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Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi

Çizgili Pijamalı
Çocuk İstanbul’da…

46 dile çevrilen
Çizgili Pijamalı
Çocuk kitabı ile tüm
dünyada tanınan,
Nuh Arpasuyu
Evden Kaçıyor ile
ününü pekiştiren
John Boyne, Tudem
Yayınları’nın davetlisi
olarak İstanbul Tüyap
Kitap Fuarı’na konuk
oluyor. Yazarın yolu
İstanbul’a düşmüşken
kaçırmadık, sizin
için bir söyleşi yaptık
kendisiyle.

Yetişkin edebiyatına seslenen bir
yazar olarak asıl büyük çıkışınızı 46
dile çevrilerek tüm dünyada beş milyondan fazla satan bir çocuk kitabıyla yapmak nasıl bir duygu ve sorumluluk kazandırdı size?
Çizgili Pijamalı Çocuk fikri aklıma
gelene dek çocuklar için yazmayı hiç
düşünmemiştim. Dürüst olmak gerekirse, bir kitabı yazmaya başlarken,
eğer bunun okuyucu kitlesinin gençler
olacağının farkına varırsam, bu fikri
zihnimin dışına çıkarıyor ve sadece
hikâyeyi anlatmaya odaklanıyorum.
Ayrıca, karakterleri mümkün olduğunca gerçek kılmak ve aktardığım
olayı olabilecek en hareketli ve güçlü şekilde sunmak için çabalıyorum.
Hem yetişkinler hem de çocuklar için
yazmaktan büyük keyif alıyorum. İkisini birbirinden ayırmıyorum artık.
Her yeni kitabımla, yazabileceğimin
en iyisini ortaya çıkarmaya gayret
ediyor ve doğru okur kitlesine hitap

etmesini diliyorum. Okurlarımın yaş
grubu pek de sorun değil.
Yaşanan trajik bir olayı, bir çocuğun gözünden aktarmak, edebiyat ve
sinema sanatlarında sıkça kullanılan
bir yöntem. Yetişkinlerin dünyasına
dair bu denli hassas ve acı bir gerçeği
hiçbir klişe anlatım modeline maruz
bırakmadan okurlarınıza aktarabilmek için ne tür bir yol izlediniz? Sizi
bu alanda öne çıkaran, bu şekilde
yazılan diğer kitaplardan ayrıştıran
özellikleriniz neler oldu?
Yahudi Soykırımı edebiyatında bir öğrenci olarak, ilgili konunun uzun zamandır birçok yazar
tarafından pek çok farklı şekilde ele
alındığının ve gündeme getirildiğinin bilincindeydim. Daha sonra çok
güçlü hislerle, eğer ben de bu edebiyat formunun bir parçası olmak
istiyorsam önceden hiç anlatılmamış bir hikâye anlatmamın ne kadar

İyi Kitap’ta bu ay...
Şimdiki çocuklar bilmez; eskiden kasım
ayı, o zamanlar Taksim’de olan Tüyap’taki
meşhur kitap fuarının ayıydı İstanbullular
için. Yani internet ve kitapevleri bu kadar
yaygın olmadığından, onca kitabı bir arada
görebildiğimiz kitap şenliği günleriydi.
Şimdi her ne kadar kitaba ulaşmak daha
kolay, üstelik fuar yeri uzaklara taşındıysa
da, kendiniz için değilse bile çocuğunuz
için biraz eziyeti göze alın… Götürün onu
Tüyap’a, verin eline bir miktar harçlık;
sonrasına karışmayın, istediği kitabı seçsin,
alsın, baksın, koklasın…
Onu sadece kitaplardan oluşan o büyük
dünyaya sokun ki, en azından böyle bir
dünya olduğunu bilsin ve mümkünse hiç
unutmasın. Üstelik derginin sonunda sizin
için derlediğimiz üzere, çocuklara yönelik
pek çok etkinlik, imza günü ve söyleşi de
var fuarda. Belki denk getirirsiniz de,
sevdiği bir kahramanın yaratıcısıyla sohbet
etme imkânı tanırsınız ona.
Hadi üşenmeyin; hem 48 sayfa, kitaplarla
dolu dolu dergimizi okuyun, hem de
12-20 Kasım tarihleri arasında bir gün
çocuğunuzun elinden tutup düşün yollara…

büyük önem arz ettiğini düşündüm.
Bruno’nun, yani bir Alman çocuğunun bakış açısı ile yazmak bana doğal
göründü. Çünkü o kampın içinde olmayı hayal edemiyordum. (Yaratıcılığı
olan bir yazar olarak bile…) Tek hayal
edebildiğim, her gün o çite yürüyen
birinin nasıl birine benzeyebileceği ve
karşı tarafa bakarak Bruno gibi sorular
sorabileceğiydi. Bu Yahudi Soykırımı
üzerine çalışırken veya onu anlamaya
kafa yorarken yapabildiğimiz tek şey.
Yaşanan olayları 8 yaşında saf bir çocuğun gözünden yazmak hikâyenin
çok doğal bir akışla ilerlemesini sağladı.
Çizgili Pijamalı Çocuk her ne kadar genç okurlar için kaleme alınmış
bir eser olsa da okuyan tüm yetişkinlerin de derinden etkilendiği ve ilgiyle okuduğu bir kitap. Bir yetişkin
yazarı olarak çocuklar için yazmak
cesurca bir girişim. Sizi bu alanda

yazmaya yönlendiren ne oldu? Sizce bir yazar hem yetişkinlere hem
de çocuklara yazabilir mi? Siz bunu
başarabilen ender kalemlerden birisiniz. Bize Çizgili Pijamalı Çocuk’un
büyük başarısının ardında yatan gizli formülü açıklar mısınız?
Bunun ardında böyle bir formül olduğunu düşünmüyorum. Ama bu bir
gerçek ki hem çocuklar hem de yetişkinler için başarılı bir şekilde yazan çok
az isim var. Ancak çok az yazarın bunu
denediği de bir başka gerçek. Bu konu
hakkında yetişkin edebiyatının pek çok
başarılı kalemi ile görüşme şansım oldu
ve bunların çok azı bana çocuklar için
bir şeyler yazmak istediğini söyledi.
Onlar da nasıl yazacaklarını bilemiyordu. Oysa nasıl yetişkin romanları
yazmaları gerektiğini biliyorlardı. Peki,
o zaman farkı ne? Bir yazar çocuklar
için yazacak diye dilini sadeleştirmez.
Hikâye; cazip, öyküsü ilgi çekici ve karakterleri de gerçekçi olmalı. Ki eğer
roman yazmayı biliyorsanız bunları
yapmak yeterlidir. Eninde sonunda,
ben bu ayırımları yazarların değil de
yayınevlerinin, medyanın ve kitapevlerinin ticari birer oyunu olarak görüyorum. Ben yalnızca her zaman yazmak
istediğim kitapları yazıyorum.

Çizgili Pijamalı Çocuk’un sonu
son derece iç burkucu. Sizce çocuklara yönelik böyle güzel bir kitabı daha
olumlu, iyimser, barışçıl ve sevgi
dolu bir sonla noktalamak daha iyi
olmaz mıydı? Kitabın başarısı Bruno ve Shumel’in karşılaştıkları bu
çarpıcı sonla ne kadar doğru orantılı

olabilir. Bir kitabı
veya filmi hatırlanır kılabilmek
için ille böyle bir
sonla mı bitmesi
gerekir?
Kitabın sonu
üzücü
olmasına
rağmen, dürüst bir
son. Romanı, insanların –özellikle
gençlerin– önerdiği şekilde farklı
sonlarla bitirmek,
bu kamplara gelen
insanların yaşadıkları acıları ve gerçekleri aldatıcı bir
şekilde aktarmaya
ve kampta ölen insanların anısına da
ihanet etmeye sebep olurdu. Bu tarz
romanlar için önemli olan okurun kitabın sonunda üzgün ve sarsılmış bir
şekilde kalmış olmasıdır. Eğer böyle olmazsa, bu tür olayların bir daha
asla olmaması gerektiğini nasıl hatırlayacağız. Buna rağmen, kitabın sonlarına doğru olayları zirve noktasına
taşıyan bir an var. Bruno ve Shmuel
son anlarını yaşarken, el ele tutuşarak
arkadaşlıklarını beyan ederler. Etraflarında bulunan şeytanın gücünün onları mahkûm ettiği bu korkunç sondan
daha güçlü olduklarını kanıtlamışlardır artık. Onlar arkadaşlıklarının bozulmasına ve ayrılmalarına ölümün
bile müsaade etmesine izin vermemişlerdir.
Kamp alanı ile yaşam alanı arasında uzanan çit, sizce Bruno ve
Shumel’in “çocukça” algılarında ve
yüreklerinde nasıl bir yer tutuyor?
Sizce farklı etnik kökenlerden iki çocuğu belli sınırlar ve kalıplarla ayırmak, ötekileştirmek ne kadar doğru?
Günümüzde de buna benzer ama
artık görünmeyen çitler bulunuyor
insanlar arasında. Bunları ne zaman
yıkabileceğimizi düşünüyorsunuz?
Romandaki çit kendi kendine bir
karakter zaten. İki çocuk arasında onları hem ayıran hem de bir araya getiren bir ayna görevi görüyor. Aynı zamanda da bu çit onların buluştukları,

yürüdükleri yer. Son beş yıl boyunca,
onlarca ülkede, yüzlerce okul ziyareti
gerçekleştirdim ve yaptığım söyleşilerde çocuklara dünyada halen böyle
çitlerin var olduğunu anlattım. 1980
yıllarının İrlanda’sında, buna benzer
çitlerin var olduğu bir yerde büyüdüm
ben. Bunları yıkmak için yollar bulmak bize kalmış bir şey. Benim yolum
ise bir roman yazmak oldu.
Kitabınızın 46 dile çevrilmiş olması eminim çok gurur verici bir
başarıdır. Peki, özellikle o dönemi
yakından izleyen, yaşayan ülkelerin
çocuklarından ve yetişkinlerinden
nasıl tepkiler aldınız? Örneğin kitap
Almanya’da ve İsrail’de nasıl yankılar uyandırdı?
Tepkiler ülkeden ülkeye değişiklik
göstermedi. Hatta Almanya ve İsrail’de
bile birbirine benzerdi. Genelde, roman oldukça olumlu karşılandı. Ama
bazen de bu kitaptan nefret ettiğini
söyleyen ve bunun gerekçelerini sunan insanlardan mektuplar aldım.
Benzer şekilde, halka yönelik etkinliklerde kimi zaman okurların öfkesi
ile yüz yüze kaldığım da oldu. Ama
bu iyi edebiyatın yapması gereken bir
şey: Provoke etmeli, kafalarda sorular
oluşturmalı, ısrarla cevapların üstüne
gitmeli. Ben açıkça okurlarımın benimle tartıştığı türlerde romanlar yazdığım için mutluyum.
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Çocuk ve gençlik edebiyatında
fenomen olmuş bir kitabın ardından yeniden çocuklar için yazmak
biraz ürkütmedi mi sizi? Ya bu sefer
o kadar iyi bir kitap yazamazsam ve
okurlarımı hayal kırıklığına uğratırsam endişesi yazım sürecini etkilemedi mi?
Hiçbir suretle ticari yönden bir
endişe değil bu. Açıkçası endişe duymuyorum. Ben sadece iyi, dürüst ve
okurlarını harekete geçiren hikâyeler
yazmak konusunda kaygılıyım. Milyonlarca satar veya satmaz, bu hiç sorun değil. Kaldı ki bu da tümüyle benim kontrolümün dışında gelişen bir
şey. Çizgili Pijamalı Çocuk’un yarattığı
bu baskının beni etkisi altına almasına
izin vermedim. Çünkü bu çok olumlu
bir deneyimdi ve ben de onu olumsuz
hale çevirmek istemedim. Sonraki kitaplarım Çizgili Pijamalı Çocuk kadar
çok dile çevrilerek dünyanın dört bir
yanında yayımlandı. Bu da vakıf kurmama ve eserlerimi okurlarıma ulaştırmama vesile oldu. Bir yazar olarak
bu benim için çok önemli.
Nuh Arpasuyu Evden Kaçıyor
kitabınız da, Çizgili Pijamalı Çocuk
gibi, çocukların gözleriyle yetişkinlerin dünyasını anlamaya çalışıyor.
Bu zorlu süreçte karşımıza yine
ölüm olgusunun çıkması bir tesadüf
mü, yoksa sizin özellikle vurgulamak
istediğiniz bir gerçeklik mi?
Genç okurlar için ikinci bir roman
kaleme alırken, öncelikli olarak, ciddi
bir şeyler üzerinde yazmaya yönelmek istedim. Vampirlerle, kurtadamlarla veya diğer doğaüstü varlıklarla
pek ilgilenmiyorum. Ama bildiğiniz
üzere, günümüz gençlik edebiyatı bu
temalara adeta saplanmış durumda.
Bu da bana biraz saçma geliyor. Ben
sorun olan şeyler hakkında yazmayı istiyorum. Nuh Arpasuyu Evden
Kaçıyor, Çizgili Pijamalı Çocuk’a
kıyasla biraz daha mizah unsurları barındırıyor, ama aynı zamanda
o da her çocuğun başına gelmese de
bazılarının başına gelebilecek önemli bir konuyu keşfediyor. Buna rağmen, ümit verici bir sonla bitiyor.
İnsan gençken başına korkunç şeyler gelmiş olsa ve buna bağlı olarak
kayıplar yaşasa bile, zamanla bunun
üstesinden gelebilir ve bu üzüntüden
kurtulabilmek için yollar bulabilir.
Hayatta gerçekle yüzleşmek önemlidir. Genç okurlar da bu kitapla bunu
tecrübe edecekler…

İki kişi fikri hoşuma gitti: Genç
bir çocuk ve yaşlı bir adam. Birbirlerinden bir şeyler öğrenebilir ve
birbirlerine anlattıkları hikâyeler ile
kendi kişisel maceralarını aydınlatabilirler. Nuh eğer yaşlı oyuncak ustasının hikâyelerini dinlememiş olsaydı,
mutlu olabilmek için eve geri dönmesi
gerektiğinin farkına varamazdı. Ve bu
ikili eğer karşılaşmasaydı, yaşlı adam
ne için fedakârlık yaptığını hiç anlayamayacaktı.

Nuh Arpasuyu Evden Kaçıyor,
genel öyküsünün alt metinlerinde
felsefi öğeler de barındırıyor. Okurlarını düşünmeye ve empati kurmaya yönlendiren bir tarzı var. Felsefe
ile aranız nasıldır? Burada vurgulamak istediğiniz hayat felsefesi tam
olarak ne olabilir?
Dürüst olmam gerekirse, büyük
bir felsefe okuyucusu değilim. Ama
insanların zihinleri, duyguları ve olaylara karşı gösterdikleri tavırlarla ilgiliyimdir. Bir yazar saplantılı bir biçimde
insanlar üzerinde çalışmaya eğilimli
olmalıdır. Biz, kitaplarımızda yarattığımız karakterleri mümkün olduğunca gerçekçi kılarız ki onlar da yaşanan
olaylara karşı dürüstçe tepkiler verebilsinler…
Yüzme havuzundan bir kumsal yapan, okuldan kaçırıp onu panayıra götüren “mükemmel” bir
anneden neden kaçmak istenir ki?
Nuh,“Dünyayı dolaşıp büyük maceralar yaşamak için evden kaçtım,”
diye açıklıyor evden kaçma sebebini?
Peki gerçekten öyle mi?
Hansel ve Gretel, Pamuk Prenses
ve Yedi Cüceler gibi geleneksel peri
masallarında, çocuklar aileleri tarafından acımasızca ormanda terk edilirler.
Oysa bu kitapta Nuh kendi özgür iradesiyle mutlu ailesinden ve evinden
kaçıyor. Bunu neden yaptığını okur
kitabı okuyarak keşfetmeli.
Nuh’un ve yaşlı oyuncak ustasının kaçış hikâyeleri hangi açılardan
benzerlikler taşıyor? Peki, ağaç evinde yaşanan bu hoş tesadüf her ikisinin de gerçek hayatı algılamaları ve
kendilerini sorgulamaları üzerine
nasıl bir rol oynuyor?
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Çizgili Pijamalı Çocuk’un film
uyarlaması sizi ziyadesiyle memnun
etmişe benziyor. Nuh Arpasuyu Evden Kaçıyor için de film teklifleri
geldi mi?
Biraz ilgi var. Ama henüz kesin bir
şey söylemek için erken.
2012 yılının sonbaharı için yeni
bir çocuk kitabı çalışmanız var. Bu
kitap hakkında bize kısaca bilgi verebilir misiniz?
Yeni çocuk kitabımın adı The Terrible Thing That Happened To Barnaby
Brocket (Barnaby Brocket’in Başına
Gelen Korkunç Şey) olacak. Çocuklarını sevmeyen, geleneklerine bağlı bir
ailenin öyküsünü anlatıyor. Bu aile çocuklarının kesinlikle normal olmasını
istiyor. Ve sonra Barnaby dünyaya geliyor. Ama Barnaby çok ama çok farklı
bir çocuk…

Sizce iyi kitap nedir? Bir kitabı
iyi yapan en önemli unsurları nelerdir?
Bir okur olarak, iyi kitapta en çok
dikkat ettiğim nokta, beni kendine
bağlayabilecek ilginç bir hikâye anlatıyor olmasıdır. Karakterlerinin de
bütünüyle gerçekçi ve canlı olmasını
isterim. Ayrıca sunduğu temalar beni
kışkırtmalı ve soru sormaya teşvik etmelidir.

Arden KÖPRÜLÜYAN
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Çoğul Kütüphane
Yalnız başına büyümek…

Behçet ÇELİK

Leylâ İpekçi, 1998’de Milliyet Sanat Dergisi’nin “İlk Kitap İlk Baskı” yarışmasında birincilik ödülü
alan romanı Maya’da, yalnız başına büyüyüp var olmaya çalışan bir kız çocuğunun sancılarını
anlatıyor ve erken büyümenin benlikte açtığı onmaz yaralardan bahsediyor.
Büyümek, yetişmek sancılıdır. En
güllük gülistanlık yetişme hikâyelerinin
bile bir yerinde bir kırıklık, bir sancı bulunur. Bir çocuğun dünyayla tanışması,
ister istemez düş kırıklıklarına neden
olur. Dünya ne yazık ki çocuklara göre
örgütlenmiş değil; çocuğun dünyaya
hâkim olan yetişkin zihniyetiyle bir
noktadan sonra çarpışması ve çatışması
bu nedenle kaçınılmaz. Çocuk bir yandan da bu çatışma aracılığıyla dünyayı
ve kendisini tanır; bir başka deyişle büyümeye başlar. Herkesin yaşadığı çatışmanın şiddeti farklıdır kuşkusuz; maddi
ve manevi korunakları olan çocuklarla,
olmayanların yaşadıkları çatışmalar bir
değildir. Bu korunakların başında aileler, anneler babalar gelir. Kimisi aşırı
korumacıdır, kiminin çocuğunu koruyacak gücü yoktur, kimiyse bilmez bile
çocuğun korunmak istediğini – büyük
ihtimalle kendisi de büyürken böyle bir
korunaktan mahrum kalmıştır.
Leylâ İpekçi, Maya’da bildiğimiz
mutsuz çocukluk/gençlik hikâyelerinden oldukça farklı bir büyüme/yetişme hikâyesi anlatıyor. Arkadaşlarının
annelerinden çok farklı bir kadın olan
Maya’nın annesinin ruhsal sorunları
vardır; babası ise annesinin bu farklılığına, onu (ve dolayısıyla Maya’yı)
sağaltıcı bir tepki verme becerisinden
yoksun, hatta çoğu zaman tam aksi durumlara neden olan biridir. Bir zaman
sonra Maya’nın annesi hastaneye yatar,
babası da eve düzenli olarak gidip gelmez olur. Babası Maya’nın ihtiyaçlarını
karşılayacak maddi güce sahiptir, ama
bunun Maya’nın mutsuzluğuna hiçbir
faydası yoktur. Çok küçük yaşta kendi başına yaşamak zorunda kalır. Bu
koşullar altında gündelik hayatını organize etmesi de kolay değildir, ama
bunu iyi kötü becerir. Peki, ya ötesi?
Maya, bir çocuğun büyürken nelere
ihtiyacı olduğunu sert ve can yakıcı bir
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biçimde duyuran bir roman. En başta,
çocuğun çocuk olmaya ihtiyacı var; ama
Maya küçük yaşta başına gelenler nedeniyle bir çocuktan beklenmeyecek kadar
güçlü ve olgun olmak, en azından böyle
görünmek zorunda kalır. Çocuk olamaz.
Onun bu halinin sanıldığı kadar iyi bir
şey olmadığının farkında olan tek bir
kişi vardır: mahalledeki çerçeveci Mehmet Amca. Maya’nın sevdiği tek insan,
aralarındaki onlarca yaşa rağmen tek arkadaşıdır Mehmet Amca. Şöyle der bir
yerde: “Bu kadar güçlü olman talihsizlik.
Gücünü ne kadar kullanırsan hayat o kadar acımasızlaşır. Unutma Maya, ancak
şımarıklar şımartılır.”
Şımarma şansı ve imkânı olmadığı gibi, Maya’nın güçsüz olması da
mümkün değildir. Başına gelenleri,
okuldaki alayları, annesinin kaybını,
babasının anlayışsızlıklarını, onu suçlayıp durmasını, hatta zaman zaman
uyguladığı şiddeti bertaraf edebilmek
için her anlamda güçlü olması gerekir. Çoğu zaman aklı ve ironisi sayesinde bunu başarır da. Ancak roman
ilerledikçe, başarı sandığımız atlatma
girişimlerinin Maya’nın sonraki hayatını nasıl etkilediğini görürüz ve güçlü
olmanın bunları hakiki anlamda bertaraf etmeye yetmediğini anlarız. Tam
adını koyamasa da bir şeylerin eksikliğini, özlemini sürekli duyar Maya.
Hayatı, dünyayı anlamaya çalışırken
de yapayalnızdır; nedenlerle sonuçları
birbirine bağlarken farklı bir görüş açısı
sunacak kimse yoktur yanında. İç dünyasında kendince bağlantılar kurarak
olguların arasındaki ilişkileri anlamlandırır. Örneğin, sevdiği iki insan da
ölünce, onların ölümü ile onları sevmiş
olması arasında bağ kurar. Bunun doğal sonucu olarak başkalarını sevmekte
zorlanır, sevmekten korkar. Canını yakan olayları atlatabilmek için çoğunlukla geçiştirmeyi dener. “Hayatımdaki

önemli olayları böyle kısa kısa cümlelerle geçiştiriyorum. Böylesi bana en yatkın
olanı. Kendime daha çok inanmamı ve
güçlenmemi sağlıyor.” Bu sözler romanın genel üslubu ile de paralellik taşıyor. Maya’nın dili dünyayı nasıl gördüğü kadar dünyayı nasıl kurduğunu ve
onunla nasıl baş ettiğini de gösteriyor.
Büyürken çektiği acılar, duyduğu
yoksunluklar; erken büyüyüp –sözüm
ona– güçlenmesi; hayatın, var oluşun
ne olduğunu birlikte öğrenebileceği
kendisine denk arkadaşların yokluğu;
ona kılavuzluk edecek, hiç değilse benliği, kişiliği oluşurken çektiği sıkıntılarda yaslanabileceği, dertleşebileceği,
yeri geldiğinde çatışabileceği, kavga
edebileceği yetişkinlerin yanında olmaması nedeniyle, ne yaparsa yapsın
hasarlı bir benlikle sürdürecektir hayatını. Geçmişin kâbusları yetişkinlik
hayatında da peşini bırakmayacaktır.
Leylâ İpekçi, yalnız başına büyüyüp var olmaya çalışan bir kız çocuğunun sancılarını, kırılmalarını, o
çocuğun dünyasını daha derinlikli biçimde işitmemize imkân veren bir dille kaleme almış romanında. Maya’nın
dili, onun dünyasını, ruh durumunu,
akıl yürütmelerini ve hayatla nasıl baş
etmeye çabaladığını daha açık seçik
görmemizi, anlamamızı sağlıyor. Aynı
zamanda kederini de daha derinden
hissetmemizi elbette.
Maya
Leylâ İpekçi
Timaş Yayınları, 144 sayfa
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Dostluk mucize yaratır...

Pelin ÖZER

Kitapkurdu Lily sokak kurdu Milly ile karşılaşınca sizce sokak mı kitap mı kazanır? Ya İsveç’te
yaşayan, kendi halinde, iyiliksever bir aile babası adı sırf Santa Claus diye Noel Baba’ya yazılan tüm
mektupları alırsa neler olur? Yanıtlar Kelime Yayınları’ndan çıkan iki yeni kitapta...
Kitap tutkusu, kitap aşkı hayatı
sevmeye benzer. Daha yolun başındaysanız, hayata karşı merakla, ilgiyle,
aşkla doluysanız kitaplara vurulmanızdan daha doğal ne olabilir? Bir de,
kocaman renkli sayfalarıyla neredeyse
gövdeniz boyunda bir kitabın o can
alıcı rengârenk sayfalarındaki resimlere dalıp gittiğinizi düşünün... Kim
çıkmak ister oradan! Dizlerinizin üzerinde açılan kapıdan hayata dalmak
ne hoştur. Gerçek olup olmadığını düşünmezsiniz bile, o türden sorgulama
mekanizmalarıyla tanışmamışsınızdır
henüz. Sadece elinizdeki, hayranlık
uyandıran, baş döndüren o kitap ve siz
varsınızdır. İlk görüşte aşk budur işte.
Zorlamayla, baskıyla kitap kurdu
olan görülmemiş. Okumayı yeni yeni
sökmüş bir çocuk olduğunuzu düşünün ve çevrenizle ilişkilerinizi şöyle bir
gözden geçirin. Evi çok iyi tanımışsınız,
her şeyin rengini, şeklini çizmişsiniz
ezbere zihninizde, farklı sesler duymuşsunuz, sizi oynamanız için götürdükleri
parklara, salıncağın zincirine, gökyüzünün oyuncaklarına, sokak kedilerine,
kuşlara aşinasınız artık. Onlar da çok
caziptir ama kitaplardaki nesneler çevrenizdekilerden daha renklidir. Üstelik
tahammül edilmesi zor gürültüler de
çıkarmaz orada narin hareketlerle dolanan karakterler. Bilakis uyumlu bir birlik içinde, şarkılı, mırıltılı, o kitabı okuyan kişinin sesinden hayat bulan bir ezgiyle kıvrılıp bükülürler. Bir kitap biter
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bitmez, yenisi başlar. Ve kendinizi bir
kitap dağının zirvesinde, ezberlediğiniz
o kitapların yaratıcısı gibi bulursunuz.
Okudukça var etmişsinizdir o masalları, kendinizin kılmışsınızdır. Can alıcı
biçimlerin, hikâyelerin dünyasında, ne
kadar tekrarlansa da sizi sıkmayan gönülçelen bir hava vardır.
LİLY MİLLY’YLE KARŞILAŞIYOR
Kitapkurdu Lilly’nin macerası, kitapların dünyasına pek de meraklı
olmayan çocukları bile kitap aşkıyla
tanıştıracak. Kelime Yayınları’ndan
çıkan Kitapkurdu Lily’nin hikâyesi,
kitapkurdu olmaktan hayatı boyunca
vazgeçmemiş yetişkinleri de cezbedeceğe benziyor. İnsan daha okurken,
kitaplarla tanıştığı günden itibaren
onların büyülü dünyasından ayrılamayan, her mevsim başını hiç kaldırmadan, sofrada, yatakta, sokakta, parkta,
dişini fırçalarken kitap okumayı sürdüren bu sevimli küçük kızı hayata
karşı ayartabilmek için taktikler geliştirmeye başlıyor. Ama onu bir tek kişi
ayartabiliyor elbette; o da Lily’nin boyunda, ona benzeyen, onun dünyasına
bizden çok daha yakın biri oluyor.
İşte o arkadaş, kitaplar dışındaki tek
arkadaş, bir gün Lily’nin karşısına çıkıyor ve onun hayatını değiştiriyor. Hayvan kostümleri giyerek daldan dala atlayan ve oynamayı, tırmanmayı, keşfetmeyi hayatının merkezine koymuş yaramaz Milly sayesinde, hayatı, kitapların

aracılığı olmadan keşfe çıkıyor Lily.
Böylece kitaplarla hayat arasında bir
denge kurmuş oluyor. Öyle bir denge ki
bu, onu ileride yazar yapmaya yarıyor!
İşte tam da bu noktada yazarın maharetine şapka çıkarıyoruz, çünkü bize içtenlikle kendi hikâyesini anlattığından
kuşkumuz kalmıyor. Lily’yle tanıştıktan
sonra Milly’nin de hayatı değişiyor. O
da Lily sayesinde tanıştığı kitaplarla,
keşfedilecek her şeyin dışarıda olmadığını anlıyor. Lily’yle birlikte okuduğu
kitaplar onu bambaşka keşiflerin merkezine yerleştiriyor. Böylece o da bir
kütüphane kartı ediniyor kendisine.
Birlikte öylesine renkli maceralar yaşıyorlar ki Lily sonunda bir kitap yazıyor.
Kitaplarla hayatın müthiş buluşması!
Kitabın adı elbette Lily ve Milly’nin Maceraları oluyor.
ŞU NOEL BABA DEDİKLERİ
Kelime Yayınları’ndan çıkan diğer
bir yeni kitap da Joel ve Kazu’nun Dostluğu - Bir Yılbaşı Öyküsü… Malum yılbaşına yaklaştık ve dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, her çocuğun kalbinde bir Noel Baba yaşar. Hayallerin
kuluçkaya yattığı bu sonbaharın artık
giderek daha da kısalan günlerinde, Lily ve Milly’ninki gibi sıcacık bir
dostluk hikâyesi saklı bu kitabın sayfalarında da. İsveç’le Japonya arasındaki
mesafeyi yok eden bir dostluk bu…
Kimse Noel Baba’nın sadece bir masal kahramanı olduğuna inanmamızı
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beklemesin bizden. Onun yaşadığına
eminiz. Bu kitapta da kızı Joel, oğlu
Loel ve eşiyle mutlu bir hayat süren,
orta yaşlı, iyiliksever, İsveçli bir beyefendidir Santa Claus. Ne var ki Noel
Baba’ya yazılan bütün kartlar, mektuplar bu isim benzerliğinden dolayı ona
gelir. Çocukluğunda bu mektupları
okuyup alay edermiş ama büyüdükçe,
bu mektuplara tek tek yanıt vermek,
çocuklara onları mutlu edecek hediyeler gönderebilmek için yeni yıl bağışı
olarak para toplamaya başlamış. Santa
Clausların evinde çocuklar, geçmişte
olduğu gibi bu yılbaşı da babalarının
onlara ne hediye vereceğini düşünüyor. Dünyanın bütün çocuklarını
mutlu eden babaları onları da düşünür
mutlaka…
BABASINI KAYBEDEN KAZU
Aynı saatlerde dünyanın öteki
ucunda, Japonya’da Kazu adlı bir çocuk, hüzünlü gözlerle kış manzarasını
seyrediyor. Kazu’nun annesi kütüphanede çalışıyor. Okuldan çıktığında
kütüphaneye giden Kazu, ödevlerini
orada tamamlıyor. Ama o gün özel bir

gün; kütüphanedeki öykü saatinde arkadaşlarıyla birlikte, Kuzey Kutbu’nda
yaşayan Santa Claus’a mektup yazacaklar. Herkes Noel Baba’dan oyuncak ya da kitap isterken, Kazu Noel
Baba’dan çok özlediği babasını ister.
Mektubunda, ona belli etmemeye çalışmasına rağmen, annesinin de eşini
onun kadar özlediğini, çok üzgün olduğunu, çok çalışıp yorulduğunu ve
böyle bir hediyeyi hak ettiğini de ekler.
Yazdığı bu mektuba bütün dileklerini
sığdırmıştır Kazu ve dileklerinin gerçekleşeceğine inancı tamdır. İsveç’te
hazırlıklar tamamlanmak üzeredir,
Santa Claus yılbaşına bir gün kala tüm
hediyeleri yetiştirme telaşıyla koştururken, çocuklar yeni gelen mektupları okuyabilmek için kavgaya tutuşmuşlardır. Joel son mektubu Loel’in
elinden kapar ve odasında okumaya
başlar. Onu ağlatan bu mektubu, babasını çok özleyen Kazu göndermiştir.
Sonrasını, mucizelerin de Noel
Baba gibi gerçek hayatta yeri olduğunu
düşünenlere bırakalım. Yaşlı Ren geyiklerinin Joel ile annesini havaalanına yetiştireceğine, İsveçli Joel ile Japon

Kazu’nun dostluklarının sonsuza dek
süreceğine ve gönülden tutulan dileklerin mutlaka er ya da geç karşılığını
bulacağına inananlara yani…
Kitapkurdu Lily
Gillian Shields
Resimleyen: Francesca Chessa
Çeviren: Ece Özkan
Kelime Yayınları
32 sayfa
Joel ve Kazu’nun Dostluğu
Bir Yılbaşı Öyküsü
Şebnem Gürsoy
Resimleyen: Beyza Tükel
Kelime Yayınları
32 sayfa

Güneş doğudan yükselir,
peki ya ay?..

Melek Özlem SEZER

Evrensel Çocuk Kitaplığı, 2004’te Bolonya’dan “New Horizon” ödülüyle dönmüş 10 kitaplık “Renkli
Düşler Dizisi”yle bizi İran’ın kadim kültürüyle tanıştırıyor, gerek öyküleri gerek büyülü görsel
dünyasıyla bu kültürün çocuk edebiyatındaki izlerini ortaya seriyor.
Yanakları kırmızıcık, bakışları yumuşacık, kendi tam hoppacık, sevimli
mi sevimli bir yavru kedi… Tutunmuş bir ipe, sallanıp gülümsüyor bize.
İp turuncu bir yıldıza; yıldız başında
püsküllü şapkası, süslü püslü, pek acar,
pek tatlı bir hilal aya bağlı.
İyi de yıldızlar niye böyle süslemiş
hilal ayı? Hele dur bakalım, belki vardır bu afacanın da bir masalı. Çevir
kapağı, bak ilk sayfaya. Bakmakla doyulur mu hiç o güzelim rengârenk evlere, cici bici çiçekli çatılara, camlarda
bekleşip duran şirin çocuklara! Peki,
ama ay nerede? İşte işte bak geliyor
yanımıza!
Hah hah ha! Hep dede mi diyeceğiz aya, bizimki bildiğin çocuk mesela.

Ama o da dedeler gibi iyi biliyor masal anlatmasını. Çocuklar onu görmek
için çıkmış pencerelere, tıngırdatıyor
camları. Neyse ki ay nazlanmadan
geliyor hemen, ışıl ışıl geçiyor göğün
içinden. Gelip düşlerle, öykülerle uyumak isteyen çocuklara göz kırpıp başlıyor anlatmaya:
Bir zamanlar, bir oyuncak bebek
olursa çocukları daha çok mutlu edeceğine inanan bir ay varmış. İyi de bunu
nasıl başarsınmış? Düşünmüş taşınmış,
herhalde uzun uzun başını kaşımış.
Derken iyi bir fikir bulmuş, yıldızları
etrafına toplamış. Hepsi pek yavaş yanaşmışlar yanına, çünkü birer görevleri
varmış. Sarı yıldız konmuş yanına eli olmuş, mor yıldız diğer eli. Yeşil yıldızdan

İyi Kitap • Okul Öncesi Kitaplığı • Sayı 33 • Kasım 2011

bir bacak, mavi yıldızdan diğer bacak…
Turuncu yıldızdan şapka, aman süslü
olsun ay bebeğimiz püsküllerini de unutma! (...) O gece masal gibi geçmiş hepsi
için… Ee, masal gibi olan bir şey ne özletir? Tabii şimdi ondan bir de masal istenir! Yalnızca güneş mi a canım, bazen
ay da Doğu’dan yükselir!
“Ayışığı Bebeği”ni Akram Ghasempour iyi ki yazmış, ama Vida Lasghari
Farhadi’nin resimleri kitaba daha çok
ruh katmış. Resimler öyle cıvıl cıvıl,
öyle tatlı ve Doğu mimarisinin çocuksu bir düş gücüyle yeniden yorumlanışı öyle hoş ki! Bu haliyle de kitaba
bakanları, hele uzunca bakanları usul
usul içine çekiyor. Bize İran’dan içi ferahlatan bir gece göğü getiriyor.
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Evrensel Çocuk Kitaplığı, kendini
yenilemek üzere başladığı atılımda,
ismini hak etmek üzere evrenselliği
hedef almış. Yakında artarda çocuk kitapları basacağının müjdesini veriyor.
Yayınevinin, koşulları ne olursa olsun
her insanın ve elbet her çocuğun kitap
okuma hakkına duyduğu saygıyla, düşük fiyat politikasını devam ettireceğini, dünyanın farklı ülkelerinin bakış
açılarını çocuklara tanıtacağını belirtmesi de insanının içine su serpiyor.
Aslında binlerce yıllık insanlık tarihini düşündüğümüzde dünyada yeni,
Türkiye’de ise çok daha yeni olan çocuk
yazını dünyaya açılmakla elbette ki pek
çok kazanım elde etti. Ancak rahatsız
edici bir yan da yok değil bunda. Neden illa ya da ağırlıklı olarak Batı’dan
besleniyoruz? Bu dünyaya sınırlı bir
bakış açısı getirmeyecek mi? Hep söylenen bir şey vardır yetişkin edebiyatında; Batı şiirini yitirdi, Doğu’nun
duygu örgütlenmesi şiiri üretmeye çok
daha yatkın. Şiirsel olan her ne kadar
Batı çocuk edebiyatında aynı duraksamayı yaşamasa da, şiirin kalbi olan
Doğu bana kalırsa çocuk edebiyatında
farklı bir damar açma potansiyeline
sahip. Kaldı ki buna masalın şiirselliği
de dâhil. Hele ki şiirin en güçlü olduğu
kadim kültürlerden olan İran’ın da bize
vaatleri olduğunu düşünüyorum.
MUSLUK İLE TABAĞIN AŞKI
Dönelim masal serisine… Aslında
doğruyu söylemek gerekirse, bu seriye
bakarken insanın kafası biraz karışıyor. Bildiğimiz standartların dışında
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bir yapılanması var. İran’ı güçlü edebiyatından, sinemasından ve müziğinden tanıyoruz. Ki onlardan aldığımız
izlekler, çocuk kitaplarında da devam
ediyor. On kitabın farklı yazarları ve
ressamları aracılığıyla, İran’ın kendi
içinde yaşadığı farklılıkları izlemek
mümkün, tabii kültür geleneklerini
de. Örneğin şiirlerindeki ağır işçilik,
katmanlı düşünce sistemi kimi resimlerde ve metinlerde de görülüyor.
Basitliğe, yalınlığa ulaşma, çocuk için
algılamayı kolaylaştırma ilkesine birebir uymuyor kimi kitaplar bu nedenle. O zaman eski alışkanlıkla, bunlara
hata mı demeli, yoksa çok katmanlı
şiir dizgesine alıştırma mı demeli, şaşırıyor insan. Öte yandan hüzünlü bir
İran müziği dinler gibi okuduğumuz
“Musluk ile Çiçekli Çini Tabak” masalında, muslukla tabak arasındaki aşkın
trajik sonuna bakarken, bir çocuğun
aşkla ilgili ilk izleği bu kadar kederli
mi olmalı diye düşünmek ikirciğe yer
bırakmıyor bana kalırsa.
BÜYÜKANNENİN MAVİ AĞACI
Serideki diğer kitaplara da şöyle
bir göz atacak olursak; gerek metinler,
gerek resimlerde kendi içindeki farklılık açısından zenginlik göze çarpıyor.
Örneğin “Radika Ne İşe Yarar?” adlı
kitapta, ressam Rashin Kheireh modern resmi üst kimlik edinirken, İran’ın
kilimleriyle ve süsleme sanatıyla da
duygu bağı oluşturan bir yapı kurmuş.
Resimlerin çoğu çerçevelenip duvara
asılsa, her göz çarpmasında duygu ve
görsel algı kavrayışımızı derinleştirip
zenginleştirecek kadar farklı, özgün.
Çeperlerini bildik düşünce alışkanlıklarını zorlayacak ölçüde genişletmiş
resimler bunlar. Yalnızlığa terk edilmiş,
akran istismarına maruz kalan bir kızın, bu yalnızlığı yıkma çabasını konu

edinen “Mavi Ağaç”ta ise daha klasik,
pastel, ana kahramanı olan küçük kızın
duygu dünyasını da yansıtacak şekilde
hafif silik, düşsel olup da gerçek dünyaya ulaşmaya çalışan birinin rüyasını
andıran bir yapı söz konusu.
Evrensel Çocuk Kitaplığı, en çok
bir kenarda unutulmuş olan dünyanın
diğer ülkeleriyle de bağ kurma çabası
nedeniyle takdiri hak ediyor. Umarız
bu çabasında yolu aydınlık olur ve
bize dünyanın ismini bile anımsamakta güçlük çektiğimiz ülkelerinden de
yeni renkler, nefesler getirir.
Ayışığı Bebeği
Akram Ghasempour
Resimleyen: Vida Lashgari Farhadi
Çeviren: Cihan Gerçek
Evrensel Yayınları
16 sayfa
Musluk ile Çiçekli Çini Tabak
Mohammad Reza Shams
Resimleyen: Ali Mafakheri
Çeviren: Fulya Alikoç
Evrensel Yayınları
24 sayfa
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Bu kitabın sonunu
çocuklar yazıyor

Özlem KONUR USTA

Thilo’nun, çocukları kitabı okurken aktif rol almaya teşvik eden, “Bu Macerada Kahraman Sensin”
adlı serisinin ikinci kitabı Dinozorlar Devrinde Tehlike raflarda… Çocuklar bu kitaplarla hem
eğleniyor hem de bir kitabın içinden binbir macera çıkararak yaratıcılığın keyfini sürüyor.
Dinozorlar devrinde maceraya hazır
mısın? Üstelik
bu maceranın
kahramanı
sensin. Görevin gergedanların atası
sayılabilecek bir Triceratops
yumurtasını annesine geri götürmek.
Bu görevde göze
alacağın yol elbette bir gül bahçesi
değil. Tarihin gelmiş geçmiş en büyük
yırtıcı hayvanı Tyrannosaurus rex’le bir
ölüm kalım mücadelesi verecek; yeni
patlayan bir yanardağın lavlarından,
21 metre boyunda dev bir kuş olan
Quetzalcoatlus’un sırtına binerek kurtulacaksın. Denizde de karada da güvende
değilsin. Bakalım bu maceradan alnının
akıyla çıkmayı başarabilecek misin?
Görevin bir şövalye eldiveninin
içindeki parşömen kâğıdında yazılı.
Şövalye eldiveni nerede mi? Tabii ki
müzede. Bu görevi, her zaman birbirinin zıttı kararlar veren Hektor ve
Theo’yla birlikte yerine getireceksin.
İşte görevin: “65 milyon yıl önce bir
Triceratops dişisi, bir Tyrannosaurus
rex’ten panik içinde kaçarken, yumurtasını yuvasına bırakmak yerine ormanın ortasına bıraktı ve yüzeye yakın
gömdü. Yumurta taşlaştı ve ilk kez
1975’te bulunup müzeye getirildi. Yumurtayı annesine geri götür!”

birini seçip yola devam. Aman dikkat, yanlış tercihte bulunmak tonlarca
ağırlıktaki bir dinozorun altından ezilmek, bir bataklığın içinde milyonlarca
yıl sonra bulunmak üzere fosile dönüşmek, kızgın lavlardan kaçamayıp
kül olmak anlamına gelebilir.

OYUN GİBİ KİTAP
Thilo, dizinin birinci kitabı Korsan
Gemisinde Tehlike’den sonra ikinci kitapta da çocuklara heyecan dolu anlar
yaşatıyor. Dinozorlar Devrinde Tehlike’de
oyunla kitap bir arada. Kitabın sonunu
çocuklar belirliyor. Her bölümde iki seçenek var. Verilen sayfa numaralarından

TEBEŞİR DÖNEMİ
Dinozorlar Devrinde Tehlike’yi okurken, çocuklar nasıl olduğunu anlamadan Tebeşir Dönemi’yle ilgili pek çok
bilgiye sahip oluyor. Kanatlı dinozorlar, gagalılar, devekuşuna benzeyenler,
su dinozorları... Ayrıca günümüzde de
yaşamını sürdüren pek çok hayvan...

KURTULDUM DİYE SEVİNME
İşte bir örnek; ağzının suları akan
dinozor tam karşında. Seni iyi göremiyor ama kokundan hâlâ oralarda
bir yerde olduğunu anlıyor. Dinozoru
şaşırtmak için bir sopayı diğer tarafa
doğru atıyorsun. İşte başardın. Tam
kurtuldum diye sevinmeye başladığın
anda, sopayı attığın yönde arkadaşlarının olduğunu fark ediyorsun. Dinozor
bu kez onların peşinde. Arkadaşlarından birini yakalamak üzere pençesini
havaya kaldırdı. Ne yapacaksın? İşte
sana iki seçenek; sıra sana gelmeden
önce kaçabilirsin ya da kendini ateşe
atmak pahasına arkadaşını kurtarabilirsin. Acele etmelisin; iki saniye sonra
arkadaşın dinozorun midesine inecek.
90. sayfayı okurken birden 22. sayfaya dönmek ya da 30. sayfadan birden
95. sayfaya geçmek Monopoly oyununu andırıyor. Ancak burada zarlar yok.
Seçenekler tamamen okurun elinde.
Bütün seçenekleri ayrı ayrı deneyerek
farklı kitaplar yaratabilir, istediğin sona
ulaşana kadar yeniden başlayabilirsin.
Sürükleyici hikâye sizi bir çırpıda sonuca götürüyor. Dinozorlar Devrinde Tehlike kitaplarla arası pek de iyi olmayan
küçük okurlar için biçilmiş kaftan.
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Maceranın kahramanları her konuda birbirleriyle zıt fikirde olsalar da çok
sıkı dostlar. Öyle ki bedeli bir dinozorun dişleri arasında kalmak da olsa arkadaşlarına asla sırtlarını dönmüyorlar.
Bir de tabii kahramanlarımız büyüklüğün zafer garantisi anlamına gelmediğini çok iyi biliyor. Yoksa koca koca
dinozorlarla nasıl başa çıkarlardı.
Kitabın tek eksiği dinozorların resimleri. Hikâye dinozor resimlerini de
gösteren renkli bir baskıyla çok daha
ilgi çekici hale gelebilirdi. Kim bilir
belki de yayınevi çocukların dinozor
türlerini merak etmesini ve araştırarak resimlerine ulaşmalarını istemiş
olabilir. Açıkçası, ben okurken sık sık
kitapta adı geçen dinozor türlerinin
neye benzediğini anlamak için internete başvurdum.
Doğrusu, ömrünün ilk yirmi yılını
ailesine ait bir kitapçıda geçiren yazarımız Thilo, çocukların dilini çözmeyi
ve hayal gücüne dayalı eğlenceli mi
eğlenceli, öğretici bir eser yaratmayı
başarmış. Size de oturduğunuz yerden
soluk soluğa bir macera yaşamak kalmış.
Dinozorlar Devrinde Tehlike
Thilo
Çeviren: Yeşim Harcanoğlu
Hayykitap
104 sayfa
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Herkesin annesi
bir tane…

Nurduran DUMAN

Mavibulut’un “İlk Öyküler Dizisi”nden çıkan Memo ve Ay, okul öncesi yaş grubu için anne sevgisini
ve paylaşmayı konu alan harika bir öykü anlatıyor; çocuklar için olduğu kadar, özellikle büyük boy
resimli kitap meraklısı yetişkinler için de bir görsel şölen sunuyor.
Kim sevgisini gökteki Aydede’yle
sunmak istemez ki annesine? Ancak
sevme yetisinin biçimleri de yeryüzündeki tüm kalpler kadar biricik ve özel
olduğuna göre, Memo’nun annesine
olan sevgisi ve Aydede’ye olan hayranlığı da elbette bir tane. Ufak tefek bir oğlancık daha Memo. Binaların dip dibe
olduğu, elektrik tellerinin ve televizyon
antenlerinin hâlâ çatılarda dolaştığı,
çiçeğin çimenin, tırmanıp dalına oturulacak ağacın olduğu bir dünyada yaşıyor. Memo küçücük ama onun sevgi
dolu bir kalbi var ki annesi kadar kocaman. Bir gün Memo o koca kalbinin
üstüne oturmuş, için için annesini nasıl
mutlu edeceğini düşünürken ona vereceği en uygun hediyeyi buluyor! “Değil
mi ki herkesin annesi bir tane, gökteki
ay tam ona göre bir hediye!”
YA ANNEME KALMAZSA?..
Memo, Ay’a tırmanmak için önce
babasından yardım istiyor, onun omuzlarına çıkıyor ama Ay çok uzakta kalıyor. Sonra komşularından ve daha sonra diğer tüm tanıdıklarından yardım
alıyor ama boşuna. Ay hâlâ çok
uzakta. Sonra tanımadıkları
da yardıma geliyor, fakat

ona yardım edenlere de Ay’dan bir parça
vereceğine söz verdiği için Memo’yu bir
endişe sarıyor: Ya annesine kalmazsa?
Üzülen, sıkılan, hatta biraz da öfkelenen Memo, bir merdiven ya da belki
sağlam bir olta bulmak için yollara düşüyor. Az gidiyor uz gidiyor, dere tepe
düz gidiyor. Bir bakmış dünyayı dolaşmış da gene evine varmış. Tanıdığı tanımadığı herkes toplanmış onu bekliyor. Böylece, “Herkese Ay’dan bir parça
vermeli!” diyerek omuzdan omuza tırmanmaya başlayan Memo, hem dünya
kadar insan olduğundan hem de galiba
boyu bir parmak uzamış olduğu için sonunda Ay’a ulaşıyor. Ay’a varan Memo
bilseniz ne çok şaşırıyor, çünkü görüyor
ki Ay koskocaman! Ona yardım edenlerle, herkesle paylaşacak kadar hem de.
Herkese birer parça ay verip en güzel
ayçöreğini de annesine hediye ediyor.
Bundan böyle de değmeyin keyfine!
ARZU ETMEK VE PAYLAŞMAK
Memo ve Ay anne sevgisi ve Aydede hayranlığının yanı sıra, bu sevgi ve
hayranlık ile iteklenip çok işler beceren
“azimli” bir çocuğun hikâyesi aslında.
Hayal kurmanın, arzu etmenin, kararlılığın ve paylaşmanın hikâyesi. Çocukları hayalgücü geniş, ilerlemeye
açık, adım atmaktan çekinmeyen bireyler; imeceyi bilen,
toplum olma bilinci gelişmiş
bir insan olmaya özendireceği gibi büyüyünce uzay
bilimleri okumaya
da yönlendirebilir.
Mavibulut’un “İlk
Öyküler Dizisi”nden çıkan
kitap için işaret edilen okul öncesi yaş grubu birçok yetişkin
okur için pek dikkate alınmayacaktır. Çizer Célia Chauffrey
resimleriyle Memo’ya sevimli,
renkli, şen bir evren kurmuş.
Çizgilenip resimlenen her

nesne sanki sayfalarda kendine özgü
bir karakter yüklenmiş. Kiremit rengi
şapkalı, kapaklı dense yeridir, çünkü
her biri dizi dizi süt şişesi gibi sevimli
gri binalar örneğin.
GÖZLERİMİZ BAYRAM EDİYOR
Chauffrey hem çizgi-renk hem
de ışık-gölge ikilisini zevkle kullanarak dip dibe duran, elektrik telleri
ve televizyon antenleriyle sarılmış o
gri apartmanları nasıl da evleştirip
hikâyenin önemli bir karakteri haline getirmiş. Memo’nun az gidip uz
gittiği, dere tepe düz gittiği, saatlerin
saatleri, günlerin günleri kovaladığı
yolculuğuyla tam bir ayda dolaştığı
dünya ise bir başka karakter. Öyküde
hiç adı geçmeyen ama uzun boynuyla Memo’ya yardıma gelen zürafa ise
daha bir başka. Sonra Memo’nun boyundan daha uzun çiçekler, çimenler
var; ona arkadaşlık eden bisikleti ve
dalına çıkıp oturduğu ağaç… Çocuklar için olduğu kadar, özellikle büyük
boy resimli kitap meraklısı yetişkinler
için de bir görsel şölen sunuyor Memo
ve Ay. Elbette, Aydede hayranlarının
kitaplık raflarında da kendine özel bir
yer bulacaktır.
Memo ve Ay
Alice Biriére-Haquet
Resimleyen: Celia Chauffrey
Çeviren: Sumru Ağıryürüyen
Mavibulut Yayınları
32 sayfa

Dans etmeyi seven ağaçlar

Şadiye NARİN

Ağaçlar Ülkesine Yolculuk, 1994 yılında, yaşayan en büyük Fransız yazar seçilen ve 2008 Nobel
Edebiyat Ödülü sahibi Jean-Marie Gustave Le Clezio’nun Türkçeye çevrilen ilk çocuk kitabı.
Çocukların bu büyük ustayla erkenden tanışması için nefis bir fırsat!
üstelik gözleri de var. Bütün bunları
görmesi için tek yapması gerekense
ağaçların güvenini kazanmak.

“Bir zamanlar, canı sıkılan bir
çocuk varmış. Yolculuk etmek, gökyüzünü, denizi ya da ufkun ötesini
görmek istermiş,” diye başlıyor Ağaçlar Ülkesine Yolculuk. Gezmeyi, yeni
yerler görmeyi ve yeni şeyler tanımayı seven, meraklı bir oğlan çocuğunun masalı bu. Ama her yolculuk
için mutlaka bir araca ihtiyacı vardır
insanların, onunsa böyle bir aracı yok
ne yazık ki. Tahmin edersiniz ki tek
başına yolculuk etmek için de yaşı
pek uygun değil. Bunu yetişkinlerden
isteme olanağı varsa da, gene tahmin
edebileceğiniz gibi, yetişkinler sürekli
meşguldürler. Bütün bunlara rağmen
yolculuğa çıkmaktan vazgeçmeyen
kahramanımız ağaçlar ülkesine gitmeye karar veriyor, çünkü böyle bir
yolculuk için kanat, yüzgeç veya bir
yetişkine ihtiyacı yok.
Küçük kahramanımız zaten sık sık
ormanda yürüyüşlere çıkıyor ve orman ahalisinin hayatını yakından takip
ediyor. Üstelik bu yürüyüşler sırasında
ağaçların aslında herkesin gördüğünden başka hayatları olduğunu da fark
etmiş. Ona göre, pek çok insanın inandığının tersine, ağaçlar hareket ediyor ve kendi aralarında konuşuyorlar;

HİVİT’İN MASALI
Ormanda yaptığı daha önceki yürüyüşlerde, çaldığı ıslığın ağaçların
hoşuna gittiğini düşünen hayalperest
gezginimiz, sessizce oturup ıslık çalıyor ve sabırla ağaçların çekingenliğini
kırmasını bekliyor. Ağaçlar masal kahramanımızı daha fazla bekletmiyorlar
ve onunla konuşmaya başlıyorlar.
Böylece gerçek adını bilmediğimiz ve
öğrenemeyeceğimiz bu oğlan çocuğunun ağaç dilindeki adının Hivit olduğunu öğreniyoruz. Ormandaki ağaçların Hivit diye seslendiği çocuk, ağaçlar
konuşmaya başladığında hepsinin aynı
olmadığını, adlarının ve özelliklerinin
farklı farklı olduğunu anlıyor. Pek çok
ağaçla tanışıyor; söğüt, meşe, kavak,
akağaç… Hepsiyle teker teker sohbet
ediyor. Hivit’in ağaçlar hakkında öğrendiği diğer şeyler ise pek çoğunun
aslında çok konuştuğu, dans etmeyi
sevdikleri ve yaprakları kadar gözleri
olduğu. Böylece ormanda olup biten
her şeyden haberleri oluyor ve ormana
yabancı biri yaklaştığında hepsi birden
ölü taklidi yapıyor.
Bu geveze ağaçların renkli sohbetine Henri Galeron’un ilginç ve yaratıcı desenleri eşlik ediyor. Bu çizimler
kadim ağaçların dünyasının daha bir
renklenmesine ve görünenin arkasındakini göstermeye yardımcı oluyor.
KADİM AĞAÇLAR DÜNYASI
Çevremizde yeşilin ve ağaçların
azaldığı, ev içlerinde, okullarda ve alışveriş merkezlerinde büyüyen çocuklarımızın doğayla ve ağaçlarla tanışma
şansı bile bulamadığı günümüzde, dünyanın sadece beton duvarlar, ışıklı tabelalar, bilgisayar oyunlarından ibaret
olmadığının ve gezegenimizde insandan başka türlerin de yaşadığının, onların da canlı birer varlık olduklarının
altını çiziyor Ağaçlar Ülkesine Yolculuk.
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Eskiden, yanımızda yöremizde birkaç
ağaç, bunların adlarını bilen insanlar
olurdu, şimdiki çocuklar bizim kadar
bile şanslı değiller. Le Clezio, şimdilerde sadece haber bültenlerindeki çevreci
eylemlerde varlığını hatırladığımız doğayı ve doğa sevgisini, gezmeyi seven
Hivit’in masalıyla anlatıyor çocuklara.
İşlenmiş, paketlenmiş hazır bilginin, mutlak doğruların ve kuralların
dayatıldığı, hayal gücünü sınırlayan
bir dünyada yaşıyor çocuklarımız.
Oysa biraz hayal gücü zihinsel gelişimlerine ve mutlu çocuklar olmalarına yardımcı olacaktır.
Ağaçlar Ülkesine Yolculuk, çocukları olup bitene kendi gözleriyle
bakmaya, hayatla kuracakları ilişkide
kendi deneyimlerini yaratmaya yüreklendiren bir masal. Kelimeleriyle,
çocukların yetişkinlere göre henüz
düzenlenmemiş ve kısıtlanmamış
olan zihinlerine dokunuyor Le Clezio.
Hayat keşfedilmeyi bekleyen pek çok
hikâyeyle dolu. Ağaçlar Ülkesine Yolculuk çocukların keşfetme içgüdüsünü
kışkırtıyor. Onları henüz bozulmamış,
ele geçirilmemiş olan bir dünyanın büyülü atmosferine, kelimelerin dünyasına çekiyor. Ve çocuklar Le Clezio’nun
kelimeleri ile yaptıkları yolculuklarla
yeni dünyaları, dilleri, kokuları keşfetmeye çıkıyorlar.
Ağaçlar Ülkesine Yolculuk
Jean-Marie Gustave Le Clezio
Resimleyen: Henri Galeron
Çeviren: Orçun Türkay
Yapı Kredi Yayınları
40 sayfa
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Alıştım bir tanem, alıştım sana…

Elif TÜRKÖLMEZ

Çocuklara hayvanlar arasındaki ilişkiler öğretilirken, genel geçer kurallardan dem vurulur
genelde. Kediyle köpek zinhar anlaşamaz, kurt kuzuyu kapar, aslan zebrayı parçalar. Benim Bütün
Ördeklerim ise içgüdülerin yenilip sevginin kazandığı sıradışı bir öykü anlatıyor.
Tilki Konrad’ın karnı çok aç, ama
ördek Lorenz’i yemiyor! Bir tilki ile bir
ördeğin sevgi ve şefkat dolu dostluklarını anlatan Benim Bütün Ördeklerim adlı
kitaptan insanlığın öğreneceği çok şey
var.
Önyargı,
Gadamer’in
dediği
gibi,“Ateşe dokunursam elim, yüksekten atlarsam canım yanar,” konusunda,
yani bizi hayatta tutacak bilgiler açısından faydalı sadece. Yoksa fena, hatta
tehlikeli... Beyaz siyaha karşı önyargılı,
Alman Türk’e, Türk Kürt’e... Oysa en
güzeli, bizi en zenginleştireni, farklılıklarla bir arada yaşamak. O zaman hayat
hakikaten tadından yenmez.
Doğada insan dışındaki yaratıkların hemen tümü içgüdüleriyle hareket
ediyor. Yani bir ayı tutup da başka bir
ayıyı beğenmezlik etmiyor. Ha, habitatına müdahale edildi mi, elinden kurtulmanız zor, ama dedim ya, içgüdü bu.
İletişim Yayınları’ndan çıkan, Benim Bütün Ördeklerim adlı kitap da içgüdünün beslediği önyargıya karşı sevgi ve dostluğun galibiyetini anlatıyor.
CİVCİV TİLKİYE BABA DERSE
Tilki Konrad’ın karnı çok aç. Midesinden yükselen gurultular ayyuka
çıkmış. Canı da sıkkın. İşte tam o sırada bir ördek görüyor. Zihninde ziyafet
çanları çalarken anne ördek korkup
uçuyor. Ama o da ne, geride yumurtasını bırakıyor! Tilki Konrad önce
ne yapacağını bilemiyor, fakat sonra
“Omlet yapayım bari,” diye düşünüp
yumurtayı alıyor. Eve gidince yumurta önce çatlıyor, sonra da içinden
sevimli, sapsarı bir civciv çıkıyor. Tilki Konrad bu işe çok
üzülüyor; “Bu benim dişimin kovuğunu doldurmaz,
biraz daha bekleyeyim de
büyüsün,” diyor. Ama olan
oluyor işte, yan yana gelen
iki canlının başına gelmesi
en muhtemel şeylerden biri
oluyor ve tilkiyle civciv birbirine “alışıyor”.
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Civciv Tilki Konrad’a “baba” demeye başlıyor. Tilki Konrad başlangıçta
bundan hoşlanmasa da sonradan kabulleniyor, hatta hoşuna gidiyor. Civciv aşağı civciv yukarı derken “Sana
bir isim bulmamız lazım,” deyip, biraz
düşünüyor ve “Lorenz” isminde karar
kılıyor. Lorenz buna çok seviniyor.
Tilki Konrad’ın amacı aslında hâlâ
civciv Lorenz’i pişirip yemek. Ama civcivin büyümesi için biraz daha beklemek
istiyor. Tam o sırada civciv Lorenz gölde yüzerken tanıştığı bir başka ördeğe
âşık oluyor. Onu babası Tilki Konrad’la
tanıştırmak istiyor. Tilki Konrad, “Pekiyi,” diyor. Amacı bu yeni ördeği yemek.
Çünkü artık Lorenz’e “kıyamıyor”. Yeni
ördek eve sık sık girip çıkmaya başlıyor
ve zamanla o da onlardan biri oluyor.
Tabii Konrad artık ona da “kıyamıyor”.
Midesi guruldasa, kendisini açlıktan bayılacak gibi hissetse de “Ben bunları yiyemem artık,” diye düşünüyor. Bir süre
sonra ördekler çoğalmaya başlıyor. Tilki
Konrad her seferinde yumurtalardan
birini artık yemeliyim diye düşünse de
yapamıyor, olmuyor…
Ormanda yüzlerce binlerce civciv
oluyor sonunda. Hepsi Tilki Konrad’a
“dede” diyor, kucağına oturuyor, onunla oyunlar oynamaya bayılıyor. Tilki
Konrad açlıktan bitap düşmüş halde
“torunlarının” sevgisi arasında gözlerini
yumuyor. Ormanın en güzel yerine gömülüyor ve yine torunlarının neşe dolu
sesleri arasında ebedi uykusunu uyuyor.
DOSTLUK İÇGÜDÜYÜ YENİYOR
Bu öykü şu açıdan da çok kıymetli:
Çocuklara hayvanlar arasındaki ilişki
öğretilirken genel geçer kurallardan dem
vurulur genelde. Kediyle köpek zinhar
anlaşamaz, büyük balık küçük balığı
yer, kurt kuzuyu kapar, aslan zebrayı
parçalar. Hatta hepimiz şu “bilmece”yi
duymuşuzdur. Bir kurt, bir kuzu ve bir
demet samanı bir salla birbirlerine zarar
vermeden nasıl tek tek karşıya geçirirsiniz? Benim duyduğum en “kötü” bilmecelerden biri bu. Her kültürde çocuklara

benzer şeyler öğretiliyor, sanırım. O
yüzden sarmaş dolaş yatan kediyle köpeğin dostluğunun haber değeri var.
Neyse ki bu öykü dostluk, şefkat ve
fedakârlığın aslında gayet inşa edilebilir
bir şey olduğunu anlatıyor. İçgüdülerimizde olmasa bile böyle bir duyguyu
zamanla geliştirebileceğimizi gösteriyor.
Christian Duda Avusturyalı ama
şu an Berlin’de yaşıyor. Almanya’da
çok sevilen bir yazar. Kitapları sadece
yazmakla kalmıyor. Kreşlere, anaokullarına gidip kitaplarını okuyor. Kendi
çocukları da var ve en sevdiği işlerden
birinin çocuklarla ilgilenmek, onlar için
yazmak ve onlara kitap okumak olduğunu söylüyor. Bence bir çocuk kitabı
yazarı için tersi düşünülemez. Kitabı
kolunun altına alıp okul okul gezmek ve
gözlerini kocaman açarak sizi dinleyen
çocuklara okumak en güzel ödül. Ama
Duda’nın gerçek ödülleri de var tabii.
Kendisi bol ödüllü bir yazar.
Çizer Julia Friese’yi ayrıca tebrik
etmek lazım. Leipzig doğumlu çizerin Almanya’da yayımlanan pek çok
çocuk kitabında tuzu var. Harika çocuk kitapları resimliyor. Bunun yanında desenleri ve poster çalışmaları
da mevcut. Benim Bütün Ördeklerim
için yarattığı resimler kesinlikle bir sanat eseri. Kiremit rengi ve turkuvazın
ağırlıkta olduğu desenlere sarının tonlarını çok güzel yedirmiş; her şey hem
yedi yaşındaki bir çocuğun elinden
çıkmış kadar doğal hem de usta bir
ressamın gözü değmişçesine incelikli.
Benim Bütün Ördeklerim
Christian Duda
Resimleyen: Julia Friese
Çeviren: Bahar Siber
İletişim Yayınları, 56 sayfa
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Kuşlarla tanışmak için
bir elkitabı…

Ezel Dağlar ERGÜDEN

“Genç Kâşifin Doğa Rehberi” serisinin ikinci kitabı çıktı. Serinin ilk kitabında Türkiye’nin Ağaçları
konu edilirken, bu kitapta Türkiye’nin Kuşları ayrıntılı bilgiler ve güzel resimler eşliğinde tanıtılıyor.
Kış iyice bastırmadan kırlara çıkmak ve küçük dostlarımızla buluşmak için iyi bir fırsat!

Leylek leylek havada, yumurtası
tavada! Sonbahar geldi çoktan. Yaprakların dökülme, yazın sıcak renklerinin
yavaşça hayatımızdan çıkıp yerlerini
güzün kahvemsi tonlarına bırakma
vakti. Aynı zamanda kuşlar için de çok
önemli bir mevsimdir sonbahar. Kimi
göç eder, kimi de geri döner. İşte Mandolin Yayınları da leyleklerin göç zamanı olan bu aya uygun bir kitap çıkardı.
Adı Türkiye’nin Kuşları olan bu elkitabı,
kuşseverler ve kuş gözlemcileri için kaçırılmaması gereken bir fırsat.
Kapağında da belirtildiği gibi, kuşlarla ilgili tam bir başlangıç kitabı var
elimizde. Eğer hafta sonunda biraz
boş zamanınız olursa, ailenizle birlikte
çıkın sokağa, (uzağa gitmenize gerek
yok) bir parkın içindeki banka oturun,
hem bu kitabı okuyun hem de o güzelim kuşları yeni öğrendiğiniz bilgilerle
tekrar değerlendirin. Ya da “Hayır, ben
daha uzaklara gitmek istiyorum!” diyorsanız, atlayın arabaya, gidin Meriç
Nehri kıyılarına; belki bir kervançulluğu görürsünüz.
Anlayacağınız
tam bir elkitabı
bu. Türkiye’deki her türlü kuş
türüyle ilgili bilgi
veriyor.
Hepimizin
hor gördüğü kargalardan pembe flamingolara,
İstanbul’daki hayatın çok
önemli bir kısmını oluşturan martılara kadar
bütün kuşları tanıtıyor

kitap sırayla. Çok sıradışı bilgiler de verilmiş; her kuş gözlemcisi
bile bilemez bazılarını.
Örneğin, ibibiklerden hem
İncil’de hem de Kuran’da
bahsedildiği, ağaçkakanların dalların alt kısmında baş
aşağı gidebildiği ya da bir Yunan efsanesine göre, ünlü oyun yazarı
Asiklos’un kafasına bir sakallı akbaba
tarafından atılan kaplumbağa yüzünden öldüğü gibi… Sakın yırtıcıların
dışlandığını düşünmeyin. Kanat açıklığı 2,5 metreyi bulan ve kemik bile yiyebilen, tehlikeli sakallı akbabadan; kızgın ifadelerine rağmen sempatik olan,
deyimlere konu olmuş kukumav kuşuna kadar uzanıyor yazarın kanatları.
ÖTÜŞEN KUŞ RESİMLERİ
Yazının başında leylekleri bu kadar
selamladıktan sonra onlar hakkında
ayrıntılı bilgi vermemek de kabalık
olur. Leylek dediğin, uzun bacaklarıyla kafamızın üstünde süzülüp duran,
yeri gelince (soğuklar başlayınca) giden, yeri geldiğinde de o koca hantal
gövdesini tekrar diğer yarımkürenin
sıcak bölgelerine taşıyan bir kuştur.
Yaptığı göçler yüzünden gözlemcilerin
ilgisini çeker. Eğer bir leylek görmek
isterseniz ya İstanbul Boğazı’na ya da
Hatay’daki Belen Geçidi’ne gidin, üç
kere leyleğe seslenin, gelip kendini
size gösterecektir. (Bir kısmı benim
yorumum tabii, ama her hayvan saygıyı hak eder, insanlara sesleniyorsak
onlara da seslenmeliyiz!)
Leylek masallarını bir kenara bırakıp kitaba dönersek, kitabın gerçek
gözlemcilere ve tabii çizerlere çok yardımcı olacak bir yönü de içindeki harikulade resimleri. Bütün kuşları gayet
gerçekçi bir tarzda, renklerinin ayrıntılarıyla gösteren, capcanlı, neredeyse ötüşen kuş resimleriyle bezenmiş
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kitap. Bu resimler, gördüğünüz kuşları
tanımanızı da kolaylaştıracak. Hatta
bazı resimlerin yanında dişi mi erkek
mi oldukları bile yazıyor, bazılarında
ise yaklaşık ölçüleri veriliyor.
Kitabın arkasındaki alfabetik dizinli indeks, eğer belirli bir kuş üstünde çalışıyorsanız işinize çok yarayacak.
İstediğiniz herhangi bir kuşun adının
yanında o kuşla ilgili bilgilerin verildiği sayfalar belirtilmiş, böylece hemen
bulacaksınız gerekli bilgiyi.
Kitabın en arkasında yer alan ve
“Önemli Topluluklar” başlığı altında
verilen sitelerden, sırf kuşlarla ilgili
bilgi edinmek için değil, onları kurtarmak için harekete geçmek amacıyla
da faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda
sonsözü de okumayı ihmal etmeyin,
orada da kuşlarla ilgili ipuçları var.
Diyeceğim o ki; kuşlara meraklıysanız ya da kış iyice bastırmadan bir
hafta sonunuzu yaban hayatın içinde
geçirmek istiyorsanız, alın yanınıza bir
çizim defteri ve tabii rehber olarak da
bu kitabı, atlayın arabaya, atın kendinizi kırlara. Bakarsınız bir söğütbülbülünün o güzel şarkısını duyarsınız.
Türkiye’nin Kuşları
Tim Davis
Çeviren: Esra Etleç
Nazlı Ceyhan Sümter
Mandolin Yayınları
112 sayfa
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Yaratıcı ve alternatif bir Türkçe
öğretimi

Nilay KAYA

Öğrencilerin duygu ve düşünce gelişimini, iletişim becerisi oluşturmayı birincil hedef olarak belirleyen
Etkinliklerle Türkçe Öğretimi adlı kitap, güçlü bir akademik kadro tarafından özenle hazırlanmış.
Yaratıcı ve alternatif yöntemler sunan eser hem öğretmenleri hem öğrencileri sevindirecek.
Günümüzde üniversiteye giren öğrencilerin büyük
çoğunluğunun, kendi dilleri olan Türkçeyi etkin ve
güzel bir şekilde kullanmak
bir yana, doğru bir biçimde
kullanma konusunda yaşadıkları sorunlar akademisyenleri kaygıya düşürürken,
1980’den itibaren YÖK tarafından yüksek öğretim
müfredatına zorunlu olarak
konulan Türkçe derslerinin
işlevselliği, özellikle de son
yıllarda vakıf üniversitelerinin bu dersi “çevrimiçi” derse çevirme müdahalesi nedeniyle tartışılmakta.
DİL BİLİNCİ
Başka bir deyişle; akademisyenler öğrencilerinin en
basit dilbilgisi kurallarından
bihaber olmalarından -hal
ekleri ve çekim eklerinin ne
zaman bitişik ne zaman ayrı
yazılacağını bilmemek bunların başında geliyor-, sözcükleri yanlış telaffuz edip yazmalarından, -dilin
etkin kullanımıyla gayet ilişkili olduğu
üzere- eleştirel düşünme yetilerinin
sınırlı olması gibi çeşitli sorunlardan
yakınıyorlar. Türkçenin bir akademi ve
bilim dili haline gelmesi yolunda aşılması gereken bir engel olan bu durum
karşısında genel bir kanı, öğrencilerin
kendi dillerinin bilincini ilköğretimden üniversiteye gelene kadar çoktan
edinmiş olması gerektiği yönünde.
Öyle ki kendi dillerine hâkim olduktan sonra ikinci bir dil öğrenmeleri
ve akademik yetilerini geliştirmeleri
mümkün olabilsin.
Üniversitede Türkçe dersine giren
bir öğrencinin ilköğretimden bugüne
dek Türkçe öğretimi adına kazandığı
yanlış alışkanlıkları değiştirmek bir
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hayli zor olduğu için ilköğretim ve
ortaöğretimde gerçekleştirilen Türkçe
öğretimine özel bir hassasiyet gösterilmesi gerektiği aşikar. Tudem Yayınları
tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan Etkinliklerle Türkçe Öğretimi bu
hassasiyete işaret ettiği gibi son derece yeni ve yetkin çözümler sunan bir
kitap. Prof. Dr. Sedat Sever, Öğr. Gör.
Zekeriya Kaya ve Yrd. Doç. Dr. Canan
Aslan’ın ortak çalışması olan kitap,
Türkçe öğretiminin amaçlarını somut
bir şekilde ortaya koyduktan sonra
derslerde yapılması önerilen örnek uygulamalara yer veriyor.
YÜZME SUDA ÖĞRENİLİR
Yazarlar Türkçe ediniminin amaçlarını sunmak için MEB ve YÖK’ün
belirlediği Türkçe dersi ilkelerine
yer vermekle kalmıyor, bu ilkeleri

tekrar etmekten kaçınarak
yeni hedefler ortaya koyuyor. Yüksek öğretime kadar
eğitim hayatına hâkim olan
test sisteminin yarattığı ezberciliğe dikkat çekilerek,
Türkçe öğretiminde başlıca
amacın bilgi aktarımından
çok beceri geliştirmek olduğu vurgulanıyor. Öğrencilerin duyma ve düşünmeye
yönlendirilerek, duygu ve
düşüncelerini yazılı ve sözlü
aktarabilmeleri gerektiği söyleniyor.
Yazarlar mevcut eğitim
sistemindeki sorunları tek
tek saptamaktan da geri kalmıyor. Didaktizm yerine
yaratıcılığın
körüklenmesi gerektiğini savunurken,
hâlihazırda kullanılan ders
kitaplarının çoğunu bu anlamda kısıtlayıcı bulduklarını belirtiyorlar. “Şair burada
kime sesleniyor?” diye soru
soran öğretmen modeli yerine, öğrenciye metne yönelik soru
sorduran bir öğretmen modelini el üstünde tutuyorlar. Görselliğin yadsınamaz gücünün hâkim olduğu bir çağda
yaşadığımıza dikkat çekerek, derslerde
görsel donanımın hazır bulunması
ve farklı disiplinlerden de yararlanmak gereğini savunuyorlar. “Yüzme
suda öğrenilir,” düsturundan hareketle
Türkçe öğretiminde uygulamanın gerekliliğinin altını çizen kitap, ilerleyen
bölümlerde çok sayıda örnek uygulamayı okurlara sunuyor.
İLETİŞİM BECERİSİ
Öğrencinin derste uygulama adına
“kompozisyon yazmak”tan başka bir
şeyle karşılaşmadığı bir öğretim sistemi için çok çeşitli ve etkin uygulama
örneklerine yer verildiğini söylemek
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mümkün. Örneğin, kompozisyon “yazmanın” değil, kompozisyon “oluşturma”nın öğretilmesi gereken bir şey olduğu fikri üzerinden, kompozisyonun nasıl oluşturulacağı,
öykü tamamlama, sözcüklerden paragraflar oluşturma,
öykü yazdırma, sınıfça kolektif öyküler oluşturma gibi uygulamalarla pekiştirilerek anlatılıyor. Öğrencinin duyma,
sezinleme, mantık yürütme,
çağrışım yaşama ve empati kurma gibi yetilerini
geliştirmek için klasik
müzik ve resim gibi
farklı sanat dallarından yararlanılarak oluşturulan uygulamalar
sunuluyor. Resimlerden öykü
oluşturma, öyküleri resimleme,
müzik eşliğinde
çağrışımları kâğıda
dökme, öğrencinin
bir öykünün baş kişisinin ya da bir nesnenin
yerine kendini koyarak bir
durumu öykülemesini sağlama
gibi çalışmalar bu uygulamalardan sadece birkaçı. Her bir uygulama için örnek olarak
kullanılabilecek metinlerin verilmesi uygulamalara çeşitlilik katıyor ve alternatif deneyimler vaat ediyor. Kitapta
uygulamaları ayrıntılarıyla gösteren, son derece özenle çizilmiş grafikler ve eğlenceli resimler de mevcut.
Öğrencilerin duygu ve düşünce gelişimini, iletişim becerisi oluşturmayı birincil hedef olarak belirleyen bir yaklaşımla hazırlanmış olan kitap, bu konuda var olan uygulamalara yeni bir soluk getirirken, Türkçenin bir akademi dili
haline gelmesi için katedilmesi gereken yolda da uzun bir
koşunun ilk etabını tamamlıyor. Ne de olsa “Ağaç yaşken
eğilir.” İlköğretimde kendi dilini, duygu ve düşüncelerini
düzgün ve yetkin biçimde ifade edebilecek şekilde öğrenen
çocuk ve gençlerin, ilerde her tür mesleki alanda ve tabii ki
toplumsal hayatta da şart olan bir beceriyi kazanmış olacağına şüphe yok.
Etkinliklerle Türkçe Öğretimi
Prof. Dr. Sedat Sever,
Öğr. Gör. Zekeriya Kaya,
Yrd. Doç. Dr. Canan Aslan
Tudem Yayınları
248 sayfa

Pıtırcık’ın kırmızı balonu uçup
gider mi?

Ferhat ULUDERE

René Goscinny’nin kızı Anne Goscinny tarafından bulunup yayımlanan son Pıtırcık kitabı Pıtırcık’ın
Kırmızı Balonu, yarım yüzyıl önce doğan, hâlâ büyümeyen ama buna rağmen pek çok nesil büyüten
kahramanımızla son bir buluşma ayarlıyor.
Sud-Ouest Dimanche adlı gazetenin, 29 Mart 1959 tarihli nüshasında,
siyah beyaz çizimlerle hayat bulmuş,
“Paskalya Yumurtası” başlıklı bir öykü
yer alıyordu. Babasının boyadığı ve
bahçede biçilmemiş otların arasına
sakladığı Paskalya yumurtalarını bulmaya çalışan küçük bir çocuk vardı

öyküde. O andan itibaren tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başarmıştı. Babasına göre annesi gibi sakardı. Annesine
göre ise babasına benziyor, onun gibi
her şeyi birbirine karıştırıyor ve karar
veremiyordu. Aslına bakarsanız, gazetenin o nüshasında doğan o çocuk, yaramazın önde gideniydi. Hele arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde, yaramazlık
hadisesi abartılıyor ve çevredekilerin
yaşamı kısa süreliğine de olsa tehdit
altında kalıyordu. Yine de sevecen bir
çocuktu. Annesiyle babasına oldukça bağlıydı, ama bazen işi fazlasıyla
abartıyordu. Babasının her şeye vakıf
olduğunu sanıyor, annesinin iki de bir
annesinin evine gitmeye kalkmasına da
biraz içerliyordu. Kısacası büyüklerini
seviyor ve küçüklerini de sayıyordu.
Yarım yüzyıl önce doğan bu çocuk
hâlâ büyümedi, buna rağmen pek çok
nesil büyüttü. Türkçeye Pıtırcık adıyla
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nakledilen Nicolas’ın maceraları yıllar boyunca okundu ve okunmaya da
devam ediyor. Türkçede Can Çocuk
Yayınları tarafından basılan Pıtırcık
serisinin yeni kitapları yayımlanmaya
devam ediyor. Geçtiğimiz ay Pıtırcık’ın
Kırmızı Balonu başlığıyla yayınlanan
son kitap, hikâyenin yaratıcısı René
Goscinny’nin kızı Anne Goscinny tarafından bulunup yayımlanmış. Hatta
yukarıda adını zikrettiğimiz ilk Pıtırcık
öyküsü, kitabın ilk hikâyesi olarak, Jean-Jacques Sempé’nin gazete için yaptığı siyah beyaz çizimlerle birlikte kitaba
eklenmiş. Meraklısı hemen hatırlayacaktır, Jean-Jacques Sempé’nin Pıtırcık
için yaptığı çizimlerin çoğu renklidir.
YARAMAZLIK DİZ BOYU
Pıtırcık’ın Kırmızı Balonu’nda malum çete yine iş başında ve çevreyi
ciddi ölçüde tehdit etmekte. Paskalya yumurtalarından mahalle
bakkalına, oradan okula, sirk kurma projesine kadar uzanın hikâyelerde
yine zamane çocuğunun unuttuğu pek
çok şey yaşanıyor. Televizyonun, bilgisayar oyunlarının, internetin olmadığı
bir çağda çocukların kendilerine yarattığı dünyanın içinde okur da dolaşmaya
başlıyor. Onların yaptığı yaramazlıklarla birlikte yetişkinler ise kendi çocukluklarına doğru bir yolculuğa çıkıyorlar. Öğretmenler çileden çıkartılıyor,
dersler asılıyor, sokaklarda durmadan
koşturuluyor ve anne babanın sıkıcılığı bir kez daha apaçık ortaya seriliyor. Eski zaman çocuklarının çıktığı
bu yolculuğa zamane çocuğunun eşlik
etmemesi elbette ki olası değil! Her ne
kadar onların kahramanları gibi büyüler yapamasa, süpürgelerle uçmasa da,
Pıtırcık sokaktaki maceranın ortasına
bırakıyor onları. Yani büyülerle süslü
kahramanlara karşı tek başına karşı duruyor. Çetenin en önünde şişko Lüplüp
yine bir şey yiyor. Zaten kendisine pek

bir işin düşmeyeceğini de biliyor. Çünkü çetenin güçlüsü Toraman orada, her
zamanki gibi arkadaşlarının burnuna
yumruk atmak için sabırsızlanıyor.
HAREKETLENEN SÖZCÜKLER
Zamane çocuğu için durağan, hatta çoğu zaman da sıkıcı olarak algılanabileceğini düşündüğüm kitapların
onlar tarafından da bu kadar sevilmesinin en önemli nedeni elbette René
Goscinny ve onun doğal anlatımı.
Birinci tekil şahısın, yani Pıtırcık’ın
ağzından anlatılan hikâyelerde René
Goscinny sözcükleri âdete hareketlendiriyor. Onlara mimikler ekliyor.
René Goscinny’nin yarattığı bu mizah
şaheserleri ne zaman Sempé’nin çizimleriyle buluşsa, ortaya çıkanların
eğlencesinden elbette ki sual olunmaz.
Jean-Jacques Sempé Pıtırcık’ın olduğu
gibi Red Kit ve Asteriks’in de yaratıcısı. Goscinny’nin kurduğu dünyanın
bu kadar gerçek olmasında çizimlerin
rolü de elbette büyük. Çizimsiz bir
Pıtırcık’ın elbette tadı vardır, ama her
zaman eksiktir ve ikisi bir araya gelmeden tamamlanmaz.
Pıtırcık’ın Kırmızı Balonu
René Goscinny
Resimleyen: Jean-Jacques Sempé
Çeviren: Saadet Özen
Can Çocuk Yayınları
184 sayfa
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Anne’ye giden yol

Nazan ÖZCAN

Habib Bektaş’ın yeni kitabı Bakboklar, sadece çocukların okuyabileceği, uzaylıların ortalığı istila
ettiği fantastik bir roman değil, birlikte nasıl yaşanabileceğini dair ezberleri kurcalayan bir macera
aynı zamanda.
Gecenin bir yarısı. Ali uyuyamıyor
ve sabaha hazırlık olsun diye kalkıp elimi yüzümü yıkayayım bari, diyor. Ah,
keşke demeseydi! Ya da belki de iyi ki
öyle diyor. Ne de olsa, o musluğu açıp
musluktan su yerine bambaşka bir şey
aktığını görmese, biz de bu maceranın
içine giremeyecektik. Ne demişler?
Valla bilmiyorum, siz kendiniz bir deyim buluverin duruma uygun. Benim
de işim var, size Habib Bektaş’ın son
kitabı Bakboklar’ı anlatmam lazım.
ÇATLAK VE DAHİ DEDE
Kitabımızın en baş kahramanı
Ali. Kendisi 12 yaşında. İzmir’de yaşıyor, anne babasıyla. Bir de dedesi var.
Dede pek şeker ve neredeyse bir dahi.
Almanya’da mühendislik yapmışlığı
bile var. Ayrıca dede bildiğimiz dedelerden de değil. Çok eğlenceli, komik,
kafası acayip çalışıyor. Ali de dedesini
pek seviyor. Hatta çoğu zaman şöyle
diyor: “Benim birinci arkadaşım, dedemdir, tam kafa dengidir, büyükler
gibi alık değildir.” Töbee çocuk, diyorsunuz, ama dedenin ettiği lafları
duyunca Ali’ye haksızlık ettiğinizi
anlıyorsunuz: “Nolacak, insan meyhaneye gitmezse, serserilik yapmazsa,
bir arkadaşı bile olmazsa, üniversitede
hocaysa, böyle, baban gibi hıyar olur,”
diyor dede. Kendi oğluna! Çok ayıp!
Ama dede gerçekten çok uçuk, hatta
biraz çocuk: “Bu yetişkinlerin aklı ermez. Hayal dünyamız olmasaydı baban hâlâ mağarada yaşıyor
olacaktı,” bile diyor. Şu, kuralları
olan yetişkinlere, bıdı bıdı eden
büyüklere benzemediği için
dedeyi biz de seviyoruz. Ama
dedenin tuhaflıkları bunlarla
bitecek gibi değil. Mesela evinin
içi neredeyse, alet edevattan, tamamlanmayı bekleyen aygıtlardan geçilmiyor. Ama bir de çok
sevimli ve komik hayvanları
var. Papağan Ramazan; kendini
köpek sanıyor! Valla! O yüzden konuşmak yerine havlıyor,
bir köpek gibi. Ve dedenin iki
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kedisi var. Ha, öyle demeyelim, kedilerin dedesi var: Birisi Prenses, birisi
Rüstem. Prenses gerçekten kendini
prenses sanıyor, hatta İran şahının gelip onunla evlenmesini bekliyor. Rüstem ise tam bir azman kedi, huysuz,
sinir bozucu ve dombili. Ama Ali ve
dede onları sevdiği için biz de seviyoruz.
Ali’nin bir de çok sevdiği bir arkadaşı var; Burhan. Burhan daha beş yaşındayken bir kaza geçirmiş, o yüzden
yürüyemiyor. Ama dede, Burhan, Ali
ve Burhan’ın ağabeyi Orhan’ın yardımıyla Burhan’a neredeyse süpersonik
bir tekerlekli sandalye yapıyorlar. Fakat Burhan tekerlekli sandalyesi olmadan da elleri üzerinde yürüyebiliyor.
Üstelik çok ama çok güzel gitar çalıyor.
Gitarının adı da Geveze.
NEDİR BU BAKBOKLAR?
İşte Ali musluktan pişmemiş nohut
büyüklüğünde, yumuşak ama parçalanmayan ve kahverengi cisimler çıktığını görünce, neredeyse altına edecek
kadar korkuyor. Bunlara “Bakboklar”
adını veriyor. Sonra acayip de meraklanıyor. Durum bir tek onların evde
mi böyle, yoksa herkesin evinde mi
diye. Bunu öğrenmesi gerektiğine karar veriyor. Gecenin bir yarısı kendini
dedesinin evine atıyor. Dede acil durumu dinliyor ve torununa yardım etmeye karar veriyor. Çantalarına boyzap,

tepegöz, maymuncuk gibi teknolojik
aletleri koyup, Ramazan’la Rüstem’i de
alıyorlar ve utanmadan arlanmadan
Ali’nin babasının cipini çalıp koyuluyorlar yola. Burhan’a doğru. Ama daha
sokağa çıkar çıkmaz bir tuhaflık sezinliyorlar. İzmir’in bütün sokaklarının
bomboş olduğunu görüyorlar. Kim olsa
korkar, Ali de korkuyor, ama bir kere
dede onu ekip başkanı yapmış, hızlıca
karar alıp uygulaması lazım. Tam da bu
sırada ıssız yolda bir kadın çıkıyor karşılarına. Tuhaf, biraz cadıya benzeyen,
ölüp diriliveren, düdük sesi gibi rahatsız edici sesler çıkaran, yarı meczup bir
kadın bu. El mecbur onu da arabaya alıyorlar. Dede evden aldıkları “Bakbok”
örneklerini Almanya’daki bilim adamı
arkadaşına gönderiyor. Gelen sonuç
tuhaf: Bakboklar’ın içinde dünyada olmayan iki element bulunuyor. İyiden
iyiye kafası karışan ekip uzaktan bir denetim noktası görüyor. Durumun daha
da vahim olduğunu iyice fark ediyorlar. Çünkü denetimi yapanlar, yüzleri
olmayan, yüzlerinin yerinde siyah ışık
bulunan, garip yeşil kıyafetler giyen,
havada yürüyen, ne idüğü belirsiz yaratıklar! Ve ekibin başkanı olarak Ali bu
yaratıkları adlandırıyor: “Yokyüzler”.
HIYARYILDIZ
Yokyüzler ekibimizi durduruyor ve
başlıyorlar sorularına. Bizimkiler de
onlardan aşağı kalmıyor doğrusu, onlar da sorup soruşturuyorlar her
şeyi. Ama bir taraftan da dedenin
tuhaf aygıtlarıyla Yokyüzler’in
konuşmalarını tercüme ediyor,
niyetlerinin ne olduğundan önce
kim olduklarını öğrenmeye çalışıyorlar. İsimlerini de öğreniyorlar tabii: Çokbilmişyeşilyüz,
Hıyaryıldız, Bilgeyıldız, Sellatyıldız, Meraklıyıldız, Uzakyıldız,
Korkakyıldız, Cesuryıldız. Neredeyse bütün konuşması, hareketleri ve fikirleri Dede’ye benzeyen
Bilgeyıldız anlatmaya başlıyor:
“...[B]iliyor musunuz, gerçekten
çok önemli bir sorun var. Nedir,
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sorun bizim gezegenimizden kaynaklanmıyor. Sizin gezegeninizden, dünyalılardan kaynaklanıyor. Ve ne yazık ki, andığım sorundan kaynaklanacağını düşündüğümüz felaket her
iki gezegeni de kapsıyor.” Yani durum çok ciddi ve işbirliği
yapılmak zorunda. Ama nasıl? Bu tuhaf yaratıklar kimler?
Güvenilecek birileri mi? Yoksa ortada kocaman bir aldatmaca mı var? İşler Ali’nin algılamasını aşıyor ama Ali en
doğru kararı alıyor: dürüst ve açık olmak.
DEVLET DE YOK, SINIRLAR DA
Uzaylıları kontrol noktasından geçmeye ve Burhan’ı almak üzere yollarına devam etmeye ikna ediyorlar. Burhan’ı
evden alıyor, şehir suyunun geldiği baraja doğru yola çıkıyorlar ve barajdaki suda da sorun olduğunu korkuyla idrak
ediyorlar. İşler bir kez daha karışıyor. Ramazan’la Burhan
helikoptere benzeyen bir araç olan atkopter’e biniyorlar bir
şekilde. Ali kaçırıldıklarını sanıyor, ama işin öyle olmadığı
Burhan’la Ramazan atkopter’den şarkılar söyleyerek ve hatta diğer yaratıklara da şarkılar söyleterek inince anlıyorlar.
Güvenmekten başka çare kalmıyor. Hatta o kadar güveniyorlar ki yapılan toplantıdan sonra ekibin geri kalanı da
atkopter’e atlayıveriyor. “Barıştan, birbirimizi dinlemekten,
birbirimizi anlamaktan başka şansımız yok. Bu gezene ait
bazı şeylere müdahale ettik. Doğaya müdahale etmek, doğayla ters düşmek, doğayı barbarca tüketmek sizin için düzense, evet düzeninize karıştık,” diye anlatıyor Bilgeyıldız.
Sonra esas amaçlarını açıklıyor: “Sizler seçilmiş insanlarsınız.” Yani gezegeni tanımak için oyuna getirildiklerini anlıyorlar. Ama güzel bir oyun bu. Bakınız nasıl bir diyalog
geçiyor: “Yani bizde devlet yoktur.” “Sınırlar?” “Bizde öyle
bir kelime bile yok. İnsanlar mutlu oldukları coğrafyada ve
kendilerine güven veren insanların arasında yaşarlar.” “Ordunuz?” “Ordunun ne demek olduğu elbette biliyorum, ama
bunu dünyalılardan öğrendik. Sizleri izlerken, incelerken.
Bizde öyle bir kelime yoktur.” “Asker de mi yok?” “Asker denen ve düşünmeden savaşan canlıları da sizde gördük, bizim
askerimiz, ordumuz, silahımız olsaydı kendimizi aşağılanmış
hissederdik. Düşman kelimesi de yoktur dilimizde.”
Ekibimiz böyle bir yolculuğa çıkıyor işte. Üstelik duvarları saydam bir uzay gemisiyle ve kendi gezegenlerine
yaklaştıkça yüzleri belirginleşen, güzelleşen yaratıklarla birlikte… Ve Burhan’ın şarkılarıyla. Tabii biraz da yeni
yeni başlayan aşklarla... Daha da güzeli, Bilgeyıldız’ın nefis
bir sözüyle: “Düşüncelerini saklama, açıkta dursun, onlara
daha yararlı olanlarla değiştirmeye hazır ol.” Siz de hazır
olun. Çünkü ekip henüz Anne’ye kavuşmadı…
Bakboklar – I
Habib Bektaş
Tudem Yayınları
328 sayfa

Kapılar
Korkulara Kapanıyor!
Akal’ın, okula başlayan çocuğun ilk günkü
korkularını işlediği ve bu korkuyla nasıl baş
edebileceğini anlattığı öyküsü, Mustafa Delioğlu’nun
olağanüstü resimleriyle hayat buluyor.
“Okul” öznesinin ardında, yaşamla baş etmenin
yollarını ortaya koyan Akal, aydınlığın ancak bilgiyle
gelebileceğini gizlemiş öyküsünde. Bilinmeyenlerin
getirdiği karanlığı, yaşayarak ve
öğrenerek aydınlatabiliriz.
Kapalı kapılar karanlığı simgelerken, aydınlığa
ulaşmanın yolu, kapıları açmaktan geçiyor...

Kedilerin iç sesi ve
kaybolan okullar

Nilay KAYA

Nesin Yayınevi “Çocuk Cenneti Kitaplığı” serisiyle çocuklar için kaliteli yerli eserler basmaya
devam ediyor. Zeynep Uzunbay Kedi Merdiveni’nde kadim dostlarımız kedileri, Mehmet Güler ise
Okulumu Kaybettim’de daha ikinci günden okula yalnız gitmek isteyen cevval Can’ı anlatıyor.
Nesin Yayınevi, çocuk edebiyatı yayıncılığı konusunda önemli bir boşluğu,
Turgay Fişekçi’nin yönetimindeki “Çocuk Cenneti Kitaplığı” serisiyle doldurmaya devam ediyor. Üstelik bu kitapları
okurken, onlardan elde edilen gelirin
tamamının Nesin Vakfı çocuklarına
gittiğini bilmek de mutluluk verici. İyi
Kitap’ın önceki sayılarında, söz konusu
seriden çıkan son derece keyifli kitaplara yer vermiştik. Bu sefer tanıtacağımız
iki kitap, iki yerli yazara ait. Kedi Merdiveni, aynı zamanda bir şair olan Zeynep
Uzunbay’ın, Okulumu Kaybettim ise
çok sayıda çocuk kitabı bulunan Mehmet Güler’in kaleminden çıkma. Her
ikisi de serinin geneline sirayet etmiş
olan öyküleme konusundaki seçiciliğin
ve özenli grafik tasarımın birer örneği.
Kuşe kâğıdının ve hayal gücünü harekete geçiren sevimli resimlerin cazibesine karşı koymak mümkün mü? Bir
de buna anlatılan öykülerin içtenliği ve
verdiği lezzet eklenince, serinin tüm kitaplarını merak eder hale geliyorsunuz.
KEDİ EVDEN KAÇARSA...
Kedi Merdiveni, başlığından ve kapağından da anlaşılacağı üzere, hem
çocukların hem yetişkinlerin en kadim
dostlarından biri olan kedilerle olan
ilişkimiz üzerine uzun bir öykü. Onları ne kadar sevdiğimiz, ama bazen
tahmin edemediğimiz ihtiyaçlarını göz
ardı ederek biraz bencilce sevdiğimiz

zamanlar hakkında. Bir arkadaşım,
evde yaşayıp giderken birden evden
kaçıp ortadan kaybolan bir kedi için
“Neden uzaklara gitmek isteyebileceği kimsenin aklına gelmiyor?” demişti.
Evcil dostlarımızın ev ortamına alıştıktan sonra sokağın çetin şartlarından
zarar görecekleri endişesine kapılmak
elbette anlaşılır bir şey, ama ya sokaktaki arkadaşlarıyla tanışıp zaman geçirmek, şehir koşullarında az bir ihtimal
dâhilinde olsa da bir parça toprak ve
çimen görmek istiyorlarsa? Zeynep
Uzunbay, öyküsünün başkişisi Umay
ve kedisi Miya aracılığıyla evcil kedilerle olan ilişkimizin bir de bu boyutuna,
son derece eğlenceli fantastik tınılar
ekleyerek dikkat çekiyor. Bu boyut, bizi
kedilerin iç seslerine davet ediyor. “Çocuk Cenneti Kitaplığı” serisinden çıkan
kitapların görsellerinin bilhassa özenli
olduğunu daha önce belirtmiştik, ancak Kedi Merdiveni’ni resimleyen Burcu Yılmaz’ın öyküye eşlik eden çizimlerinin her zaman rastlanamayacak kadar
güzel olduğunu belirtmek gerekiyor.
OKUL YOLU DÜZ GİDER Mİ?
Mehmet Güler’in Okulumu Kaybettim adlı uzun öyküsünün kahramanı
Can ise ilkokulun ilk gününde sınıfa
anneleriyle birlikte girip onlarla aynı
sırada oturmakta direnen arkadaşlarımızın tam tersi bir karakterle bizi okul
yolundaki akıl almaz maceralarına davet ediyor. Can, daha okulun ikinci gününde okula yalnız gitmek isteyerek özgürlüğünü ilan eden bir çocuk. Ne var
ki ilk gün bütün sokakları öğrendiğini
düşünen ve “Okul yolu düz gider / Bir
kınalı kız gider...” adlı şarkıyı ıslıkla çala
çala okuluna giderken “abi”liğine zeval
gelmeyeceğini düşünen Can, beklemediği olaylarla karşılaşıyor. Yaşanılan yer
büyük bir şehir olunca insanın, yetişkinler de dahil olmak üzere, sokaklarda
kaybolması mümkün olabilir. Nitekim

Can birbirine benzeyen okullar nedeniyle yolunu ve okulunu kaybediyor,
ancak karşılaştığı tuhaf durumlar karşısında takındığı tavır öyle dirayetli ve
soğukkanlı ki ona hayran kalmadan
edemiyorsunuz.
KURU ÖĞRETİCİLİK OLMADAN
Her iki kitabın da didaktizmin
kuru öğreticiliğine yaslanmadan öykünün çekiciliğini ön plana çıkarması
dikkate değer bir unsur. Çocukların
okuduğu öyküler hakkında düşünebilmesi, onları anlayıp yorumlayabilmesi
için kitapların sonuna eklenmiş olan
sorular ise bu okuma deneyimine ayrı
bir keyif ve boyut kazandırıyor. Soruların, öykülerin üslubuna yakışır bir
biçimde, okuyucuyu belirli bir mesajı
bulmaya yöneltmekten çok düşündürmek ve empati kurmasını sağlamak
üzerine temellendirilmiş olması başka bir artı. Her iki yazarın ve “Çocuk
Cenneti Kitaplığı” serisinin üretkenliğinin devamı dileğiyle…
Kedi Merdiveni
Zeynep Uzunbay
Resimleyen: Burcu Yılmaz
Nesin Yayınevi
59 sayfa
Okulumu Kaybettim
Mehmet Güler
Resimleyen: Ferit Avcı
Nesin Yayınevi
80 sayfa

Orda bir çöp var uzakta...

Eraslan SAĞLAM

Timaş Yayınları’nın bilimi çocuklar için eğlenceli kılmayı amaçlayan “Eğlenceli Bilgi” serisinden
çıkan Sakın Bana Sakin Ol Deme ile İş Kültür Yayınları’nın “Keşfedin” serisinden çıkan Keşfedin Geri Dönüşüm adlı kitaplar, çevre konusunu eğlenceli bir tarzda ele alıyor.
Bu ay size eğlenerek okuduğum
iki kitaptan söz edeceğim. Bu iki kitap sayesinde hem çocuklarınızla ve
öğrencilerinizle eğlenceli vakit geçirecek, hem de gezegenimizin geleceği ile
ilgili somut adımlar atabileceksiniz.
İlk kitap Sakın Bana Sakin Ol Deme
adını taşıyor. Timaş’ın bilimsel konuları
eğlenceli bir şekilde ve ilginç ayrıntılar
eşliğinde işleyen, bilimi çocuklar için
eğlenceli kılmayı amaçlayan “Eğlenceli
Bilgi” serisinin 90. kitabı. İç kapaktan
öğrendiğimize göre kitabın yazarı Nick
Arnold aynı zamanda yıllardır öyküler
de yazan bir edebiyatçı. Araştırmaları,
bazen buzdağları ile şarkı söylemek,
bazen de kutup ayılarıyla arkadaş olmayı gerektiriyormuş ve yazar bunun
her anından müthiş zevk alıyormuş.
Boş vakitlerini ise pizza yiyerek, bisiklete binerek ve bayat espriler uydurarak
geçiriyormuş.
HEM BİLİMSEL HEM EĞLENCELİ
Mizah ve ironi yüklü yazar biyografisi, konulara yaklaşım biçimiyle ve
bu yaklaşım biçimini aktaran cümle
yapılarıyla kitap boyunca kimliğini
koruyor. Gezegenimizin geleceği ile ilgili “altın” değerindeki bilgileri hiçbir
şekilde didaktizme kaçmadan, ebeveynle birlikte çocuğun da anlayacağı
ve eğleneceği bir dille aktarıyor.
Tony De Saulles’in çizgilerinin mizahi yönden Nick Arnold’dan geri kalır
yanı yok. Zaman zaman bir çizgi roman
okuyormuş hissine kaptırıyor okuru.
Kitap “Büyük Gezegen-Ezme Makinesi” bölümüyle başlıyor. Bu bölüm
bir referans niteliğinde. Yazar “Büyük
Gezegen-Ezme Makinesi”ni dünyadaki
endüstri, tarım ve ulaşımdan oluşan bir
makine olarak betimliyor. Bu alet sayesinde bitkiler, hayvanlar ve hammaddeler; kâğıt, mobilya, sandviç, mısır gevreği, bilgisayar, araba,
otomatik burun karıştırma
makinesi gibi nesnelere dönüşebiliyor.

“Büyük Gezegen-Ezme Makinesi”nin
bu hammaddeleri dönüştürerek bizi
zengin kılmasının ağır bir bedeli var:
hammaddelerin tükenmesi! Kitap
buna direnme yolları ile ilgili somut
önerilerde bulunuyor.
NEYE ÇÖP DENİR?
Tanıtacağım diğer kitap Keşfedin
Geri Dönüşüm. 9-15 yaş grubuna önerilen kitap müthiş bir tasarıma, çok iyi bir
renk düzeni ve baskı kalitesine sahip.
Önemli bir diğer özellik ise kitabın tüm
sağlık kontrollerinden geçmiş olması;
kullanılan boya ile kâğıt Avrupa Birliği
standartlarına uygunmuş. (İlk kez sağlık kontrolünden geçen bir kitap okuyorum ve bir çocuk kitabı olduğunu düşünecek olursak destekliyorum.) Kitap
temelde çöplerimizin yolculuğunu anlatıyor. Northampton Üniversitesi’nden
Dr. Margaret Bates gözetiminde hazırlanan kitap hoş bir çöp tanımıyla başlıyor: “İnsanlar bir şeye sahip olmak istemediklerinde buna çöp derler...”
Hemen ilk sayfada dikkat çekici unsur, “kompost” kavramıyla tanışmamız
oluyor. Kompost sayesinde çöplerimizin nasıl organik gübre haline dönüştüğünü görmüş oluyoruz. (Gerçi, Buğday
Derneği ve %100 Ekolojik Pazar biz
erişkinler için kompostun kullanımını
defalarca anlattı. Belki bir de çocuklarımızdan duyarsak ikna oluruz! )
Bir diğer bölüm olan “Tonlarca
Çöp”, çöpçülerin hayatımızdaki önemine dikkat çekerek başlatıyor çöplerin
yolculuğunu. Olağanüstü illüstrasyonlarla

bunun nasıl devasa bir endüstri, nasıl
bir emek ve çaba gerektirdiğini görüyoruz bu yolculukta. “Çöp Gerçekleri”
bölümü ise insanın dehşete kapılmasına neden oluyor. İşte size bir örnek:
“İnsanların çoğu yalnızca yedi hafta
içinde ağırlıkları kadar çöp üretmektedirler.”
Son olarak kitabın tasarımına ilişkin birkaç söz söylemek isterim. 13
sayfa gibi kısıtlı bir hacme sahip olduğu düşünüldüğünde, kitap hacminin
çok üstünde bir içeriği barındırıyor.
Kitapta toplam 60 kadar pencere var.
Bu pencereler sayesinde kitabı adeta
oyun oynar gibi okuyorsunuz. İlk bakışta bir kısmına eriştiğiniz bilginin
devamı ve can alıcı kısmı, açacağınız
karton pencerenin altında gizli çünkü.
Sakın Bana Sakin Ol Deme ve
Keşfedin-Geri Dönüşüm, iklim krizine kurban ettiğimiz ve koca bir çöp
yığını haline getirdiğimiz bu ihtiyar
gezegene biraz soluk aldırabilmek için
çocuklarımızla gülümseyerek göz gezdirebileceğimiz iki kitap.
Keşfedin - Geri Dönüşüm
Alex Frith
Resimleyen: Peter Allen
Çeviren: Cumhur Öztürk
İş Kültür Yayınları
13 sayfa
Sakın Bana Sakin Ol Deme
Nick Arnold
Resimleyen: Tony De Saulles
Çeviren: Derya Metin
Timaş Yayınları
141 sayfa

Doğadostu bir nesil…

Simla SUNAY

Beyaz Balina’nın bastığı on kitaplık “Doğadostu Kardeşler” dizisinde, üç doğadostu kardeşin farklı
kıta ve ülkelerde soyu tükenmekte olan hayvanları korumak amacıyla girdiği maceralar doğa adına
umut veriyor, duyarlılık kazandırıyor.
“Doğadostu” yerine “çevreci” dersek ne olur? Hiç kuşkusuz “çevreci”
sözcüğü daha kısıtlı bir anlam alanını
ifade ediyor. Çevreci nesiller yetiştirmek de bu nedenle yetersiz bir eylem.
“Çevre” sözcüğü Türkçede doğayı
anlatmıyor. Çevre, etrafımızda olan
biteni kapsayan çok anlamlı bir kelime olsa da, ben de tıpkı anlatacağım
kitapların çevirmeni gibi, “doğadostu”
sıfatını tercih ediyorum ve de “çevremizde” doğadostu insanların artması
dileğiyle yazıma başlıyorum.
Son yıllarda doğa sorunlarına değinen çocuk kitaplarının sayısı arttı,
ancak bu kitapların çoğu doğayı bir
macera malzemesi olarak kullanıyor ve amaçladıkları halde sorunlara
gerçekçi yaklaşamıyor. Beyaz Balina
Yayınları’nca basılan on kitaplık “Doğadostu Kardeşler” dizisi, gezegenimizde türü yok olan canlıları ele alırken gerçek bilgilerden yararlanıyor.
DAĞ GELİNCİĞİ WİFİ
Birinci kitap Pandalar Tehlikede’de
üç doğadostu kardeş Kleris, Tomas
ve Jülyen ile tanışıyoruz. Üç kardeş,
Dünya’nın (D’yi her zaman büyük yazmalı ki değerini bilelim) doğa koruma alanlarında uzman olarak çalışan
amcaları Mark’ın yaz tatili için onları
davet etmesi üzerine, Çin’deki Wolong
Panda Merkezi’ne gidiyor. (Böyle bir
merkez sahiden var; kitabı bitirdikten
sonra internetten araştırıp daha fazla
bilgi edinebilirsiniz.) Doğa koruma uzmanlarının çalışma alanları ve çalışma
şartları gerçekten çok ilgi çekici. Fransız
kardeşler Kleris, Tomas ve Jülyen Çin’e
yalnız gitmiyorlar, yanlarında dağ gelinciği Wifi de var. Wifi maceralarında onlara eşlik ve yardım ediyor. Kedi köpek
değil de bir dağ gelinciği ile yaşamak,
Dünya’yı dolaşmak çok özel olsa gerek.
Doğa uzmanları, sayıları gittikçe
azalan ve yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya kalan pandalara verici takarak
hareketlerini inceliyor. Kaçak avcılar
nadir postları için pandaların peşinde
olduğundan, ciddi bir güvenlik sorunu

var. Kitapta bazı insanların pandaları
kurtarmak için neleri göze aldığını,
bazı insanların da onları nasıl yok ettiğini okumak okuru çok etkiliyor. Ne
yazık ki o hiç sevmediğimiz iyi-kötü
savaşı doğayı koruma mücadelesinde
de karşımıza çıkıyor. Ama ülkemizden
de çok iyi biliyoruz ki doğayı katledenler hep “iyi görünen kötüler” oluyor.
Kaplumbağalar Tehlike Altında,
Tutsak Yunus, Akbabanın Uçuşu, Bonobolara Yardım, Kurtlara Dikkat,
Filleri Koruyalım, Dünya Nefes Alsın,
Buzullar Eriyor adlı kitaplar ile serinin
onuncu ve son kitabı Lemur Sığınağı,
Kleris, Tomas ve Jülyen kardeşler ile
dağ gelinciği Wifi’nin ne kadar “doğadostu” olduğunun birer kanıtı.
LEMURLARIN SOYU TÜKENİYOR!
Serinin son kitabı olan Lemur
Sığınağı’nda, bir maymun türü olan
lemur ile ilk kez karşılaştım. Madagaskar Adası’ndaki ormanlarda yaşayan
bu nadir minik hayvanların soyu tükenmek üzere. Sebebi de tarla açmak
için yakılan ormanlar, yanlış tarım, cahillik. “Doğadostu Kardeşler” dizisini
diğer didaktik doğa kitaplarından ayıran şey, doğaya zarar veren unsurların
yerel sorunların irdelenerek anlamaya
çalışılması. Sorunun nedeni tam olarak anlaşıldığında, çözüme de doğal
olarak ulaşılıyor. Köylüler aslında “anız
yakmak” olarak geçen orman yakma
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işlemini yapmaya mecbur kalıyor. Her
sefer yeni bir toprağı ekerek daha çok
verim alacaklarını düşünüyorlar. Kimyasal gübreler hem çok pahalı hem de
zararlı. Oysa organik tarımda uygulanan gübreleme yöntemleri yerli halkı
besleyeceği gibi lemurların hayatını da
kurtaracak. Bu çözüme ulaşmalarında babası bir şifacı olan Madagaskarlı
Fanoharana da doğadostu kardeşlere
yardım ediyor.
Doğrusu, bu seriyi okuyunca Kleris,
Tomas ve Jülyen kardeşlerin Türkiye’ye
de gelmesini arzuladım. Ne çok doğa
sorunu var ülkemizde. Öyle ya; yumurtaları kumsalda zarar gören caretta
caretta’lar, mağaralar baraj suları altında kalacağı için yok olma tehlikesi
içindeki çeşitli yarasa türleri, her gün
sayıları azalan arılar, göç yolları bozulan kuşlar, kuruyan göller, yok edilen
nehirler, zararı her gün biraz daha görülen Karadeniz Sahil Yolu, plansızca
yerleştirilen hidroelektrik santralleri,
Yalova gibi tarıma ve ormana elverişli
arazileri olan bir ile yapılması düşünülen nükleer çöp tesisleri, İstanbul’un
kalan tek doğal güzelliği olan kuzey kısmına yapılacak 3. Köprü ve otobanlar…
Serinin yazarı Jean-Marie Defossez’e
Türkiye’den iyi ilham kaynağı çıkacağına inanıyorum. Biz doğadostu nesiller
büyütene dek umarım geç kalmış olmayız. En azından çocuk edebiyatı geç
kalmıyor.
Lemur Sığınağı
Jean-Marie Defossez
Resimleyen: Fabien Mense
Çeviren: Nükhet İzet
Beyaz Balina Yayınları
96 sayfa
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Geçmişten günümüze…

Şebnem AKALIN

Mandolin Yayınları’ndan çıkan Antik Yunan Tapınakları ve Camiler adlı kitaplar, çocukları bir
yandan mimariyle tanıştırırken, bir yandan da inanç kavramı ve mimari arasındaki bağlantılarla
çok yönlü düşünmeye davet ediyor, üstelik tarihsel bilgiler de veriyor.
Televizyonda severek izlediğim
programların başında, Antik çağları
tanıtan belgeseller gelir. Örneğin Mısır
ve Maya piramitlerinin yapım süreçlerini ele alan belgeseller, bu görkemli
anıtların yapıldıkları döneme göre olağanüstü sayılabilecek tekniklerle nasıl
inşa edildiklerini anlatır. Yapılacakları
konumun belirlenmesi ve boyutlarının
planlanması aşamasında, gökyüzündeki yıldızlara, gezegenlere göre hesaplamalar yapıldığını; binlerce insanın en
basit aletlerle tonlarca taşı yonttuğunu;
bunların insan gücü ile taşındığını ve
metrelerce yükseğe kaldırılarak üst üste
nasıl yerleştirildiklerini sanırım birçoğumuz bu programlardan öğrendik.
Mandolin Yayınları’ndan çıkan
Antik Yunan Tapınakları ve Camiler
isimli kitaplar da aynı televizyonlardaki belgeseller gibi, eski anıtların neden
ve nasıl yapıldıklarını anlatıyor. Her
detayın en ince ayrıntısına kadar ele
alındığı çizimler sayesinde, kitapların
filmlerin görsel zenginliğini hiç aratmadığını hemen baştan belirtmek isterim. Kitaplar tam bir ekip çalışmasının ürünü: Serinin yaratıcısı bir çizer,
tasarımcı ve yazar olan David Salariya,
yazarları ise Tarih eğitimi görmüş ve
çocuk kitapları alanında uzmanlaşmış
olan John Malam ve Fiona Macdonald.
Resimler, tarihi yapıları yeniden canlandırma (rekonstrüksiyon) konusunda bir uzman olan Mark Bergin tarafından çizilmiş. Yorum ve tavsiyelerde
bulunan danışmanlar da kitaplardaki
bilgilerin en doğru şekilde aktarılması
için nasıl titizlik gösterildiğinin kanıtı.

Sonuç ise çok teknik sayılabilecek iki
konunun, akla gelebilecek her detayının aktarıldığı iki kaynak eser olmuş.
EGE’NİN TAPINAKLARI
Antik Yunan Tapınakları kitabı, yaklaşık 2500 yıl önce Ege Denizi çevresinde
gelişen bu uygarlığın önemli kentlerini,
yaşam biçimini kısaca tanıttıktan sonra,
tapınakların nasıl planlanıp inşa edildiğini ve nasıl kullanıldığını anlatıyor. İlk
aşama taş ocaklarında büyük blokların
kesilmesi ve insan gücü ile taşınması.
Tapınak mimarisinin tüm detaylarını,
bir tepe üzerine yapılan bu binaların
uzaktan bakıldığında kusursuz bir şekilde görülebilmesi için başvurulan yapım
kurnazlıklarını, taş ve heykel ustalarının
çalışma yöntemlerini öğrendiğimiz gibi;
heykelleri yapılan tanrı ve tanrıçaları,
düzenlenen tören ve festivalleri, gelecekten haber veren kâhinleri de tanıyoruz. Kitap, günümüzde Türkiye, İtalya
ve Yunanistan’da bulunan çeşitli tapınakların ele alındığı bölüm, ardından
tarihçe ve özel terimlerin açıklandığı bir
sözlükle sona eriyor.
TABİİ Kİ MİMAR SİNAN...
Camiler kitabının ele aldığı asıl
konu, 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu, Kanuni Sultan Süleyman ve Mimar Sinan. Kitaba Hz. Muhammed’in
yaşam öyküsü ve İslamiyet’in doğuşu
anlatılarak başlanmış. İslam inancının
temel şartlarına, cami mimarisinin zaman içinde ve yapıldığı yörenin inşa
geleneklerine göre nasıl bir gelişim gösterdiğine kısaca değiniliyor.
Kitapta, dünyanın dört bir yanındaki camiler arasında en mükemmellerinin, 16. yüzyılda İstanbul’da
yapıldığının kabul edildiği belirtiliyor. Devasa kubbeleri, uzun ve
zarif minareleri, içlerini süsleyen
olağanüstü çinileri ile günümüzde
bile hayranlık uyandıran bu eserler,
tarihsel bağlamları içinde tanıtılmış.
Mimar Sinan’ın saray baş mimarı
olarak görevlendirilmesinin ardından, padişah için bir camiyi nasıl

planladığı anlatılırken; binanın yapısal
özellikleri, mihrap ve minber gibi özel
bölümlerinin anlamı, ahşap oymaların, çini kaplamaların, pencere vitraylarının, yere serilen halı ve kilimlerin
yapılışları da ayrıntıları ile aktarılıyor.
Caminin çevresindeki okul, hastane,
aşevi, misafirhane gibi hayır kurumları
tanıtılırken, dönemin yaşam koşullarına da yer verilmiş.
Kitaptaki resimler çizilirken 16.
yüzyılda saray nakkaşlarının minyatürlerinden ve İstanbul’a gelen yabancı
ressamların gravürlerinden yararlanıldığı için, anlatılan dönemin en doğru
şekilde betimlendiğini de vurgulamak
gerek. Sona eklenen sözlüğün oldukça faydalı olması bir yana, kitaptaki
önemli tarihlere yer veren sıralamada
Miladi yılların Hicri karşılıklarının
da verilmesi ve bu takvimlerin özelliklerinin anlatılmış olması da hoş bir
detay. Kitapların yalnızca çocukların
değil, bu konulara meraklı her yaştaki
okurun ilgisini çekeceğine şüphe yok.
Antik Yunan Tapınakları
John Malam
Resimleyen: Mark Bergin
Çeviren: Senem Yapıcı ve
Soner Yapıcı
Mandolin Yayınları
44 sayfa
Camiler
Fiona Macdonald
Resimleyen: Mark Bergin
Çeviren: Senem Yapıcı ve
Soner Yapıcı
Mandolin Yayınları
48 sayfa

Kardeş gibisi yok…

Elif TÜRKÖLMEZ

Guardian Çocuk Edebiyatı Ödüllü Jeny Valentine’n yazdığı, Joe Berger’in İngiliz estetiğini koruyarak
resimlediği İgi ve Ben, bir kardeşe sahip olmanın önemini anlatıyor. Serinin kitapları özellikle okul
öncesi çocuklarına “uykudan önce” okunacak kitaplar kategorisinde çok tavsiye ediliyor.
Zamanımızda pek
çok şeyle birlikte kardeşlik de halesini kaybetti sanki. “Demode”
sayılmaya başlandı,
tıpkı vefa, dostluk ve
iyilik gibi... “Tek çocuk” zamanın ruhuna
uygundu, zaten anne
babalarda ikinci çocuğu yapacak sevgi ya da inanç da
yoktu. Oysa kardeşlik
neredeyse büyülü bir şeydir. Bir insanı sebepsiz
sevmenin en görünür halidir. Kardeş, insana paylaşmayı, birinin üstüne titremeyi, özen ve ilgi göstermeyi öğretir.
Kardeşlik ilişkisi çok güçlüdür, hatta
kelimesi bile... Aynı anne babadan olmasanız bile birine kardeşim dediniz
mi, “canım” demiş olursunuz.
İgi ve Ben, Flo ve İgi adlı iki kız
kardeşin çoğunlukla ev içinde geçen
ve kardeşi olan hiç kimseye yabancı gelmeyecek yaramazlık öykülerini
anlatıyor. İgi, gerçek adıyla Sam, bir
sabah kalkıyor ve isminin bundan
böyle “İgi” olduğunu söylüyor. Abla
Flo ile anne babası bu yeniliğe hiç ses
çıkarmıyor. Çünkü İgi özel bir çocuk,
üstelik tam da böyle ilginçlikler yapacak yaşta. Aile bunun Sam’in dikkatleri üzerine çekmek için oynadığı bir
oyun olduğunu düşünüp, “Peki,” diyor
ve Sam artık İgi oluyor.
YARAMAZ ÇOCUK İGİ
İgi’nin ilginçlikleri bununla bitmiyor. Mesela bir gün saçlarını kesiyor.
Öbür gün oyuncak ayısını ameliyat
etmek için karnını deşiyor. Bir başka
gün, gidecekleri yere vardıkları halde
arabadan inmiyor ya da oyunlarda
hile yapıyor. Ama ablası ve anne babası ona karşı hoşgörülü. İgi de bunun
tadını çıkarıyor. Yaramazlıklarına karşılık olarak nasihat ya da kötü muamele değil de “soğukkanlılık” gören

İgi, yaramazlıklarından kolayca vazgeçiyor. Örneğin adının bundan böyle
Sam değil de İgi olduğunu söylediğinde ailesi hiç üstüne gitmiyor; saçlarını
kesince, mızıkçılık yapınca ya da oyun
oynamak istemeyince de nedenini öğrenmeye çalışıyor. Kesinlikle iyi ve geçerli bir yöntem. Kitap pedagoji konusunda akıl verme niyetinde değil, ama
insan yine de bir şeyler öğreniyor.
Kitabın yazarı Jenny Valentine
İngiltere’de çok sevilen bir çocuk kitabı yazarı. Guardian’ın Çocuk Edebiyatı Ödülü’nü kazanmış başarılı bir genç
yazar. “İgi ve Ben” serisi İngiltere’de
özellikle okul öncesi çocuklarına “uykudan önce” okunacak kitaplar kategorisinde çok tavsiye ediliyor. Zaten
yedi yaş altı çocukların İgi ile empati
kurmaması imkânsız. Çünkü İgi görev
ve sorumluluklar, kurallar ya da genel
geçer davranış biçimlerinden bihaber.
Tam da bunlara itiraz etme yaşında. O
yüzden ablası ile anne babasının ona
sürekli olarak bir şeyler hatırlatması,
işin doğrusunu göstermesi gerekiyor.
Bu anlamda çocukların İgi ile birlikte
öğrenmesi kaçınılmaz.
“YAPMA, ETME” DEMEDEN
Kitaptaki önemli ayrıntılardan biri
de anne ve babanın ya da Abla Flo’nun
İgi’ye hiçbir zaman “yapma, etme” dememesi. Onlar küçük İgi’nin her şeyi
deneye yanıla öğrenmesini istiyor.
Çünkü böylesi daha akılda kalıcı, daha
eğitici. İgi saçlarını yamuk bir şekilde
kesip karşılarına çıkınca, anne babası
kızmak yerine, kendilerinin de küçükken aynı hatayı yaptığını anlatıyor,
hatta o sırada çekilmiş fotoğraflarını
gösteriyor.
İnsanın İgi’nin öykülerini okurken
“Bunu ben de yapmıştım,” demesi işten değil. Ben de kesmiştim saçımı,
hatta ablamla birlikte kötü kesilmiş
yerleri suluboya sürerek kapatmaya
çalışmıştık. Tabii ki annemin dikkatinden kaçamamıştım, ama hatırladıkça hâlâ güldüğümüz bir hikâyedir.
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Bebeğime elbise dikmek için perdeyi
kestiğimi hatırlıyorum sonra. Ve annemin hiç kızmadığını... Bana sadece
yaptığımın yanlış olduğunu söyleyip
kendi hikâyesini anlatmıştı. O da babasının düğüne giderken giymek için
aldığı ipek gömleğin kolunu kesmiş.
Yani olur böyle şeyler. İgi’ye de oluyor.
İgi ve tüm çocuklar aslında böyle böyle öğreniyor.
Tudem Yayınları’ndan çıkan kitabın çevirisini Tuna Alemdar yapmış. Dili de çevirisi de gayet özenli.
Çocukların bu yaşlarda
öğreneceği herhangi bir
dil yanlışı maalesef kalıcı olabiliyor. O yüzden
çeviri kitaplara ayrıca
dikkat etmek gerek.
Çizer Joe Berger’in İngiliz estetiğini koruyarak ortaya çıkardığı desenler de harika.
Karşımızda İngiltere
menşeli ama oldukça evrensel bir
hikâyeler toplamı
duruyor. Üstelik
çok da
eğlenceli!
İgi ve Ben
Jeny Valentine
Resimleyen: Joe Berger
Çeviren: Tuna Alemdar
Tudem Yayınları
144 sayfa

25

Ezik Şövalyeler, Feci Huysuz
Prenses’e karşı

Nazan ÖZCAN

Annesi tarafından fena halde şımartılmış olan geçimsiz mi geçimsiz Feci Huysuz Prenses, “Ezik
Şövalyeler” Matt ve Tom’un “Küçük Ejderhası”na el koyunca, macera da, savaş da, akla hayale
gelmeyecek yol yöntemler de ortaya dökülüyor. Size de okuyup gülmesi kalıyor.
Şimdilerde yeni
bir moda var. Tamam, çocuk sahibi
olmayan korkunç
“yaratık”ların gözüne diken gibi
batan bir moda
bu. Hatta tüyleri
bile diken diken
edebiliyor zaman
zaman.
Şimdi
beni çok ayıplayacaksınız, katran kazanlarına
atıp kaynatmak isteyeceksiniz, bir de
üzerine gulyabaniler salmak isteyeceksiniz, biliyorum. Ama inanın bana
ey büyükler, ben gerçekten çocukları
severim! Yemin ederim, ettim! Bakınız başım ağrımıyor bile! Keyfim hâlâ
yerinde, başıma şimşek de düşmedi!
Demek ki, doğru söylüyorum.
Modaya geleyim: Şimdinin postmodern, şehirli, okumuş, yazmış, paralanmış, güzel siteler içinde evlenmiş “muhteşem ana babaları”nın melek yavrularına birer prens ve prenses
muamelesi yapması; o da yetmezmiş
gibi, herkesin de öyle davranması
için neredeyse psikolojik baskı uygulaması. Tamam, sizin için o çocuklar
birer prens ya da prenses olabilir, ama
neticede çocuk onlar yahu! Tabii işin
tatsız diğer yanı da prens ve prenses
olarak görülen ve öyle davranılan çocukların da buna inanıp sizden onlara tapmanızı istemesi! “Evlatçığım
sen bir çocuksun, çok şekersin, ama
çocukluğunu bil,” dediğinizde, o minik prens ya da prenses bir canavara
dönüşüp kendini yerlere atıp yırtınır,
bağırır, çağırır, şirretliğin dibine vurur, sevimsizleşir! Sadece ve sadece
kendi istediği olsun diye yemediği
herze kalmaz! Yani sonuç itibarıyla,
çocuk çocukluktan çıkar, “feci huysuz
prenses”e dönüşür.

26

Bütün bunları herhalde boşuna
yazmadık! Anna Maxted’in Feci Huysuz Prenses isimli kitabında anlatılan
İsabella tam da böyle bir kız çocuğu.
Annesi tarafından her şeyi yapabilme hakkı verilmiş, şımarık mı şımarık, bencil mi bencil bir küçük kız.
Annesiyle karşı komşularına ziyarete
gittiklerinde bile hemen büyük bir arıza yaratabiliyor. Evin çocukları Matt
ve Tom kendi kendilerine oynarken
onları annelerine gammazlıyor, o da
yetmiyor, çocukların çok sevdikleri
oyuncukları “Küçük Ejderha”yı da alıp
gidiyor. Zavallı Matt ne kadar itiraz
etse de kimseler, hatta Matt ve Tom’un
annesi bile, durumu umursamıyor. Bu
durumda geriye ne kalıyor sizce? Sizce
kısmını tabii ki bilemeyeceğiz, ama biz
Anna Maxted’inkini pek sevdik. Çünkü çok eğlenceliydi.
ŞAHANE BİR KAHRAMAN
Şimdi Tom ve Matt kendilerini
“şövalye” sanıyorlar. Babalarının onlar için yaptığı, folyodan kılıçları var.
Tamam altlarında korsan pantolonları
olabilir ama onlar kendilerine “Ezik
Şövalyeler” diyor. Matt kendini “tarihin en iyi kılıç kullananı”, Tom ise
“dünyanın en iyi kılıç kullananı” sanıyor! Dalga geçmeyin, onlar inanıyor ve o büyülü macera öyle başlıyor
zaten. Ha unutursak ayıp olur tabii;
İsabella tarafından kaçırılan Küçük
Ejderha’nın annesi Bayan Ejderha’nın
gelip çocuklara “Tatlı ejderhamı kurtarmamız lazım,” demesiyle Feci Huysuz Prenses’in Şatosu’na doğru yola
koyuluyorlar. Tabii yanlarına küçük
çay şekeri kardeşleri Bebek’i de alarak.
Tamam, biraz altını ıslatıyor, zaman
zaman ağzına kurbağa kaçıyor, ama
Bebek aynı zamanda çok şahane bir
“kahraman!”
Şövalyelerimiz ve Bebek, Bayan
Ejderha’nın kanatlarında havalanıyor

ve marşmelov’a benzeyen bulutların
tadına bakıyor, sonra Bayan Ejderha
onlara görünmezlik sihri yapıyor ve
Şato’ya giriyorlar. İşte burada işler karışıyor. Çünkü Feci Huysuz Prenses’in
meğerse bir oyuncak ordusu varmış.
Feci Huysuz Prenses hiç mi hiç mutlu
olmuyor bizim ekibi görünce ve oyuncakların saldırısı yetmezmiş gibi, kurbağaları da saldırtıyor ve bizim ufaklıkları, pardon şövalyeleri zindanlara
attırıyor! Gerçekten o
kadar kötü yani! Neyse
ki şövalyeler hazırlıklı gelmişler. Uzaktan
kumanda, iksirler,
yangın söndüren külotlar
derken
bir
şekilde kurtuluyorlar ve Küçük Ejderha’yı da
kurtarıyorlar! Ama
sonda Feci Huysuz
Prenses’in bir itirafı
var ki, bütün prens
ve prenses yetiştiren ana babalar kesinlikle okumalı! Hem okurken, Alex
T. Smith’in güzelim çizimlerini de görmüş ve çok gülmüş olurlar.
Feci Huysuz Prenses
Anna Maxted
Resimleyen: Alex T. Smith
Çeviren: Fügen Yavuz
İş Kültür Yayınları
96 sayfa
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HALİÇ’TEN BULUTLAR
GEÇERKEN

Görkem Yeltan

O kadar çok seviyorum ki göremezsin.
Haliç’in sokaklarında çamaşırlar havada asılı
gibi dururken tanıştılar. Biri beş yaşındaydı ve
büyümeyi bekliyordu, diğeri bir milyon yüz yedi
buçuk yaşındaydı ve hiçbir şey beklemiyordu.
Rojin ve Yeşil Saç üzerlerinden bulutlar geçerken
türlü türlü maceralar yaşadılar. Yalnız değillerdi
üstelik. Kırmızı yanaklı Ejderha, takım elbiseli
yılan Serpen, cırcırböceği Lacigale ve Kraliçe’nin
sırrı Rojin’de saklı. Rojin’inkiyse Haliç’te. İşte bir
ipucu: Haliç’in sokakları yağmur yağdığında deniz
kokusuyla kaplanır.

İllüstrasyon: Sedat Girgin
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Ateş saçan bir iblis, savaş…

Şiirsel TAŞ

Marc Almond, Alevler Arasında adlı yeni kitabında, sıcak savaş dönemini yaşamış ve o travmanın
izlerini hâlâ üzerinde taşıyan insanların ve onların çocuklarının öyküsünü anlatıyor. Yazarın önceki
eseri Garajdaki Giz ile paralel bir okumaya da elverişli olan kitap dokunaklı ve etkileyici.
Pek çok kişi gibi ben de, ölümünün
ardından, Steve Jobs’un 2005 yılında
Stanford Üniversitesi’nin mezuniyet
töreninde yaptığı konuşmayı izledim.
Üniversite mezuniyetine o güne kadar
en fazla o törende kadar yaklaşmış olduğunu söyleyen Jobs üç öykü anlattı.
Kendi yaşamından üç mesel: noktaları
birleştirmekle, sevmek ve kaybetmekle,
ölümle ilgili üç öykü. Başkasının hayatını yaşamakla zaman kaybetmeyin, diyen bir adamın konuşmasıydı izlediğim;
tutkuyla sevdiğiniz, gerçekten yapmak
istediğiniz neyse onu arayın ve bulun,
emin değilseniz bulana dek aramaya
devam edin, diyen birinin konuşması.
Konuşmayı izlediğim gün, David
Almond’ın bir, düzelteyim, iki kitabını okuyordum. Jobs’un sözleriyle
Almond’ın yazar kimliği tuhaf bir biçimde örtüştü zihnimde. Çünkü Almond kesinlikle tutkuyla yazan bir
yazar. Öyle ki, okur olarak bana da bu
tutkuyu hissettirmeyi başarıyor; bir
kitabını okurken, daha önceden okunmuş kitaplarına yeniden göz atıp paralel okuma yapmaya davet ediyor.
ÖLÜMÜN SICAK ALEVLERİ
İngiliz ve Amerikan Edebiyatı alanında öğrenim görmesinin ardından,
kısa çalışma saatleri ve uzun tatilleri nedeniyle öğretmenlik mesleğinin kendisine yazmak için yeterince zaman bırakacağını düşünen Almond, öğretmenliğe başladıktan sonra Hanya’yı Konya’yı
anlamış. Son derece yorucu ama bir o
kadar da büyüleyici ve öğretici bulduğu
bu mesleği beş yıl sürdürdükten sonra
kendini yazma uğraşına adayabilmek
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için işini bırakmış, evini satmış, hayatını değiştirmiş. Yani kitap yazmak için
öğretmen emeklisi olmayı beklemeyip,
öğretmenlikten vazgeçerek edebiyat
alanında emek vermeye başlamış.
Alevler Arasında, sıcak savaş dönemini yaşamış ve o travmanın izlerini
hâlâ üzerinde taşıyan insanların ve onların çocuklarının öyküsü. 1962 Küba
kriziyle doruğa tırmanan gerginlik
döneminde, Newcastle civarında bir
sahil kasabasında yaşayan üç ailenin
yaşamından bir kesit sunan Almond,
ölümün keskin dokunuşunu -ya da sıcak alevlerini- hissettiriyor okura. Ve
bir ateş yutanın harlı nefesini duyuyoruz ensemizde.
YARALI KALPLER
Öyküyü bize Robert (Bobby) Burns
adında bir çocuk anlatıyor. Bobby, bir
gün annesiyle birlikte indikleri şehir
meydanında, ateş yutan McNulty’nin
yaptığı gösteriyi izler, hatta yanaklarından şiş geçirme gösterisinde ona
kısa bir süre istemeye istemeye de olsa
asistanlık yapar. Bobby’nin babasının,
1945’te savaş sonrası Burma’dan gemiyle ülkesine dönerken, McNulty ile
birlikte yolculuk yapmış olduğunu öğreniriz ve Bobby ondan söz edince, babası ateş yutanı hemen hatırlar. Sadece
ateş yutanı değil, savaş sırasında yaşadıkları acıları da. “Benim yaşımdaki
biri için çok da uzak olmayan bu geçmiş,
hepimizi biraz ruh hastası, biraz kederli yaptı, kalplerimizi yaraladı,”diyerek
dile getirir duygularını.
Savaşta fiziksel olmasa da gerçek
yaralar almış iki kişi var bu öyküde. Biri
“En büyük ateş yutanlarda ateş nerde
bitiyor, adam nerde başlıyor, ayırt edemezsiniz,” diyen McNulty. Yani ağzından alevler püskürten adam. Diğeriyse
Bobby’nin, “Ateş yutmaktan ciğerlerini
kaybeden, yaşamını yitiren çok kişi oldu.
Soluğunu dışarı verecekken, içine çekersen,” diyen babası. Sigarasından içine
derin nefesler çeken adam…
Almond, ateş yutanın ağzından çıkan alevleri, varlığını her an hissettiren

savaşla ilgili bir metafor olarak kullanmış. Ateş yutan McNulty karakteri, Almond’ın Garajdaki Giz adlı
kitabında karşılaştığımız, arkeopteriks benzeri doğaüstü bir yaratık olan
Skellig karakterini anımsatıyor. Bu kitapta McNulty’nin çocuklarla (Bobby
ve arkadaşı Ailsa’yla) olan ilişkisi de,
Skellig’in çocuklarla olan ilişkisine
benziyor. Skellig de McNulty de yalnızlığa mahkûm. Her ikisi de toplumun
geneline hilkat garibesi gibi görünen
iki karakter; toplumun genel tavrının
tersine, yargılayıcı olmaktan çok uzak
iki çocuk dışında kimseyle iletişimi olmayan iki meczup. Biri kanatlı bir melek, diğeri ateş saçan bir iblis…
Bu kitapta karşılaştığımız bir başka
çocuk karakter olan Daniel ile Garajdaki Giz kitabının ana karakterlerinden
Mina arasında da çarpıcı benzerlikler
var. Her ikisi de ailelerinin, toplumda genel kabul gören eğitim sistemine
göre değil de kendi yönetimlerine göre
yetiştirmeye çalıştığı çocuklar. Başka
pek çok paralellik var iki kitap arasında: Mina’nın şarkı söyleyen annesine
karşılık Bobby’nin şarkılar mırıldanan
annesi; Michael ile Mina’nın izlediği
baykuş ve karatavuk yavrularına karşılık Ailsa’nın bulduğu geyik yavrusu...
Genç okurlara önerim, bu kez
farklı bir deneyim için kolları sıvamaları ve Almond’ın bu iki kitabıyla paralel bir okumaya girişmeleri. Tutkuyla
yazan her yazar, tutkulu okurları hak
etmez mi sizce de?
Alevler Arasında
Marc Almond
Çeviren: Mine Kazmaoğlu
Günışığı Kitaplığı, 244 sayfa
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Çocuk (da) yazar
Karşı koymak bazen iyidir!..

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Tılsım serisinin 3. kitabı Bulutların Arasında çıktı nihayet. Kitabın hem yazarı hem çizeri olan Kazu
Kibuishi macera dozunu hiç düşürmediği gibi, harika çizimlerle nefis bir dünya yaratmış gene.
Gerçeği andıran bu nefis hayalhanede Emily’yle maceraya dalmaya hazır mısınız?
Okullar da başladı, çok yoruluyorum,
çooook. O yüzden bu
aya biraz daha hafif
bir kitap seçtim. Üç
kitaplık bir seri olan
Tılsım; çizgi roman.
Serinin 3. kitabı Bulutların
Arasında
nihayet çıktı da bu
yazıyı yazmama vesile oldu. Müthiş etkileyici bir macera
romanı, tahmin edebileceğiniz gibi.
Hem de o kadar heyecanlı ki elinizden
bırakamayacaksınız. Ben ilk iki kitabı
önceden okumuştum, üçüncüsü çıkana kadar da neler olacak acaba diye
kıvranıp durdum.
İlk iki kitap olan Taşmuhafızı ile
Taşmuhafızı’nın Laneti’nde neler olup
bittiğini kısaca özetleyeyim. Ana karakterimizin adı Emily. Bir de kardeşi
var, adı Navin. Babaları bir araba kazasında ölünce, anneleriyle birlikte üçü
büyükbabasının eski evine taşınıyorlar. Büyükbabası eskiden bu evde sırra
kadem basmış. Yeni taşındıkları için
temizlik yaparlarken, Emily tavanarasında bir taş buluyor ve taşı kolye gibi
boynuna takıyor. Sonra, gece yatarlarken bodrumdan bir ses geliyor. Sese
bakmaya gittiklerinde, bodrumdan
bir yaratık çıkıyor ve Em’in (ailesi ona
böyle diyor) annesini kaçırıyor. Anneyi kurtarmaya çalışırlarken, Em’in
tılsımı ona direktifler veriyor. Böylece Em ve kardeşi fark etmeden, büyükbabanın kaybolduğunda gittiği ve
yaşamını sürdürdüğü yeri buluyor. Ve
maceraları burada, büyükbabalarının
ölümüyle başlıyor.
Ama kitaplarda sadece tek bir hikâye var sanmayın. Bir de erkek karakterimiz var, başta kafanızı karıştıracak

ama sonra anlayacaksınız neyin nesi
kimin fesi olduğunu. Biraz ipucu vereyim; bu da Elf Kralı denen biraz kötü
bir adamın oğlu. O da babası için tılsımın peşinde, bulamazsa öldürülecek
İşte bu prens de zamanla ortaya çıkacak ve böylece hikâye doruk noktasına
ulaşacak. Siz soluğunuzu tutmuş beklerken, işler sarpa saracak. Ve sonra
üç kitap da bitecek, ama soluklarınızı
bırakamayacaksınız. Eveeeet, çünkü
üçüncü kitap serinin sonu değil.
Biraz da kitabın görsel özelliklerinden bahsedeyim. Kitap çizgi roman
dedim, eskiden alışık olunan türdeki
çizgi romanlar gibi değil. Animasyon
gibi daha çok. İçindeki resimler sahiden çok güzel! Ama işin tuhafı, bütün
resimler gerçekdışı denecek kadar güzel olmasına rağmen, aynı zamanda
çok gerçekçi de. Kitabı okurken sanki
olayın içinde yaşıyorsunuz.
Bir de, çizgi romanları okurken karşılaştığımız bazı zorluklar yok bu kitapta. Bazı çizgi romanlarda olur ya; her
yerden baloncuklar çıkar, kim hangisini dedi hiç anlayamazsın. Ya da
hangi kareden diğerine geçeceğinizi
bilemezsiniz, hepsi üst üstedir. İşte hiç
sorun olmuyor bunlar Tılsım’da. Okuması da anlaması da çok kolay. Hikâye
sözcüklerden çok büyülü bir görsel
dünyayla anlatılıyor çünkü.
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“Ne bu ya, boş
macera kitapları okumaktan bıktım!” diyen arkadaşlar varsa,
bu paragraf sizlere.
Merak etmeyin, aslında bu hikâyenin bize
anlatmaya çalıştığı
başka bir şey var. Yukarıda söyleyecektim,
ama maceranın heyecanı kaçmasın diye
ayrı bir paragrafa sakladım. Eğilin bakayım, diğerleri duymasın. Bu tılsım var ya, aslında bizim
zavallı kahramanımız Em’e sahip olmak istiyor. Yani Em’in iradesini ele geçirmeye çalışıyor. Bu da hem Emily’yi
hem de arkadaşlarını tehdit ediyor. Em
tılsımı her kullandığında, tılsım Em’i
kendine çağırıyor. Em’in de ona karşı
koyması gerekiyor. Karşı koyabiliyor
da, şimdilik tabii. Yaa, karşı koymak da
bazen iyi bir şey olabilir, değil mi saygıdeğer ana baba topluluğu?
Yani, eğer okuldan çok yoruluyorsanız ve kafanızı dinlendirebileceğiniz bir kitap arıyorsanız, bunu seçin.
Heyecanlı yerlerini hızla bitirmek için
birkaç gece uykusuz kalabilirsiniz, gizlice tabii!..
Tılsım – Bulutların Arasında
Kazu Kibuishi
Çeviren: Ayda Akça Akkoç
Desen Yayınları, 208 sayfa
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Ruhlara fısıldayan kız

Yankı ENKİ

Toplam 12 kitaplık “Ucubeler Sirki” serisinde korku edebiyatına manevi bir soluk üfleyen ve kalpleri
olan vampirler yaratan Darren Shan, yeni kitabı Koyasan’da, ölüm ile yaşamın aslında aynı gerçeğin
iki yüzü olduğunu anlatıyor ve okurları korkularıyla yüzleşmeye davet ediyor.
Ölüm ve yaşamın birbirinden siyah
ve beyaz gibi net biçimde ayrılan kavramlar olmadığını, bazen kuşaklardır
okunan edebi klasikler, bazen de Darren Shan’ın Koyasan’ı gibi küçük ama
derin kitaplar anlatır bize. Ölüm başlı
başına bir korku temasıdır edebiyatta.
Ölümle yaşamın iç içe geçtiği öykülerde, taraflardan biri diğerinin alanına
ne kadar çok kayar, kesişim kümesi ne
kadar çok genişlerse, korkumuzun derinliğinin de artması beklenir. Bu kesişimde doğaüstü yaratıkları, hayaletleri, ruhları, mezarlıkları konu edinen
öyküler ve romanlar çoğunlukla korku
edebiyatının sert, gergin yüzünü gösterir bize.
Hâlbuki Koyasan gibi, ölüm ve
yaşam ilişkisinin naif, içten, hakiki
yanını anlatmayı başarabilen metinler çoğaldıkça ve okurlar daha küçük
yaşlarda böyle kitaplarla karşılaştıkça,
yeni bir sayfa açılıyor korku edebiyatı
adına. Bir mezarlık öyküsünü Darren
Shan’ın kaleminden okuyunca, ölümün karşısında yaşam da naifleşiyor,
içtenleşiyor ve hakikileşiyor. Bugüne
kadar hayaleti bol, ruhların cirit attığı, büyücülerin, cadıların hüküm sürdüğü dünyaların öykülerini belki çok
okumuşsunuzdur, ancak Koyasan’da
Darren Shan’ın yapabildiğini başaran
bir yazara belki rastlamamışsınızdır.
RUHLARLA MÜCADELE
Ruhlarla mücadeleye girişilen ve
büyük kısmı mezarlıkta geçen bir kitap okuma niyeti olanların belki de ilk
tercihi olması gereken Koyasan, kitaba
adını veren kahramanımızın korkularıyla yüzleşme öyküsünü anlatıyor.
Koyasan’ın yaşadığı köyde bir dere,
derenin üzerinde bir köprü, köprünün
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öte yanında da bir mezarlık var. Çocuklar gündüzleri köprünün öte tarafında
oyun oynuyor, ama Koyasan köprüye
yaklaşamıyor bile. Bütün arkadaşları
orada oynarken, Koyasan onları uzaktan izlemekle yetiniyor, ta ki küçük kardeşi bir gün mezarlığa doğru koşup geri
gelmeyene kadar.
İşte bu noktada başlıyor Koyasan’ın
korkularıyla yüzleşme öyküsü. Söz konusu köprüye o da bir şekilde adım atacak, bunu başından beri tahmin etmekle kalmıyor, aynı zamanda istiyoruz da.
Ancak köprünün ötesindeki mezarlıkta
onu ve bizi neler bekliyor bilmiyoruz.
Bilinmeyenin korkusu yaş tanımıyor. Ne kadar büyüsek de, görüyoruz ki,
korku dediğimiz duygu çocuk-yetişkin
ayrımı yapmıyor. Şimşek çaktığında
anlık da olsa korkuyoruz hâlâ; karanlıkta tekinsiz düşüncelerle başbaşa kalıyoruz. Bütün korkularımızın yanında
ölüm apayrı bir korku kaynağı. İşte
Darren Shan’ın bahsettiği köprü, belki
de inşa etmekte ne kadar geciktiğimizi
hatırladığımız bir köprü. O yüzden Koyasan, belki genç okurları hedefler gibi
gözükse de, korkularıyla yüzleşmekte,
bilinmeyeni benimsemekte ve hatta kucaklamakta, ölümü ve ölümden sonraki
yaşamı korkularından bağımsız olarak
hayal etmekte geç kaldığını fark edecek
yetişkin okurların da asla unutamayacağı bir kitaba dönüşüyor.

İşte Koyasan köprünün diğer tarafında
bu soruların yanıtını buluyor. Biz de
Koyasan’la birlikte kendi köprülerimizden geçiyor, yanıtını bilmediğimiz ve
hatta dillendirmeye bile çekindiğimiz
soruları kendimize sormaya başlıyoruz.
Koyasan’a yol gösteren ve belli ki
onun geçtiği yoldan daha önce geçmiş
olan İtako, “Korkak insan, korkusunun
onu mahvedeceğini gördüğü halde hiçbir
şey yapmayandır,” diyor. İşte böyle kuruyor köprülerini Koyasan. Kardeşini
mezarlıktaki ruhlara kaptırınca, artık
onun da bir şeyler yapması kaçınılmaz
hale geliyor. Öykü aslında burada başlıyor demiştik. Koyasan ölümle yaşamın
nasıl olup da bir madalyonun iki yüzü
olduğunu, hiçbir şeyin göründüğü gibi
olmadığını ruhlara fısıldayarak gösterirken, yazar Darren Shan da okuru biz
yaşayanların ruhlarına fısıldayan bir
kitapla başbaşa bırakıyor. Hayalet öykülerinin her zaman dehşetli çığlıkların
öyküsünü anlatmak zorunda olmadığını, bazen hayaletlerin, korktuğumuz
varlıkların, bilinmeyenin dilinden konuşmanın da öyküsünü anlatabileceğini, bu küçük kitap kanıtlıyor bize.
Koyasan
Darren Shan
Çeviren: Arif Cem Ünver
Tudem Yayınları
88 sayfa

ÖLÜMÜN TADINI ÇIKARMAK…
Ruhun olmadığı bir beden, bedeni
olmayan ruhlar mümkün olabilir mi?
Yaşam kadar ölümün de tadı çıkarılabilir mi? Ölümün yaşamla aynı şey
olduğu fark edilebilir mi? Bu kesişim
kümesi daha da genişler ve siyah-beyaz ayrımlar ortadan kalkabilir mi?
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Oyna ama kendini kaptırma!
Banu BOZDEMİR
Avusturyalı yazar Ursula Poznanski’nin Erebos adlı kitabı, bilgisayar oyunlarının bilhassa
gençlerin dünyasında giderek daha fazla yer tuttuğu ve bunun çeşitli sakıncalarının gündeme
geldiği günümüzde, oyun ile yaşam arasındaki girift ilişkiye dikkat çekiyor.
ürperse de bu gizemli dünyadan bir
türlü kopamıyor…
Kitabın oyun bölümleri keşif, tanışma, savaşma, mücadele ve hızlı
kurguyla geçtiği için açıkçası ben kendi adıma çok keyif alamadım. Yani
yerleri ve zamanı değişen tekrarlar
bütünü gibi geldi biraz! Nick’in bir cd
içinde ulaştığı oyunda okul arkadaşları
da yer aldığı için hepsini bir de oyun
içindeki karakterleriyle algılamaya çalışıyoruz. Colin kim olabilir ya da Aisha oyundaki hangi kişi? Bu meraka biraz da Nick sayesinde sürükleniyoruz.
Oyun, yani Erobos, hem sürükleyici
hem bağlayıcı, ama bir yerde gerçeğe
ulaşmayı engelleyerek kahredici bir
hal alıyor.
Her daim yeni yazarlarla tanışmanın peşindeyseniz işte size bir fırsat!
Pegasus Yayınları bizi yeni bir yazarla
tanıştırıyor: Ursula Poznanski. 2005
Viyana Çocuk ve Gençlik Kitap Ödülü
sahibi olan Avusturyalı yazarın Erebos
adlı kitabı, oyun dünyasının gerçekliğine uzanıyor, daha doğrusu onun
gündelik yaşamın içine sızan daha derin anlamlarını keşfetmeyi amaçlıyor.
Erebos, Yunan mitolojisinde “karanlık yeraltı dünyası” anlamına geliyor. Yani insanların ölünce gittikleri
yer demek. Kitap da adını bu karanlık
dünyadan esinlenilerek hazırlanan bir
bilgisayar oyunundan alıyor. İki bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde, gençlerin okula gidip gevezelik
ettikleri, aşk derdine düştükleri ergen
dünyası anlatılıyor. Herkesin bir sırlar
evreninin kapısını aralarcasına içine girdiği oyun dünyası ise daha çok
güç savaşlarına odaklanıyor. Ama gerçek dünyaya fazlasıyla sızıntı veriyor.
Kahramanımız Nick adında bir ergen.
Oyuna kendisini o kadar kaptırıyor ki
ödevlerini bir kenara itiyor, birisinin
kendisini gözlediği duygusuna kapılıp

GÜÇ SAVAŞLARI
Oyunun karakterleri vampirlerden oluşuyor. Yani istediğiniz vampiri seçip oyunu oynayabiliyorsunuz.
Tabii kitapta daha genişletilmiş bir
karakterler bütünü ve mekân algısı
var! Bir de sanki gerçek bir insanla
konuşuyormuşçasına bir gerçeklik.
Ama ilk konuşulan kişinin bir ölü
olması, nasıl bir oyuna adım atıldığının da göstergesi… Oyunda ölüm de
yaşam da doğal. Ama tehlike gerçek
hayata bulaşınca, orada problem başlıyor. Nick oyunun gizeminden sıyrılıyor ve gerçeklerin peşine düşüyor.
Erebos gerçek hayatla oyunu birbirine
bağlayan ve bunu nasıl yaptığını “sır”
olarak tutan kitap. Yani daha doğrusu
bunu öğrenmek için kitabı okumanız
gerek! Kitabın kalınlığına aldanmayın, zira akıcı bir uslubu var. Okurken
Erebos’un oyun dünyasından çok hoşlanmadığımı söylemiştim, o yüzden
Nick ve arkadaşlarını etkisi altına alan
bölümlere bir an önce ulaşmak için
daha hızlı okuduğumu itiraf etmeliyim… Sonlara doğru oyunun etkisi
azalıyor ve kahramanımızın Erebos’un
hayatlarına sızan etkisini araştırması
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kitabın hâkim teması oluyor ve sonuçta, “çıkarlar dünyasının” bir kez daha
devrede olduğunu görüyoruz…
OYUN MU GERÇEK Mİ
Kitapta gerilim, macera ve fantastik tatlar var. Bunların mutlaka birisinin peşine düşeceksiniz! Erebos’u
oyunlar dünyasına meraklı bir kadın
yazarın kaleme almış olması da ilginç tabii. Genelde erkekler bilgisayar
oyunlarına daha fazla meraklı olduğundan, böyle bir kitabı bir erkeğin
yazdığını düşünmek daha kolay geliyor insana.
Bilgisayar oyunlarının bilhassa
gençlerin dünyasında giderek daha fazla yer tuttuğu ve bunun çeşitli sakıncalarının gündeme geldiği günümüzde,
kitap bu oyunları sadece oyun olarak
algılamamamız gerektiğini, onlardan
hayatımızı etkileyecek derecede etkileniyor olabileceğimizi hatırlatıyor. Düşünsenize, uykunuzu alamamış, kafanız
darmadağınık bir halde güne başladığınızı ve gerçek yaşamdaki sorunlardan
çok bilgisayardaki oyuna kafayı taktığınızı. Tam bir felaket! O yüzden oyun
dünyasının tüm gizemine karşın, bizi
bekleyen tehlikeleri sıralıyor Poznanski. Kısaca mesajı şu oluyor: Oyna ama
kendini kaptırma!
Erebos
Ursula Poznanski
Çeviren: İlhan Yabantaş
Pegasus Yayınları
480 sayfa
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Hayal bu,
yerinde durur mu?

Kutlukhan KUTLU

Doğan Egmont’tan çıkan iki çizgi roman, Alis Harikalar Diyarı’nda ve Pers Prensi hem büyüklere
hem çocuklara hitap ediyor. İlk kitap Lewis Caroll ile Tim Burton’ın fantastik dünyasını
birleştirirken, diğeri Binbir Gece Masalları ve Sinbad’ın Serüvenleri gibi mistik anlatılara yaslanıyor.

Daha önce popüler hayal dünyaları
hiç bu kadar gezgin, bu kadar faal olmuş muydu acaba? Gerçi haklarını yemeyelim; insanların hayalgücünü ateşleyen öyküler tek bir mecraya demir
atmak yerine, kitaptan tiyatro sahnesine, oradan sinema perdesine sıçramaya düşkün olmuştur öteden beri...
Gelgelelim son zamanlarda bu trafiğin
epeyce artmış olduğu da kesin: Sevilen kahramanlar ve yaşadıkları hayali
dünyalar, oyuncaklardan kitaplara,
çizgi dizilerden bilgisayar oyunlarına,
romanlardan filmlere büyük bir hızla
dolaşıp duruyor. Özellikle de fantastik
öyküler söz konusu olduğunda.
Doğan Egmont’un çıkardığı iki çizgi
roman, Alis Harikalar Diyarında ve Pers
Prensi: Zamanın Kumları, bu dolaşımın
iki farklı örneğini oluşturuyor. Aslında
bu çizgi romanların ikisi de birer film
uyarlaması, ama ikisinin dünyasıyla da
ilk olarak söz konusu filmlerde tanışmadık. Alis Harikalar Diyarında elbette ki bundan çok uzun zaman önce bir
romanın sayfalarında başlamıştı yolculuğuna; Pers Prensi ise kişisel bilgisayarların yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı
90’ların eşiğinde yapılmış bir bilgisayar
oyununun kahramanı olarak.
AYNANIN İÇİNDEN
Bu ikisinden Alis Harikalar
Diyarında’nın yeri tabii ki ayrı. Ne de
olsa Lewis Carroll’ın eseri gelmiş geçmiş en önemli çocuk kitaplarından biri;
adını aldığı hayal alemiyse yazımından
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bir buçuk asır sonra bile hâlâ en çok
sevilen, adı en çok anılan fantastik diyarlar arasında bulunuyor. Dolayısıyla
o zamandan bu zamana Alis Harikalar
Diyarında’nın başka kitaplara ilham
kaynağı olmasının yanı sıra, beyazperdeden tiyatro sahnelerine, televizyon
ekranına ve bilgisayar oyunlarına birçok mecrayı defalarca ziyaret etmiş olması da şaşırtıcı değil. Bu uyarlama kalabalığının içinde hikâyenin son uyarlamasının belki de en ilgi çekici yanı,
Lewis Carroll’ın tuhaflıklarla dolu hayal dünyasını, “tuhaf vizyonu” ile nam
salmış bir başka yaratıcının, yani yönetmen Tim Burton’ın penceresinden
görmekti. Alis’in maceralarını anlatan
iki Carroll romanının (Alis Harikalar
Diyarında ile onun devamı niteliğindeki Aynanın İçinden’in) karakterlerini
bir araya getiren bu film, hakikaten de
Burton’ın yarı sıcak, yarı karanlık görüntüleriyle alışılmışın dışında bir Harikalar Diyarı çıkardı karşımıza.
ALİS BÜYÜDÜ MÜ?
Alessandro Ferrari’nin yazdığı, Massimiliano Narciso ve Marieke
Ferrari’nin resimlediği çizgi roman ise
Burton’ın filminde anlatılan öykünün
sadık bir uyarlaması. Gelgelelim her
ikisi de aslında orijinal Alis Harikalar
Diyarında’nın, yani Carroll’ın bu adı
taşıyan ilk kitabının düz bir uyarlaması değil. En büyük değişiklik, burada
Alis’in romanlardan bildiğimiz o küçük
kız değil, on dokuz yaşına gelmiş genç

bir kadın olması. Çocukluğuyla
birlikte o olağanüstü serüvenlerin
anıları da geride kalmış, gerçek hayatın tatsız kuralları küçüklüğünün
masal dünyasını puslandırmaya
başlamış gibi görünüyor: Harikalar
Diyarı’nı ve “Ayna’nın Ötesi”ni sadece rüyâlarından tanıyor artık, oraya
yaptığı yolculukların da gerçek değil düş olduğunu sanıyor. Ancak
tam da hiç evlenmek istemediği bir
genç adamdan evlenme teklifi aldığı
sırada gözüne rüyâlarından hatırladığı,
o garip, yelekli tavşanın ilişmesiyle, “damat adayı”nı oracıkta bırakıyor... Ve bir
kez daha her tür tuhaflığın mümkün
olduğu o masal dünyasında buluyor
kendini. Ancak Harikalar Diyarı’nın
varlıklarına tekrar yardım edebilmek
için öncelikle biraz daha “eski Alis” gibi
düşünmesi, yeniden imkânsız şeylere
inanabilecek hale gelmesi gerekiyor.
MİSTİK MEKÂNLAR
Tıpkı uyarlandığı film gibi bu çizgi roman da Alis’in serüvenlerini bire
bir tekrar üretmekten ziyade onlara
yetişkinliğin eşiğinde birinin gözünden bakıyor, çocuk zihninin düşler
aracılığıyla insanı özgürleştiren tarafına odaklanıyor. Ayrıca Çılgın
Şapkacı, Cheshire Kedisi, Tweedledee ile Tweedledum, tırtıl Absolem
ve Kırmızı Kraliçe gibi karakterleri,
Tim Burton’ın filmini çağrıştıran,
ama tamamen taklit etmeyen resimlerle yeniden yaratıyor (Bu noktada,
Burton’ın kariyerine Disney’de çizer
olarak başladığını, o yüzden de çizimlerinin bu uyarlamada önemli bir
esin kaynağı olarak kullanılmasının
normal olduğunu söylemeli). Öykünün kendisi dışında, kitabın sonunda,
çizgi romanın yapılış öyküsünü anlatan ilgi çekici eskizler de bulunuyor.
Pers Prensi’ne gelince... Elbette ki
Lewis Carroll’ın ünlü kahramanının
uzun geçmişine sahip değil, ne de olsa
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bilgisayar oyunları gibi son derece genç bir mecrada doğmuş
bir karakter. Öte yandan, kökleri epey eskiye uzanan ilham
kaynakları var: Binbir Gece Masalları ve Sinbad’ın Serüvenleri
gibi Ortadoğu hikâyelerinin mistik mekânlarla, fantastik yaratıklarla, imkânsızı mümkün kılan cisimlerle ve unutulmaz
karakterlerle dolu büyüleyici dünyasını mekân tutuyor.
Bugün “Prince of Persia” (Pers Prensi), bilgisayar oyunları âleminin en meşhur serilerinden biri: 1989’da Jordan
Mechner’in yarattığı oyun, şimdiye dek on kadar oyuna gebe
olmuş bir seri doğurdu. Bu serinin, “kötü kalpli veziri durdurup sevdiği kızı kurtarmak” amacıyla yola çıkmış olan kahramanıysa, dövüş ve özellikle de akrobasi becerileri sayesinde,
oyun dünyasının, deyim yerindeyse, başlıca “jönlerinden”
biri haline geldi. Yirmi yıldır ortalıkta böyle bir “aksiyon
yıldızı” dolaşırken de, vaktiyle Sinbad’a epey ilgi göstermiş
Hollywood’un onu görmezden gelmesi beklenemezdi tabii.
Durmak bilmez Prens’i Jake Gyllenhaal’ın oynadığı film,
serinin 2003 tarihli oyunu “The Sands of Time”ın öyküsünden yola çıkarak, eski Pers İmparatorluğu’nda geçen, bol kovalamacalı ve dövüşlü bir hikâye anlatıyordu. Bu çizgi roman
da filmin senaryosunu adım adım takip ediyor: Hikâyenin
kahramanı Dastan, sokaklarda yaşayan küçük bir çocukken, Pers İmparatoru Sharaman tarafından saraya alınıyor
ve İmparator’un oğullarından biri olarak yetiştiriliyor. Ancak yıllar sonra Pers güçleri kutsal şehir Alamut’u aldığında,
İmparator zehirlenerek öldürülünce, şüphe okları Dastan’a
yöneliyor... Bunun üzerine kahramanımız yanında Alamut
prensesi, belinde ise zamanı bir dakika geriye götürebilen sihirli hançerle kaçıyor ve bir taraftan yakalanmamaya, bir taraftan da kendisine düzenlenen komployu çözmeye çalışıyor.
Geçen yıl gösterilen filmin başlıca önceliği bilgisayar
oyununun akrobasi ve sürekli hareket üzerine kurulu heyecanını perdeye aktarmaktı. Elbette sabit karelerle derdini
anlatan bir mecra olduğundan, çizgi romanın bu konuda
önemli bir dezavantajı var... Öte yandan Zamanın Kumları
görselliğiyle serinin özellikle son dönem oyunlarına yakın
bir çizgi izliyor ve Prens’in sihirli dünyasına aşinalık kazanmak için iyi bir fırsat oluşturuyor.
Alis Harikalar Diyarında
Lewis Caroll
Uyarlayan: Alessandro Ferrari
Resimleyen: Massimiliano Narciso
ve Marieke Ferrari
Çeviren: Barış Emre Alkım
Doğan Egmont Yayıncılık
96 sayfa
Pers Prensi: Zamanın Kumları
Kolektif
Çeviren: Barış Emre Alkım
Doğan Egmont Yayıncılık
45 sayfa

30. Tüyap İstanbul Kitap Fuarı
Tudem, Uçanbalık ve
Desen Programı
Tarih

Söyleşi - Etkinlik

2011 Tudem Edebiyat Ödülleri
12 Kasım
Cumartesi “Roman Yazın!” Yarışması Ödül Töreni
Karadeniz Salonu 14:00-15:00

13 Kasım
Pazar
14 Kasım
Pazartesi

“John Boyne İstanbul’da!”
Karadeniz Salonu 12:00-13:00

14 Kasım
Pazartesi

“John Boyne Çocuklarla
Buluşuyor!”
Karadeniz Salonu 12:15-13:15

Şiir Atölyesi
Mavisel Yener ve Aytül Akal
Marmara Salonu 11:00-12:00

15 Kasım
Salı

“Çizgiden Masala”
Çiğdem Gündeş, Saadet Ceylan,
Ayda Kantar
Marmara Salonu 13:30-14:30

16 Kasım
Çarşamba

“Dedektif Bolbel’le Vaka
Çözüyoruz!” Aşkın Güngör
Marmara Salonu 11:00-12:00

17 Kasım
Perşembe

“Ben Deyim 101, Sen de 101
Atasözü” Süleyman Bulut
Marmara Salonu 12:15-13:15

18 Kasım
Cuma

“Karikatür Atölyesi”
Hicabi Demirci
Interexpo Salonu 13:30-14:30

18 Kasım
Cuma

“Filozof Çocuk İstanbul’da!”
Karadeniz Salonu 13:30-14:30

19 Kasım “Oscar Brenifier ile Düşünme Atölyesi”
Cumartesi Karadeniz Salonu 12:00-13:00
19 Kasım
Cumartesi

“Okuduk da Ne Oldu?”
Ayla Çınaroğlu ve Aytül Akal
Kınalıada Salonu 13:15-14:15

20 Kasım
Pazar

“Origami Atölyesi” Nazan Tacer
Kınalıada Salonu 13:15-14:15

2. SALON / 401 Tudem / Desen
3. SALON / 407 B  Uçanbalık

Aydınlıkla karanlığın
mücadelesi

Sema BABANUR

Joseph Delaney’nin “Wardstone Günlükleri” serisi hayranlarına müjde! Serinin beşinci kitabı
Hayaletin Hatası çıktı. Hayaletin Çırağı’yla başlayan maceranın beşinci kitabında,
çırak Tom aydınlıkla karanlığın mücadelesinin tüm varlıkların kalbinde yaşadığını öğreniyor.
“Yedinci oğlun yedinci oğlu”, çeşitli
kültürlerde hep doğaüstü çağrışımları
olan bir tanım olagelmiş bugüne kadar. Bazen kurtadama dönüşme sebebi
olduğu, bazen de geleceği görebilme
gücü verdiği düşünülmüş. “Wardstone Günlükleri” serisinin kahramanı
Tom Ward’un yedinci oğlun yedinci
oğlu olması da İngiliz yazar Joseph
Delaney’nin halkbilimine ve efsanelere dair birikiminden ileri geliyor olsa
gerek. “Wardstone Günlükleri”nde bir
“hayalet”, yani kötülükle ya da -seride
kullanıldığı gibi- “Karanlık” ile mücadelede insanları koruma sorumluluğu
yüklenen bu seçilmiş kahramanlardan
biri olmak için, böyle tuhaf ve nadir
bir soydan gelmek gerekiyor. 14 yaşındaki Tom Ward da son hayalet çırağı
ve annesinin dediği gibi “son umut”.
YENİ BİR USTA
Hayaletin Hatası, Joseph Delaney’nin “Wardstone Günlükleri” serisinin beşinci kitabı. İlk kitap Hayaletin
Çırağı’nın ardından Tudem Yayınları tarafından yayımlanmaya devam
eden “Wardstone Günlükleri”, yazar
Delaney’nin açıklamasına göre onuncu kitapla noktalanacak. Bugünlerde
bir yandan serinin ilk kitabı sinemaya
uyarlanıyor, diğer yandan da Delaney
serinin dokuzuncu kitabını bitirmeye
çalışıyor. On kitaplık seriye ayrıca kitaplaştırılan birkaç yan öykü de eklenecek ve bu kez kahramanımız Tom
Ward’un değil, Alice ve Grimalkin’in
anlatımıyla takip edeceğiz bu doğaüstü seriyi. Bu bağlamda on iki kitap
olarak da düşünebiliriz Delaney’nin
serisini. 2013 başlarında, yani serinin
son romanı yayımlandığında beyazperdede izleyebileceğimiz filmin ismi
de büyük olasılıkla “Yedinci Oğul” olacak. Tüm bu bilgiler “Wardstone Günlükleri” hayranlarının heyecanını daha
da arttırıyor olmalı; hele Delaney’nin
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geçtiğimiz günlerde, serinin internet
sitesinden, son noktayı nasıl koyacağına hâlâ karar vermediğini, kimlerin
kazanıp kimlerin kaybedeceğini belirlemediğini açıklamasıyla okurlar daha
da sabırsızlanmış olmalılar.
Beşinci kitap Hayaletin Hatası’nda
Tom’un hayalet çıraklığı devam ediyor,
ancak bu sefer ustası John Gregory’nin
değil, daha sert ve dayanılması zor bir
hayalet olan Bill Arkwright’ın çıraklığını yapıyor, daha doğrusu yapmak
zorunda kalıyor. Bill özellikle dövüşte
ustalık kazanmasında yol göstermeye
çalışıyor Tom’a. Tom’un peşine düşen su
cadısı Morwena’yı da yakından tanıyor.
ŞEYTANIN KIZI MORWENA
Tom’un Şeytan’ın kızı olan Morwena ile korkunç mücadelesine de
tanık oluyoruz kitap boyunca. Bir tarafta karanlığın, bir tarafta Tom gibi
aydınlığın ve iyiliğin yanında olanlar
var, ama bir de Alice gibi her iki tarafa
da hizmet edebilecek özellikleri olan,
cadı soyundan gelen, ama öğrendiği
cadılık numaralarını iyilik adına kullanabileceğini düşünen, arada kalmış bir
kahramanımız var. Seriyi ilk kitaptan
beri takip eden genç okurlar, Alice’i tanıdıklarını düşünebilirler belki, ancak
onun karanlıkla aydınlık arasındaki
bu gidip gelişlerinin Tom’a ne kadar
zararlı ya da ne kadar faydalı olabileceğini bu romanda görüyoruz. Ayrıca
Alice’le ilgili Şeytan’ın ağzından dökülen cümleler bizi dehşete düşürecek
bir sürprizi ortaya çıkarıyor.
Sadece ruhunda karanlığın ve aydınlığın kesiştiği Alice değil, Tom’un
düşmanı cadı Grimalkin de bizi şaşırtan bir şekilde karşımıza çıkıyor bu
romanda. Onu bir anda Tom ile aynı
saflarda görüyoruz. Hatta Tom’un yeni
ustası Bill Arkwright bile, iyiliğin ve kötülüğün bir aradalığına vurgu yapmak
için eklenmiş bir halka gibi Tom’un

yeni maceralar zincirinde. Bunun örneği olmakla kalmıyor Bill, açık bir şekilde dile de getiriyor kendi durumunu.
“Aydınlık ve Karanlık her birimizin kalbinde devamlı mücadele halindedir,” diyor Tom’un asıl ustası John Gregory’ye.
Tom’un da henüz çırak olduğunu ve
maceradan maceraya koşarken iyi insanlar ile Şeytan’ın etkisi altındaki yaratıkların, örneğin cadıların arasındaki
sınırı çok da net bir şekilde çizemediğini ve bu ayrıma zaman zaman şüpheci
yaklaştığını görmek mümkün.
Sonuçta, usta Gregory hariç bu romandaki çoğu kahraman, aydınlık ve
karanlığın mücadelesini kendi içlerinde bilerek ya da bilmeyerek yaşatıyor.
Sadece Hayalet, yani usta Gregory taviz vermiyor bu sınırı koruma konusunda. Çırağı Tom’a hüzün verecek de
olsa ilkelerinden vazgeçmiyor. Hayalet,
Tom’un en değer verdiği kişilerden biri
olan Alice’e karşı aldığı tavırda acaba
hatalı mı? Bu beşinci romanın adı, acaba bu yüzden Hayaletin Hatası olabilir
mi? Bu soruyu yanıtlamak için hemen
romanı okumak, Hayalet’in hatasının
nelere mal olacağını görmek için de
sıradaki Wardstone Günlüğü’nü beklemek gerekiyor.
Hayaletin Hatası
Joseph Delaney
Çeviren: Kerem Işık
Tudem Yayınları
352 sayfa
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Aynadünya’dan yansıyanlar

Yankı ENKİ

Mürekkep Dünya üçlemesinden tanıdığımız Alman yazar Cornelia Funke, Grimm Kardeşler’e şapka
çıkaran yeni bir fantastik gençlik kitabıyla karşımızda: Korkusuz. Kahramanlarımız, bir aynanın
içinden geçerek babalarını kaybolduğu Aynadünya’ya onu aramaya gidiyorlar ve macera başlıyor…
Grimm Kardeşler’in
on dokuzuncu yüzyılda
yazdığı ya da yeniden
yorumladığı masallar
sadece Alman edebiyatının klasikleri olmakla
kalmadı, birçok farklı dilde çocukların ilk
okudukları, hatta henüz
okumayı sökmeden ilk
duydukları hikâyelere
dönüştü. Bugün ezbere bildiğimiz birçok
masal bu iki Alman
kardeş sayesinde zengin
hayal gücümüzün köklerini oluşturdu. Hansel ile
Gretel, Bremen Mızıkacıları, Pamuk Prenses ve Yedi
Cüceler, Kırmızı Başlıklı
Kız, Çizmeli Kedi, Uyuyan
Güzel, Rapunzel, Kurbağa Prens bu
masallar arasında ilk aklımıza gelenler
olacaktır. Grimm Kardeşler’in kaleme
aldığı bazı masallar daha önce de sözlü edebiyattan yazılı edebiyata aktarılmıştı. Kiminin final sahnesi, kimininse ilettiği mesaj farklıydı, ancak bu
masalların bugün çoğumuz tarafından
bilinen versiyonlarının altında Grimm
Kardeşler’in imzası bulunuyor.
BAŞKA BİR DÜNYA
Mürekkep Dünya üçlemesinden tanıdığımız Alman yazar Cornelia Funke de çocukken Grimm Kardeşler’in
masallarından kaçınılmaz olarak
etkilenmiş bir yazar. Funke’nin Mürekkep Dünya üçlemesinden sonraki
ilk romanı olan Korkusuz, Grimm
Kardeşler’in etkisini doğrudan yansıtan bir fantastik gençlik romanı.
Masallar hakkında hep dile getirilen eleştirilerden biri, çocuklara gerçek
yaşamı tanıtmaları, insanın doğasını
tarif etmelerinin yanında, sadece neşe
ve iyilik dolu bir dünya çizmemeleri,
aksine kötü ve karanlık, hatta korkunç
bir atmosferi de yansıtmalarıdır. Funke de çocukluğunda fark etmiş masallarda kesişen bu iki evreni. Grimm
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Kardeşler’in masalları Alman yazarı
hem korkutur hem de büyülermiş
küçük yaşlarda. Az önce bahsettiğimiz
o “zengin hayal gücü” de belki böyle
oluşmuş Funke’nin zihninde. Mürekkep Dünya’nın hemen ardından başka
bir dünyanın öyküsünü anlatmak istemiş ve Aynadünya’yı yaratmış.
MASALLARIN AYNASINDA
Aynadünya, Korkusuz adlı romandaki büyülü dünyamızın adı. Buraya
bizim dünyamızdan bir ayna aracılığıyla geçiliyor sadece. O ayna da kahramanlarımız Jakob ve Will’in babalarının çalışma odasında duruyor. Hani
Grimm Kardeşler etkisinden bahsetmiştik ya, belki de fark ettiniz ama
yine de belirtelim: Grimm Kardeşler
diye andığımız yazarların adları Jacob
ve Wilhelm Grimm. Yani Funke’nin
kahramanları bu bağlamda Grimm
Kardeşler olarak da okunabilir. Dahası, bu romanda çok detaylı bir biçimde
olmasa da, Grimm Kardeşler’in yazdıkları bazı masalların kimi unsurları da karşımıza çıkıyor. Korkusuz’u
okurken insan çok tanıdık
detaylarla karşılaşıyor. Jacob
ve Will’in başından geçenleri
okurken birden Rapunzel’i
ya da Kurbağa Prens’i hatırlayabiliyor, Hansel ile Gretel
ve Pamuk Prenses’teki korkutucu sahnelerini gözünüzün önünden geçirebiliyorsunuz. Romanı
okuduktan sonra, sanki Grimm Kardeşler’in
babalarının çalışma odasında başka bir dünyaya açılan bir kapı varmış,
onların anlattığı masallar
da o paralel dünyada gerçekten olan şeylermiş diye
hayal kurmadan edemiyoruz.
Genellikle romanların bir karakterini kahraman olarak benimseriz, onunla özdeşleşir ve

diğer kahramanları yan karakterler
olarak kabul ederiz. Hâlbuki bu romanda iki kardeşten, hem Jakob hem
de Will’den kahraman olarak bahsetmek gerekiyor. Babasının odasındaki
Aynadünya geçidini ilk önce Jakob
fark ediyor. Kardeşi Will ise onun peşinden gidiyor. Ne yazık ki Will’in başına gelenlerle beraber Aynadünya’nın
büyülü yanını bir anda unutuyor ve
korkunç yanıyla karşılaşıyoruz. Funke, okurlara yazdığı bir mektupta
“Acaba aynanın gerisine geçmeye cesaret ettiklerinde, okuyucularım kendilerini kimin yerine koyacaklar?” diye soruyor. Yanıtlamak zor, çünkü Jakob ve
Will bir madalyonun iki yüzü gibi bu
macerada. Hatta bir noktada birbirlerinin düşmanı bile oluyorlar.
TAŞ GÖVDELİ GOYLLAR
Aynadünya’da Jakob ve Will gibi
sıradan insanlardan farklı birçok halk
var. Cüceler ve periler insanların en çok
içli dışlı oldukları varlıklar. Elfler ise
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Tolkien’in fantastik klasiği Yüzüklerin
Efendisi’ndeki elflere hiç benzemiyor.
Jakob ile Will’in macerasında asıl yer
kaplayan varlıklar ise Goyllar.
Aslında Korkusuz, Will’in yavaş
yavaş bir Goyl’a, yani taştan bir vücuda sahip, çok güçlü ama öfke dolu,
insanlarla savaş halindeki asker bir
halkın parçasına dönüşmesini, Jakob
ile arkadaşlarının bu laneti ortadan
kaldırmak için çıktığı zorluklarla
dolu yolculuğu ve zaman daraldıkça
ölümcül de olabilen dehşetli mücadeleyi anlatıyor.
İNSAN KALABİLMEK
Jakob bir yandan hem Goyllara
hem de çıktığı yolda karşısına çıkan
yeni düşmanlara, umulmadık büyülere, doğaüstü olaylara karşı zorlu bir
mücadele veriyor. Will’in üzerindeki
laneti kaldırmak ve onun taştan bir
Goyl’a dönüşmesini engellemek için
çareler ararken ölümle de yüzleşiyor.
Diğer yandan Will de kendi insanlığına yabancılaşmamak, sevgilisinden
kopmamak ve evine bir insan olarak
geri dönebilmek için umutsuz, acı
dolu bir mücadele veriyor. Will’in

tamamen taşlaştığı ve artık bir Goyl’a
dönüştüğü bölümlerde heyecanımız
artıyor ve umudumuz Jakob’un yapacaklarına kalıyor. Jakob ve Will’e bu
macerada Will’in kız arkadaşı Clara ve
Aynadünya’da yaşayan bir şekil-değiştirici olan Tilki eşlik ediyor.
Genel olarak Will’in bir Goyl’a
dönüşmesinin ve Jakob’un da bunu
engelleme çabasının anlatıldığını söylemiş olsak da, bu romanın bir babanın peşinden çıkılan büyülü bir yolculuk öyküsü olduğunu da belirtmek
gerekiyor. Jakob ve Will’in babası bir
zamanlar Aynadünya’nın bir yerlerinde kaybolmuş, ama zaman ilerledikçe
babalarının izleri daha görünür olmaya başlıyor.
Finalde Jakob’un Will’i bu lanetten
ne olursa olsun kurtaracağına inanarak okuyoruz Korkusuz’u. Asıl merak
ettiğimiz ise kardeşlerin eve tekrar
dönüp dönemeyecekleri; babalarının
çalışma odasındaki aynaya ulaşıp ulaşamayacakları. Bunun yanıtını romanı okuyanlar bulacak tabii ki. Diğer
yandan, romanın devamının da yolda
olduğu söyleniyor. Cornelia Funke öyküsüne büyük olasılıkla Korkusuz’da

Gözü pek bir kâşif
nasıl olunur?

bıraktığı yerden devam edecektir. Yine
de insan şunu düşünmeden edemiyor:
Cornelia Funke başka bir romanında
da Jakob ve Will kardeşlerin babasının
öyküsünü ele alsa, başka bir deyişle
bizi Korkusuz’daki olayların öncesine
götürse, Aynadünya’nın ilk keşfedilişini anlatan bir roman yazsa ve Grimm
Kardeşler’e yine bir şapka çıkarsa güzel
olmaz mı?
Korkusuz
Cornelia Funke
Çeviren: Nazife Mertoğlu
Arkadaş Yayınları
344 sayfa

Tuğba ERİŞ

Charlie Small’un Maceraları, 8 yaşındayken çıktığı inanılmaz maceradan dönebilmek için hâlâ
mücadele veren ve 400 yıldır hiç büyümeyen bir çocuğun, yani Charlie Small’un günlüklerinden
oluşuyor. Charlie Small’un bu inanılmaz sırrını çözmek de size kalıyor…
Çocukluk ya da ilkgençlik yıllarında boş bir şişenin içine mektup koyup
denize fırlattınız mı hiç? On yaşlarındayken boş bir gazoz şişesinin içine,
ne yazdığımı şimdi hatırlamadığım bir
mektup koymuş ve şişeyi Yalova’nın,
zamanın moda deyimiyle, koli basili
dolu denizine yollamıştım. Bir yandan
çocukluğun aceleciliğiyle şişedeki mesajımı birilerinin bulmasını beklerken,
bir yandan da denizde fellik fellik şişe
arıyor, rastladığım şişelerin içinden
bir kâğıt parçası çıksın diye dua ediyordum. Küçücük de olsa bir serüvene
atılma hevesiydi tüm bu çocukça çaba.
Eski usul bir iletişim biçimi olan
şişe içinde mesaj gönderme deyince

İyi Kitap • Çocuk Kitaplığı • Sayı 33 • Kasım 2011

akla gelen ilk imge, Robinson Crusoe olmalı. Ne de olsa, ıssız bir adaya
düşünce yanınızda olması gereken üç
şey; cam bir şişe, kâğıt ve kalemdir,
öyle değil mi?
Şişe içinde mesaj göndermenin
çocukların sınırsız hayal dünyasının
ürünü olduğunu düşünenleri yanıltmayacak bir seri var elimde: “Charlie
Small’un Muhteşem, İnanılmaz, Nefes
Kesici ve Gerçek Maceraları”. Ama bu
sefer denize atılan bir şişe değil, bir
günlük ve günlüğü atan da yardım
bekleyen bir Robinson değil, sekiz yaşında bir çocuk.
Charlie Small’un akıl almaz serüvenlerini anlattığı iki günlüğü,
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Büyük bir fırtınanın koptuğu günün ertesinde, sevdiği bilgisayar
oyununda en iyi skoru yapmak
üzere olan Charlie, belki de annesinin bu ikazıyla inanılmaz serüvenlerine atılıyor. Charlie annesine,
“Keşif yapmaya gidemez miyim anne?”
diye sorduğunda ve annesi de, “Pekâlâ,
ama çaya geç kalmayacaksın,” diye yanıtladığında, ikisi de Charlie’nin boyundan büyük serüvenlere atılacağını
bilemezdi herhalde.
Goril Şehri ve Perfidy’nin Parfümlü
Korsanları’nın başında yayıncının
notu göze çarpıyor: “Charlie Small’ın
günlüğü İngiltere, Lancashire Skippool’dali Wyre Nehri’nin kıyısına vurmuş
bir şekilde bulundu. Kimse nereden
geldiğini veya ne kadar eski olduğunu bilmiyordu. İçinde geçen adres artık kullanılmıyor, bu yüzden Charlie
Small’un nerede ne yapıyor olabileceğinden haberdarsanız lütfen yayıncılarla iletişime geçin.”
Charlie Small hakkında çok fazla şey bilmiyoruz aslında, nasıl göründüğünü ya da nereden geldiğine
dair bir fikrimiz yok. Tüm bildiğimiz
amatör bir kâşif olduğu. Ağaçlara tırmanmaktan, bilgisayar oyunu oynamaktan, bisiklete ve kaykaya binmekten, televizyon izlemekten hoşlanan
Charlie’nin nefret ettiği şeyse okul,
ciğer ve soğan. Sekiz yaşında bir çocuğa benzese de yaşadığı serüvenler
göz önüne alındığında en az dört yüz
yaşında. Akıcı bir şekilde goril dili
konuşabiliyor, doksan metre uzaklığa tükürebiliyor, tropikal ormanlarda
daldan dala sallanabiliyor.
Kulağa ne kadar da gerçeküstü geliyor, öyle değil mi? Ama Charlie’nin
günlüğünün başında büyük harflerle,
altını çizerek vurguladığı gibi, “bu kitaptaki her şey gerçek” ve ancak buna
inanırsak şimdiye kadar yaşanmış en
inanılmaz serüvene biz de katılabiliriz.
NEİL ARMSTRONG OLSAYDI!
Bilgisayar hayatımıza girdi gireli anne babaların korkulu rüyası da
başladı kanımca; tüm gününü ekran
karşısında geçirerek oyun konsoluna
hızlı hızlı vuruşlar yapan ve giderek
asosyalleşerek eve kapanan çocuklar.
Kapalı küçük bir kutunun gizemli
dünyasının hepimize çekici geldiğini
yadsımamak gerek, ama Charlie’nin
annesinin dediği gibi, hepimizin biraz
temiz havaya ihtiyacı var.
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TENEKE GERGEDAN
Charlie’nin her keşfe çıktığından
elinin altında bulunması gereken şeylerle tıka basa doldurduğu bir çantası
var. Bu çantada neler yok ki: çakı, bir
yumak sicim, bir su şişesi, nane şekeri, dürbün, pijama, atkı, eski bir tren
bileti, serüvenlerini yazmak için not
defteri, cep telefonu ve elle şarj aleti, vahşi hayvan kartları koleksiyonu
seti.
İlk defter Goril Şehri’nde, kâşif
çantasını sırtlanan Charlie evlerinin
arkasındaki patikadan, buharla çalışan
teneke bir gergedanla, dev yılanlarla,
sırtlanlarla, gorillerle ve nihayetinde
kadın korsanlarla dolu serüvenlere
doğru yol alırken evine çay saatinde
döneceğinden emin.
Charlie gözü pek bir kâşif nasıl
olursa öyle hareket ediyor: Kaydı tutulmamış bir hayvan türüne rastlandığında onu tarif edip isimlendiriyor;
üstünün başının kirlenmesini, yara
bere ve sıyrıklarını, “Neil Armstrong en
iyi ayakkabıları kirlenecek diye Ay’da
yaptığı görevden vazgeçer miydi?” diyerek dert etmiyor.
AMA ÇAYA GEÇ KALMA
Ne zaman ciddi bir badireyle karşılaşsa annesine telefon ediyor. Bir şelaleden derin bir vadiye yuvarlandığını,
bir timsahla boğuştuğunu, koca bir
maymunla güreştiğini söylüyor ama
annesinden hep aynı yanıtı alıyor:
“Kulağa çok hoş geliyor tatlım. Çaya geç
kalma ve gelirken de yarım litrelik süt
al.” Goril şehrinde ne kadar kaldığını
ya da kadın korsanların gemisinde ne
kadar miçoluk yaptığını kestiremese
de annesinin sürekli çay saatini hatırlatması, zamanın hiç geçmediği duygusunu uyandırıyor Charlie’de. Eve bir
daha hiç gidemeyeceği gibi bir endişe
sarsa da içini, kâşif güdüleri daha ağır
basıyor.
Gorillerle dolu ormandan ve sürekli muz yemekten kurtulan Charlie,

belalı kadın korsanların gemisi Betty
Mae’de bir köle gibi çalışacağını, yalnızca ekmek ve martı ezmesiyle besleneceğini henüz bilmiyor.
KADIN KORSANLARIN ELİNDE
İkinci defter Perfidy’nin Parfümlü
Korsanları, Goril Şehri’ne göre daha
heyecanlı, sürükleyici ve pek çok
matrak karakterle dolu. Kaptan Boğaz Kesen, burnuyla hindistan cevizi
kırabilen Düztepe Annie, kaslı kolları
ve dövmeleri olan Lizzie Hall, Paspas
Kafalı Kate ve niceleri. Kanımca kitabın en ilgi çekici yanı, azılı korsan
çetesinin alışılageldiği üzere erkeklerden değil de kadınlardan oluşması. Sürekli rom içen, pis kokan kadın
korsanlar temizlik, yemek gibi tüm
angarya işleri Charlie’ye yaptırıyor.
Zira Süper Kıta Okyanusu’nun en iyi
erkek korsanları olan kocaları açık
denizlerde yeni serüvenlere atılırken
sürekli temizlik yapıp yemek pişirmekten bıkmışlar ve dünyanın tamamı kadın olan ilk korsan çetesini
kurarak bir daha hiç temizlik yapmamışlar.
Ben iki kitapta böyle bir bilgiye
rastlamasam da, toplam 7 adet olan bu
günlükler, bir başka kâşif (yazar) Nick
Ward tarafından bulunmuş. Yapılan
testler sonucu dört yüz yıllık olduğu
düşünülen öteki beş günlük Türkçeye
çevrilmeyi beklerken, zamanında deniz kıyısında şişe içinde mesaj bulmayı
bekleyen serüvensever okurlar da şimdilik iki tanesiyle heveslerini fazlasıyla
tatmin ediyor.
Charlie Small – Goril Şehri
Charlie Small
Çeviren: Çiçek Eriş
İş Kültür Yayınları
138 sayfa
Charlie Small – Perfidy’nin
Parfümlü Korsanları
Charlie Small
Çeviren: Çiçek Eriş
İş Kültür Yayınları
187 sayfa
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Okumuş olmak mı, okumuş gibi
davranmak mı?

Ceyhan USANMAZ

Kenneth C. Davis ile Jenny Davis’in birlikte kaleme aldığı, “Pek Anlamam” serisine ait olan
Edebiyattan Pek Anlamam, tüm zamanların en etkili kitap ve yazarları hakkında eğlenceli,
bilgilendirici ve teşvik edici küçük testler sunuyor, genç okurların merakını körüklüyor.

İnternet, hemen her konuda olduğu
gibi kitaplarla ilgili ayrıntılı bilgilerin
kapısını da kolayca ve hızlıca aralayabilme imkânı sunuyor hiç kuşkusuz.
İnternette kısa bir süre gezinmeyle,
yerli ya da yabancı pek çok klasik ve
çağdaş eserin konusunu, karakterlerini, geçtiği zamanı ve mekânı, üslubunu
öğrenmek mümkün. Üstelik değil uzun
uzadıya araştırmak, kitabın kapağını
açmanıza dahi gerek yok. Çünkü yalnızca bu bilgilere yer veren internet
siteleri bile mevcut. Özellikle ödev hazırlarken, okunması gereken kitapların
sayfalarını çevirmesi gereken parmaklar, işin kolayına kaçmak için zaman
zaman farenin sol tuşuna doğru kayabiliyor! Ne de olsa, kitapları “okumuş
gibi” davranmak için birkaç tık yeter...
EĞLENCELİ AYRINTILAR
Ancak, okumuş gibi davranmanın aksine, bir kitabı “okumuş olmak”,
sunulan özetlerin, birkaç cümleyle
anlatılan karakterlerin dışında, okuyana çok daha özel, belki sadece ona
özel ayrıntıların kapısının aralanması
demek. Mesela bir romandaki karakterlerden biri, tam da o gün üzerimizdeki kıyafetlere benzer bir şekilde giyinmiş olarak tasvir edilmişse, onunla
aramızdaki bağ daha da kuvvetlenir.
Diyelim başkarakter olmadığı için
özetlerde bir iki cümleyle geçiştirilen,
belki de hiç söz edilmeyen o karaktere
olan merakımız, romanla ilgili çok az

kişinin dikkatini çeken ayrıntılara inmemizi sağlayabilir.
Kenneth C. Davis ile Jenny Davis’in
ortaklaşa kaleme aldıkları Edebiyattan Pek Anlamam adlı
kitap da ilk bakışta, “tüm zamanların en etkili kitap
ve yazarları hakkında
bilmemiz
gerekenler”le
ilgili -önce birkaç
kritik soru sorup hemen bir sonraki
sayfada bu soruların cevaplarını vererek- kolay yoldan bilgi veriyor gibi
görünüyor. Ancak bu düşüncenin bir
önyargı olduğunu, kitabın giriş yazısındaki şu cümleleri okuyunca anlıyoruz:
“[K]itaplar hakkında şakacı ve eğlenceli
bir üslupla bilgi veren Edebiyattan Pek
Anlamam okunması gereken yapıt ve
yazarlarla tanışmanızı sağlıyor. Eğlenceli, bilgilendirici ve teşvik edici küçük
testler derlemesi olan Edebiyattan Pek
Anlamam, sizi pek çok önemli yazarla ve onların yapıtlarıyla buluşturmayı
amaçlıyor.” Bir başka deyişle, yazarların
amacı, kitapları okumuş gibi davranmayı kolaylaştırmak değil, eğlenceli ayrıntıları ön plana çıkararak söz konusu yazarlara ve kitaplara karşı ilgi uyandırıp
okuru onları okumaya teşvik etmek.
EDEBİ DEDİKODULAR
Kitapta, yazarların kimi zaman yaşam öykülerine dair ayrıntılar, kimi zaman da iyi bilinen ya da iyi bilinen eserlerinin gölgesinde kalmış diğer eserlerine ilişkin anekdotlar bulmak mümkün.
Aynı zamanda romanların ilk cümleleri,
şiirlerin ilk satırları, Yunan tragedyaları,
Nobel Ödülü kazananlar, distopyalar
gibi genel konularla ilgili başlıklar altında sorular da yer alıyor. Kitabın Türkçe
baskısına özel olarak, dünya edebiyatından yapılan bu seçkiye Türk edebiyatından da bazı eklemelerin yapılması hoş
bir “müdahale” olmuş.
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“PEK ANLAMAM” SERİSİ
Aslında Edebiyattan Pek Anlamam,
bir dizi kapsamında yayımlanmış kitaplardan yalnızca biri. Kenneth C.
Davis’le özdeşleşen “Pek Anlamam”
isimli ünlü kitap dizisinin diğer kitapları da aynı yapı çerçevesinde pek çok
konuyla ilgili ayrıntılar sunuyor. Serinin diğer kitaplarının başlıkları “edebiyattan” yerine, örneğin “tarihten”,
“mitolojiden”, “kâinattan” gibi sözcüklerle yer değiştirerek çeşitleniyor.
Edebiyattan Pek Anlamam’da rastlamadığınız ama önemsediğiniz ve kendi başına bir kitap olması gerektiğini
düşündüğünüz bir yazar ya da eser
varsa, Kenneth C. Davis internetten
kendisine ulaşabileceğinizi söylemiş.
Sonuçta internet böyle amaçlar için de
kullanılabilir...
Yazının son cümlesini, kitabın
“Son Satırlar” bölümünden alalım. Şu
ünlü satırlar acaba hangi romanın son
cümleleri olabilir: “Dışarıdaki hayvanlar, bir domuzdan bir insana, bir insandan bir domuza baktılar; gene bir domuzdan tekrar bir insana baktılar. Fakat hangisinin domuz hangisinin insan
olduğunu bilme imkânı kalmamıştı.”
Edebiyattan Pek Anlamam
Jenny Davis ve Kenneth C. Davis
Çeviren: Taciser Ulaş Belge
NTV Yayınları
208 sayfa
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Yoyoları kim sevmez…

SevengüL SÖNMEZ

Oktay Akbal, çocukluğuna doğru çıktığı yolculukta kendi çağına ayna tutarken, gençlere de geçmişin
aynasını uzatıyor. Bu aynada Türkiye’nin hallerini görmek de mümkün, kendi çocukluğumuzu da.
Kırmızı Yoyo farklı kuşakları çocukluk denen ortak macerada bir araya getiriyor…
Herhalde hepimiz dönüp çocukluğumuza baktığımızda içimizde bir şey
sızlar. Doğrusu, sızlayan o şeyin “ne”
olduğunu tarif etmekte hep zorlanırım.
Kimi zaman ne kadar özgür olduğumu, hiçbir derdim kaygım olmadığını
düşünürüm, kimi zaman çocukluğumdaki yoksunlukları ve yoksullukları…
80 öncesinde çocuk olan bizler için
yoksunluklar ne kadar çoktu! Bayramdan bayrama alınan kıyafetleri mi
anlatmalı, aile büyüklerinin girdikleri
kuyrukları mı? Yine de çocukluğumuz
deyince içimizde ürperen bir şey var;
çocuk olmanın sevinci sanırım.
Bizden önceki kuşakların çocuklukları, onlardan öncekilerin de olduğu gibi savaşlar ve yokluklarla geçmiş.
Bizim azıcık da olsa oyuncağımız vardı;
son günlerde bir dizi film nedeniyle sokaklarda yeniden görmeye başladığım
laklak, ayağıma takıp saatlerce çevirdiğim halhal, arkadaşlarımla oradan
buradan topladığımız eşyalarla yaptığımız evler… Oldukça yaratıcı ve eğlenceliydi. Annemin ya da babamın benim
kadar şanslı olup olmadığını biliyorum;
onlar hem kısacık yaşamışlardı çocukluklarını hem de oyuncaksız. Ama biliyorum ki oyunsuz değil. Tüm çocuklar,
dünyanın neresinde olursa olsun, oyun
kurmayı, oyun oynamayı bilirler.
Oktay Akbal da benzer bir ruh
haliyle çocukluğuna bakmış olmalı ki
“Bizans Definesi” adlı öyküsünde, “Çocukluk yıllarım boyunca süren telaşlı,
heyecanlı, umut içindeki didişmelerimizi şimdi acı bir sevinçle hatırlıyorum.

Hayallerimi durmaksızın besleyen bir
şeyler vardı o zaman… Olur olmaz şeylerdi, ama aldanmak iyiydi,” diyor.
KAMYON DOLUSU KARPUZ
Kırmızı Yoyo’daki öyküleri okumaya başladığımda, başka bir çağın
çocukluğuna sürüklendim. Babasının
eve yolladığı bir kamyon karpuzu arkadaşlarıyla bahçeye dizip sonra da
onları doya doya –hatta patlayana kadar– yiyen bir çocuk geldi gözümün
önüne. Şimdi nerde o bahçeler, nerde
o kamyon dolusu karpuzlar diyeceğim, ama biliyorum ki çocuklar için
bunun bir karşılığı var, belki bir şeker
kavanozu, belki kocaman bir pasta…
Oktay Akbal, çocukluğuna doğru
çıktığı yolculukta, kendi çağına ayna
tutarken gençlere de geçmişin aynasını
uzatıyor. Bu aynada Türkiye’nin hallerini görmek mümkün. Okulları, sokakları, gündelik yaşamı, Beyoğlu’nu, sinemaları… Bütün bunlarla birlikte kitaba
egemen olan ise çocukluk halleri: merak, şaşkınlık, korku, heves, heyecan.
Öykülerin hemen pek çoğunda, bir
çocuğun hayatının en önemli mekânı
olan okul var. Oktay Akbal, okuduğu
yabancı okulun disiplin anlayışını inceden inceye eleştirirken, burada olmanın
onun hayatındaki yerini de anlatıyor.
“O Haziran Günü” ile “Yabancı Okulda”, küçük bir çocuğun gözünden aşırı
disiplinli okulların anlatıldığı öyküler.
Bu öykülerde İstanbul’un çok kültürlü
ve çok uluslu yaşamından kesitler de
var, mahalle aralarında farklı dillerde
konuşan çocukların dostluğu da…
TARZAN ÖLDÜ
Şaşkınlık ve heyecan, “Lunapark”,
“İlkgençlik Sevdaları” ve “Lokomotifler” öykülerinin ana izleği. Lunaparkta
heyecandan ve şaşkınlıktan dili tutulmayan çocuk olur mu? Hele yanındaki kızlar ondan daha cesur çıkarsa
küçük delikanlı ne yapar? Eve iyi bir
karne götürüp hediye olarak bisiklet
istemeyen çocuk tanıdınız mı? Çocuk
gözünden yetişkinler, kayıplar, ölümler

“Tarzan Öldü” ve “Hayri Bey’li Üsküdar” öykülerinde iç buran bir yalınlıkla
anlatılmış. Çocukluk kahramanlarımız,
biz büyürken yaşlanırlar da biz fark etmeyiz, ama bir gün onlar öldüklerinde,
bizim çocukluğumuz da biter. “Tarzan
Öldü” işte tam da bu bitişin öyküsü.
Bu çocukların hepsi kendi çocukluğumuzda bir araya geliyor sanki
satır aralarında. Kırmızı Yoyo’daki öyküleri okudukça, kendi çocukluğum,
annemim çocukluğu ve yeğenlerimin
çocukluğu diziliyor gözümün önüne.
Anlıyorum ki çocukluk hiç bitmeyen
bir macera. Onu hatırlamak için azıcık
tıkırtı, belli belirsiz bir koku, alçak bir
ses yeter. İşte Kırmızı Yoyo, çok alçak
bir sesle derinden bir yere çağırıyor
bizi: çocukluğumuza…
Birçok ödül kazanmış olan Oktay
Akbal, önsözde Semih Gümüş’ün de
belirttiği gibi, seçtiği anlatım biçimiyle
ve yalın diliyle kendine özgü öykü evreni yaratmış bir yazar. Yalın ve akıcı
diliyle bir çırpıda okunan, Sait Faik’in
izinden gelen durum öyküleri yazıyor.
Başlangıçta bize yabancı gelen bir durumu, seçtiği ayrıntılar ve gözlemlerle
bugünün okuru, hatta genç okuru için
bile anlaşılır ve etkili kılıyor.
Birden çok kez okunmayı hak edecek denli sağlam olan bu öyküler, çocukların ve gençlerin düş gücünü zenginleştirecek. Bugünün çocukları, “Atarlar seni
öne / Gelirsin döne döne” tekerlemesinden pek bir şey anlamayacaklar belki,
ama onlar da türlü renkte ve büyüklükte,
ışık saçan, parlayan yoyolarla oynamayı
Oktay Akbal kadar çok seviyorlar.
Oktay Akbal
Kırmızı Yoyo
Günışığı Kitaplığı, 116 sayfa

Değerlendirme
Yazarlar iyi,
ÇOGEM’liler pekiyi

Fatma KILIÇ

5-7 Ekim tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma
Merkezi (ÇOGEM) tarafından gerçekleştirilen 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu,
sadece ilgilisinin değil, anne babaların da izlemesi gereken iyi bir fırsattı.

Bilirsiniz, insanlar birbirlerine
herhangi bir durum karşısında şans
diledikleri kadar, “doğru zamanda,
doğru yerde, doğru kişi ve olaylarla
karşılaşabilme,” dileğinde de bulunurlar. Bu dilek benim için bir kez daha
gerçekleşti ve sanal ortamda tesadüfen
okuduğum, “3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 5-7 Ekim
2011, ÇOGEM” bilgisi, tam da bu tarihlerde kendi isteğimle Zonguldak’tan
kalkıp Ankara’ya gelmemi, kendimi bir
öğrenci ruhuyla Cebeci Kampüsü’nde
bulmamı sağladı. Sempozyum, bu
alanla ilgilenen bir öğretmen-yazar
olarak ilgimi çekmişti. Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında emek veren yazar, çizer ve editörler, akademisyenler,
yayınevleri, okurlar Ankara’da buluşacak, söyleşip tartışacaktı. Bu ülkemizde
çok sık gerçekleşmeyen, gayet değerli
bir olanaktı benim için.
Prof. Dr. Sedat Sever başkanlığında,
ÇOGEM tarafından gerçekleştirilen
3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı
Sempozyumu’nun onur konuğu Muzaffer İzgü’ydü. Sempozyumun açılış

töreninde yaptığı konuşmada, ustalığını bir kez
daha göstererek az sözle
pek çok konuya yer verdi.
Bir de öneride bulundu.
Önerisi, yerel yöneticilereydi. Kütüphanenin kendi
hayatındaki yerine dikkat
çektikten sonra ülkenin
her yanında 40-50 metre
karelik prefabrik yapılar
içinde, en az 250-300 kitaplı kütüphanelerin kurulmasını istedi. Bunu her sokağa, her
mahalleye yapmanın okuyan toplum
yaratmak için gerekli ve gayet düşük
maliyetli bir çalışma olduğunu belirtti.
İzgü’nün ardından sempozyumun
açılış bildirilerinin Prof. Dr. Talat Sait
Halman ve Prof. Dr. Orhan Öztürk tarafından sunulmasıyla, üç gün sürecek
yoğun temponun ilk günkü etabının
öğlene kadar olan kısmı tamamlanmış oldu. Ancak sempozyumun bundan sonrasında izleyicilerin işi zordu.
Çünkü program oldukça yoğundu.
Daha önemlisi programları izleme
saatleri birbiriyle çakışıyordu. Üstelik
kaçırılmaması gereken pek çok konferans, söyleşi, canlı performans, tartışma vardı. Gördüğüm, benim kadar
pek çok izleyicinin program tercihinde zorlanıyor, binalar ve salonlar arasında koşuşturup duruyor olmasıydı.
Ne yazık ki ülkemizde (pek çok
alanda olduğu gibi), çocuk ve gençlik edebiyatı konusunda özveriyle
çalışan akademisyenler, sanatçılar, emek verenler de belli ki yıpratılmıştı. Yıldırılmıştı, çünkü

6 Ekim’de Cahit Kavcar başkanlığında
gerçekleştirilen, Selahattin Dilidüzgün,
Mustafa Ruhi Şirin, Medine Sivri, Fatih
Erdoğan ve Sedat Sever’in konuşmacı olarak katıldığı, “Türkiye’de Çocuk
Edebiyatı Öğretimi” adlı oturumlardan
birinde bu konuya vurgu yapıldı. Sayın Prof. Dr. Sedat Sever’in ironik bir
şekilde konuşmasında dile getirdiği;
“Öneriyorum. Kaldıralım çocuk edebiyatı öğretimini,” sözleri, bu alanda emek
verenlerin nasıl bir noktaya getirildiğini
imlemek için yeterliydi sanırım.
Türkiye’de çocuk ve gençlik edebiyatı alanında ürün veren, akademik
çalışmalar içinde olan yazın emekçilerinin pek çoğu oradaydı. 163 bildirinin sunulup, 53 atölye çalışmasının
yapıldığı sempozyum süresince yer
verilen programlar ve atölye çalışmaları gerçekten kapsamlı ve yoğundu.
Ayrıca bu 3 gün boyunca okurların yazar ve çizerlerle buluşabileceği söyleşi
ve imza etkinlikleri de vardı.
Hepsini birden dillendirmek mümkün olmasa da söz konusu program
ve atölye çalışmaları içinde bazılarını belirtmeden geçmeyelim. Örneğin
“Özgürleştirici Bir Süreç Olarak Sanat
Eğitimi ve Çocuk” konulu açık oturum
Mustafa Şerif Onaran başkanlığında
Emin Özdemir, Adnan Binyazar, Zafer Genç Aydın ve
Sedat Sever’in katılımıyla
gerçekleştirildi.

“Çocuk Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet” konulu oturum ise Meral Uysal
başkanlığında Dilek Yıldırım, Sevda
Müjgan Yüksel, Özlem Kanat Soysal
tarafından gerçekleştirildi. Muzaffer
İzgü başkanlığındaki “Sanatçı ve Yayıncı Bakış Açısıyla Çocuk Edebiyatı”
adlı oturumun katılımcıları Gülten
Dayıoğlu, Ayla Çınaroğlu ve Samiye
Öz’dü. Prof. Dr. Ferhunde Öktem tarafından “Dostum Sanat…” adlı konferans verilirken; ülkemizde çeviri çocuk ve gençlik kitaplarının artmasıyla
giderek önem kazanan “Çocuk Edebiyatı ve Çeviri” konusunda da oturumlar yapıldı.
Atölye çalışmaları kapsamında Adnan Özyalçıner “Masal ve Söylencelerde Çocuk Edebiyatı”, Sennur Sezer
“Masallarda Çocuk Hakları“ konularını

ele alırken; “Çocuk ve
Şiir” konulu atölyeyi
Mustafa Ruhi Şirin gerçekleştirdi. Ayrıca Semih Poray’la “Çizgilerle
Düşünmek”; Nilay Yılmaz ve Mavisel Yener’le
“Yaratıcı Okuma”; İpek
Böler’le
“Çocuğun
Duygu Eğitiminde Ninni ve Müzik”; Şebnem
Soysal’la öykülerle terapi, yazınsal metinler ve
yaratıcı drama çalışma
atölyeleri gerçekleştirildi.
Sempozyum kitapçığında isim
olarak dahi yer alamayan, ama en çok
yorulan, güler yüzlü ve özverili fakülte öğrencileri, üniversite görevlileri
de en az kitapçıkta adı geçen isimler
kadar anılmayı hak ediyorlar. Benim
bulunduğum taraftan, yani izleyici konumundan bakılınca organizasyon oldukça başarılı görünüyor. Biliyoruz ki
böyle bir çalışma sorumluluk duyan,
aldığı sorumluluğu yerine getirme bilinciyle hareket eden bir ekiple mümkündür. O ekip de belli ki Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde
vardır ve bununla gurur duyulmalıdır.
Bunun dışında söylemeden geçemeyeceğim bir şey de başkentlilere!..
Hem başkentlilerin hem de 73 milyonluk nüfusuyla sık sık övünülen

Türkiye’nin sempozyuma olan ilgisi
olayın nadirliği ve taşıdığı önem düşünüldüğünde oldukça azdı. Ankaralılar için yaşadıkları kentte böylesi bir
organizasyonun gerçekleşmesi şanstı
ve iyi değerlendirilmeliydi. Çünkü
sempozyum, programlarıyla, yazar
okur buluşmasına yaptığı ev sahipliğiyle yalnızca benim gibi ilgilisinin
değil, bütün anne babaların, özellikle
Ankara’da oturanların izlemesi gereken iyi bir fırsattı. Yine Ankaralı eğitimcilere ve çocuklara uzmanlarla,
sanatçılarla buluşma, atölye aktivitelerine, canlı performanslara katılma
açısından pek çok imkân sunuyordu.
OKUYAN BİR TOPLUM İÇİN…
Okuyan, düşünen ve sorgulayan
toplumun yaratılmasına büyük bir
katkı koyacak olan 3. Ulusal Çocuk ve
Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nun
lokomotifi rolündeki başkan Prof. Dr.
Sedat Sever başta olmak üzere, onunla
birlikte emek veren, katkıda bulunan
kurum ve kişileri gönülden kutluyoruz. Cemal Süreyya’nın “Aritmetik iyi,
kuşlar pekiyi”sine gönderme yaparak
“Kuşlar iyi, çocuklar pekiyi,” diyen şair
Sezai Sarıoğlu’nun sözünü, ben de
“Yazarlar iyi, ÇOGEM’liler pekiyi” diye
değiştirerek daha nicelerine diyorum.

Toplum olarak okumuyoruz!
Peki suçlu kim?

Tülin KOZİKOĞLU

Düzenli kitap okuma alışkanlığının yüzde 0,1 olduğu, kişi başına yılda kitaba yapılan harcamanın 90
kuruşu geçmediği ülkemizde Donkişotvari bir çaba gibi kalan 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı
Sempozyumu’nun ardından, Tülin Kozikoğlu kafalarda oluşan önemli bir sorunun peşine düştü.
Geçen ay Ankara’da çocuklar için
kitap kokulu rüzgârlar esti. Ankara
Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM)’nin düzenlediği 3.
Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı
Sempozyumu’nda
akademisyenler,
öğrenciler, yazarlar, çizerler, editörler,
çevirmenler ve yayınevleri biraraya
geldi… İki yüze yakın bildiri sunuldu,
söyleşiler düzenlendi, atölye çalışmaları yapıldı. Peki ama tüm bu katılımcılar ne ve kim için üç gün boyunca
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konuştu, dinledi, düşündü, tartıştı?
Onları bir araya getiren ortak amaç
neydi? Düzenli kitap okuma alışkanlığının yüzde 0,1 olduğu, kişi başına yılda kitaba yapılan harcamanın 90 kuruşu geçmediği ülkemizde, bu sorunun
cevabını bulmak zor olmasa gerek…
Elbet herkesin derdi aynı: Çocuklar
kitap okusun! Bu sebepledir ki sunulan bildirilerin konusu ne olursa olsun,
sempozyum süresince her bir oturumun sonunda gerçekleştirilen tartışma bölümünde konu döndü dolaştı

aynı noktada birleşti: Çocuklarımız
kitap okumuyorsa, suçlu kim?
Anne babalar mı? Çocukların
okumamasından en çok şikayetçi
olan ebeveynler olmasına rağmen,
“Kim suçlu?” sorusuna karşılık parmaklar ilk başta anne babaları işaret
ediyor. Çocuklar okumuyor, çünkü
ebeveynler okuyarak onlara rol model olmaktan aciz. Peki ama bugünün
anne babaları dünün çocukları değil
miydi? Bu durumda bugünün suçlusu,
dünün mağduru olmuyor mu? Bugün
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okumamalarının sebebi, dün kitaplarla dost olmayı öğrenememiş olmaları
değil mi?
Öğretmenler mi? Çocuklarına
rol model olmaktan aciz olan anne
babalar bu görevi öğretmenlerin
sırtına yıkmaya meyilli. Peki öğretmenler kitap okuyor mu? Çocuk kitaplarını takip ediyor mu? Nitelikli
kitabı, yüzlercesinin içinden bulup
çıkarabiliyor mu? Diyelim tüm bunları başardı, doğru kitabı öğrencisiyle
buluşturabiliyor mu? Buluşturmak
için bir istek duyuyor mu, çaba sarfediyor mu?
Müfredat mı? Öğrencilerini kaliteli kitapla buluşturmak konusunda
hem isteksiz hem de yetersiz olmakla suçlanan öğretmenler ise oklarını
Milli Eğitim Bakanlığı’na, Talim
Terbiye Kurulu’na, YÖK’e,
kısaca devlete çeviriyorlar.
Önce kendi yükseköğrenimleri sırasında çocuk
edebiyatı alanında yeterli eğitim alamadıklarından yakınıyor,
sonra da ilkokul
müfredatının ellerini kollarını bağladığından
dem
vuruyorlar.
Devlet
mi?
Yoğun müfredat
dolayısıyla çocuklara edebi kitapları
sunacak vakit bulamadığını iddia eden
öğretmenlere cevaben
“Çoklu Zeka Sistemi”ni
ileri süren MEB, yeni
müfredatın edebi kitapları
her türlü derse dahil etmeyi
mümkün kıldığını iddia ediyor.
Batı’da Küçük Prens’in fen dersinde
kullanılması kimseleri şaşırtmıyor.
Peki ama bunu bizde yapabilen var
mı?
Okullar mı? Uygulamalı eğitimi
öngören “Çoklu Zeka Sistemi”ni nasıl hayata geçireceğini hâlâ tam olarak kestiremeyen okul yöneticileri,
veli isteği doğrultusunda ders programlarını 8. sınıf sınavlarına hazırlık
çerçevesinde planlamak durumunda
kaldıklarından, dolayısıyla edebi kitapları Türkçe dışı derslere sızdırmayı mümkün kılan yaratıcı çözümlere
uzak kalmaya mecbur bırakıldıklarından bahsediyorlar.
Liselere giriş sınavı mı? Evet,
çocuklar ilköğretimlerinin büyük

bölümünü bu sınava hazırlanarak,
test çözmeyi öğrenerek geçiriyorlar.
Dolayısıyla hem aileler hem de öğretmenler bu yıllarda çocukların edebi kitaplara vakit ayırmasını uygun
bulmuyor. Öte yandan, sınavlarda
tüm soruları doğru cevaplayan çocuk
sayısında belirgin bir artış olmasıyla
birlikte soruların yapısı yavaş yavaş
değişiyor; bilgi değil, yorum soruları
ağırlık kazanıyor.
Teknoloji mi? Bilgi sorusunu,
dersine çalışan herkes cevaplayabilir, ama yorum sorusunu sadece analiz-sentez becerisini kazanmış çocuk,
yani kitap okuyan çocuk cevaplaya-

bilir. Dolayısıyla 8. sınıf sınavlarında
başarılı olmak isteyen çocuğun yolu
edebi kitaplardan geçmek zorunda.
Peki o zaman, çocuklar mecbur bırakıldıkları “test çözme saatleri”nden
arta kalan vakti neden kitap okuyarak
değerlendirmiyor? Çünkü bilgisayar
ve televizyon onlara çok daha cazip
geliyor.
Yazarlar mı? Evet, televizyon
ve bilgisayara olan eğilim tüm dünyanın yaşadığı bir olgu, fakat Batı’da
çocuklar bir yandan teknoloji ile
eğlenirken bir yandan da okumayı
ihmal etmiyor. Neden? Çünkü onlar
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okurken de eğleniyor. Bu noktada
suçlama okları yazarlara çevriliyor.
Bizim yazarlarımız niçin çocukları
heyecanlandıran kitaplar yazamıyor?
Yazarlar yazarken özgür ve sanat
odaklı olamamaktan yakınıyor, ebeveynleri ve öğretmenleri memnun
edecek kitabı yazma kaygısı taşıdıklarından dem vuruyorlar.
Yayınevleri mi? Sadece çocuk
memnuniyeti ve estetik değerler göz
önünde bulundurularak yazılan kitaplar yayınevlerince kabul görüyor mu?
Ne de olsa yayınevleri ticari kuruluşlar. Ülkemizde kitabı seçen ve satın
alan çocuk değil, ebeveyn ve onlar da
edebi kitabı hâlâ tıpkı ders kitabı gibi
bir eğitim aracı olarak görüyor. Yayınevleri de çoğu kez yayın politikalarını bu doğrultuda belirlemek zorunda kalıyor.
Anlayacağınız
bu
bin
bilinmeyenli
denklem, tıpkı kendi kuyruğunu ısırmış bir yılan gibi,
sona geldiğinde
kendisini tekrar ilk noktada
buluyor; anne
babalardan
başlayıp yine
aynı yerde bitiyor. Aslında
bu kısır döngüde kimse diğerinden farklı
konumda değil.
Herkes biraz suçlu,
herkes biraz mağdur. Kim bilir belki
de suç geçmişimizde,
genetik kodlarımızdadır!..
Ne zaman bir konuda Batı’ya
kıyasla aciz durumda kalsak, can
simidi gibi “göçebe toplum” gerekçesine sarılırız ya, acaba “okumama
alışkanlığımız” da buraya bağlanabilir
mi? Ne de olsa at üstünde okumak pek
mümkün olmasa gerek! Yoksa mümkün mü?
Atın üstünde, güneşin altında, kimi
zaman arkadaş yanında, kimi zaman
yabancıların ortasında, yemek molasında, film arasında, bilet kuyruğunda, otobüs yolculuğunda ve daha nice
nice zaman ve mekânlarda okuyan bir
toplum olabilmemiz dileğiyle…

43

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN
30. ULUSLARARASI İSTANBUL KİTAP FUARI
ETKİNLİK PROGRAMI
12 KASIM 2011 CUMARTESİ

14 KASIM 2011 PAZARTESİ

KARADENİZ SALONU

MARMARA SALONU

16.15-17.15
Söyleşi: “Erdal Öz’ün Çocuk Edebiyatı’na Katkısı”
Konuşmacılar: Çetin Öner, Erol Toy,
Mahmure İleri, Mustafa Delioğlu, Refik Durbaş,
Selahattin Dilidüzgün, Sevim Ak, Ülkü Tamer
Düzenleyen: Can Çocuk

11.00-12.00
Şiir Atölyesi
Konuşmacılar: Mavisel Yener, Aytül Akal
Düzenleyen: TUDEM Yayınları

KINALIADA SALONU
14.00-15.00
Söyleşi: “Haliç’ten Bulutlar Geçerken”
Konuşmacı: Görkem Yeltan
Düzenleyen: Doğan Egmont
15.15-16.15
Panel: “Umut Yolculuğunda Gençlik ve Edebiyat”
Yöneten: Yazgülü Aldoğan
Konuşmacılar: Erdal Atabek, Yalçın Tosun,
Ayfer Ünal
Düzenleyen: Notre Dame de Sion
Mezunlar Derneği

13 KASIM 2011 PAZAR
KARADENİZ SALONU
12.00-13.00
Söyleşi: “John Boyne İstanbul’da!”
Konuşmacı: John Boyne
Düzenleyen: TUDEM Yayınları
13.15-14.15
Söyleşi: “Çıtır Çıtır Felsefe ve 20. Kitap!”
Konuşmacı: Brigitte Labbé
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

HEYBELİADA SALONU
12.00-13.00
Söyleşi: “Kitapla Zenginleşecek Hayatın
Temellerini Atmak”
Konuşmacılar: Cemre Soysal,
Merve Soysal Başa
Düzenleyen: Can Çocuk

KINALIADA SALONU
13.15-14.15
Söyleşi: “Yaramaz Çocuk Ağzıyla”
Konuşmacılar: İbrahim Dizman, Sevgi Özel,
Miyase Sertbarut, Atilla Şenkon
Düzenleyen: Cumhuriyet Kitapları-Dil Derneği

12.15-13.15
Söyleşi: “Gizli Kapı ve Fantastik Dünyalar”
Konuşmacı: Burcu Ünsal
Düzenleyen: MaviBulut Yayınevi

KARADENİZ SALONU
11.00-12.00
Söyleşi: “Çocuklar, Şiirler ve Sen Islık Çalmayı
Bilir misin?”
Konuşmacı: Necdet Neydim
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı
12.15-13.15
Söyleşi: “John Boyne Çocuklarla Buluşuyor!”
Konuşmacı: John Boyne
Düzenleyen: TUDEM Yayınları
13.30-14.30
Söyleşi: “Tarihi Canlandıran Romanlarla Bugünü
Anlamak”
Konuşmacı: İsmet Bertan
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı
14.45-15.45
Söyleşi: “365 Gün Kıpır Kıpır”
Konuşmacılar: Özlem Mumcuoğlu, Gamze Alıcı
Düzenleyen: Timaş Çocuk
16.00-17.00
Panel: “Türk Çocuk Edebiyatı: Umut mu, Düş mü,
Gerçek mi?”
Konuşmacılar: Nilay Yılmaz, Mavisel Yener,
Aytül Akal, Çiğdem Gündeş
Düzenleyen: Çınar Yayınları

15 KASIM 2011 SALI
MARMARA SALONU
11.00-12.00
Söyleşi: “Masallarla Dil Gelişimi”
Konuşmacı: Ferda Çobanoğlu
Düzenleyen: Bulut Yayınları
12.15-13.15
Söyleşi: “Fatih Erdoğan Çocuklarla Söyleşiyor”
Konuşmacı: Fatih Erdoğan
Düzenleyen: Mavibulut Yayınevi

13.30-14.30
Atölye Çalışması: “Çizgiden Masala”
Konuşmacılar: Çiğdem Güneş, Saadet Ceylan,
Ayda Kantar
Düzenleyen: TUDEM Yayınları

KARADENİZ SALONU
11.00-12.00
Okuma-Söyleşi: “Soluksuz Bir Macera: Kayıp
Rüyacı”
Konuşmacı: Aslı Der
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı
12.15-13.15
Söyleşi: “Yaşamın Sırrı DNA; Genetik Reform ve
Geleceğimiz”
Konuşmacı: Bahri Karaçay
Düzenleyen: TÜBİTAK Yayınları
13.30-14.30
Söyleşi: “Masal ve Anlatıcısı”
Konuşmacılar: Necdet Neydim, Mehmet Güler,
Celal Özcan
Düzenleyen: Şimşek Yayınları
14.45-15.45
Okuma-Söyleşi: “Ergen Okurun Edebiyat
Okumaları”
Konuşmacı: Mine Soysal
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

INTEREXPO SALONU
12.15-13.15
Tiyatro-Oyun: “Papi’nin Maceraları”
Düzenleyen: Zambak Yayınları
13.30-14.30
Söyleşi: “Çocukluk Döneminde Cinsel Gelişim ve
Eğitim - Meraklı Sorulara Doğru Yanıtlar”
Konuşmacı: İsmihan Artan
Düzenleyen: Kök Yayıncılık

16 KASIM 2011 ÇARŞAMBA

13.30-14.30
Söyleşi: “Çağdaş İran Masalları, Renkli Düşler
Dizisi”
Konuşmacılar: Sennur Sezer, Adnan Özyalçıner,
Gülsüm Cengiz
Düzenleyen: Evrensel Basım Yayın- Evrensel Çocuk
Kitaplığı

KARADENİZ SALONU
11.00-12.00
Okuma-Söyleşi: “Sevimli Bir Aile Tarihçesi: Kuuzu
ve Lunapark Ailesi”
Konuşmacı: İrem Uşar
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı
12.15-13.15
Söyleşi: “Modern Bir Masal: Gücünü Yitiren Kral”
Konuşmacı: Pakize Özcan
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı
13.30-14.30
Söyleşi: “Ne Yani Yalan mı, İyi Valla”
Konuşmacılar: Necdet Neydim, Sevin Okyay, Vivet
Kanetti
Düzenleyen: Can Çocuk
14.45-15.45
Söyleşi: “Masal Dediğin…”
Konuşmacılar: Adnan Binyazar, Levent Turhan
Gümüş, Muhsine Helimoğlu Yavuz
Düzenleyen: Can Çocuk

BÜYÜKADA SALONU
11.00-12.00
Söyleşi: “Okuma Kültürü ve Okuma Teknikleri”
Konuşmacılar: Necdet Neydim, Ufuk Özgül
Düzenleyen: Şimşek Yayınları
13.30-14.30
Panel: “Sanal Dünya Karşısında Çocuk Edebiyatı:
Okumayı Serüvene Dönüştürmek”
Yöneten: Halide Karaaslan
Konuşmacı: Erdem Seçmen
Düzenleyen: Bulut Yayınları

MARMARA SALONU
11.00-12.00
Söyleşi/Atölye: “Dedektif Bol Bel’le Vaka
Çözüyoruz”
Konuşmacı: Aşkın Güngör
Düzenleyen: TUDEM Yayınları
12.15-13.15
Panel: “Gençlik Edebiyatı”
Yöneten: Nur İçözü
Konuşmacılar: Müren Beykan, Necdet Neydim,
Can Öz
Düzenleyen: Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği
(ÇGYD)

17 KASIM 2011 PERŞEMBE
MARMARA SALONU
11.00-12.00
Panel: “Çocuklar Ne Okumak İster?”
Yöneten: Necdet Neydim
Konuşmacı: Çocuklar
Düzenleyen: Hayy Kitap
12.15-13.15
Söyleşi: “Ben Deyim 101, Sen de 101 Atasözü”
Konuşmacı: Süleyman Bulut
Düzenleyen: TUDEM Yayınları

KARADENİZ SALONU
11.00-12.00
Okuma-Söyleşi: “Hınzır Bir Roman: Bugün Adım
Kaktüs Benim”
Konuşmacı: Hacer Kılcıoğlu
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı
12.15-13.15
Söyleşi: “Yeni Gençlik Romanı: Hazırlıksız”
Konuşmacı: Tolga Gümüşay
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı
13.30-14.30
Söyleşi: “Sevim Ak’ın Türk Çocuk Edebiyatındaki
Yeri”
Konuşmacılar: Necdet Neydim, Sedat Sever,
Selahattin Dilidüzgün, Semra Tamyürek
Düzenleyen: Can Çocuk
14.45-15.45
Tiyatro: “Garfield”
Düzenleyen: Güloğlu Yayınları

14.45-15.45
Söyleşi: “Ena Mena Dosi – Dün Ben de Çocuktum”
Konuşmacı: Nur İçözü
Düzenleyen: Altın Kitaplar

MARMARA SALONU
11.00-12.00
Söyleşi: “Gülmek ya da Gülmemek,
İşte Bütün Mesele Bu”
Konuşmacı: Zeynep Alpaslan
Düzenleyen: Mavibulut Yayınları
12.15-13.15
Okuma-Söyleşi: “Yeni Bir Gülümseten Öykü:
Akvaryumdaki Tiyatro”
Konuşmacı: Behiç Ak
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

KARADENİZ SALONU

BÜYÜKADA SALONU

11.00-12.00
Okuma-Söyleşi: “Renkli Bir Öykü: Gece Güneşi”
Konuşmacı: Karin Karakaşlı
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

11.00-12.00
Söyleşi: “Lili ve Yedi Çocuğu ile Kitap Sineması”
Konuşmacı: Tülin Kozikoğlu
Düzenleyen: İletişim Yayınları

12.15-13.15
Söyleşi: “Çağdaş Çocuk Edebiyatı’ndan Seçmeler”
Konuşmacılar: Süleyman Bulut, Bilgin Adalı
Düzenleyen: Can Çocuk

12.15-13.15
Söyleşi: “Dilimiz-Edebiyatımız Nereye?”
Konuşmacılar: Sinan Bayraktaroğlu, Zeki Sarıhan,
Öner Yağcı
Düzenleyen: Ulusal Eğitim Derneği
13.30-14.30
Söyleşi: “Öykülere Gizlenen Çocuklar”
Konuşmacı: Hüsnan Şeker
Düzenleyen: Çınar Yayınları-İnsancıl Dergisi
14.45-15.45
Söyleşi: “Oynayarak Öğrenmede Yeni Yaklaşımlar”
Konuşmacı: İlknur Karabel
Düzenleyen: Bulut Yayınları

18 KASIM 2011 CUMA
INTEREXPO SALONU
11.00-12.00
Söyleşi: “Dolapta Kim Var? Kıpır Kıpır Masallar”
Konuşmacı: Özlem Sezer
Düzenleyen: Evrensel Basım Yayın
12.15-13.15
Söyleşi: “Çocuk Edebiyatının Yaşamla Uyum
Gerçekliği Üzerine”
Konuşmacılar: Güngör Gençay, Mustafa Aslan,
Savaş Ünlü
Düzenleyen: Bilfen Yayıncılık
13.30-14.30
Atölye: “Karikatür Atölyesi”
Konuşmacı: Hicabi Demirci
Düzenleyen: Desen Yayınları

13.30-14.30
Söyleşi: “Filozof Çocuk İstanbul’da”
Konuşmacı: Oscar Brenifier
Düzenleyen: Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği
(ÇGYD)
14.45-15.45
Panel: “Çocuk, Çevre ve Edebiyat”
Yöneten: Gülçin Alpöge
Konuşmacılar: Serpil Ural, Ayfer Gürdal Ünal, Tülin
Sadıkoğlu
Düzenleyen: Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği
(ÇGYD)

BÜYÜKADA SALONU
11.00-12.00
Söyleşi: “Yaşadıkça Psikolojik Sorunlar ve
Başa Çıkma Yolları”
Konuşmacı: Ayten Zara
Düzenleyen: İmge Kitabevi

HEYBELİADA SALONU
11.00-12.00
Söyleşi: “Gizli Dedektiflik Bürosu Kitabı”
Konuşmacı: Esra Avgören
Düzenleyen: Damla Yayın Grubu

MARMARA SALONU
11.00-11.45
Söyleşi: “Anne Beni Kütüphaneye Götür”
Konuşmacı: Sevgi Koşaner
Düzenleyen: Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği

19 KASIM 2011 CUMARTESİ
KARADENİZ SALONU
11.00-11.45
Söyleşi: “Masallar İllegaliteye Zorlanmış
Gerçeklerdir”
Konuşmacı: Muhsine Helimoğlu Yavuz
Düzenleyen: Can Çocuk
12.00-13.00
Atölye: “Oscar Brenifier ile Düşünme Atölyesi”
Konuşmacı: Oscar Brenifier
Düzenleyen: Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği
(ÇGYD)
17.15-18.15
Belgesel Gösterimi: “100 Yıllık Çınar Rıfat Ilgaz”
Yönetmen: Önder Uygun
Düzenleyen: Çınar Yayınları

HEYBELİADA SALONU

13.15-14.15
Panel: “Hey Onbeşli, Onbeşli”
Yöneten: Müge İplikçi
Konuşmacılar: Celil Oker, Mine Söğüt, Onur Caymaz
Düzenleyen: Günışığı Kitaplığı

KINALIADA SALONU
13.15-14.15
Söyleşi: “Okuduk da Ne Oldu?”
Konuşmacılar: Ayla Çınaroğlu, Aytül Akal
Düzenleyen: Uçanbalık Yayınları

20 KASIM 2011 PAZAR
HEYBELİADA SALONU
14.30-15.30
Panel: “Edebiyatın ON8’i”
Yöneten: Mehmet Erkurt
Konuşmacılar: Aslı Tohumcu, Ömer Türkeş
Düzenleyen: ON8
15.45-16.45
Ödül Töreni: “Yılın Çocuk Kitapları 2010
Ödül Töreni”
Düzenleyen: Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği

KINALIADA SALONU
13.15-14.15
Atölye: “Origami Atölyesi”
Katılımcı: Nazan Tacer
Düzenleyen: Desen Yayınları
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