiniz?
2008 yılında Tolga Örnek’in Devrim Arabaları adıyla beyazperdeye
uyarladığı, ilk yerli malı otomobil
Devrim’in öyküsünü anlatmayı da
es geçmemiş Mazlum Akın. 1961 yılında dönemin cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in emriyle Cumhuriyet
Bayramı’na yetişmek üzere, dört ay
gibi kısa bir sürede, 23 mühendis Eskişehir’deki bir demiryolu atölyesinde
birçok parçayı kendileri üreterek dört
adet otomobil imal etmişler. “Devrim”
ismi verilen otomobillerin, tören alanındaki test sürüşü öncesinde, telaş
nedeniyle benzin depolarının tam olarak doldurulamaması, 15 dakika içinde yolda kalmalarına neden olmuş.
Bu olay dönemin medyası tarafından
acımasızca eleştirilince (medyanın zaman ötesi gücüne bir örnek), Devrim
Arabaları projesi apar topar rafa kaldırılmış.
Yazarın otomobillere karşı duyduğu tutkuyu, günümüzde de artık üretilmeye başlanan, fantastik filmlerden
fırlamış gibi duran otomobillere duyduğu heyecanda görmek mümkün.
Hem karada hem denizde gidebilen,
hatta uçabilen otomobiller bunlar.
Aynı tutkuyu paylaşan küçük araba
sevdalılarına arabaların tarihini sunarak bu tutkuyu perçinleyen kitap, sonunda verdiği “Meraklısına Otomobil
Müzeleri” adresleriyle, sunduğu tarih
anlatısına bir de gerçeklik deneyimi
ekliyor.
Otomobil Uçar Gider
Mazlum Akın
Timaş Yayınları / 160 sayfa
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Süper çocuk
Jimmy Coates

Yankı ENKİ

İngiliz yazar Joe Craig’in Jimmy Coates serisinin dördüncü kitabı Sabotaj raflarda. Jimmy bu kitapta
da gene maceradan maceraya koşarak büyük bir savaşın çıkmasını engellemeye çalışırken, bir
yandan da insan olup olmama, katil içgüdülerine yenilip yenilmeme mücadelesi veriyor.
Sabotaj, İngiliz yazar Joe Craig’in
Jimmy Coates serisinin dördüncü kitabı. Serinin ilk kitabı ile İngiltere’de
Bolton Çocuk Kitabı Ödülü’nü alan
yazar, sadece çocuk kitaplarının değil, günümüzün en ilginç kurgu
kahramanlarından biri olan Jimmy
Coates’un maceralarına kaldığı yerden
devam ediyor.
Olağanüstü güçlerinin ve özelliklerinin yanı sıra kırılgan ve sorunlu yanlarıyla çizgi romanlardaki diğer süper
kahramanlardan ayrılan Jimmy Coates, Meksika’ya doğru bir kaçak ya da
sürgün olarak başlıyor bu macerasına.
Nefes nefese başlayan kitap, hem hızlı
okunan hem de okurun hayal gücünü
kısıtlamayan bir aksiyon filmi gibi ilerliyor sayfalar boyunca.
Ölü numarası yapıp peşindeki
kötü insanlardan saklanan bir kahramandan, suikastçılardan ve savaştan
bahseden, olayların karanlık bir dünyada geçtiği ve birbirlerine uzak kalan
aile üyelerinin hüznünü yansıtan bu
roman, konusuna uzaktan bakıldığında, çocuk kahramanların rol aldığı bir
yetişkin romanına benzeyebilir. Ancak
yakından bakıldığında, neden ödüllü bir çocuk kitabı olduğunu görmek
mümkün.
Öncelikle, kahramanımız her ne
kadar tam anlamıyla bir insan olmasa
da, insani yönlerini zaman zaman ortaya çıkaran, zaman zaman da bastıran
biri. Askeri istihbarat servisi NJ-7 tarafından tasarlanan ve aşağı yukarı üçte
biri insan olan Jimmy, artık kendini
yaratan bu gizli servisten kaçmak zorunda. Bir yandan insan olup olmama,
katil içgüdülerine yenilip yenilmeme
mücadelesi vermesi ve peşindeki insanlardan canını kurtarmaya çalışması
yetmiyormuş gibi; diğer yandan, iki
büyük devletin arasındaki savaşı durdurmaya çalışıyor. Bu savaşı durdurma macerasındaki en büyük etken ise
annesi ile kız kardeşinin yaşamlarını

kurtarma arzusu. Jimmy Coates bir
çocuk olmasına rağmen, bu uğurda
canını tehlikeye atarak heyecan verici
bir serüvenin içinde buluyor kendini.
Bu kadar dertle aynı anda baş etmeye
çalışan bir kahramanın öyküsü, kaçınılmaz olarak, okuru nefessiz bırakacak bir macerayı beraberinde getiriyor.

Coates’un babası sandığı kişiyle olan
karşıtlığını koyabiliriz. Jimmy’nin
babası, kahramanımızın başlamasını
engellemeye çalıştığı savaşın perde arkasında yer alan, “Savaş, iktidarımızın
ömrünü uzatacaktır,” diyen bir başbakan. Kısacası Jimmy babası ile de bir
kapışma halinde.

ERGENLİK METAFORU
Sadece çocukların ya da Jimmy
Coates’un yaşıtlarının okuyabileceği
bir roman değil Sabotaj. Gençlerin,
hatta yetişkinlerin de okurken kendilerini kaptırabileceği, üstelik çocukluklarındaki kahraman olma hayallerini tekrar yaşayabilecekleri bir roman
yazmış Joe Craig. Belki de “Yetişkinler
neden çocuk kitabı yazar?” sorusunun
yanıtını burada aramak gerekiyor. Belli
ki Craig hayal dünyasında tıpkı kahramanı gibi maceradan maceraya koşuyor, dünyanın kaderini değiştiriyor ve
kötülerle mücadele ediyor. Sonuçta, bu
romanın iyi bir çocuk kitabı olmasının
nedeni de, yüzeysel bir aksiyona sahne
olmaması ve insan olmanın, aldığımız
kararların, duygu ve düşüncelerimizin
kökenine dair tartışmalı bir metin ortaya çıkarması. Yazar bu tartışmaları
bilimkurgu edebiyatı geleneklerinin
izinden giderek sunuyor bize.
Jimmy’nin yaşadığı iç çatışma; insani yanının korkaklığı ve kararsızlığı
ile teknolojik yanının soğukkanlılığı ve deyim yerindeyse “robot” gibi
programlanmış davranışlarının karşı
karşıya gelmesi, büyümekte olan bir
çocuğun deneyimlediği süreçlerin bir
yansımasını andırıyor. Yeni birine dönüşmeye ve içindeki bazı hislerin diğerlerine baskın gelmeye başladığını
fark ettiği süreçte Jimmy’nin başına
gelenler, ergenlikte gerçek yaşamda
karşılaşılan durumların, Joe Craig
tarafından metafora dönüştürülmüş
hali gibi gözüküyor. Üstelik bu ergenlik metaforunun yanına bir de, Jimmy

CASUS ROMANI
İnsanüstü bir dayanaklılığı ve gücü
olan dokuz canlı kahramanımızın düşmanları da bekleneceği üzere onunla
aynı kaderi paylaşan, tıpkı Jimmy gibi
bir tasarım harikası olan suikastçı çocuklar ve onların yanlarındaki gizemli
ajanlar. Yine de Jimmy’nin en çok mücadele ettiği kişi, kendisinden başkası
değil aslında.
Tüm bu kapışmaların sonunda
ortaya bir casus romanının olmazsa
olmaz tablosu çıkıyor: Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Jimmy, uğruna
mücadele ettiği değerlerin aslında bir
aldatmaca olduğunu, kendisiyle aynı
saflarda yer aldığını sandığı kişilerin
gizli çıkarları olan ve onu piyon gibi
kullanan insanlar olduğunu öğreniyor.
Bunların hesabının nasıl sorulacağı ise
Jimmy Coates serisinin sıradaki romanında gizli.
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Sabotaj – Jimmy Coates
Joe Craig
Çeviren: Tonguç Çulhaöz
Tudem Yayınları / 288 sayfa
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Anne baba köşesi

Ceyhan USANMAZ

Annelik zor zanaat, ya babalık?
Çocuğun gelişiminde annenin de babanın da rolü ve önemi yadsınamaz. Ama niyeyse literatürde
babalığı ve çocuğun gelişiminde babanın etkilerini ele alan kitap sayısı azdır. Oya Güngörmüş
Özkardeş’in Baba Olmak adlı kitabı, bu açığı kapatma yönünde anlamlı bir çabanın ürünü.

Başlığa bakıp telaşlanmayın; burada anne olmak ile baba olmak arasındaki farkları ortaya koyup hangisinin
daha zor ya da daha kolay olduğunu
tartışmak gibi bir niyetim yok. Böylesi
bir yaklaşım, bir çocuğa sorulabilecek,
“Anneni mi, yoksa babanı mı daha çok
seviyorsun,” şeklindeki anlamsız soruya eşdeğer nitelikte. Sonuçta, üstlenilen, üstlenilmesi gereken her sorumluluğun kendine göre zorlukları ve kolaylıkları ya da keyifli ve sancılı tarafları var; üstelik çocuk yetiştirmek gibi
bir ortak amaç söz konusuyken, bu
tip değerlendirmelere girmenin de bir
anlamı yok gibi görünüyor. Oya Güngörmüş Özkardeş ise farklı bir “eşitsizliğe” dikkat çekiyor Baba Olmak adlı
kitabında: “Ana baba olmak dünyanın
en keyifli işlerinden biridir. Ama bir
yandan da çocuğun sağlıklı büyüyüp
gelişmesi sabır, emek, bilgi ve sevgi ister. Bilgi açısından daha donanımlı olmak isteyen annelerin işi kolay, çünkü
annelik üzerine yapılan araştırmalar,
kitaplar hem sayıca daha fazladır hem
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de daha eskilere dayanmaktadır. Baba
olmakla ilgili araştırma ve kitaplar ise
daha azdır. Türkçe yayınlanan kitapları düşündüğümüzde de iki elin parmaklarını ancak geçer desek, pek abartmış
sayılmayız.” Dolayısıyla, Oya Güngörmüş Özkardeş’in daha önce Morpa
Yayınlarından Baba ve Çocuk ismiyle
yayımlanmış çalışmasının, yakın bir
zaman önce, bu sefer Baba Olmak ismiyle Remzi Kitabevi tarafından yeni
bir baskısının yapılması bu açıdan
önemli; bir başka deyişle, kitap daha
kolay erişilebilir hale gelmiş...
Çocuklar için annelerin her zaman
açık ara önde olduğu göz ardı edilemez
bir gerçek. Bu durumu, konusunda uzman bir ismin cümleleriyle aktaracak
olursak; 1989 yılından itibaren faaliyete geçen ve ana baba eğitimini amaçlayan “Ana-Baba Okulları”nın kurucusu
Prof. Dr. Haluk Yavuzer, Baba Olmak
kitabına yazdığı önsözde bunu şöyle
dile getiriyor: “Yenidoğan için ‘anne’
dünyanın bütünüdür ve anneyi kendi bedeninin bir uzantısı olarak göre-

cek kadar anne ile simbiyotik bir ilişki
içindedir. Buna karşılık baba, bebeğin
gözünde anne dışındaki ilk yetişkin olarak algılanır. Çocuk babayı kendinden
farklı olarak algılar, anne ise daha çok
kendisine benzeyendir.” Böyle olmakla
birlikte, Yavuzer’in de bu cümlelerin
ardından değindiği gibi, babanın çocuğun gelişim sürecinde özel bir önemi bulunduğu açıktır. Zaten Oya Güngörmüş Özkardeş de, “Babanın böyle
arka planda olması DOĞRU mu?” sorusundan yola çıkıyor.
Kadınların gün geçtikçe daha yoğun bir şekilde iş yaşamına katılması,
büyük aile yapılarının yerini çekirdek
aileye bırakmaya başlaması gibi, toplumsal yapıdaki ve değer yargılarındaki kimi değişimler, zamanında annelik
ile babalığı çok katı bir şekilde birbirinden ayıran sınırları ortadan kaldırıp birbirlerine yaklaştırmış, hatta iç
içe geçirmiş durumda. Bu nedenle babaya, daha çok yalnızca anneyi desteklemek ya da yalnızca ailenin geçimini
sağlamak şeklinde biçilen rol, günümüzde ek olarak çocuğun bakım ve
eğitimine daha aktif katılımını da gerekli kılıyor. Oya Güngörmüş Özkardeş de çalışmasında bu aktif katılımın
gerekliliğini ve etkilerini ele almış.
Baba Olmak kitabında her biri ayrı bölüm başlığı altında değerlendirilerek,
babanın çocuğun zekâsını, akademik
başarısını nasıl etkilediği, babanın çocuğun cinsel gelişimi üzerindeki olası
etkileri ve çocuğun kişilik özellikleri,
ahlaki gelişimi, uyum ve davranış sorunlarının oluşumunda etkisinin olup
olmadığı irdelenmiş. Diğer bölümler
de özellikle ilk iki yıldaki baba-bebek
arasındaki etkileşimin doğasının incelenmesine ve baba yoksunluğunun
çocuk üzerindeki olumsuz etkilerini
azaltabilecek ya da arttırabilecek etmenlere ayrılmış.
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Kitaptaki bölümlerle ilgili genel
bir değerlendirme yaptığımızda, yazarın belli bir sistem gözettiği anlaşılıyor. Güngörmüş öncelikle, ele aldığı
konuyla ilgili araştırmaları özetlemiş,
sonrasında da o gelişim alanıyla ilgili olarak babaların uygulayabileceği
pratik önerilere “Aklınızda Bulunsun”
başlığı altında yer vermiş.
Yeterince irdelenmeyen baba-çocuk ilişkisini olabildiğince ayrıntılarıyla aktardığı kitabının bir diğer
önemli özelliği, hamilelik döneminden başlayarak anne-baba ilişkisinin
yanı sıra babaların hem fizyolojik hem
de ruhsal durumlarıyla ilgili bilgiler
de sunması. Aile, yazarın da belirttiği
gibi, dinamik bir sistemdir; yani ailenin her bireyi bir yandan diğer aile
bireylerinden etkilenirken bir yandan
da onları etkiler. Dolayısıyla kitapta,
örneğin hamilelik döneminde anne
adaylarının aşama aşama ne yaşadıkları gibi bilgilere yer verilmesi, söz konusu süreçte gözlemlenecek bedensel
şikâyetlere, endişe ve sık duygu değişiklerine yaklaşımı olumlu yönde etkileyecektir. Aynı şey baba adayları için
de geçerli; kimi değişikliklere hazır-

lıklı olmak, süreci atlatmaya yardımcı
olacaktır. Örneğin “Hamile Babalar”
başlığı altında şuna dikkat çekmiş yazar: “Hamile erkeklerde bir dizi fiziksel belirti ortaya çıkmakta ve çoğu da
karısının doğum yapmasından sonra
kaybolmaktadır. Bu belirtilerin kadının
hamileliğinin çeşitli dönemlerindeki belirtilere benzemesi dikkat çekicidir. İlk
kez baba olan erkeklerin yorgunluk,
nezle, sırt ağrısı, baş ağrısı, kusma ve
ülser gibi sorunlardan şikâyet etmesi de
(yaklaşık % 65 erkek) oldukça yaygındır. Yine bu dönemde erkeklerde sakal
ya da bıyık bırakma, kilo alma gibi fiziksel değişikliklere de rastlanmaktadır.
Bu belirtilerin neden ortaya çıktığına
ilişkin yapılan açıklamalar birbirinden
farklıdır. Bazı araştırmacılar bunların
psikodinamik nedenlerden kaynaklandığını, bazıları da bu belirtilerin daha
basit bir açıklaması olabileceğini düşünmüştür. Örneğin bütün bunların bu
dönemde artan ekonomik baskılardan
kaynaklanması da söz konusudur.”
Halen, kurucularından olduğu
merkezde bireysel danışmanlık ve özel
eğitim çalışmaları yapan, çeşitli konular çerçevesinde konferanslar veren,

kurslar düzenleyen Doç. Dr. Oya Güngörmüş Özkardeş, ilk kitabı olan Baba
Olmak’ın son sayfalarını da “Nasıl
Daha İyi Baba Olabilirim?” sorusunun
cevaplanmasına ayırmış. Kavramsal
bilgileri somut örneklerle, tablolarla
birlikte çok daha kolay anlaşılır bir
şekilde sunan kitap, hiç şüphesiz bilgi
açısından daha donanımlı olmak isteyen babalar için önemli bir başvuru
kaynağı niteliğinde. Bununla birlikte, Özkardeş’in şu uyarısı da dikkate
alınmalı: “Bu kitap doğası gereği baba
ve çocuğu arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. Oysa çocuğun gelişimini pek çok
şeyin bileşimi etkiler. Kitabı okurken bu
gerçeği unutmayalım.”
Baba Olmak
Oya Güngörmüş Özkardeş
Remzi Kitabevi / 135 sayfa

Çocuklara dünya tarihi...

Derviş Aydın AKKOÇ

Geçmişini bilmeyenin geleceği olmazmış. Christer Öhman’ın hazırladığı Çocuklar İçin Dünya
Tarihi işte bu bilinçle yola çıkıyor ve Türkçe literatürdeki önemli bir boşluğu kapatma çabasıyla
çocuklarımızı bütün bir insanlık tarihiyle tanıştırmayı amaçlıyor.
Yaşarken hepimizin bir şekilde
karşılaştığı, karşılaşmakla da kalmayıp
yanıtlamak zorunda olduğu bazı vazgeçilmez sorular vardır: Ben kimim
yahut neyim, bu yaşadıklarımın bir
nedeni var mı, yaşam ve ölüm nedir,
dil ne anlama gelir, evrenin bir yaratıcısı var mıdır, varlığımı çevreleyen
doğa neyin nesidir? Ünlü Alman filozofu Immanuel Kant, insanın bu metafizik sorularla cebelleşmesinin kaçınılmaz olduğundan söz eder. Sorular,
parça bölük de olsa yanıtlanmalıdır.
Aksi takdirde, hayata adım atmak, yol
almak imkânsız hale gelir. Sorular ve
onlara verilen yanıtlar elzemdir, çünkü insan olmanın belirleyici vasıflarından biri “anlamlandırma” yeteneğine
sahip olmaktır. İnsan anlamlandıran
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bir varlık olarak, evvela kendi öyküsünü kavramak istemiştir. Öykünün
başka biçimlerde yeniden ve yeniden
yazılması, bu bahiste, insani varoluşun
akışına gölge düşürmez.
İnsan, yeryüzü serüvenini anlamsızlığın, hiçliğin tahakkümüne bırakamayacak kadar şuur sahibidir. “Nereden gelip nereye gidiyoruz?” sorusu,
sözünü ettiğimiz yakıcı sorular içinde
merkezi bir yer işgal eder. Diğer tüm
sorular belki tam da bu soruda kuluçkaya yatmış, sırası geldiğinde kabuğu
çatlatarak gün yüzüne çıkmıştır? Zira
kökene, başlangıca dairdir bu soru.
Soru, iki zaman boyutuna genişleyerek
açılır: geçmiş ve gelecek. “Nereye gidiyoruz?” sorusu, “Nereden geliyoruz?”
sorusu ile doğrudan ilişkilidir. Biz ise
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bu ilişkinin orta yerinde, şimdi’de konumlanmış özneleriz. Dolayısıyla söz
konusu soru, geçmiş ve gelecek arasındaki ilişkinin şimdi’yi ilgilendirmesi,
ona anlam bahşetmesi ile bağlantılıdır.
Bir bütün olarak geçmişi de geleceği
de, bir bakıma, şimdi’yi anlamlandırmak üzere sorunsallaştırırız. Bir başka
deyişle, geçmişin bilgisine yaslanarak
geleceği tahmin etme girişimimizin
altında şimdi’de duyduğumuz bir dert,
kaygı vardır. Bu dert sonuna kadar insanidir. İki ayağı üzerine doğrulmuş
insanı, salt “beşeri mahluk” olmaktan
çekip alan bir derttir bu.
Bizden evvel yaşamışların ne yapıp ettiklerini, hangi değerleri yaratıp
hangilerinden niçin vazgeçtiklerini,
geçmişin sorunlarının bugüne nasıl
intikal ettiğini bilmek için geçip gitmiş
olanın “bilgisine” ihtiyacımız vardır:
yani eskilerin ifadesiyle, tüm bilimlerin “babası” olan tarihe. Ne var ki tarih
bilgisinin belli bir olgunluk halini, birikmiş bir deneyimler çokluğunu şart
koştuğu iddia edilmiştir. Bu nedenle
yetişkinlere has bir bilgi türü olduğu
varsayılmıştır. Oysa durum bunun
tam tersidir. Zira Kant’ın sözünü ettiği metafizik sorular, insanı olgunluk
devresinde gelip yakalamaz; bilakis
çocukluk evresinde, zihin şekillenmeye başladığı süreçte karşılaşır insan
bu sorularla. En güçlü ve bitimsiz soruları, en kuvvetli ve tutkulu biçimde
soranlar çocuklardır. Esas filozların
çocuklar olduğundan söz edilmesi boşuna değildir. Zira filozof nazarında
önemli olan cevaplar değil, sorulardır.
Gelgelelim, çocukların bu ilk ve
en önemli sorularını kısmi ve genel
geçer yanıtlarla geçiştirme gibi bir
acelecilik görülür yetişkinlerde. Oysa
geçmişin bilgisini, yani tarihi çocuklara sevdirecek bir yol ve usul tutturulmalıdır. Aksi takdirde, nereden
geldiğini bilmediği için haliyle nereye
gideceğini de bilemeyen, yönsüz ve
amaçsız kişilerin yetişmesi işten bile
değildir. Alman şair Goethe, “Üç bin
yıllık geçmişinin hesabını yapamayan
insan, günübirlik insandır,” yargısında
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bulunur. Günübirlik insan, yani kendini şimdi’nin etkilerine sonuna kadar
açmış ve onun tarafından esir alınmış
insan, bir boşluğun etrafında örer tüm
ilişkilerini. Nitekim sonu hüsrandır
bunun. Bu hüsranın üstesinden gelmek, çocukları hayata hazır kılmak
için leyleklerden, perilerden ve meleklerden ziyade, gerçeğin, olanın bilgisini onlara sunmak gerekir. İşte bu
nedenle tarih kıymetli ve mühimdir.
Ama bu tarih nasıl bir tarih olmalıdır?
Tekmil insanı konu edinmek istiyorsa bu tarih, genel ve kapsayıcı olmalı,
yani dil, din, ırk, renk ayrımı yapmaksızın bir bütün olarak insanları konu
edinmeli, geçmişin bilgisine bir bütün
olarak açılmalıdır.
Çocuklar İçin Dünya Tarihi adlı kitap tam da bu amaçla kaleme alınmış.
Canlı ve sıcak bir üslupla bizi zamanda yolculuğa çıkarıyor. Altı bölümden
oluşuyor kitap. İlk bölümün ilk sorusu
şu: “Her şey nasıl başladı?” Tarihsel süreç bu soru ile başlıyor. Kitabın son sorusu ise “Dünya nereye gidiyor?” Tüm
bir tarihsel süreç bu iki soru arasında
cereyan ediyor aslında. Burada kuru
ve yavan bir tarih anlatısı yok üstelik.
Aziz Francis’in, Hz. İsa’nın ya da Hz.
Muhammed’in, İlahi Komedya’nın yazarı Dante’nin ya da büyük bilgin Leonardo da Vinci’nin ve Shakespeare’in
de yaşamlarından bahsediliyor. Sanat,
tarihsel anlatının önemli bir bileşenini
oluşturuyor.
Olay örgüsünün başkahramanı
kadını, erkeği ve çocuğu ile insandan
başkası değil. “Dünya tarihi” ifadesi
biraz iddialı bir ifadedir, zira altından
hakkını vererek kalkmak bir parça
zordur. Kitap çocuklara tarihi anlatırken, izlediği metot itibariyle bu zorluğu omuzlayabiliyor. Şöyle ki; tarihsel
anlatı birbirinden renkli görsellerle
destekleniyor. Kitap insani varoluşa
ışık tutarken, yani Homo sapiens sapiens (Latincede ne bildiğini bilen insan
anlamına geliyor) adı verilen türün
hayatta kalma öyküsüne eğilirken, kısa
ve kapsayıcı bilgiler eşliğinde sunulan
resimlerle yol alıyor. Öğrenmede gör-

sel hafızanın önemini ihmal etmiyor.
Kitapta kronolojik bir sıra izleniyor.
Taş devrinden başlayan tarih, tarım
devrimine değin ilerleyip genişliyor.
İnsanlar bu eski zamanlarda alet yapmayı iyice öğrenmiş, toprağı ve hayvanları evcilleştirmenin yollarını icat
etmiş ve büyük bir uygarlık hamlesinin altına imza atmışlar. İnsanların ne
yedikleri, nasıl üretimde bulundukları, hangi tanrılara neden inandıkları,
hangi efsaneleri yarattıkları da işleniyor. Bu anlamda kaba bir tarih anlatısı
yok kitapta. Ayrıntılar ana anlatının
gövdesine maharetle yerleştirilmiş.
Kültür tarihi de sunuluyor kitapta, din
ve siyaset tarihi de. Savaşların nedenleri ortaya konuyor, dünyanın yaşanılır ve yaşanmaz bir yer haline gelmesinin sebebi olarak da yine insana işaret
ediliyor. Ortaçağ’ın “cadı avlarının”
altında yatan nedenlere, sanayi toplumunun milliyetçilik gibi akımlarının faşizm ve toplama kamplarına yol
açan deneyimlerine el atılıyor.
Güzel sözdür: “Bu dünya bize atalarımızdan miras kalmadı; biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.” Demek
ki onların bu dünyaya, onun geçmişine, şimdisine ve geleceğine dair her
şeyi bilmeye hakları var. Çocuklar İçin
Dünya Tarihi çocuklarımıza geçmişin
bilgisini ve tarih bilincini, onların seviyesine uygun şekilde aktarıyor ve bu
açıdan Türkçe literatürdeki açığı bir
nebze de olsa kapatıyor.
Çocuklar İçin Dünya Tarihi
Christer Öhman
Resimleyen: J. Ahlbom ve A. Nyberg
Çeviren: Ali Arda
Dinozor Çocuk / 353 sayfa
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Öğrenin, sevin
ve okuyun…

Elif TÜRKÖLMEZ

ABD’nin çocuk edebiyatında en popüler isimlerinden Nancy Krulik İstanbul’daydı. Türkiye’de Beyaz
Balina Yayınları tarafından yayımlanan Katie Kazoo serisinin yazarı Krulik’le, Katie’nin çocuklara
vermek istediği mesajları, çağdaş çocuk edebiyatını ve yazarın projelerini konuştuk.
dilerini başkalarının yerine koymayı
öğrenmesini ve empati duygularını
güçlendirmeyi amaçladığını söylüyor.

Çocuklarda sevgi, dostluk ve anlayış kavramlarını geliştirecek, hikâyesi
akıcı, üslubu zengin bir seri var karşımızda. Amerikalı çocuk kitapları yazarı Nancy Krulik’in kendi çocuklarını
ve onların arkadaşlarını gözlemleyerek
yazdığı Katie Kazoo’nun Okul Maceraları, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin ortak
sorunlarını, yaşam biçimlerini ve davranış kalıplarını belki de bu yüzden bu
kadar gerçekçi anlatıyor. Katie, “normal” bir üçüncü sınıf öğrencisi. Ama
“anormal” bir problemi var. Bir yıldız
kayarken, yanlışlıkla, başka biri olmayı
diliyor ve “hayallerin gerçek olabileceğini” gördüğü an da baş etmesi gereken problemlerle karşı karşıya kaldığını anlıyor.
Katie Kazoo’nun Okul Maceraları
her ne kadar ilkokul çocuklarının ortak ilgi alanlarına gönderme yapıyor
desek de kitabın Amerikan çocuklarının yaşam tarzının izlerini taşıdığını
söylemekte ve durumun bizim buralardaki ilkokullardan biraz farklı olduğunu belirtmekte yarar var. Ama yazar,
Katie Kazoo serisiyle evrensel bir kaygı
da güdüyor; bu seriyle çocukların ken-
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Katie Kazoo’nun Okul Maceraları serisinde günümüz çocuk ve
gençlerinin takip ettiği konuları, ilgi
alanlarını ve hassasiyetlerini incelikle işliyorsunuz. Nasıl bir gözlem yönteminiz var? Onları nasıl bu kadar
yakından tanıyor ve anlatıyorsunuz?
Uzun yıllar boyunca, karakterlerimi yaratırken kendi çocuklarımdan
yararlandım. Onlar küçükken, arkadaşları New York’taki evimize gelince
bir yere gizlenir, nasıl vakit geçirdiklerini gözlemlerdim. Bu karakterlerimin
dilinin ritmini tutturmamda, 3 ve 4.
sınıfa giden çocukların hangi konularla ilgilendiklerini, ne tür dertleri olduğunu anlamamda bana yardımcı oldu.
Karakterin başına gelen hemen her
şey, benim bu tür deneyimlerime dayanıyordu. Yıllar geçtikçe, çocukların
hiç değişmediğini görüp şaşırıyorum.
Hâlâ en büyük meseleleri okulla ve
arkadaşlarıyla ilgili. Hâlâ bir arkadaş
grubuna dâhil olmak eşsiz bir arzu.
Çocuklar her zaman benzer sorunlarla
karşı karşıya.
Katie Kazoo serisinde, karakterin kendisi değil de hep bir başkası
olmak istediğini görüyoruz. Ama
eninde sonunda en iyi durumun kişinin yine kendisi olmakta yattığını
da anlıyoruz. Bu kitaplarla çocuklara vermek istediğiniz esas mesaj,
“Başkası olma, kendin ol,” diyebilir
miyiz?
Sanırım kişinin sadece kendisi olması, kendisini olduğu gibi kabul etmesi çok önemli. Tabii ki bu daha iyi
bir insan olmaya gayret etmemek için
neden değil. Çocuklar hep başkalarının daha iyi bir hayatları olduğunu
düşünmeye eğilimlidir. Bazen medya,
sporcuların, şarkıcıların ya da oyuncuların hayatını harika ve özenilesi birer
yaşam gibi sunar. Sanki onların hiçbir

sıkıntıları, problemleri yokmuş gibi...
Gerçek şu ki herkesin problemleri var.
Sınıfın en güzel kızının da, okulun en
hızlı koşan erkeğinin de sorunları var.
Katie Kazoo’nun vermek istediği bir
diğer mesaj da şu: “Asla başkalarının
hayatını yargılama! Onun durumunda sen de olabilirdin, o yüzden onun
yaşadıklarının bilmeden hakkında atıp
tutma.” Katie her bir kitapta hep bunu
anlatıyor.
Katie Kazoo karakteri, belki
de pek çok çocuk gibi, kurallardan
nefret eden, eğlenceye, abur cubura
düşkün bir çocuk. Ama hayvansever,
kendine güvenli, arkadaşlarını düşünen bir yanı da var. Katie Kazoo,
bu zıt ama aynı zamanda birbirini
tamamlayan özellikleriyle çocuklara
nasıl bir örnek teşkil ediyor?
Bence Katie Kazoo diğerleri gibi
normal bir çocuk. Onun da hataları oluyor. Ama nihayetinde o tatlı bir
küçük kız ve arkadaş grubu içinde
her zaman uzlaşma sağlamaya yönelik hareket ediyor. Ben Katie’yi harika, kusursuz bir çocuk gibi göstermek
istemedim. Kendi deneyimlerinden
öğreniyor zaten kimsenin kusursuz
olmadığını. Çocukların da bu kitapları
okurken kendileri gibi birini görmelerinin doğru olacağını düşündüm. Zaten gerçek hayatta da, çocuk ya da yetişkin, kusursuz birini görmedim. Yani
Katie hataları da olan, ama özünde iyi
bir küçük kız.
Hikâyelerinizde spiritüel öğelerle modern yaşamın katı gerçekleri iç
içe. Bu oranı tutturmak için özel bir
çaba sarf ediyor musunuz? Çocuk ve
gençlik edebiyatında, fantastik olanla gerçek olanın ayrımının net bir
şekilde altının çizilmesinin önemli
ve gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?
Sanırım en iyi fantastik kitap, fantastik ögeleri harmanlayarak özünde
bir gerçeklik yakalayandır. Çocukla-
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rın, özellikle de Katie ve yaşıtlarının, fantastik olanı anlaması için, yine de öykünün bir
yerde gerçeklikle bağ kurması
gerekiyor. Çocuklar çok hayal
kurar. (Bir yazar olarak ben de
tabii.) Bu yüzden ben onlar
için de hayaller kuruyorum.
Katie’nin öyküleri hayallerinin doğal bir uzantısı zaten.
Bir çocuk oyuncu ya da rap
şarkıcısı olmak nasıl olurdu?
Peki, tıpkı bir köpek gibi tüylerim ve kuyruğum olsa?.. Bugün bir oğlana dönüşsem ne
hissederim? Katie tüm çocukların merak ettiği bu soruları
onlar için yaşayarak cevaplıyor. Ortaya da komik şeyler
çıkıyor. Çocuklar komik öyküler okumaya bayılır, onları
güldürmek için elimden geleni yapıyorum.
Çocuklar için yazdığınız
öykülerde gözettiğiniz en
önemli unsurlar nelerdir?
Örneğin “cinsiyetçi”, “türcü”,
“ırkçı” bir dil kullanmamaya
özen gösterir misiniz?
Kitaplarımda cinsiyetçilik ya da
ırkçılıktan uzak duruyorum. Hiçbir
zaman yarattığım karakterin “ırkı”
ile ilgili tanımlamalar yapmam. Onlar sadece çocuk. Ancak kitaplarıma
yapılan illüstrasyonlarda çocukların
“ırkı”yla ilgili betimlemeler yapılıyor. Benim için, ırkına ya da inancına
bakmaksızın tüm çocuklar eşit. Aynı
şeylere gülüp, aynı şeylere kaygılanıyorlar. Bir insanın ten rengine karşı
kör olarak büyütüldüm diyebilirim.
Hepimizin kanı aynı renkte, kırmızı
akıyor. Hepimizde aynı yürek var. Ten
rengimizin altında hepimiz aynıyız aslında, içimiz aynı…
Amerika’da çocuk edebiyatı konusundaki gelişmeler neler? Dünyada çocuk edebiyatına gereken önem
ve özenin gösterildiğine inanıyor
musunuz? Türkiye’de çocuk edebiyatı konusunda yapılan çalışmaları
takip edebildiniz mi?
Çocuk edebiyatı hiç olmadığı kadar iyi durumda. Çocuklar hâlâ kitap
okuyor, kitabı ellerine alıyor. Kâğıdı
hissetmekten, sayfaları çevirmekten
hoşlanıyor. Kitapçıda rafın önüne gidip kendi başlarına kitaplarını seçmek
istiyorlar. Bu da ABD’de çocuk edebiyatının ve yayıncılığının iyi durumda
olması için yetiyor.

risi diyebileceğimiz, George
Brown’ın yeni kitapları üzerinde çalışıyorum. Bu yeni fantastik seride George’u yeni bir
şehirde görüyoruz. Ayrıca Jack
Gets a Clue adında yeni bir seriye başlıyorum. Jack bir sabah
uyandığında, doğaüstü bir yeteneğe sahip olduğunu, hayvanlarla konuşabildiğini fark ediyor. Şimdilik sadece Amerika’da
yayımlanacak, ama eminim en
kısa sürede Türkçeye de çevrilir.

Doğruyu söylemek gerekirse,
Türkiye’deki çocuk edebiyatı yayıncılığına harika ülkenizi ziyaret etmeden önce pek de vakıf değildim.
Ama Amerika’da popüler olan çocuk
kitaplarının Türkiye’de de popüler olduğunu gördüm. Bu da benim iddiamı kanıtlıyor bence: Çocuk her yerde
çocuk!
Günümüzde çocuklar vakitlerinin büyük bölümünü bilgisayar
oyunları ve ödevlerle geçiriyor. Edebiyat onlar için ne ifade ediyor ve bu
sıkışmışlıklarını aşmalarında nasıl
bir yol gösteriyor?
Çocuk edebiyatı çağın koşullarına uygun hale getiriliyor. ABD’de her
geçen gün daha çok yayıncı kitapların
bilgisayara uygun formatlarını da geliştiriyor. Bu da çocuklar için yeni bir
deneyim demek. Bugünün çocukları
başka bir dünyada büyüyor, bunu kabul etmeliyiz. Ama gönül ister ki daha
çok dışarıda oyun oynasınlar ve birbirleriyle bilgisayar ekranından sohbet
edeceklerine yüz yüze konuşsunlar.

Çocuklarınıza yatmadan
önce kendi öykülerinizi okur
musunuz? Bizlere tavsiye edeceğiniz, kendi çocuklarınız
için başucu kitabı yaptığınız
yazarlar ve kitaplar var mı?
Çocuklarım artık büyüdü
ama küçükken okurdum. Onlar
büyürken evde “Her Şeyi Bırak
ve Kitap Oku” etkinliğimiz vardı. Oturma odasında toplanır
ve yarım saatliğine sadece kitap
okurduk. Telefona cevap vermez, televizyonu açmazdık. Sadece kitap okurduk, harikaydı!
Komik, ama çocuklarım benim kitaplarımı hiç okumadı. Ben onlar için sadece “anne”ydim ve yazarlık
kariyerim annelik kariyerimden tamamen yalıtılmış durumdaydı. Onlar
sadece kendi seçtikleri, ilgilendikleri
yazarları okudular; ben yönlendirmedim. Benim kitaplarımı okumalarını
istemedim sadece; okumayı sevmelerini, kitap okumaktan zevk almalarını istedim. Aslında tüm çocuklardan
istediğim de bu: Öğrenin, sevin ve
okuyun.
Katie Kazoo’nun Okul Maceraları 9:
Pizza Yeme Yarışması
Nancy Krulik
Resimleyen: John ve Wendy
Çeviren: Deniz Winkler
Beyaz Balina Yayınları / 87 sayfa

Çocuklar için yazacağınız yeni
öykülerde bizleri neler bekliyor?
Üzerinde çalıştığınız projeler var
mı?
Üzerinde çalıştığım pek çok yeni
proje var. Katie Kazoo’nun yan se-
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Roald Dahl
bu kitapla büyüyor

Ferhat ULUDERE

Ünlü yazar Roald Dahl’ın büyüme macerasını ve çocukluğunu anlattığı otobiyografik romanı Küçük
Adam Büyürken, Can Çocuk Yayınları tarafından yayımlandı. Dahl hayranları, haydi kitap başına;
küçük Roald’ı ve onun sevilen kahramanlarını daha yakından tanımaya!..

Küçük bir çocuktu Charlie… Hiç
çalışanı olmamasına rağmen çikolata üretmeyi başaran bir fabrikanın
yakınlarında yaşıyordu. Charlie’nin
dedesi, Willy Wonka’nın kurduğu bu
fabrikanın en görkemli dönemlerinde
orada çalışmıştı. Charlie dedesinden
dinlerdi fabrikanın hikâyesini ve çikolataların lezzetini… Ansızın kapısına
kilit vuruldu fabrikanın. Herkes işsiz
kaldı ve fabrikayı merak eder oldu.
Fabrikayı ansızın nasıl kapadıysa, yine ani bir kararla herkesi şaşırttı
çılgın Willy Wonka. Beş tane çikolata
paketinin içine altından yapılmış biletler saklamıştı. Bu biletleri bulanlar
fabrikaya girecek, hatta biri hayal bile
edemeyeceği bir dünyaya kavuşacaktı.
Her çocuk gibi Charlie de sevinmişti
bu habere. İçinde biletin olduğu çikolatayı bulmak istiyordu, ama bunun
için önce bir tane çikolata alması gerekiyordu. Fakat Charlie’nin çikolata
alacak parası yoktu.
Roald Dahl’ın yarattığı bir hikâye
bu: Charlie’nin Çikolata Fabrikası.
Hemen hemen her çocuk biliyor bu
hikâyeyi. Kitabı çok sattı, film oldu
ve herkes öğrendi onu. Ama yine de
herkesin bilmediği bir şey kalmıştı bu hikâyede. O da Roald Dahl’ın
Charlie’yi nasıl yarattığı?.. Böyle bir
hikâye yazmanın nereden aklına geldiği?.. Ama artık tüm bunları biliyoruz. Çünkü Roald Dahl, Küçük Adam
Büyürken adlı kitabında tüm bunları
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anlatıyor. Hatta birçok hikâyesinin çocukken zihnine kazındığını söylüyor.
Roald Dahl yatılı bir okula gidiyor.
Orada öğrenciler bir çikolata fabrikasının getirdiği çikolataları deniyorlar.
O da büyüdüğünde, kimsenin dayanamayacağı bir çikolata üretme hayalleri kuruyor. Başta böyle bir çikolata
yaratma hayali var Roald Dahl’ın. Bir
çocukluk düşü bu; kuruldu ve unutuldu. Yeni bir çikolata yaratmak istemedi, ama eşi benzeri olmayan, dayanılmaz bir çikolata fabrikası yarattı. Yıllar
sonra bu ve daha birçok eserinin edebi
sırrını, yazarlığının kökeninin nereden kaynaklandığını, Can Çocuk Yayınları tarafından yayımlanan Küçük
Adam Büyürken adlı kitapta ortaya
koydu.
Kitap, Dahl’ın bazı yazarlık sırlarını
içerse de büsbütün bunlar üzerine kurulu değil. Hatta öyle sıradan ve sıkıcı
otobiyografi kitaplarından da çabucak ayrılıyor. Daha ilk cümlede Dahl,
okuru keyifli bir hikâyenin içine alıyor.
Bunun diğer kitaplarından, hatta diğer
kitaplarındaki üsluptan tek farkı, her
şeyin tamamen gerçek olması. Kitaptaki gerçek bir çocuk… Büyüyünce
Charlie’yi, Matilda’yı yaratacak olan
çocuk… Okuldan sıkılan, öğretmenlerinden korkan, müdüründen ödü
kopan, haylazlık eden, babasının yasını
tutan, annesini özleyen, kardeşiyle şakalaşan ve geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısında türlü yaramazlık peşinde koşan
bir çocuğun hikâyesini okuyoruz.
Babasını erken kaybediyor Dahl.
Bu ölümün ardından annesine sıkı
sıkıya bağlanıyor. Annesine her çocuktan biraz daha düşkün olmasına
rağmen, kısa zaman sonra onun kollarından da ayrılmak zorunda kalıyor.
Çünkü yatılı okula gitmek zorunda ve
burada mecburen tek başına ayakta
durmayı öğrenecek. Okulda sırf arkadaşını korumak için yediği falakadan
sonra annesi vahşi öğretmenlerin elinden alıyor onu. Eğitimi dayağın önünde tutan öğretmenlerin bulunduğu

bir okula gönderiyor. O dönemin en
çağdaş eğitim kurumlarından birinin
yolunu tutuyor böylece, ama bu kez de
annesinden ayrılmanın acısı başlıyor.
Yatılı okulun bildik sıkıntıları üstüne
çörekleniyor. Yaşıtları arasında kendine güvenen bir çocuk olmasına rağmen, üst sınıfların uyguladığı baskı ve
şiddete karşı koyamıyor küçük Dahl.
Okuldan kaçıp annesine dönmek için
elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama
ne çare! Envai çeşit kurnazlık onu tek
başına ayakta durmayı öğreneceği bu
yerden kurtaramıyor.
Çelimsiz bedeni yüzünden üst sınıfların karşısında ezilse de sportif
alandaki başarıları kısa zamanda herkesin dikkatini çekiyor. Okulun şanına
şan katan başarılar kazanıyor. Herkes
tarafından korunuyor, kollanıyor. Üst
sınıflar için soğuk tuvaletleri ısıtmaktan, onların ayak işlerini yapmaktan
ve emirlerini yerine getirmekten böylelikle kurtuluyor.
Küçük Adam Büyürken, romanlarıyla pek çok çocuğu büyüleyen bir
yazarın, çocukluğundan itibaren hayal
gücünü şekillendiren olaylara, iç dünyasına yakınlaşmamızı sağladığı kadar, 20. yüzyılın ilk yarısında geçen bir
çocukluğu da canlı bir dille anlatıyor.
Roald Dahl severler, haydi kitap başına! Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nın
kahramanı Charlie’yi, Matilda’yı ve
daha nice sevilen karakteri yaratan çocuk Dahl’la tanışmaya!..
Küçük Adam Büyürken
Roald Dahl
Resimleyen: Quentin Blake
Çeviren: Gönül Çapan
Can Çocuk Yayınları / 224 sayfa
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Çoğul Kütüphane

Behçet ÇELİK

Yeryüzünde yer edinmek
Vivet Kanetti, çocuk-anlatıcı yerine, çocukluğunu anımsayan bir anlatıcı tercih etmiş, yirmili
yaşlarında yazıp bir kenara kaldırdığı ilk romanında. Bir yetişkinin çocukluğuna, gençliğine, büyüme
sürecine bu içten geri bakışı bize de büyümenin nasıl bir şey olduğunu hatırlatıyor.
Huysuzun Teki, büyüme çağındaki bir kızın hikâyesi, ama büyüdükten
sonra dönüp o yıllara bakarak anlatılan bir hikâye. Romanın anlatıcısı, “O
zamanlar şöyleydi, böyleydi,” diyerek
anlattığı olayların yaşandığı zamanla
bunların anlatıldığı zaman arasındaki
farkı unutmamıza izin vermiyor, ama
biz yine de bu kız çocuğunun kendisini, ailesini, okulunu, büyüklerin dünyasını, o yaşlardaki gözünden görüp
tanıyoruz... Anlatının zamanındaki bu
kayma, romanın ironisini güçlendiriyor. Bir yetişkinin anlattığını biliyoruz, ama anlatılanların o kız çocuğunu
nasıl etkilediğini de çok yakından hissedebiliyoruz. Anlatıcı ile hikâyesini
anlattığı kız çocuğu (kendi gençliği)
sıklıkla üst üste gelse de, aradaki mesafe bütünüyle ortadan kalkmıyor.
Çocukların, gençlerin ağzından
anlatılan öykü ve romanlarda, onların
bilemeyecekleri kavramlar kullanıp
yaşlarının ötesindeki akıl yürütmelerle düşündüklerine rastlarız kimi
zaman. Gücünü abartı ve saçmadan
alan bu tarz da ironiktir, ama Vivet Kanetti böylesi “büyümüş de küçülmüş”
çocuk-anlatıcı yerine, çocukluğunu
anımsayan bir anlatıcı tercih etmiş
romanında. Birinci durumda okuru
güldüren, çocuğun yaşı ile kullandığı
kavram arasındaki aykırılık, saçmalıktır. Kanetti’nin metninde ise saçmalıklar farklı boyutlarıyla ifade ediliyor.
Kanetti’nin anlatıcısı, çocukları belirli davranışlara yönlendirmek amacıyla anlatılan abuk sabuk hikâyeler
için “kara propaganda” tabirini kullandığında, bu yakıştırmayı çocuğun
yapmadığını biliyoruz örneğin. Öte
yandan, anlatıcı çocuğun (romanın
kahramanının) çok yakınından sesleniyor, onun gözlemlerini aktarıyor.
Anlatıcı ile kahramanın arasındaki

mesafenin azalması nedeniyle, çocuğun olup bitenin adını koyamamakla
birlikte, ortada bir saçmalık olduğunu
sezdiğini anlıyoruz. Bu sayede, büyümekte olan çocuğun/gencin dünyayı
anlamaya çalışırken yaşadığı şaşkınlık
ve bocalamayı daha açık seçik ve daha
net biçimde görebiliyoruz. Böylesi bir
kurguda ironi, gücünü çocuğun yaşı
ile kullandığı kavram arasındaki çelişkiden değil, çocuğun kendisine öğretilenlerle gözlemledikleri arasındaki
yarılmadan alırken, saçma olanın gündelik hayata nasıl sinmiş olduğu da görünürlük kazanıyor.
ÇOCUKLUK YARALARIMIZ
Huysuz’un anlamlandırmakta zorlandığı dış dünyaya belirli bir mesafeden baktığını belirtmek gerek. Yaşadığı yıkımları, üzüntüleri, yerin dibine
geçmeleri, üzerine basıp altını çizerek
anlatmıyor. O anda olup bitenleri, kimin ne tepki verdiğini ya da vermediğini sayıp dökmekle yetiniyor. Çok
çok “acımıştım” kendime diyor; o kadar. Bu anlatım tarzı, o sıkıntılı anda
kendisine bakarken de bir mesafeyi
koruduğunu sezdiriyor. Sanki bir tutulma yaşıyor böyle anlarda, donup
kalıyor. Peşinden o anı derinlemesine
tasvir etmek yerine, bu yaşadığı sıkıntıyı nasıl atlattığına geçiyor. Tam
olarak atlatamıyor elbette; çocukluk
yaraları ince bir sızı olarak kalıyor, hepimizde olduğu gibi. O anı anlatışındaki bu mesafe sayesinde, büyümenin
nasıl bir şey olduğunu hatırlıyoruz.
Öğleden sonrasında yıkıldığımızı sandığımız bir günün akşamında ya da
ertesi gününde, yıkıldığımız yerden
kalkabilmişsek, bunun büyümekle, iç
dünyamızda an be an yaşadığımız değişimle ve olan bitenle aramıza mesafe
koyabilme yeteneğimizle bir ilgisi ol-
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malı. Bu yeteneğimiz, büyüklerin pek
sevdiği “uf oldu geçti” yapmacıklığıyla
değil, daha çok yaralarımızı kabullenmemizle gelişiyor.
Vivet Kanetti, çok genç yaşta kaleme almış ama yayınlamamış Huysuzun Teki’ni. Önsözde, başka yazarlardan etkilendiğini fark ettiği için
yayınlamak istemediği romanı yıllar
sonra yeniden okuduğunda, bu etkilenmelerden rahatsız olmadığını, hatta
bunları başkalarının da görmesini arzuladığını belirtip ekliyor: “Sanki çok
gençken delice aradığım dalgacılığın
kıyısına belki yeni yaklaşacakmışım,
yaklaşıyormuşum gibi.” Yazarın dalgacılığının ipuçları, çok genç yaşta kaleme aldığı romanında da saklı aslında;
metne hâkim olan ironi, Huysuz’un ve
yazarın hayata bakışındaki dalgacılığın bir işareti.
“Huysuz”u “uyumsuz” olarak da
okumak mümkün. Büyüklerin dünyasındaki ikiyüzlülüklere uyum sağlayamadığı için tepkisini saklamıyor;
büyüklerin ona “huysuz” demesi bundan. Bir yandan da bu yapmacıklıkların arasından kendisine sahici bir benlik kurmaya, kendisine yeryüzünde bir
yer edinmeye çalışıyor. Huysuzun Teki,
işte bunun, bir çocuğun yeryüzünde
yer edinmesinin romanı.
Huysuzun Teki
Vivet Kanetti
Everest Yayınları / 96 sayfa
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