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“Büyümek” denilen o
gizemli ülkenin kapısında
Genç bir dâhi olsanız
da, keyfince akan gerçek
dünyada başka bir
sihre ihtiyacınız var.
Büyümenin bedeli düşe
kalka ödeniyorsa, aşk,
casusluk hikâyelerinden
daha gizemli bir hal
alabilir. Amerikalı yazar
Ally Carter, Gallagher
kızları serisinde ilk aşk
ve casusluk maceralarını
ustaca harmanlarken;
merak ve heyecan,
“büyümek” denilen
o gizemli ülkenin
kapılarını sonuna kadar
zorluyor.
Gallagher Genç Kızlar Akademisi’ne hoş geldiniz! Burayı ayrıcalıklı
zenginlerin okuduğu tipik bir kız okulu sanıyorsanız, en baştan başlayalım.
Bir okul hayal edin, dâhi öğrencilerine
on dört yabancı dil, dövüş sanatları,
ileri şifre çözme teknikleri öğretiyor
olsun; CIA şifrelerini çözenlere ekstra
kredi versin. Gallagher Akademisi, aslında ajan yetiştiren bir okul. Evet, bu
okulun öğrencileri yaşamlarını gizli
operasyonlara hazırlanarak geçiriyorlar. Sadece tırnak makası ve ayakkabı
cilası kullanarak dış görünüşlerini değiştirebilen, başkası olmakta çok usta
bu kızların eğitilmediği tek konu ise
“kendi olmak”.
Amerikalı yazar Ally Carter’ın
yarattığı bu eğlenceli, gizem dolu ve
ustaca kurgulanmış dünyanın kapılarını bize aralayan, bukalemun lakaplı
Cammie Morgan. Serinin ilk kitabı

Seni Sevdiğimi Söyleseydim Öldürmek
Zorunda Kalırdım’da, genç casus adayının hayatı, “normal” bir çocuğun
“onu” fark etmesiyle altüst oluyor. Âşık
olmak belki de hayatının en zorlu görevi. Üstelik Cammie, Josh’a onu sevdiğini söylerse, onu öldürmek zorunda
kalabilir. Serinin ikinci kitabı Yalanım
Varsa Ajan Olayım’da ise macera hız
kesmeden sürüyor. Cammie, bu macerada; samimiyet, dürüstlük, rekabet ve
cesaret gibi kavramlarla tanışıyor.
Son dönemde tüm dünyada çok
sevilen ve devamı merakla beklenen
doğal, samimi, eğlenceli ve gizemli bu
serinin yazarıyla “büyümek”, “aşk” ve
“samimiyet” üzerine konuştuk…
Yazma sürecinizden bahseder
misiniz? Hikâyelerinizin ilham kaynağı nedir?
Yazmaya başladığımda yaşadığım
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süreç, bir senaryo yazarının yaşadıklarına benziyor. Önce ana karakteri düşünürüm. Birçok hikâyem, biricik olan
bir karakterden esinlenir: Ajanlık okuluna giden genç bir kız gibi. Hikâye, bu
karakterin başına gelebilecek en kötü
şeyi bulduğumda ortaya çıkar. İlk taslaklarımı her zaman kurgunun ne yönde ilerleyeceğine dair genel bir fikirden
yola çıkarak yazarım. Yazarken ortaya
çıkacak düğüm ve kırılma noktalarını
hiçbir zaman önceden bilmem.
Cammie, rüyalarının erkeğiyle tanışana kadar hayattaki bütün
sürprizlere hazırlıklı olduğunu sanıyordu. Ama sıradan bir kız olmanın
ne kadar zor olduğunu fark etti. Kitaplarınız adeta masumiyetin resmini çiziyor. Büyümek ve olgunlaşmak
konusunda neler söyleyeceksiniz?
Genç bir dâhi olsanız da keyfince

Bazıları ise ilk bakışta sıradan kişilikler. Gerçek hayattaki birçok casus gibi.

akan dünyada başka bir sihre ihtiyacınız var. Büyümek, hayatta başarmak
zorunda olduğumuz en zor şey. Nasıl
olacağı konusunda eğitilmiyoruz ve
asla ikinci bir şansımız yok. Gallagher
kızlarının, paranın satın alabileceği en
iyi eğitimi alıyor olmalarına rağmen;
iş, ilişkilere geldiğinde yaşayarak öğrenmeleri gereken birçok şey olması
çok ironik.
Gallagher Akademisi casus yetiştiren bir okul. Böyle bir okul yaratmak nasıl aklınıza geldi?
Alias adlı diziyi izliyordum. Bir an
aklım başka bir yere gitti ve ajanlar için
bir okul izlediğim fikrine kapıldım. O
an, ajanlar okulu fikrinin yazmak için
çok heyecan verici olacağını düşündüm. Okul sıra dışı olmalıydı ve eğitim casus hayatının gerçek yönlerine
dayanmalıydı. Bu yüzden kızlar birçok
dil öğreniyor, dünya kültürleri konusunda eğitiliyorlar ve fen-matematik
odaklı bir eğitimden geçiyorlar. Aynı
şekilde gizli operasyonlar konusunda
eğitiliyorlar.
Gallagher serisi ajanlık hakkında
ipuçları içeriyor. Bütün bunları nerden biliyorsunuz?
Casusluk ve gizli operasyonlar üzerine yazılmış birçok harika kitap var.
Okulla veya casusluk dünyasıyla ilgili
detaylara ihtiyacım olduğunda onlardan yararlandım.
Bir casusluk hikâyesiyle, bir aşk
hikâyesini nasıl biraraya getirdiniz?
Aşk hikâyeleri ve casus hikâyeleri
çok hoş bir şekilde birbirlerine uyum
sağlıyor. İkisi de sırlar, motivasyonlar
ve bir başkasının ne düşündüğünü
bulmaya çalışmakla ilgili. Paralelliklerin gerçekten sonu yoktu ve bu benim
işimi çok kolaylaştırdı.
Yaptığınız gönderme, günümüzde sanal dünyaya hapsolmuş gençlere
mi? Ajanlığın doğasındaki “başkası
gibi davranmak”, “oyun oynamak”
gibi özellikler insanların hayatta
oynadığı oyunları, kendilerini yaşamaya mecbur kıldıkları senaryoları
hatırlatıyor…
Bence, başkalarıyla ilişki kurmak,
insanlarla geçirdiğinden daha fazla vak-

ti makinelerle geçiren herkes için zor.
Casuslar gibi, normal insanlar da hayatlarında, değişik durumlarda seçip
büründükleri birçok yüz ve birçok kişilik yaratıyorlar. Tüm bunlara ek olarak bir de casussanız ve birçok sahte
kimliğiniz ve gizli hikâyeniz varsa sizi
bekleyen sınav kesinlikle daha zor olacaktır.
Cammie, aşkı Yalanım Varsa Ajan
Olayım’da tanıştığı kendisi gibi casus
adayı olan Zach’te bulacak gibi…
İlk kitapta Cammie casus hayatı
mı, yoksa Josh’unki gibi sıradan bir
hayat mı istediğine karar vermeye çalışıyordu. İkinci kitapta ise Cammie,
Gallagher Akademisi’nde kalmaya ve
annesinin izinden yürümeye karar
veriyor. Ama hâlâ kim olduğunu bulmak zorunda. Josh, Cammie’yi “gören”
çocuk. Onu kalabalığın içinden alıyor.
Zach ise onu “tanıyan” çocuk olacak.
Onun hayatından haberdar. Birçok
şey paylaşıyorlar. Bu yüzden Zach,
Cammie’nin hayatına soktuğu en korkutucu insan.

Yalanım Varsa Ajan Olayım’da
okula misafir öğrenci olarak gelen
erkek öğrenciler rekabeti körüklüyor. Feminist bir yaklaşımdan söz
edebilir miyiz?
Bu kitapta feminist bir açı olduğunu düşünüyorum. Ama bu, yazarken
amaçladığım bir şey değildi. Dünyadaki en iyi casus okulunun öğrencileri
olduklarını düşünen Gallagher kızlarını “Ya daha iyi bir okul varsa ve bu
okul bir erkek okuluysa?” sorusuyla
karşı karşıya getirdim ve sonra olacaklara baktım.
Kitaplarınızda, zekâya, bilgiye,
kuşkuya çok önem veriyorsunuz. Bu
gençler için iyi bir örnek teşkil ediyor olmalı…
Okuyucularımı, hayatta etkin olmaları ve mümkün olduğunca öğrenmeleri konusunda cesaretlendiriyorum. Bununla birlikte, bir kez öğrendiğinizde hayatınız boyunca unutamayacağınız şeyler de var. Cammie’nin
boğuştuğu bilgi de böyle bir bilgi. Her
şeyi bilmek istiyor, ama hayatta sır olarak kalması gereken şeyler olduğunu
da fark ediyor.

Gökçe Mine OLGUN
Yalanım Varsa Ajan Olayım
Ally Carter
Çev: Nursel Yıldız
Tudem Yayınları / 264 sayfa

Biraz da diğer karakterlerden
bahsedelim. Onları stereotipler olarak mı kurguladınız? Kızlar arasındaki dostluk gerçekten heyecan verici. Öğretmenler ise deneyimli ve
makul…
Yan karakterleri hep önce ilk karakteri düşünerek yaratmaya başlarım.
Cammie’nin zayıf olduğu noktalarda
arkadaşlarının güçlü olmasını istedim.
Diğer öğrenciler ve öğretmenlerle,
gizli bir servisin gerektirdiği ölçüde,
geniş bir insan ve karakter yelpazesi
sunmaya çalıştım. Bazıları filmlerde
gördüğümüz cinsten cesur ve çekiciler.
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Ortak Okumalar

Semih GÜMÜŞ

Yolu denemeden geçenler
Ortak Okumalar’a bu ay konu olan kitap bir derleme. Osman Torun’un hazırladığı Düşünceler
Sözleşince, Türk edebiyatından elli dört yazarın denemelerini biraraya getiriyor.
Edebiyat sevgisini yaygınlaştırmayı
bitmez tükenmez bir tutku gibi yaşayanlarımız çoktur. İşin içinde gençler
varsa, onlara edebiyatı, çağdaş Türk
edebiyatının en güzel örneklerini götürme kaygılarıyla çıkılır yola, ama her
zaman doğru yoldan gittiğimiz de söylenemez.
Edebiyat sevgisini taşımanın en
kestirme yolunun günümüz yazarlarından geçtiğine, sonra başa dönülmesi gerektiğine inanıyor, okullarda
ya da içinde bulunduğum her yerde
bu yoldan yürümeyi öneriyorum. Öte
yandan, ilk akla gelen şiir, öykü ya da
romanın yanı sıra, denemeden geçen,
önemli bir yolu daha var bu çabanın.
Öyle deneme yazarlarımız var ki, onları okumak bazen öykü ya da roman
okumaktan daha kalıcı etkiler yapabilir, önümüze açtığı önyargısız ve
önkoşulsuz düşünce ufkuyla gençlere
belki öteki türlerden bile daha yakın
gelebilir.
Kelime Yayınları’nın Düşünceler
Sözleşince adıyla yayımladığı deneme
antolojisi bu fırsatlardan birini veriyor.
Bizde deneme antolojilerinin sayısı az,
Düşünceler Sözleşince de bunların sonuncusu. Osman Torun’un hazırladığı
antolojide elli dört yazarın denemesi
yer alıyor. Edebiyatımızın iki kuşağından elli dört yazar seçimiyle yaşayan
edebiyata yakın durmayı seçmiş o.
Öyle ki, ne kendini bir kuşak olarak
daha tamamlayamamış en yeni kuşaktan yazarları seçmiş Osman Torun, ne
de Cumhuriyet dönemi edebiyatının
başlangıç yıllarına gitmiş.
Onun bu yaklaşımının benimkiyle aynı oluşu da ilgimi çekti doğrusu.
Antolojisinin amacını, “gençlerimize denemeyi sevdirmek” biçiminde
açıklarken, bunun da en iyi yolunun
“bugünün gençlerine bugünün yazarları ile seslenmek” olduğunu belirtiyor.
Sonunda gençlerin içindeki sesi uyandırır mı deneme, hiç kuşkusuz, belki

başka türlerden daha da çok.
Kesinleşmiş yargılar vermeyen, her
zaman yeni düşünceler ortaya atan,
onları sorular sorarak, neden söz etmişse sorgulayarak dile getiren deneme, elbette okurlarını da yerinden
kıpırdatır. “Ben de yazarım”, demeyen
okur da, “Ben de öyle düşünüyorum”,
ya da, “Ben öyle düşünmüyorum”, biçiminde yorumlar yaparak okur denemeyi. Osman Torun’un denemeyi
gençler için biçilmiş kaftan gören bakış açısı da çok yerinde.
Bu arada, “Hele de ‘denemek’ filini
düşününce,” diyor. “Öyle ya, genç olmak, ‘denemek’ değil midir?” Bu söz,
bir kültür kavrayışını belirtir, çünkü
denemek, elbette hem gençlere çok yakın, hem de ancak belli bir kültür düzeyinde bulunanların eylemidir. Çünkü düşünce yoksunluğuna terk edilmiş
olanlar denemez, yalnızca yapar; yanlışlarını yaparak görür ya da hiç yapmaz onlar. Oysa bu kültür ayrımının
bu yakasında bulunanlar sürekli deneyerek öğrenir, tanır, anlamlandırır
ve bu yoldan edinilen bilgi her zaman
kalıcı olur.
Demek deneme düpedüz yaratıcı
yazının parçasıdır. Değil mi ki hüküm
vermeden kendisi hayata, düşüncelere
değin ne varsa tümünü yazarının özgün bakış açısına göre anlamlandırır,
okur da neredeyse bir romanı, öyküyü,
şiiri okur gibi kendince yeni anlamlar
vererek okumaya başlar denemeyi.
Belki deneme yazmak öteki bütün
türlerden de büyük bir birikim ve deneyim gerektirir, ama bana öyle geliyor
ki, en anlamlı ve doğrudan okuyanlar
da önce gençlerdir. Bir denemeden
birçok kitaba, yazara, düşünceye atlamaya neden olan deneme, kendi
oylumundan büyük kazançlar sağlar.
Düşünceler Sözleşince antolojisindeki elli dört denemeyi okumak, benim
gözümde elli dört kitap okumaya gönderir.
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Düşünceler Sözleşince’de
denemesi yer alan bazı yazarlar
Adalet Ağaoğlu - Adnan Binyazar
Ahmet Altan - Ahmet İnam
Ahmet Turan Alkan - Ali Ayçil
Ali Çolak - Ali Mert
Aslı Erdoğan - Atilla Birkiye
Bülent Somay - Can Dündar
Can Kozanoğlu - Cem Mumcu
Cengiz Bektaş - Cezmi Ersöz
Çetin Altan - Doğan Hızlan
Ece Temelkuran - Elif Şafak
Emin Özdemir - F. K. Barbarosoğlu
Ferudun Andaç - Füsun Akatlı
Gündüz Vassaf - Güven Turan
Haydar Ergülen - Hilmi Yavuz
İlhan Selçuk - İshak Reyna
Kemal Demirel - küçük İskender
Kürşat Başar - Mehmet Ergüren
Melisa Gürpınar - Metin Üstündağ
Murat Belge - Murathan Mungan
Nazan Bekiroğlu - Nazlı Eray
Nedim Gürsel - Orhan Duru
Osman Bolulu - Ramis Dara

Düşünceler Sözleşince
Hazırlayan: Osman Torun
Kelime Yayınları / 232 sayfa
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Mutlu olmayı öğrenmek...

Irmak ZİLELİ

Mutlu olmanın yolu nedir diye soracak olsanız söyleyeceğim iki şey olurdu: Bir, kusurlu
gördüğümüz yönlerimizle barışmak; iki, üretmek, üretmek, üretmek... Bu sayıda size önereceğim iki
kitap işte o iki mutluluk yolunu anlatıyor...
İskarpin Amca, üretmezse yok
olup gidecek, üretirse mutluluğun en
yüksek mertebesine ulaşacak soydan
bir insan. Gözde Kayabeyoğlu’nun kaleminden çıkan öykü, küçük bir mahalledeki küçücük dükkânında ayakkabı üreten, iddiasız ama çalışkan bir
adamın hikâyesini anlatıyor. O küçük
dükkânın çapı, devasa fabrikaların
üretim gücüne yetişemez olunca İskarpin Amca’yı bir tasa alır. O, öyle
bir kenara çekilip eski günleri yâd
ederek çekirdek çitleyecek, gazeteleri
ölüm ilanlarına dek okuyarak zamanı
tüketecek bir “ihtiyar” olmak istememektedir. İpin ucunu bir kez bıraktı
mı yaşamla bağlarını bir bir koparacağını içten içe bilir.
Bir gün İskarpin Amca’nın dikkatini gazetedeki “Kişiye Özel Tasarım”
başlıklı bir yazı çeker. Bu yazı ona ilham
olur ve en büyük fabrikaların beceremeyeceği bir işe soyunur, mahalledeki
herkes için özel ayakkabılar yapacaktır! Gül Hanımlar, Ebru Hanımlar, Jale
Hanımlar ve daha niceleri dükkânın
önünde kuyruk olur uzanır. Herkesin
karakterine uygun bir çift ayakkabı
üretir İskarpin Amca. İşte bu noktada iş basit bir üretim olmaktan çıkar,
yaratıya dönüşür. İskarpin Amca çok
mutludur, çünkü yaptığının insanlara
ayakkabı kazandırmaktan öte işlere de
yaradığını görmüştür. İnsanlar ayakkabılarına bakıp birbirlerinin ismini öğ-
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renerek
dostluklar kurmaya
başlar. İşte o günden sonra “Dost başa,
düşman ayağa bakar” atasözü de yürürlükten kalkar! İskarpin Amca hem
geçimini sağlayabilmektedir artık,
hem yeni dostlar edinmekte, hem de
kafasını her gün farklı bir ayakkabı
yapmak için çalıştırarak hayatla bağlarını kuvvetlendirmektedir...
ÖNCE KENDİMİZLE BARIŞMAK
Kitabı resimleyen Elif Şimşek’in
yaratıcılığını da burada belirtmeden
geçemeyiz... Şimşek de kumaş parçalarından, pullardan, düğmelerden bir
öykü kurmuş bizlere... Annelere ve
babalara da ipucu vermiş. Eski kılık
kıyafetlerinizi çocuklarınıza sermaye
ve evin bir köşesini atölye yapmaya ne
dersiniz?
İkinci kitabımız da yine Gözde
Kayabeyoğlu’nun bir öyküsü ve yine
Tudem Yayınları’ndan. Ben isimli bir
çocuğun, hiç de
hoşlanmadığı “benekleriyle” barışmasının hikâyesini
anlatıyor Kayabeyoğlu. Adı bile
“Ben” olan küçük
çocuk sabah uyanır
uyanmaz aynada
benleriyle karşılaşıyor. (Bu arada
yazarın bildiğimiz
benler için neden

sürekli benek dediğini sormadan
edemeyeceğim.) Her sabah olduğu
gibi bu sabah da hiç hoşnut olmuyor
onları yüzünde görmekten. “Ah”, diyor
“Onlar olmasa ne de güzel olurdum...”
Ve sonra macera başlıyor. Bir hayale
yelken açıyor Ben... Hayal dünyasında
olup bitenlerin sonunda “benekleriyle” barışıyor. Fakat konu iyi seçilmiş,
sonuç da güzel bir mesajla bağlanmış
olsa da, öykünün kurgusunda aksayan bir şeyler var. Ortalığı beneklere
boyayan çocuk, onların aralarında
sıkışıp kalınca onlardan kurtulmanın yollarını arıyor ve ninesinden
öğrendiği şarkıyı söylüyor: “Uç uç
beneğim, annen sana terlik pabuç alacak...” (Şarkının aslı böyle değil ben de
biliyorum, o yüzden yazara bir sorum
daha var: Şarkıyı öyküye uydurmak
için kırk yıllık uç uç böceğini siz mi
benek yaptınız, yoksa nine mi şarkıyı
torununun beneklerine uydurmaya
çalıştı?) Çocuk, şarkıyı söyleyince tüm
benekler dört bir yana uçuşuyorlar ve
her şey aslına dönünce, rahatlıyor. Öykünün anafikri şu cümlede veriliyor:
“Giden beneklere el salladı. Kalanlarla barıştı.” Peki ama nasıl barıştı? Ne
oldu da barıştı? Bu belirsizlik, kendimizle barışık olmamızın bizi mutlu ve
huzurlu kılacağı anafikrinin altını doldurmayı ailelere bırakıyor...
İskarpin Amca - Gözde Kayabeyoğlu
Resimleyen: Elif Şimşek / 36 sayfa
Uç Uç Beneğim - Gözde Kayabeyoğlu
Resimleyen: Ender Dandul / 20 sayfa
Tudem Yayınları
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Yaramazlık yapma,
yoksa elma olursun!

Umay SALMAN

Bu öyle sizin bildiğiniz okullardan değil. Ne tek tip öğrenciler ne de ‘öğretilmiş’ doğrular var.
Öyle ki, yaramazlık yapanlar cadı öğretmen tarafından elmaya çevriliyor, iki artı iki her zaman dört
etmiyor, çocuklardan biri sadece amuda kalkarak okuyabiliyor...
İlkokul yıllarımdan hatırladığım
tek ilginç karakter kıvırcık turuncu
saçlı, tüm sınıfın iki katı büyüklüğündeki dev çocuk Volkan. Onun dışında
herkes ve her şey çok sıradandı. Hiç
saçmalama hakkımız da olmadı. Her
şeyi birilerinin ‘normal’, ‘doğru’ tanımı üzerinden öğrendik. Ama bu okuyacağınız hikâyeler hiç sıradan değil.
Hikâyelerin kahramanları birbirinden
ilginç, her biri nevi şahsına münhasır:
yaramazlık yapan öğrencilerini elmaya
çeviren bir öğretmen, sadece baş aşağı
yazılmış yazıları okuyabilen John, yeşil saçlı, mor kulaklı ve mavi suratlı
Stephen, yağmurluk giyen bir sıçan...
Üstelik tüm bu karakterlerin kendileri
kadar okulları da değişik. Kahramanlarımız 30 katlı bir okulda okuyorlar.
Louis Sachar’ın ‘Yamuk Okul’dan
Yumuk Hikâyeler’inin ilham kaynağı
Amerika’nın meşhur binası Empire
State desek pek de yanlış olmaz. Babası
Empire State’in 78. katında
çalışan
Sachar
“Yamuk Okul
belki de oradan esinlenmiştir,”
diyor. Kitabın oluşmasında yazarın Kuzey
Kaliforniya’daki Hillside
İlkokulu’nda bahçe gözetmeni olarak çalışmasının da
payı büyük. Zira kitapta
anlatılan 30 çocuk
ismini Sachar’ın
Hillside’ta tanıştığı çocuklardan
alıyor. Yamuk
Okul’un hikâyesi
inşası sırasında
yapılan yanlışlıkla
başlıyor. Yan yana
30 sınıfı olan bir
bina yerine her katında bir sınıf olan
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30 katlı bir bina yapılıyor. Kitapta anlatılan 30 öğrenci, 30. kattaki sınıfta
okuyor. Bundan hiç ama hiç şikâyetçi
değiller, çünkü binaları dikine olduğu
için daha büyük bir bahçede oynayabiliyorlar. Anlatılan öyküler pek çok kişiye saçma gelecek cinsten. Ama Yamuk
Okul’dan Yumuk Hikâyeler’in güzelliği
de burada. Çünkü kitabı elinize aldığınızda sorgulamaya başlıyorsunuz:
“Yaptıklarımız kime göre, neye göre
saçma”. Bunun yanıtını da yine kitap
veriyor: “Bu hikâyeleri tuhaf ve saçma
bulanlar oldu. Büyük ihtimalle haklılar. Gelin görün ki Yamuk Okul’un öğrencileri de sizin hikâyelerinizi tuhaf
ve saçma buldular. Büyük ihtimalle
onlar da haklılar.”
EĞLENCELİ KARAKTERLER
Hayal dünyası bir hayli zengin bu
hikâyelerde, kocaman kulaklı Myron,
fare suratlı kız Deede ile tanışabilirsiniz. En keyiflisi de yazarın, çocukların
farklılıklarını ötekileştirmeden onların özellikleri olarak kaleme alması.
Gözlüklü olup da ‘dört göz’ damgası
yemeyen çocuk yok gibidir. 30. kattaki
sınıfın öğrencilerinden Dana da gözlüklü ama bu farklı bir bakış açısıyla
tarif ediliyor: “Dana’nın dört tane güzel mi güzel gözü vardı. Dana gözlüklüydü. Ama gözleri o kadar güzeldi ki,
gözlük onu daha da güzelleştiriyordu.
İki gözlüyken şirindi. Dört gözlüyken
güzel. Altı gözlü olsa, kim bilir ne kadar güzel olurdu...”
Yaramazlık yapan öğrencilerini
disipline gönderen, bağıran bir öğretmene rastlamışsınızdır ama onları
elmaya çevirenini görmemişsinizdir.
İşte tanışma zamanı. Karşınızda Yamuk Okul’un en cadı öğretmeni Bayan Gorf... Yılan gibi bir dili ve sipsivri
kulakları olan Bayan Gorf, kulaklarını
oynatıp, dilini çıkardığı anda öğrencileri elmaya çeviriyor. Yaramazlık yapanın sonu belli, elma olmak. Bayan
Gorf, bir hafta içinde tüm öğrencile-

rini elmaya çevirip masasına koyuyor.
Teneffüste çocukların eksik olduğunu
fark eden bahçe öğretmeni Louis, şüphelenip sınıfa geldiğinde masa üzerinde elmaları görüyor ama, “Çocuklar
öğretmenlerini ne çok seviyor bir sürü
elma hediye etmişler” diye düşünüyor.
Elmaya dönen çocuklar öğretmenlerini
ikna edip kendilerini düzeltmesini istiyor, bunu yaparken de Bayan Gorf ’ın
suratına ayna tutuyorlar ve bu kez öğretmen elmaya dönüyor. Onun sonu
ise Louis tarafından yenmek oluyor.
Eğlenceli karakterlerden biri de
sınıfın devamlı gülen öğrencisi D.J.
Herkes onun neden bu kadar mutlu
olduğunu anlamanın peşinde. D.J.’nin
cevabı ise tam bir hayat dersi: “Üzgün
olmak için bir neden gerekir. Mutlu
olmak için gerekmez ki.” Dünyanın en
ilginç sınıfının hikâyelerini anlatmakla bitmez. En iyisi bu eğlenceli dünyayı tanımak. Unutmadan Yamuk Okul
dizisinin iki kitabı daha var; Yamuk
Okul Yıkılıyor ve Yamuk Okul’da İşler
Karışıyor.
Yamuk Okul’dan Yumuk Hikâyeler
Louis Sachar
Resimleyen: Adam McCauley
Çeviren: M. Yurdakuler Uluengin
İletişim Yayınları /111 sayfa
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Dostluk ve sevgi kazandı

Başak ERZİ

Tudem Yayınları’nın düzenlediği “Perde Kapanmasın: Bize Bir Çocuk Oyunu Yaz” yarışmasında ödül
alan üç oyun, çocuk edebiyatının en keyifli anlatım dalının hâlâ ne kadar bereketli olduğunun birer
kanıtı. Oyunların ana teması “dostluk” ve “oyun ruhu” küçükler kadar büyükleri de düşündürüyor.
Genç nesillere tiyatro sevgisi aşılamayı amaçlayan yarışmada, birincilik
ödülüne layık görülen Çipilip, adeta
yetişkinlerin dünyasıyla çocukların
dünyası arasında bir köprü kuruyor.
Basit ama güçlü bir şekilde ortaya koyulmuş karakterler doğru birer prototip oluşturuyor. Oyunun ana temasını
oluşturan güven ve dostluk ise yalnızca
çocukları değil, yetişkinlerin içindeki
çocuğu da uykusundan uyandıracak
nitelikte. Oyunumuzun kahramanı
Erkan, kaybolan kedisi Sütlükahve’yi
ararken, ormanda dürbünüyle etrafı
araştırmakta olan Pirinç ile karşılaşır.
Pirinç, hayatını yeni keşifler yapmaya
adamış, bilimi her şeyin önüne koyan
ve insanlara mesafeli yaklaşan bir bilim adamıdır. Erkan ile tanıştığı sırada
ise, daha sonra adını Çipilip koyacakları bir yaratığı araştırmaktadır. Başlarda Erkan’a da soğuk yaklaşan Pirinç, Erkan’ı tanımaya ve güvenmeye
başladıktan sonra aralarında bir dostluk başlar. Oyunun ikinci bölümünde
ormanda karşılaştıkları hamak satıcısı
Hamakçı’nın da aralarına katılmasıyla,
yeni keşiflerden ya da hamak satmaktan çok değerli bir şey kazandıklarını
fark ederler: Dostluk.
Kelime oyunları, taklitler ve zaman zaman çok daha derin açılımlara
gidebilecek karşılıklı sorularla geçen
diyaloglar üç kişinin birbirini tanıma
sürecini eğlenceli bir biçimde anlatıyor. Durum komedisinden faydalanan
esprilerin yanı sıra zekice şakalarla da
bezenmiş bir oyun Çipilip; çocukların
zekâsının aslında hiç de hafife alınmayacağının bir göstergesi.
Yıkılan tiyatro binaları, yerlerine
yapılan otoparklar... En büyük eğlencesi televizyon ve bilgisayar oyunları
olan çocuklar… Araştırmadan, öğrenme hevesi duymadan büyüyen bir
nesil… Karamsar bir tablo belki, fakat
tüm bunun içinde hâlâ tüm büyüsüyle
zamana direnerek sapasağlam ayakta duran bir şey var: Tiyatro. Özlem
Çakır’ın kaleme aldığı ve yarışmada
ikincilik ödülü alan Tiyatronun Büyüsü işte bu noktadan yola çıkıyor.

Kahramanımız Sofi, tiyatroda yaşayan, hayatını replikler üzerine kurmuş
şirin bir dede. En iyi arkadaşları ise birer peri kızı olarak resmedilmiş Ses ve
Işık. Sofi’nin evi olan tiyatronun yıkılacak ve yerine katlı otopark yapılacak!
Bu sırada yanlışlıkla tiyatro binasına

“Tiyatro büyülü bir dünya” ve bu
üç oyun, çocuklara bu dünyanın
kapısını açmaya hazır.
gelen iki kardeş Deniz ve Efe, kendilerini yeni bir oyunun içinde buluyorlar.
Bir yandan tiyatronun başlangıcından
Türk tiyatrosunun temel taşlarına doğru bir yolculuğu izleme şansı bulurlarken, diğer yandan da tiyatronun temel
kavramlarının anlamını öğreniyorlar.
ÜSTAT KARINCA Lİ
Her satırda tiyatroya duyulan sevgi
belirginleşirken, çocukların da izlerken eğlenebileceği şekilde oyuna farklı
karakterler ve eğlence unsurları serpiştirilmiş. Çocukların da izlerken oyuna
katılabilmeleri ve eğlenebilmeleri için
mümkün olduğunca interaktif bir yapıda kurgulanmış. Sahnede yer alan
iki çocuk oyuncunun, aslında tiyatroyu izlemeye gelen çocuklardan hiçbir
farkı yok. Onlar da izleyicilerle birlikte
öğreniyor ve tiyatroyu seviyorlar.
Gülten Karlı’nın kaleme aldığı ve
mansiyon kazanan Karınca Kararınca
ise, çok iyi bildiğimiz ağustosböceği ile
karıncanın hikâyesini çıkış noktası ola-
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rak alıyor ve bir grup böcek arasında kurulan dostluğu işliyor. Karıncaların,
ağustosböceklerinin, tırtılların ve daha nicelerinin
birbirlerinin farklılıklarını
kabul etmesi ve daha önce
oluşmuş gerginliğin yerini
dayanışmaya ve güzel bir
arkadaşlığa bırakmasında
çocuk karınca Li’nin rolü
çok büyük.
Karınca Li, baharın gelişiyle birlikte doğayı görmek isteyen fakat bu yolda
çeşitli engellerle karşılaşan,
bu engellere rağmen yaşama şevkini ve yardımseverliğini asla
kaybetmeyen sevimli bir kahraman.
Büyüklerin de ondan öğreneceği çok
şey var.
Sofi’nin de söylediği gibi, “tiyatro
büyülü bir dünya” ve bu üç oyun, çocuklara bu dünyanın kapısını açmaya
hazır. Üçü de birbirinden keyifli, hepsi
kendi çizdikleri yeni dünyada çocukları hem eğlendirip hem de tiyatronun, oyunun, arkadaşlığın ne kadar
önemli olduğunu anlatıyor. Üstelik
çocuk oyunlarında sık sık karşılaşılan
buyurgan öğreticilik ve didaktik anlatım tuzaklarına düşmeden…
Çipilip - Ahmet Önel
Tiyatronun Büyüsü - Özlem Saraç
Karınca Kararınca - Gülten Karlı
Resimleyen: Sedat Girgin
Tudem Yayınları
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Kahramanım Benim!

Burcu AKTAŞ

‘Sebze de olsa, iyiler kazanır’
Soğan Oğlan’a, gücünü adalet duygusundan alan kostümsüz süper kahraman yakıştırmasını
yapabiliriz. Soğan Oğlan, tadında bir alaycılıkla kötülere cezasını zekâsı ile verir. Kimi zaman
kötülerin yüzlerine ayna tutar, kimi zaman kendi kazdıkları kuyuya düşmelerini sağlar.
Bir memleket biliyorum, çeşit çeşit
sebzeden ve meyveden yurttaşları, limondan prensi olan. Ama burası öyle
bir ülke ki katiller ve hırsızlar sarayda,
dürüst insanlar hapishanede yaşıyor.
Bu memleketle ilgili bir tavsiye verelim:
“Dikkat edin ayağına bastığınız kişiye,
sonra hiç anlamadan sıkışırsınız köşeye.” Buna dikkat etmemiş bir yurttaşın
başına neler neler geldi bir bilseniz. En
baştan anlatalım. Bahsi geçen memlekette Soğan Ailesi bir meyve kasasının
içinde yaşar. Ne var ki bu aile o kadar
da şanslı bir aile sayılmaz. Soğanların
varlığının bir kanıtı olan kokusu bu ülkede özellikle yöneticiler ve zenginler
tarafından sevilmez. Öyle ki zenginler,
Soğan Ailesi’nin yaşadığı kasanın yanından geçerken burunlarını tıkayıp
“Aman Tanrım, soğan kokusu!” deyip
oradan koşarak uzaklaşır.
Bir gün ülkenin yöneticisi Limon
Prens’in Soğan Ailesi’nin yaşadığı yerden geçeceği duyurulur. Saray adamları, diğer bir deyişle kraldan çok kralcılar, soğan kokusunu ortadan kaldırmanın yollarını arar. Soğan Ailesi duvara
dizilip menekşe kokuları ve Isparta’nın
en keskin gül suları ile baştan ayağı ıslatılır. Neye uğradığını anlamayan ailenin tüm bunlara itiraz etmesine bile
izin verilmez. Beklenen an gelip çattığında da talihsizlikler soğanların peşini bırakmaz. Limon Prens geçerken
bir itiş kakış başlar ve Soğan Baba is-
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temeden prensin ayağına basar. Prens’e
yaranmaya çalışan kalabalık sayesinde
Soğan Baba hain olarak yaftalanır ve
tutuklanır. Ömür boyu hapse mahkûm
edilen Soğan Baba’yı ziyarete giden en
küçük çocuğu Soğan Oğlan, babasının
tavsiyesi üzerine dünyayı tanımak için
yalnız başına hayata atılır. Dahası hapishanedeki tüm dürüstleri kurtarmak
için yemin eder.
BÜTÜN İYİLER TOPLANDIK!
Zamanla yeni dostlar edinir ve onların dertlerine çare bulmaya çalışır.
Soğan Oğlan’ın tanıştığı karakterlerin
çoğu nevi şahsına münhasır meyve
ve sebzeler: Her yerden pırt diye çıkan Avukat Bezelye, zalimliği dizleri
titreten Domates Şövalye, eline geçen
her şeyi yiyen Baron Mandalina, fikir
fabrikası Üzüm Usta… Çok geçmeden
Soğan Oğlan, ülkenin başında bulunan
zalimlere dersini vermek için bütün
iyileri bir araya toplar. Derken Soğan
Oğlan dürüstlüğe olan inancı sayesinde süper kahramanların en naifi olur.
Soğan Oğlan’a, gücünü adalet duygusundan alan kostümsüz süper kahraman yakıştırmasını yapabiliriz. Soğan Oğlan, kimseyi aşağılamadan ama
tadında bir alaycılıkla kötülere ve kötü
niyetlilere cezasını zekâsı ile verir. Kimi
zaman kötülerin yüzlerine ayna tutar,
kimi zaman kendi kazdıkları kuyuya
düşmelerini sağlar. Soğan Oğlan’ın
en büyük meziyeti kendisiyle dalga
geçebilmesidir. Her
iyiliği tek
başına yapmaya
kalkışmaz, dostlarından yardım
alır ve zaferler
hep birlikte kazanılır. Kraldan
çok kralcılar ve
adalet üzerine

olan bu hikâyenin yaratıcısı Gianni Rodari’nin hayatına şöyle bir göz
attığımızda böyle güzel bir hikâyeyi
yazmasının tesadüf olmadığını görebiliriz. 1920 yılında Kuzey İtalya’da,
Omegna’da bir fırıncının oğlu olarak
dünyaya gelen Rodari, on yaşındayken
babasını kaybeder. On yedi yaşındayken aldığı diplomayla köy okullarında
öğretmenlik yapmaya başlar. Kim bilir belki de Soğan Oğlan’ın babasının
hapishaneye kapatılması, Rodari’nin
babasıyla ayrılığına bir göndermedir.
60’lı yılların ikinci yarısını çocuklarla ilgili projeler yaparak geçiren yazar, 1970’te Hans Christian Andersen
Ödülü’ne layık görülür. Rodari’nin
Soğan Oğlan’ına dikkatle baktığımızda
50’li-60’lı yılların İtalyası ve dünyanın
genel durumu hakkında ilginç detaylar yakalamak mümkün. Son sözü, Soğan Oğlan’ın arka kapağında da yazan
umut dolu bir cümleyle söyleyelim:
“Sebze de olsa, meyve de olsa, iyiler
her zaman kazanır…”
Soğan Oğlan - Gianni Rodari
Resimleyen: Claude Leon
Çeviren: Aslı Özer
Can Çocuk Yayınları / 264 sayfa
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Aykırı iki çocuk kitabı üzerine

Simla SUNAY

Zehra İpşiroğlu; Konuşan Çınar ve Gergedan Oyunu adlı romanlarında, eğitim sistemimizin fiziki
ve sosyo-politik sorunlarını çıplak bir gerçekçilikle eleştiriyor. Peki, bu didaktik olmayan, dürüst
anlatım okurda nasıl bir iz bırakıyor?
Aslında iki roman birbirine çok
benziyor. Konuşan Çınar’da yazar olmak isteyen, babası gazeteci ve annesi
tiyatrocu, on dört yaşındaki Elif; Gergedan Oyunu adlı romanda ise yazar/
dedektif olmak isteyen, anneannesi bir
çocuk kitapları yazarı olan on yaşındaki Zeynep ile tanışıyoruz. Didaktik
eserleri sıkça eleştiriyoruz ancak didaktik olmamak adına yapılan gerçekçilik yapay durabiliyor, bir aynadan
daha acımasız aksedebiliyor.
RENCİDE EDİCİ BİR TUTUM
Yazarın, eserini okura özgürce terk
edemediğini ve yazdıklarıyla yetinmediğini gösteren bir perdedir önsözler
bana göre. İpşiroğlu’nun önsözleri, dilin ve meselelerin gizemini yok eden,
eseri okurdan uzaklaştıran metinler.
Yazar Konuşan Çınar’ın önsözünde
çocukları yetişkin gibi ve büyükleri
çocuk gibi düşünme oyununu çok sevdiğini örneklerle anlatıyor. Tırnaklarını yiyen Selim’i sinirli, pısırık bir aile
babası olarak düşlediğini belirtiyor
mesela (K.Ç.-s.9). Büyükleri çocuk
gibi hayal ederken ise; politikacı, şapşal bir çocuk olarak düşleniyor. Ancak
ne yazık ki, okudukça fark ediliyor; İpşiroğlu, fiziksel kusurları yer yer takma isimlerle öne çıkarıp rencide eden,
kapıcı ve simitçi derken sanki tepeden
bakan, suçlarken ya da eleştirirken
hedef şaşıran tutumunu iki kitap boyunca sürekli yineliyor. “Ahmet’in gerçekten beş karış boyu, kalın çerçeveli
gözlüklerinin ardından bakan şaşaloz
gözleriyle dünya güzeli olduğu söylenemez.” (K.Ç.-s.20). “Bizim sınıfta bir
çocuk var, adı Piç!” (Çocuğun adının
Piç değil, Behiç olduğunu neden sonra
öğrendik) (K.Ç.-s.34). Bunlar elbette
yazarın kendi ifadeleri değil, kahramanın ağzından dile geliyor. Ancak bu tutum, eleştirisi yapılmadan, sıkça sanki
yazardan onaylı tekrarlanıyor.
Yazar olmak, gerçeği ensesinden
tutup da kâğıda koymak olsaydı eğer
bugün hiçbir kitap okunmazdı. Yazar
olmak için önce aynaları kırmak ge-

rek. İpşiroğlu’nun amacı ne kadar doğruysa bunun için seçtiği dil ve anlam o
kadar duyarsız. Şişmanlar, gözlüklüler,
bacağı kısa olanlar (Sürüngen lakaplı
Neriman adlı sınıf öğretmeni, G.O.s.22), zenginler, ülkücüler, Atatürkçüler, dindarlar, kendini beğenmişler,
sınıfın çalışkanları, dayakçı öğretmenler, müdürler, döven anneler…
İpşiroğlu, iki kitabında da yazar
olmak isteyen kahramanlarına tüyolar
veriyor, yazarlığı tanımlıyor. Ancak
yazarlık bu tanımların çok daha fazlasını içeriyor. Nasıl biri olursa olsun
her insana, her meseleye üç yüz altmış
derece bakabilmekle mümkün yazar
olmak. Bugün Güneydoğu’daki Kürt
meselesine değinirken “savaş” diyerek cesur ve duyarlı olmak mümkün
mü? Bir içsavaş değil midir oradaki?
Bu içsavaşın suçlusu olarak emir kulu
Mehmetçiği görmek, hedef göstermek
ne kadar doğrudur? (K.Ç.-s.84). Ya
da böylesi hassas bir konuyu işlerken
neden bir Kürt çocuğunun sesi duyulmaz, ülkücü gençlik fikir özgürlükleri
hiçe sayılarak doğrudan eleştirilir?
ALLAH, PEYGAMBER, ATATÜRK
Çocukların okullarda Atatürk’ün
resimlerinden ürktüğünü, Atatürk
köşelerinin tiyatro salonlarını kapladığını eleştirirken ise klişelerden kurtulamıyor yazar. Allah, peygamber ve
Atatürk zincirini ezbere kullanıyor,
metalaştırılan Atatürk izleğini eleştirmek isterken, gerici zihniyetle aynı
dili kullanıyor. Aynı
sistemin Atatürk kitaplarını yasakladığına da değinse hedef
tahtasına yanlış bir
seçim koyuyor.
Gergedan Oyunu’nda; ‘Eğer farklı
düşünüyorsan, vazgeçme ve diğerleri
gibi olma kolaylığına
hiçbir zaman düşme.”
öğüdü verilmiş. Herkes gergedan olurken
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sen olma! Farklıysan farklılığını koru.
“Şakiye Hanım söyledi, ‘Ben okuyamayacakmışım,’ öyle dedi. Bakkalın
çırağı Ali var ya, onun gibi olacakmışım… ‘… Kendine daha iyi bir gelecek
bekleme,’ dedi.” (G.O.-s.45). Yazar,
farklı olmayı yüceltirken bir yandan
farklılıklara karşı duruyor. Simitçi,
kapıcı (apartman görevlisi denmiyor),
bakkal çırağı cahil, ülkücüler zorba
olarak kalıplanıyor. Yani acımak, küçük görmek, önemsemek, duyarlı olmak, rencide etmek, dürüst olmak gibi
kavramlar aralarındaki ince çizgileri
aşılarak birbirine giriyor.
Tüm bu rahatsız edici gerçekçiliğin
içinde, “Ailem tam yüz beş yaşında”
(K.Ç.-s.17); bir ailedeki tüm bireylerin
yaşlarının toplamının tek bir yaşla ifadesi okurda hoş, birleştirici bir duygu
bırakıyor.
Gergedan Oyunu’ndaki sonsözü
Özlem Hemiş kaleme almış. Başlığı;
“Aykırı bir çocuk kitabı üzerine.” Hemiş, İpşiroğlu’nun üslubunu grotesk,
Aziz Nesin ve Rıfat Ilgazvari olarak
tanımlasa da buna katılmak mümkün
değil. Bu kitaplar gerçekten aykırı mı
ya da bir kitap nasıl aykırı olur bilemiyorum ancak aykırı olmak adına
ayrımlanan, kopup dökülen değerler
ardından bakmak okura verilen bir
ceza olmamalı.
Konuşan Çınar - Gergedan Oyunu
Zehra İpşiroğlu
E Yayınları
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Dün Mozart bize geldi!

Elif TÜRKÖLMEZ

Benim Adım... serisi tarihe geçmiş yazar, bilim insanı ve sanatçıları biraraya getiriyor. Seri, Pablo
Picasso, Albert Einstein, Shakespeare gibi isimlerin hayat hikâyelerini kendi ağızlarından sunuyor.
Geçenlerde kiminle buluştum tahmin edin! Picasso. Evet evet, hani şu
ünlü sanatçı Pablo Picasso. Biz orta
şekerlilerimizi söylemiş, muhabbeti
koyulaştırmaya başlamıştık ki, yanımıza kim geldi dersiniz? Albert Einstein. Einstein’la hoş beş derken, ilerde
Cervantes göründü; yanında da Mozart. Az sonra da Shakespeare ve Leonardo Da Vinci katıldı gruba. Çok
eğlenceli bir gün geçirdik. Onlardan
o kadar çok şey öğrendim ki, anlatamam. Hepsi kendi hayat öyküsünü
tatlı tatlı anlatırken ben, “Bu bir rüya
olmalı” diye düşündüm. Her biri çeşitli alanlarda dahi olan bu isimler kalkmış bana kendilerini anlatıyor. Üstelik
sanat tarihi derslerinde gördüğümüzün aksine inanılmaz sade, samimi ve
ince bir üslupla… Siz de muhtemelen
benim bir deli olduğumu, bütün bu
sözünü ettiğim sanatçıların, bilim insanlarının çoktan öldüğünü, nasıl olup
da benimle bir çay bahçesinde buluşup
orta şekerlilerini yudumladıklarını
düşünüyorsunuz, değil mi?
Peki peki, anlatayım şöyle oldu.
Buluşmamız, Altın Kitaplar’ın Benim
Adım… serisiyle gerçekleşti. Tüm bu
sözünü ettiğim isimlerin ve daha fazlasının hayat hikâyelerini kendi ağızlarından sunan seri, öyle başarılı ki
bir ara gerçekten bu dahilerle sohbet
ettiğim hissine kapıldım. Neredeyse
onlara sorabileceğim tüm soruları cevaplamışlar, olayları mümkün olduğunca sade, anlaşılır ve akılda kalır şekilde özetlemişler. Kitapları okurken,
Picasso’yla Paris’in bohem havasına girip yağlı boya kokusu eşliğinde sokaklarda gezmek, Leonardo Da Vinci’nin
Mona Lisa’yı yaparkenki heyecanına
ortak olmak ya da çok sevdiği pastaları
nasıl iştahla yediğini hissetmek, Albert
Einstein’ın şakacı üslubuyla bıkmadan
usanmadan anlat-
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tığı teorilerini ‘anlayabilmek’, Cervantes’in tutkulu maceralarına eşlik edebilmek mümkün.
Dâhilerin yaşadığı şehirler, sevdikleri içkiler, yemekler, renkler, müzikler, sokaklar hem çok sade bir dille
hem de çok derinlikli bir üslupla anlatılıyor. Kitaplar 10 yaş üstü çocuklar
için hazırlanmış, her birinin yazarı anlattığı dâhinin hayat hikâyesini en yakın dostu gibi biliyor olmalı ki ortaya
bu samimiyette bir seri çıkmış. Benim
Adım… serisi, bu önemli kişilerin hayat hikâyelerini sadece kronoloji kollayan bir biyografiler serisi olmaktan
çıkarıp, bize onlarla sohbet ediyormuş
izlenimi veren bir üslupla sunmuş.
KİTAPLARDAN BAZILARI:
Benim adım…Miguel de Cervantes.
“Karşılaştığım ve tutkuyla yaşadığım
maceralar, bana Mancha’lı Şövalye
Don Kişot’u yazmam için deneyim kazandırdı.”
Benim adım... Mozart. “Ben, dünyanın en önemli bestecilerinden biriyim. Zamanında değerim pek fazla
anlaşılmasa da bestelerim sayıları ve
müzikaliteleri açısından değerlendirildiğinde bir dahi olduğum söylenebilir. Altı yaşımdan on yaşıma
kadar ablam Nannerl ile Avrupa’nın
pek çok kentinde konserler verdik.
Gençlik yıllarımda tüm Avrupa oldukça yetenekli biri olduğumun farkına
vardı. Ama benim yaşamımı değiştirmeye yetmedi.”
Benim adım… Leonardo Da Vinci.
“Düşünürlerden şairlere, mimarlardan ressamlara, krallardan papalara ve
hatta sıradan insanlara kadar hepimiz
dünyayı değiştirebileceğimize inandık.
Ben de Rönesans döneminde doğmuş
biri olarak böyle bir fırsatı kaçıracak
değildim. Bu nedenle kendimi resme,
heykel yapmaya, kale ve savaş makineleri tasarlamaya adadım. Ayrıca insanlığın işlerini kolaylaştıracak ufak
tefek cihazlar ve uçan makineler de
çizdim.”

Benim adım... Shakespeare. “Eminim
hepiniz Prens Hamlet’in ünlü sözü
‘olmak ya da olmamak’ı veya aileleri
arasındaki düşmanlık nedeniyle bir
felakete kurban giden âşıklar Romeo
ile Juliet’i duymuşsunuzdur. Onlar,
tiyatro eserlerim için yarattığım kahramanlardan sadece bazıları. Eserlerimdeki karakterleri sanki gerçek kişilermiş gibi acı çeken, tutkuları ve hırsları olan, mücadele eden kahramanlar
olarak tasarladım.”
Çocukların bu isimleri tanıması,
onlar hakkındaki gerçekleri ezberden
değil gerçekten bilmesi çok önemli.
Altın Kitaplar’ın hazırladığı Benim
Adım… serisi sanatçıları daha yakından tanımamıza yardımcı olurken,
aynı zamanda yaptıklarıyla bizlere ilham vermelerini de sağlıyor.
Benim Adım... - Miguel de Cervantes
Antonio Tello
Resimleyen: Oscar Julve
Çeviren: Aslı Özer
Altın Kitaplar / 64 sayfa
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Büyümek kurallara aykırıdır

Zarife BİLİZ

Büyüdüğünüz an, hayatta yokluğuna alışmak zorunda olduğunuz ilk dostunuz Peter Pan…
Çünkü çocuklar geceleri onu bekler. O büyülü düşler ülkesine yolculuk edebilmek için.
Pencereleri açık bırakıyorsanız hâlâ şansınız var…
Kalkıyor, kalkıyor!.. Büyümenin
yasak olduğu düşler ülkesine kalkıyor.
Aslında hiçbir şeyin kalktığı falan yok.
Çünkü düşler ülkesine uçarak gidiliyor ve eğer bir gece vakti, gece lambaları yandıktan sonra, uykunun en
güzel yerinde, açık kalan pencere aralığından hafif bir esintiyle gelen Peter
Pan söylemediyse size ben söyleyeyim:
Üzerinize peri tozu serpilmeden uçamazsınız, hiç uğraşmayın!

“Peter Pan hiç eskimeyecek,
çünkü, her şeye rağmen,
çocukluk hiç eskimeyecek”
Uçmayı öğrendiniz diye her şey
halloldu sanmayın. Peki nasıl gideceksiniz düşler ülkesine? Size bir tarif lazım: Sağdan ikinci sokağa girin
ve sabaha dek dümdüz gidin. Gidin
gitmesine de, sonunda oraya bir ay
sonra, üstelik her zaman düz giderek
ulaşsanız bile, orayı kendi kendinize
buldunuz sanmayın; ada sizi aramaya
çıkmış olmasaydı, orayı biraz zor bulurdunuz. Düşler ülkesini ilk görüşte
tanıyacaksınız, çünkü düşlerinizdeki
her şey zaten orada. Mercan kayalıkları, korsan gemileri, vahşi yerlileri,
ıssız inleri, çoğu terzi olan cüceleri,
içlerinden ırmak geçen mağaraları,
altı ağabeyi olan prensleri, çengel burunlu minicik hanımları ve sizden

başka kimsenin bilmediği nice varlıklarıyla düşler ülkesi hemen her zaman
bir adadır. Ama ada bu kadarla kalsa
çok basit bir ada olacağından, içinde
okulun ilk günü, din, babalar, yuvarlak havuz, dikiş-nakış, cinayetler, darağaçları, ismin -e hali, kakaolu muhallebi günü, pantolon askısı takmak,
doksan dokuz demek, dişini kendin
çekmen için üç peni ve buna benzer
şeyler de vardır. Evet, Düşler Ülkesi’ne
hoş geldiniz. Çocukluğun peri tozuna
bulaşmış, korsanlar, evcilikler, yalancıktanmış gibi yapılarak içilen ilaçlar
ve mahsuscuktanmış gibi yapılarak
yenen yemeklerle dolu o müphem ve
ezeli dünyasına hoş geldiniz!
ANNELERİN ALIŞKANLIKLARI
Ölen ağabeyinin yerini tutabilmek
için annesine hiç büyümeme sözü veren birinin, ancak böyle bir yetişkinin
yazabileceği bir roman Peter Pan. Gerçeği oyunla, düşü gerçekle böylece ustaca karıştırabilmek için, çoğumuzun
iki yaşlarındayken öğrenmek zorunda
olduğu şeyi, yani büyüme mecburiyetini, bir gün gerçeğin katı dünyasına
sürüleceğimizi, belli ki kulak arkası etmek gerekir. Bir eserin klasik olabilmesi için neye ihtiyaç duyduğunu, Peter
Pan’ı okurken daha iyi anlıyor insan.
Peter Pan’ın, aynen sonu gibi, bizden
çocuğumuza, sonra çocuğumuzun
çocuğuna, ondan da kendi çocuğuna,
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kuşaklar boyunca, ama ille de çocuklara kalacak ve her çocuğun hangi çağda
olursa olsun zevkle okuyacak olması,
onu hiç eskimeyen bir klasik yapıyor.
Peter Pan hiç eskimeyecek, çünkü, her
şeye rağmen, çocukluk hiç eskimeyecek. Ve anneler Peter Pan’ı bakın nasıl
keşfedecek:
“… Bayan Darling, Peter’ın varlığından, çocuklarının düşüncelerini
derleyip toplarken haberdar olmuştu
ilk kez. Çocuklar uyuduktan sonra
onların düşüncelerini altüst edip, gün
boyu oradan oraya dolaşan bir yığın
şeyi tekrar gereken yerlere yerleştirerek bunları ertesi sabaha hazırlamak,
iyi annelerin her geceki alışkanlığıdır.
Uyanık kalabilseydiniz (ama kalamazsınız elbet), kendi annenizin de böyle
yaptığını görür ve onu seyretmeyi çok
ilginç bulurdunuz. Bu iş çekmeceleri
derleyip toplamaya çok benzer. Öyle
sanırım ki, annenizin diz çökerek
keyifle kafanızın içini karıştırdığını,
bazı şeylerin üstünde durup bunları
nereden bulduğunuzu merak ettiğini,
hoşuna giden ve gitmeyen düşünceler
keşfettiğini, birini tatlı bir yavru kedi
gibi yanağına bastırırken, bir başkasını
alelacele gözden uzak bir yere sakladığını görecektiniz.”
Peter Pan - J. M. Barrie
Çeviren: Betül Avunç
İthaki Yayınları / 192 sayfa
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SineKitap

Zeynep ALPASLAN

Harikalar Diyarına yolculuk
Sinemaya uyarlanmış çocuk ve gençlik kitaplarının yer aldığı SineKitap’ın yeni konuğu
Lewis Carroll’un Alis Harikalar Diyarında adlı kitabı. 2010’da vizyona girecek animasyonun
yönetmenliğini sıradışı bir isim, Tim Burton, yapıyor.
Canı sıkılan küçük kız, beyaz tavşanın peşinden gider ve bir anda, kendini
bambaşka, masalsı bir gerçekliğin, harikalar diyarının içinde bulur. Zaman,
Alis’in alışık olduğundan farklı bir biçimde ilerler bu ülkede. Mekânların
boyutları değişkendir, Alis buna ayak
uydurmak zorundadır. Küçücük kapılardan geçmek için sihirli iksiri içer,
kurabiye yediğinde ise bir deve dönüşür. Krallarla, kraliçelerle ve tuhaf
orman yaratıklarıyla tanışır. Rafadan
Kafadan’la bir duvarın üzerine tüneyip
matematikten söz eder. Bitmek bilmeyen beş çaylarında, Şapkacı’nın çılgın
kelime oyunlarıyla dolu bilmecelerini
çözer. Tavşanın saati tik tak ederken,
Alis, kendini harikalar diyarındaki
maceralarına kaptırır ve yetişkinlerin
gerçekliğinden uzaklaşır.
Charles Dodgson isimli bir matematikçi ve rahibin, 1865 yılında, Lewis Carroll takma adıyla, Alis Liddell
isimli küçük kız için yazdığı Alis Harikalar Diyarında ve Alis Aynanın İçinde
kitapları, çocuk edebiyatının en önemli eserleri arasında gösteriliyor. Tabii,
basit bir çocuk kitabı değil, Alis. Ama
öte yandan, hangi çocuk kitabı öyle
ki? Alis Harikalar Diyarında; James
Joyce, Paul Auster, T. S. Eliot, Charles Dickens gibi önemli yazarları derinden etkiledi. Geçen sayıda sözünü
ettiğimiz Coraline (Neil Gaiman) de
bir Alis uyarlamasıydı aslında. Marilyn
Manson, Tom Waits ve Jefferson Airplane, Alis hakkında şarkılar yazdılar.
Harikalar Diyarı, defalarca sinemaya,
tiyatroya, opera ve baleye uyarlandı.
Psikanalizcilerin kafasını epeyce meşgul etmiş, sembollerle dolu bir altmetine sahip bu kitap üzerine sayısız
tez yazıldı. Matrix gibi filmler ve birçok çizgiroman sayesinde, Carroll’un
hikâyesi, edebiyat tarihinin en çok referans verilen eserlerinden biri haline
geldi. Kısacası, harikalar diyarında ge-
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çen tuhaf maceralar, günümüz sanatçılarına ilham vermeye devam ediyor.
BEYAZPERDEYİ SEVEN KİTAP
Alis’in son zamanlarda yeniden
popüler olmasının sebebi ise, çağımızın harika çocuğu Tim Burton’ın,
Alis Harikalar Diyarında animasyonunun 2010 yılında tamamlanacağını açıklamış olması, herhalde. Filmin
kadrosunda, Şapkacı’yı canlandıracak Johnny Depp’in yanı sıra, Helena
Bonham Carter, Anne Hathaway ve
Christopher Lee gibi harikalar da yer
alıyor. Alis’i ise 1989 doğumlu Mia
Wasikowska seslendirecek. Yüzüklerin
Efendisi’nin sinemaya uyarlanabilmesi
için doğru zamanı ve doğru yönetmeni (Peter Jackson) beklemek gerekti. Tim Burton’ın da Alis’te harikalar
yaratacağına şüphe yok. Neredeyse
sinemanın icadından bu yana, sinemaya ve televizyona sayısız kez uyarlanmış olsa da, Alis nihayet Disney’in
gölgesinde kalmaktan kurtulacak gibi
görünüyor.
2010’u beklerken, Alis filmlerine
şöyle bir göz atacak olursak, 1903 tarihli, Cecil M. Hepworth imzalı sekiz
dakikalık sessiz filmden, 1951 yapımı,
Alis’i sevimli ve zararsız bir masala indirgeyen -çocukların bayıldığı- Disney
müzikaline kadar, birçok önemli film
çıkacaktır karşımıza. Ama bana göre
bunların içinde en çok önemsenmesi
gereken, Çek animasyoncu, muhteşem
Jan Svankmajer’in 1988 tarihli Alis
(Neco Z Alenky) uyarlamasıdır.
Svankmajer’in Alis’i, ‘stop motion’ tekniğiyle yapılmış, yetişkinlere
yönelik, karanlık ve ürkütücü bir animasyon. Çek sanatçının Doğu Avrupa mitlerinden beslenen gotik tarzı,
bu animasyona da fazlasıyla hâkim.
Bu yüzden, zaman zaman özgün
hikâyenin dışına çıkarak, insanın normalde girmeye asla cesaret edemeye-

ceği patikalara sapsa da Neco Z Alenky,
Carroll’un Alis’ini, içinde barındırdığı
tüm korkunç duygular ve tekinsiz ruh
halleriyle, olduğu gibi yansıtabilen tek
film olmuştur.
Svankmajer, nesnelerin hafızalarının olduğunu ve nesneler aracılığıyla
anlatmaya değer olan tek hikâyenin
de, bir çocuğun, bilinçdışına yaptığı
yolculuğun hikâyesi olduğunu savunan, sıradışı bir dahi. Bu gerçeküstücü filmde de, Carroll’un hayal dünyası, günlük hayatta hiç de korkunç olmayan objeler aracılığıyla canlanarak
tüylerimizi diken diken ediyor. Yılan
gibi hareket eden çoraplar, dar koridorlardaki talaş ve toz yığınları, düğmeler, makaslar, antika dolaplar, yumurtadan çıkan tuhaf formlu iskeletyaratıklar…Ölü objelerin hortlayıp bir
kız çocuğunu avlamaya çalışmalarına
tanık oluyoruz bu korkutucu masalda.
Alis, eski bir evin tozlu odaları arasında dolaşırken, film, bizi, yetişkinlerin
dünyasında sıkışıp kalmış bir çocu-
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ğun zihninin odaları arasında dolaştırıyor. Rüyalarda karşımıza çıkan,
zaman ve mekânın verdiği belirsizlik
hissi, bütün filme hâkim. Yönetmen,
korkunun aracısı olarak gerçeğin ta
kendisini, gerçeküstücü bir üslupla
hikâyenin içine yerleştirerek, çocukluk travmaları, bastırılmış arzular ve
kâbuslar gibi, gerçeküstücülerin yakından ilgilendiği psikanalitik konulara değiniyor. Gerçekle beklenmedik
bir şekilde, beklenmedik bir anda yüzleşmek, şok etkisi yaratıyor. Mesela,
Disney’in sevimli, masum, pofuduk,

neşeli, bilge, hazırcevap ve gizemli
tavşan figürünü alıp yerine gerçek bir
doldurulmuş tavşan koyuyor Svankmajer. Alis’in kendisi ise, gerçek bir
oyuncu tarafından canlandırılıyor ve
bu kız, sihirli numaralarla komik bir
biçimde büyüyüp küçüleceği yerde,
cam gibi gözleri olan bir oyuncak bebeğe dönüşüveriyor. Bunun bol efektli
korku filmlerinden çok daha korkunç
olduğunu söylemeye bile gerek yok,
sanırım. Alis’in Çek versiyonunun,
Carroll’un yarattığı dünyada tehlikeli bir yolculuğa çıkmaya hazır, cesur
yetişkinleri büyüleyeceğine eminim.
Alis’ten etkilenen bir başka tuhaf Çek
filmi, 1970 tarihli, Jaromil Jires imzalı
Valerie Harikalar Diyarı’nda (Valerie
and Her Week of Wonders/Valerie a
tyden divu) ise, daha da ileriye gitmek
isteyenler için, DVD’de hazır bekliyor.
Bu sırada çocuklar da, Carroll’un
kitabını okuyup John Tenniel’in çizim-

Ben yazsaydım...

leriyle hayaller kurabilir ya da Disney
filmini izleyip neşeli bir dünyanın neşeli şarkılarına eşlik edebilirler.
Alis Harikalar Diyarında
Lewis Carroll
Çeviren: Nihal Yeğinobalı
İmge Kitabevi /156 sayfa

Faruk Duman

Her yazarın, hatta sıkı okurun ben yazsaydım dediği bir kitap yok mudur! İyi Kitap sordu;
Gagalar, Patiler ve Başka Güzel Şeyler ile Jüpiter’in Eteği adlı kitaplarıyla çocuk okurlara merhaba
diyen Faruk Duman, ben yazsaydım dediği çocuk kitabını bizlerle paylaştı...
Çocukluğum değişik kentlerde
geçti. Bu nedenle neredeydi, anımsamıyorum; İzmir, Balıkesir ya da Ankara. Bir kırtasiyede, ciltli, parlak şömizli
bir çocuk dizisi satılıyordu. Herhalde
İnkılap Yayınları’nın bir dizisiydi. Her
kitap için özel, göz alıcı kapak resimleri yapılmıştı. İlkokul çağı. O zaman,
Jules Verne’in iflah olmaz bir hayranı,
onun obur bir küçük okuru idim. Kırtasiyeye ayda bir yeni kitaplar gelirdi,
bu yeni kitapları orada hevesle karıştırırdım. Ama hemen alamazdım hepsini; param yetmezdi.
İşte Tom Sawyer’ın Maceraları’nı ilk
kez o dizide okudum. Bu kitap yalnızca macera hevesimi kamçılamamıştı.
Bana nasıl bir çocuk olduğumu, ileride de dünyaya nasıl bakacağımı göstermiş, kendimi tanımamı sağlamıştı.
Tom, yaşadığı dünyanın büyükler tarafından konmuş kurallarını kabul etmiyordu. Evde yemeğin hep aynı saatte birlikte yenmesini, okulda geçirilen
sıkıcı dersleri, öğretmenle halanın asık

suratlarına katlanmayı reddediyordu.
Giysisini neden hep temiz tutması gerektiğini de anlamıyor ve hep uzaklara
gitmek, türlü maceralara atılmak istiyordu. Hala oğlunun zıddı idi. Doğayı
seviyor, uyku saatinde dışarıda olmaya
bayılıyordu.
Tom Sawyer, özgürlüğünü istiyordu. Bana göre, insan gerçekten ne
istediğini ancak çocuklukta bilebilir.
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Bizim içinde yaşadığımız dünya, dünyaya getirdiğimiz çocukların törpülenmesi, onların özgürlük arzularının
bir an önce yok edilmesi üzerine kurulmuştur. Bu ev yaşantısında da böyledir, okulda da. Tom’la ilk tanıştığım
günden beri, hayattan ne zaman sıkılsam, Mark Twain’in bu ölümsüz yapıtını bir kez daha okurum; böylece yine
gülümser, yine daha güzel bir dünya
ümit edebilmek için güç toplarım.
Bu kitapla ilgili bir de anım var: Bir
gün bir ilköğretim okuluna, çocuklarla söyleşmek üzere davet edildim.
Konuşmalardan sonra sıra önerilere
gelince, Tom’u çocuklara önerdim ve
yine Tom’un ruhuna uygun bir biçimde şunları söyledim: Ama, elbette
kendinizi okumaya, ders çalışmaya
zorunlu hissetmeyin. Giysilerinizi kirletmekten korkmayın ve canınız istemiyorsa yemek de yemeyin. Dünyada
en değerli şey özgürlüktür. Bunları
söyledim ve gözlerindeki ışıltıyı hiç
unutmadım.
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Kimliği belirlenemeyen bir
cisim bize doğru yaklaşıyor...

Şiirsel TAŞ

Galilei teleskopunu gökyüzüne çevireli dört yüz yıl oluyor. Bu sebeple 2009, Dünya Astronomi Yılı
olarak kutlanıyor. Biz de, yayımlanan astronomi kitaplarından bir seçki sunmak istedik.
Sonsuzluğa bakabilmek ne güzel!
Ne yazık ki, büyük şehirlerde yaşam,
geceleri karanlık gökyüzüne dalıp gitmeye, yıldızları izlemeye izin vermiyor.
Oysa 2009 yılı, gözlerimizi yeniden
gökyüzüne çevirmek için iyi bir fırsat.
Galileo Galilei’nin teleskopla yaptığı
ilk gökyüzü gözleminin 400. yıldönümü olması nedeniyle 2009 yılı, Uluslararası Astronomi Birliği tarafından
Dünya Astronomi Yılı ilan edildi. Işık
kirliliğinin astronomi gözlemleri üzerindeki olumsuz etkisi bir yana, şehir
ortamında karanlık gecede hayranlık
dolu bakışlarla gökyüzünü seyreden
gözlerin sayısı giderek azalıyor. Karanlık bastıktan sonra büyük küçük hemen hepimizin retinasına vuran ışıklar, yıldızlardan değil, evde karşısına
çakılıp kaldığımız ekranlardan geliyor
hanidir. Dolayısıyla ister çıplak gözle,
ister teleskop başında olsun, başımızı
yukarı kaldırıp yıldızları seyretmenin
nasıl bir deneyim olduğunu anımsamanın tam sırası.
DERSİMİZ ASTRONOMİ
Dünya Astronomi Yılı 2009 (kısaca
DAY2009) ile ilgili olarak Türkiye’de
yürütülen etkinliklerin koordinasyonunu üstlenen Türk Astronomi
Derneği’nin internet sitesinden ya da
www.astronomi2009.org adresinden
2009 Dünya Astronomi Yılı Broşürü’ne
ve 2009 Gök Olayları Yıllığı’na ulaşabileceğinizi söyleyerek başlayalım.
DAY2009 kapsamında astronomiye
duyulan ilgiyi canlandırmak ve far-
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kındalık yaratmak üzere yürütülen
pek çok programdan bazıları özellikle
çocukları ilgilendiriyor. “Evreni Anlayalım”, dört yaşından itibaren bütün
çocukları uzayın derinliklerine konuk
etmek üzere tasarlanmış bir program
ve ilgili eğitim materyallerine www.
unawe.org adresinden ulaşılabiliyor
(ne yazık ki henüz Türkçesi hazırlanmamış). “Galileoskop” programı ise,
Galileo’nun 400 yıl önce kullandığına
benzer, basit tasarımlı, montajı kolay bir teleskopun özellikle çocuklara
ulaştırılmasını hedefliyor. Bir gözümüz teleskoptayken, bir yandan da
astronomi ile ilgili kitaplara göz atalım
en iyisi.
Uzay: İlk 50 Yıl, uzaya gönderilen
ilk yapay uydu olan Sputnik 1’in fırlatılışından sonraki döneme ait uzay
serüveninden kesitler sunan bir kitap.
Önsözünü, ay yüzeyindeki deneyimini
“muhteşem ıssızlık” olarak tanımlayan
Buzz Aldrin’in yazdığı kitap, yarım
asırlık süreci çarpıcı fotoğraflarla belgeliyor. İngiliz Astronomi Birliği’nin
eski başkanı Patrick Moore tarafından
kaleme alınmış olan Uzay: İlk 50 Yıl,
uzayın keşfedebildiğimiz bölümünü
tanıtmakta son derece başarılı. 1950’li
yıllardaki çalışmalardan başlayarak,
insanın uzaya konuk olmasını, uzay
istasyonlarının kuruluşunu, ay yolculuğu ve Mars’ın keşfini anlattıktan
sonra, “En Güzel 50 Uzay Görüntüsü” bölümünde, okuru uzay boşluğuna çekiveriyor. 1950’lerden 2000’lere
uzanan bu yolculuk, kitapta on yıllık

dönemler halinde bölümlenmiş ve her
bölümün başında, o zaman diliminde

dünya tarihinde iz bırakan olaylar kronolojik olarak verilmiş. Böylece, gerek
soğuk savaş dönemindeki rekabet ortamında gerekse daha sonraki yıllarda
uzay araştırmalarında ne kadar yol
alındığını okumadan önce, aynı süreç
içinde yeryüzünde neler olup bittiğini
görebiliyorsunuz. Uzay: İlk 50 Yıl, çok
geniş yaş ölçeğinde bir okur kitlesine
sesleniyor.
Profesör Dahi’nin Evren Kitabı, astronomiye yeni merak sarmaya başlamış genç amatörlerin hevesini körükleyen, gökbilim ve evrenbilim ile ilgili
pek çok soruyu, Profesör Dahi’nin
notlarından, yazışmalarından, kesip
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biçtiği gazete ve dergi kupürlerinden
oluşan albüm benzeri bir tasarımla sunan farklı bir kitap. Gerçekte kolektif
bir çalışmanın ürünü olan kitap, meçhul profesörümüzün “Mutlu okumalar
ve en önemlisi soru sormayı unutma.
Asla olası bütün cevaplar hakkında
düşünmeyi unutma...” sözleriyle başlıyor. Okur soru sormayı unutursa,
kitabın kendisi zaman zaman soruyor
ve Profesör Dahi ders vermiyor da
sanki bugüne kadar edindiği bilgi ve
deneyimleri içtenlikle paylaşıyor. Kitap, 1609’da Galileo’nun teleskopunu
uzay boşluğuna çevirmesinden Hubble uzay teleskopunun geliştirilmesine
kadar uzanan süreci anlatan “Evreni
Gözlemlemek” adlı bölüm ile başlıyor.
İlerleyen bölümlerde kozmik şehrimizin dışına çıkıp evrendeki yerimizi
yurdumuzu anlamaya çalışıyoruz. Her
ne kadar solucan delikleri ve zamanda
yolculuk, teleportasyon, astrobiyoloji, yani astronominin gri bölgesindeki uçbeylikleri her yaştan insanın en
fazla ilgisini çeken konular olsa da, işe
kitapta da yer verilen Kopernik, Kepler ve Galileo’nun gözlemleri hakkında
fikir sahibi olarak başlamak önemli.
Profesör Dahi’nin 2005 yılında yazdığı kitabında, 2006 yılında gezegenler
tahtından indirilen Plüton’u güneş sistemimizin son gezegeni olarak anlattığı sayfanın karşısındaki uyarı dikkat
çekici: “Gökbilimciler sürekli yeni keşifler yaptıkları için gökbilimsel araştırmalarınız için her zaman yeni yayımlanmış kitapları seçmelisiniz.” (!)

Uzayın Kapısı Var mı? yalnızca içeriğiyle değil, anlatımıyla, verdiği örneklerle farklı bir kitap.
Çocuk Üniversitesi, çocuklara yönelik bilim yazarlığı adına önemli bir
iş başarıyor. Anlatılması/anlaşılması
zor bir kavram düşünelim. Kitaptaki
ifadeyle aktaracak olursam “Kaşarlanmış uzay araştırmacılarının bile üstesinden gelemeyeceği” bir kavram...
Diyelim ki, kara delikler. Bir kara delik
nasıl oluşur, ne menem bir şeydir, nasıl olur da kendisine yaklaşan ne varsa
yalayıp yutar sorularına yanıt vermek
pek de kolay olmasa gerek. Yazarlar
bu soruları yanıtlarken, Schwarzchild
yarıçapı, geri dönüşü olmayan olay
ufku gibi ayrıntıları vermekten geri
kalmıyorlar. Bununla birlikte üzerinde
durdukları kavramların hiçbirinin peşini öyle kolay kolay bırakmıyor, aklın
sınırlarını ne kadar zorlarsa zorlasın,
daha kolay kavrayabilmemiz için basite indirgenmiş örneklerle anlatıyorlar.
Bu tutum, bilim yazarlığında, hele hele
çocuklar için yazıyorsanız son derece
önemli. Bir sürü çılgın şeyi mümkün
görmüş olan Einstein’ın bile olabileceğine inanmadığı bu çılgın düşünceyi
(yani kara delikleri) daha iyi anlamamız için verdikleri örneği okuyalım ve
bakalım “Astronot olay ufkuna yaklaştığında zaman o kadar genişler ki, sonunda durur.” sözleri ne ifade ediyor:

BİLİMİN ANLAŞILANI MAKBUL
Son olarak, astronomiye ilgi duyan
büyük küçük herkesin uzayın kapısını aralamak için yararlanabileceği bir
kaynak kitaptan söz edelim: Uzayın
Kapısı Var mı? (Çocuk Üniversitesi
Yüksek Lisans Uzay Programı).
Uzayın Kapısı Var Mı?
Çocuklar için bir uyarı: Adına aldanıp da boyunuzu aşan, kavran- Ulrich Janssen - Klaus Werner
ması zor bilimsel verilerle dolu bir Çeviren: Füsun Bayraktar
kitap olduğunu düşünüp ürkme- Optimist Kitap / 224 sayfa
yin. Alman Çocuk Üniversitesi’nin
kurucularından Ulrich Jannsen ile
Tübingen Üniversitesi Astronomi ve
Astrofizik Enstitüsü müdürü Prof.
Dr. Klaus Werner’in yazdığı kitap,
Çocuk Üniversitesi’ndeki derslerden birinde, on bir yaşındaki bir kız
çocuğun “Peki, uzayın bittiği yerde
ne var?” sorusunu sorması üzerine
doğmuş. Yani, uzay ve evren üzerine
kafa yorup soru sormaya başlamış
her beynin ‘dişine uygun’ bir kitap.

“Mekân zamanını incelemek için en
uygun yer büyük, rahat bir yataktır.
Kara deliklerle ilgilenen çocuk yatak
örtüsünün altında kıvrılmalıdır. Kendisinin, etrafında bir sürü uzay gemisi

“Uzayın Kapısı Var Mı?, evren
üzerine kafa yoranlar için
önemli bir kitap.”
olan bir büyük kara delik olduğunu
hayal etmelidir. Bu kara delik şimdi
yaylar iyice bükülünceye kadar yaylı
yatağı kendine çeker. Daha şimdiden
etraflarındaki mekân biraz sıkışmış
gibidir. Zamanın da durması için artık bir de olay ufku aşılmalıdır. Bunu
en iyi şekilde yapmak için çocuk kara
deliğin etrafında dönen uzay gemilerini saymalıdır. Büyük ve küçük uzay
gemileri, foton işletme mekanizmalı
uzay gemileri ve warp motorlu uzay
gemileri, mavi, kırmızı ve yeşil uzay
gemileri, kalkanlı uzay gemileri ve
kuzu postlu uzay gemileri. Kuzu postlu uzay gemilerine yoğunlaşalım! Kaç
taneler? Bir, iki, üç, dört, beş?.. Çoğunlukla bütün uzay gemileri eksiksiz sayıldığında, şaşırtıcı bir şey gerçekleşir:
Zaman aniden durur.”
Ve meraklı beyin uykuya dalar...
Bir süreliğine yalnızca rüyalar olacak
gecesinde, bir de yıldızlar...

Uzay İlk 50 Yıl
S. P. Moore - H. J. P Arnolds
Çeviren: Aylin Güneri
Domingo / 224 sayfa
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Profesör Dahi’nin Evren Kitabı
Hubert Reeves
Çeviren: Oğuz Sebik
Tudem Yayınları / 64 sayfa
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Badem gözlüydü Küçük Prens...

Neyfel SEMİZ

Yazarı Antoine de Saint-Exupéry’nin çizimleriyle akıllara kazınan Küçük Prens artık çizgi roman.
Joann Sfar çizimleriyle hikâyeyi parlatmış ve ışıldamasını sağlamış. Prens bildiğimiz küçük prens…
Huyu suyu değişmemiş ama bu kez badem gözlü.
Küçük Prens ve Saint-Exupéry…
Ayrılmaz bir ikili. Bir kelime oyunu
oynamaya kalksak, birinin ismini söylesek diğerinin ismi peşi sıra gelir. Küçük Prens için, dünyanın en ünlü romanı ya da çocuk kitabı dersek yanlış
bir şey söylemiş olmayız. Fransız yazar
ve pilot Antoine de Saint-Exupéry, ilk
kez 1943 yılında yayımlanan romanı
yazarken, kitabın dünyada koparacağı fırtınadan habersizdi kuşkusuz.
New York’ta bir otel odasında yazılan
Küçük Prens, yaşam, sevgi ve ‘insan’
olma hakkında derin anlamlar içeren
bir kitap.
Küçük Prens’te bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyası anlatılır.
Sahra Çölü’ne düşen pilotun Küçük
Prens’le karşılaşması ile başlayan kitapta bu sarı saçlı çocuğun ağzından
Saint-Exupéry, insanların hatalarını
ve aptallıklarını su yüzüne çıkarır. Bir
çocuk karakter olarak Küçük Prens’in
sevilmesinin sırrı kişiliğinde saklıdır.
Tam bir çocuktur o. Soru sormayı seven ve sorularına mutlaka cevap bekleyen bir çocuk…
Belki dünyanın en çok bilinen kitabı Küçük Prens, ama biz yine de romanda neler olup bittiğine değinelim.
Yazar, Küçük Prens’e uçağının mecburi
iniş yapmış olduğu bir çölde rastladığını anlatarak başlar. Küçük Prens,
ondan bir koyun resmi çizmesini ister
ama Saint-Exupéry’nin karaladığı eskizlerden hiçbirini beğenmez. Motorunu tamir etme telaşında olan pilot
nihayet bir sandık resmeder ve koyu-
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nun bunun içinde olduğunu söyler.
Bedeni görünmeyen koyun tam Küçük Prens’in arzuladığı gibidir. Onun
bu koyunu beğenmesine şaşırır insan
ama o böyle bir çocuktur. Gözlerinin
gördüğünden çok daha fazlasını görür,
hayal eder. Roman boyunca Küçük
Prens’in kendi gezegeninin (B612),
gezdiği diğer gezegenlerin ve gülünün
hikâyesini okuruz. Sonunda dünyadan
biraz bezgin düşen Küçük Prens tekrar
gezegenine dönmeye karar verdiğinde
çölde tanıştığı zehirli yılana kendini
sokturur. Kimi okura göre mutlu, kimine göre hüzünlü bir son bu; ama
tam Küçük Prens’e yakışır bir son.
ELMA AĞACININ ALTINDAYIM!
Küçük Prens’i artık çizgi roman
olarak okumak da mümkün. Orijinal
kitapta yer alan Saint-Exupéry’nin çizimlerinin yeri okurun kalbinde mutlaka ayrı bir yerdedir, ancak kitabın bu
hali hikâyenin güzelliğini parlatarak
ışıldamasını sağlamış. Üstelik, Küçük

Prens’in ruhunu ve duygusunu zedelemeden. Joann Sfar’ın çizimleriyle
karşımıza bu kez badem gözlü olarak
çıkıyor Küçük Prens… Çizgi romanının başarısı, aslında Antoine de SaintExupéry’nin hayal dünyasının ustaca
hareketlendirmesinde yatıyor. Romanda tasvir edilen çiçekler, koyun, yıldızlar, yılan, tilki, kuşlar romandakinden
daha etkili olarak görselleştirilmişler.
Bunda renklendirilmenin de payı büyük. En önemlisi Joann Sfar’ın çizimleri Antoine de Saint-Exupéry’nin naif
üslubunu zedelememiş.
Küçük Prens’in en unutulmayan
bölümlerindendir tilki ile karşılaştığı bölüm. Çizgi romanda altın sarısı
başaklar arasında geçen bu sahneleri
kare kare görmek ayrı bir zevk. Saadet
Özen’in özenli çevirisi ile bir kez daha
hatırlatmak isterim bu karşılaşmayı:
İşte o an bir tilki çıktı ortaya.
- İyi günler.
- İyi günler?
- Buradayım. Elma ağacının altında.
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- Sen kimsin? Çok güzelsin.
- Ben bir tilkiyim.
- Benimle oynar mısın? O kadar
mutsuzum ki.
- Seninle oynayamam. Evcilleştirilmedim.
- Ah! Beni bağışla. “Evcilleştirmek” ne demek?
- Buralı değilsin sen. Ne arıyorsun?
- İnsanları arıyorum. “Evcilleştirmek” ne anlama geliyor?
- İnsanlar anlamına geliyor. Tüfekleri vardır ve avlanırlar! Kötü bir şey
bu. Bir de tavuk beslerler. Tek merakları bu. Tavuk mu arıyorsun?
- Hayır, arkadaş arıyorum. “Evcilleştirmek” ne demek?
- Uzun zaman önce unutulmuş bir
şey. Bağ kurmak demek.
- Bağ kurmak mı?
- Elbette… Sen benim için geri
kalan yüz bin çocuktan faklı olmayan
bir küçük çocuksun. Sana ihtiyacım da
yok. Senin de bana ihtiyacın yok. Ben
senin için Dünya’daki yüz bin tilkiden hiçbir farkı olmayan bir tilkiyim.
Ama beni evcilleştirirsen, birbirimize
ihtiyaç duyarız. Sen benim için tek
olursun Dünya’da. Ben de senin için
Dünya’da tek olurum.
- Seni anlamaya başladım. Bir çiçek var. Beni evcilleştirdi galiba.
- Olabilir. Dünya yüzünde çok olur
böyle şeyler.
- Ah! Dünya’da değil bu dediğim.
- Başka bir gezegen mi? O gezegende avcılar var mı?
- Yok.
- Hiçbir şey kusursuz değil.

evcilleştirirsen, hayatıma güneş doğmuş gibi olur. Diğerlerinden farklı bir
ayak sesi duyarım. Diğer ayak seslerini
duyduğumda saklanırım. Seninkilerse
sığınağımdan çıkartır beni, müzik gibi.
Hem sonra, görüyor musun oradaki
buğday tarlasını? Buğday benim işime
yaramaz, hem de hiç. Çok yazık. Ama
senin altın rengi saçların var. Demek
ki bu şahane olur. Altın rengi başaklar
bana seni hatırlatır. Başakların arasında dolaşan rüzgârın sesini de sevmeye

Küçük Prens - Joann Sfar
Renklendiren: Brigitte Findakly
Çeviren: Saadet Özen
Turkuvaz Kitap / 110 sayfa

başlarım hem. Lütfen evcilleştir beni!
- Çok isterdim ama fazla vaktim
yok. Tanıyacağım çok arkadaş ve öğreneceğim çok şey var.
- İnsan sadece evcilleştirdiği şeyleri tanır…
Bu güzel muhabbet devam ediyor.
Ben ancak tadımlık bir bölüm koyabildim. Devamını okumak, tilkinin lafını bitirmesini isteyenler Küçük Prens
kitabını değil bu kez çizgi romanını
okumalı…
Tilkinin bahsettiklerinden dem
vurarak bağlayayım sözlerimi. Küçük
Prens de dünyada sayısız okurunu evcilleştirdi. Peki kimdi bu büyülü kitabı
yazan Saint-Exupéry? Küçük Prens’i
yazdıktan altı yıl sonra “Le Petit Prince” adlı bir uçakla keşif uçuşu yaparken
Akdeniz üzerinde kaybolan ve bir daha
kendisinden haber alınamayan yazarı
bir çizgi roman ile tanımak mümkün.
Marsık Kitap’ın yayımladığı yazarın
kendi ismini taşıyan çizgi roman, sade
çizgilerle dünya çapında çok okunan
ve çok sevilen Saint-Exupéry’nin hayatının en güzel özeti.

Saint-Exupéry
Ph. Durant - C. Laverdure
Çeviren: Eray Canberk
Marsık Kitap / 48 sayfa

Tilki gene yüksek sesle düşünmeye
koyuldu.
- Hayatım çok sıkıcı. Ben tavukları avlıyorum, insanlar da beni. Bütün
tavuklar birbirine benziyor, bütün insanlar da. Sıkıcı tabii biraz. Ama beni
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Hayatta kalmak için
ateş yakmak!

Yaprak Tekin

Jack London’ın üç öyküsünü biraraya getiren ve içlerindeki en çarpıcı öykünün adını taşıyan
Ateş Yakmak, insani gerçeklikleri gözler önüne seriyor. Farklı farklı coğrafyalarda geçen öyküler
insanın doğa karşısındaki acizliğinin altını çiziyor.
Öfkelendiğinde önüne ne gelirse
yok eden, uysallaştığında insanın varlığını sürdürmesine izin veren bir tanrıdır ateş. İnsan onu ele geçirir, tutsak
eder. İnsan tanrı olur. Kendini doğanın
tek hâkimi ilan eder; doğanın gücünü,
gerçekliğini küçümser. Ama bilmez ki,
başına ne gelecekse bu aşırı güvenden,
kendini beğenmişlikden gelecektir.
Jack London’ın üç öyküsünü bir araya
getiren ve içlerindeki en çarpıcı öykünün adını taşıyan Ateş Yakmak, insani
gerçeklikleri hiç yumuşatmadan gözler
önüne seriyor. Memet Fuat’ın özenli
çevirisiyle etkisi bir kat daha artan kitap, bu kez Notos Yayınları aracılığıyla
okuyucuyla buluşuyor.
Ateş Yakmak’ta birbirinden farklı
coğrafyalarda, birbirinden tamamen
farklı karakterlerin öyküleri bir araya getirilmiş. Kitaptaki ilk öykü “Ateş
Yakmak”, kuzey kutbunda ormancılık
yapan bir adamın soğukla ve ölümle
mücadelesini anlatırken; ikinci öykü
“Bir Kalem Pirzola”, Tom King adlı bir
boksörün güçten düşerek ringlere veda
edişini hazin bir şekilde betimliyor;
üçüncü ve son öykü “Porportuk’un
Aklı” asimile edilmeye çalışılan bir kızılderili genç kızın, El-Soo’nun başından geçen aşkı, bu aşk için ödediği ağır
bedeli anlatıyor.
Jack London’ın en beğenilen ve bilinen kısa öykülerinden biri olan “Ateş
Yakmak”, insanı derinden etkiliyor.
Kaba, kafası pek çalışmayan bir adam,
köpeğiyle birlikte, eksi elli beş derecelik dondurucu soğukta, ilkbaharda ne
kadar kütük çıkabileceğini hesaplamak için arkadaşlarından ayrılır ve ormanın sapa yollarına dalar. Adamımız
insanın ancak belli sıcaklık dereceleri
arasında yaşayabileceğinin, aşırı soğuk
ve sıcak havanın insan hayatını tehdit
edebileceğinin pek de bilincinde değildir. Onun için o gün hava soğuktur,
işte o kadar. Onu kaba yapan da budur; sorgulamaktan aciz olması. Yaşlı
bir kılavuz, adamı sıcaklık eksi kırkın
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altına düştüğünde bu civarda yalnız
gezilmeyeceği konusunda daha önce
uyarmıştır, fakat adam bu sözleri düşündüğünde içinden kıs kıs güler. Gerçek bir erkeğin her güçlüğün altından
kalkabileceğine inanır. Adamın tersine
köpek, dondurucu soğuğun ne demek
olduğunu iyi bilir ve bunu bilmek için
akıl yürütmeye, tecrübe etmeye ihtiyacı yoktur, içgüdüleri köpeğe yeter.
London, burada, tecrübenin sesine
kulak vermediği gibi doğru düzgün
akıl yürütmeyi de beceremeyen bir
insanla, o bölgenin şartlarına uygun
evrimleşmiş bir köpeği -huski- karşı
karşıya koyar. Yaşam savaşını hangisinin kazanacağı açık değil midir?
DOĞA VE İNSAN İLİŞKİSİ
Adamımız soğuğun gücünü yavaş
yavaş hissetmeye başlar: Ellerini eldivenden on saniyeliğine bile çıkarması
onları uyuşturmaya yeter; yanakları,
burnu çoktan hissizdir, soluğunun buharı sakallarının üzerinde kristalleşir.
Ateş yakmadan mola vermenin, iki
dakika hareketsiz durmanın imkânı
yoktur, ayakları derhal hissizleşmeye
başlar. Ama tek sorun bu da değildir,
üstü karla kaplı olmasına karşın donmadan akmaya devam eden pınarlar
adam için ölümcül tuzaklardır. Eğer
bunlardan birine düşerse, ateş yakıp
ıslanan giysilerini kurutması gerekecektir, ki bu da vakit kaybı demektir.
Ancak korkulan olur, adam oldukça
dikkatli davranmasına karşın kendini
suyun içinde bulur. Ateş yakmak için
seçtiği yer ise başka bir fiyasko olur.
Altında ateş yaktığı ağacın dallarında
birikmiş tüm karlar dallardan kayarak
ateşi söndürür. Yeni bir ateş yakmak
ise artık çok zordur, çünkü adamın
elleri, ayakları hissizdir. İşte o zaman
aklı başına gelir ve “Eğer yanımda biri
olsaydı bu duruma düşmezdim” diye
düşünür. Adam, olan biteni şaşkınlıkla
izleyen köpeğe kıskanarak bakar, onu
öldürüp, içine ellerini sokarak buzları-

nı çözmeyi düşünür ama bu çabası da
boşa çıkar. Güçlükle yanına gelmeye
ikna ettiği köpeği tam kucaklamışken,
köpek onun güçsüz ellerinden kurtulur. Ölüm tüm gerçekliğiyle adamın
üstüne çökmüştür, son bir gayretle
ondan kaçmaya çabalasa da adamımız mert bir şekilde ölümü beklemeye
karar verir. Kulağında yaşlı kılavuzun
sesi, karşısında köpek, ölümün kucağına kendini bırakır.
London, bu öyküsüyle insanın
doğa karşısındaki acizliğini, kendini
beğenmişliğini, kendi aklını başkalarınınkinden üstün tutmasının sonuçlarını ve hayatın şakasının olmadığını
net bir şekilde betimliyor. Ateş her
daim bizim hizmetimizde değildir, bir
köle gibi bize itaat etmez. Doğa kendi gerçekliğini kafası kalın olanların
kafasına vurarak öğretir. Kafamıza
vurulmadan önce London’ın öyküsüne kulak versek iyi olacak. Zira doğa
son yıllarda tüm gücüyle bizi uyarıyor,
gözlerimizi kapatıp eski kılavuzların
sözlerini dinlersek belki de öyküdeki
adam kadar ağır bir bedel ödemek zorunda kalmayız.
Ateş Yakmak - Jack London
Çeviren: Memet Fuat
Notos Kitap / 89 sayfa
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Soruşturma
Yaz tatilinin eli kulağında! İyi Kitap olarak, bol bol okumak için bu uzun tatilden daha iyi bir fırsat
olamaz düşüncesiyle bir soruşturma yapmak için kolları sıvadık. Çocuk ve gençlik edebiyatı alanında
emek veren insanlardan ve okurlardan, Eylül 2008’den bu yana yayımlanmış üç çocuk ve üç gençlik
kitabı önermelerini istedik. Çizdiğimiz sınıra uyanlar olduğu gibi bu tarih aralığında yayımlanan
kitapların arkasında duramayacağını belirtenler ya da daha geniş bir zaman aralığında
yanıt vermeyi tercih edenler oldu. Ortaya ilginç ve renkli bir liste çıktı, bizden söylemesi!
Şimdiden iyi okumalar, iyi eğlenceler...
Almıla Aydın (Yazar)

Ayla Çınaroğlu (Yazar)

Gençlik Kitapları:
Şimşek Hırsızı - Rick Riordan
Doğan Egmont
Şafak Feneri - Philip Reeve
Tudem Yayınları
Mutluluk Sözcükleri ´Kira - Kira´
Cynthia Kadohata
Altın Kitaplar

Çanakkale Mavi Tay Çocuk Kültür
Evi kütüphanesinin müdavimlerinin
tercihlerini aktarıyorum:
Mavi Zamanlar - Mavisel Yener
Tudem Yayınları
Kapiland’ın Kobayları - M. Sertbarut
Tudem Yayınları
Haritada Kaybolmak - V. Tumanov
Günışığı Kitaplığı
Taş Bebek Tılsımı - Kelly McKain
İş Bankası Kültür Yayınları
Ucubeler Sirki - Darren Shan
Tudem Yayınları
Kaptan Düşükdon ve Konuşan
Tuvaletlerin Saldırısı - Dav Pilkey
Altın Kitaplar

Aslı Der (Yazar)

Aytül Akal (Yazar)

Çocuk Kitapları:
Clarice Bean - Lauren Child
Hayyykitap
Canı Sıkılan Çocuk - D. Ege Göçmen
Altın Kitaplar
Tostoramanın Yavrusu - Axel Scheffler
Popcore Yayınları

Çocuk Kitapları:
Tınmaz Serisi - F. Çobanoğlu Kaplan
Top Yayıncılık
Bubela ile Kurtçuk - Joe Friedman
Beyaz Balina Yayınları
Kedilerin Kaybolma Mevsimi
Behiç Ak
Günışığı Kitaplığı

Çocuk Kitapları:
Sihirli Top - Fatih Erdoğan
Mavibulut Yayınları
Alis’in Kabakları - Ayla Çınaroğlu
Uçanbalık Yayınları
Öğretmen Neden Çıldırdı
Mavisel Yener
Uçanbalık Yayınları

Gençlik Kitapları:
Ağaca Tüneyen Baron - İtalo Calvino
Yapı Kredi Yayınları
Kahkaha Sarayı - Jon Berkeley
Tudem Yayınları
Sessiz Yürek - Necati Güngör
Günışığı Kitaplığı

Gençlik Kitapları:
Sırsayar - Mavisel Yener
Bilgi Yayınları
İki Ucu Yolculuk - Aytül Akal
Uçanbalık Yayınları
Yıldızlar Şehri - Mary Hoffman
Tudem Yayınları

Ayça Şen (Yazar)

Bahar Siber (Yayıncı)

Çocuk Kitapları:
Tostoramanın Yavrusu - Axel Scheffler
Popcore Yayınları
Süpürgede Yer Var mı? - Axel Scheffler
Popcore Yayınları
Kasabanın En Şık Devi - Axel Scheffler
Popcore Yayınları
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Çocuk Kitapları:
Sorun Yaratmayan Kıyafet
Sylvia Plath
İmge Kitabevi
Yamuk Okul Dizisi - Louis Sachar
İletişim Yayınları
Sakız Kızın Günleri - Sevim Ak
Can Yayınları
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Gençlik Kitapları:
Korkunç Hıçkıdık Dizisi
Cressida Cowell
Günışığı Kitaplığı
Boyacının Penguenleri
Florence & Richard Atwater
Yapı Kredi Yayınları
Mitoloji - Dugald A. Steer
Tudem Yayınları

Berk Can (Öğrenci, 11)
Kedilerin Kaybolma Mevsimi
Behiç Ak
Günışığı Kitaplığı
Soğan Oğlan - Gianni Rodari
Can Yayınları
Sen Kötü Bir Adamsın Bay Çiklet
Bay Çiklet ve Milyarder Bisküvi
Andy Stanton
Tudem Yayınları

Burhan Düzçay (Yayıncı)

Çocuk Kitapları:
İskarpin Amca - Gözde Kayabeyoğlu
Tudem Yayınları
Ortanca Balık - Hanzade Servi
Tudem Yayınları
Küçük Kurt - Ian Whybrow
Tudem Yayınları
Gençlik Kitapları:
Tılsım - Kazu Kibuishi
Tudem Yayınları
Sonsuza Kadar Yaşamanın Yolları
Sally Nicholls
Tudem Yayınları
Mavi Zamanlar - Mavisel Yener
Tudem Yayınları

Buse Naz (Öğrenci, 11)
Bütün Şiirleri - Fazıl Hüsnü Dağlarca
Yapı Kredi Yayınları
Yo, Yapma Annie - Tony Payne
İletişim Yayınları
Prenses Aynagüzeli - Julia Donaldson
İş Bankası Kültür Yayınları

Ebru Akkaş (Yayıncı)

Çocuk Kitapları:
Kedilerin Kaybolma Mevsimi
Behiç Ak
Günışığı Kitaplığı
Kaç Güneş Var?
Mavisel Yener-Aytül Akal
Uçanbalık Yayınları
Hititli Pattiya ile Pallili - Gürol Sözen
Can Çocuk
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Gençlik Kitapları:
Bağdat 2004 - Martine Pouchain
Can Yayınları
Kant Kulübü - Cem Akaş
Tudem Yayınları
Sessiz Yürek - Necati Güngör
Günışığı Kitaplığı

Ezgi Erdoğan (Öğrenci, 12)

Sessiz Yürek - Necati Güngör
Günışığı Kitaplığı
Mavi Zamanlar - Mavisel Yener
Tudem Yayınları
Şimşek Hırsızı - Rick Riordan
Doğan Egmont

Görkem Yeltan (Yazar)

Çocuk Kitapları:
Dere Tepe Ters - Italo Calvino
Yapı Kredi Yayınları
Sihirli Küpe - Fatih Erdoğan
Mavibulut Yayınları
Ottoline ve Sarı Kedi - Chris Riddell
İş Bankası Kültür Yayınları
Gençlik Kitapları:
Ağaca Tüneyen Baron - Italo Calvino
Yapı Kredi Yayınları
Kant Kulübü - Cem Akaş
Tudem
Karanlıktaki Adam - Paul Auster
Can Yayınları

Hülya Şat (Yayıncı)
Yalan - Zorz Sari
Altın Kitaplar
Mutluluk Sözcükleri ‘Kira-Kira’
Cynthia Kadohata - Altın Kitaplar
Serüven Avcıları - Jeanne Birdsall
Altın Kitaplar

Mine Soysal (Yayıncı - Yazar)
Çocuk Kitapları:
Sessiz Yürek - Necati Güngör
Günışığı Kitaplığı
Kedilerin Kaybolma Mevsimi
Behiç Ak - Günışığı Kitaplığı
Patlamış Mısır Korsanları
Alexander McCall Smith
Günışığı Kitaplığı

Gençlik Kitapları:
Katuna’da Dokuz Ay - Osman Şahin
Günışığı Kitaplığı
Odada Yalnız - Mine Soysal
Günışığı Kitaplığı
Ateş Yakmak - Jack London
Notos Kitap
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Necdet Neydim (Akademisyen)

Çocuk Kitapları:
Annie Dizisi - Tony Payne; Jan Payne
İletişim yayınları
Bay Çiklet Dizisi - Andy Stanton
Tudem Yayınları
Kanatlı Kediler Dizisi - U. K. Le Guin
Günışığı Kitaplığı

Nevin Avan (Yayıncı)

Çocuk Kitapları:
Sakar Cadı Vini’nin Yaz Tatili
Valerie Thomas
İş Bankası Kültür Yayınları
Dev Şalgam - Alexei Tolstoy
İş Bankası Kültür Yayınları
İkiz Gezginler Troya’da
Betül Avunç
İş Bankası Kültür Yayınları
Gençlik Kitapları:
Keşifler Çağı - Jim Pipe
İş Bankası Kültür Yayınları
İnanılmaz Ama... Moda Hakkında
Çılgın Gerçekler - Richard Platt
İş Bankası Kültür Yayınları
İnternet Canavarı - Muharrem Buhara
İş Bankası Kültür Yayınları

Nur İçözü (Yazar)

Çocuk Kitapları:
Düşler Bahçesi - Mehmet Güler
Tudem Yayınları
Öykülere Gizlenen Çocuklar
Hüsnan Şeker
Çınar Yayınları
Masal Kenti Çocukları - Zehra Tapunç
Altın Kitaplar

Oğuzhan Öz (Öğrenci, 16)

Hokus Pokus - Kurt Vonnegut
Dost Yayınları
Faust - Goethe
Sosyal Yayınlar
Çizgili Pijamalı Çocuk - John Boyne
Tudem Yayınları

Samiye Öz (Yayıncı)

Çocuk Kitapları:
Koca Sevimli Dev - Roald Dahl
Can yayınları
İçinden Sihir Geçen Kitap
Nina Bernstein
Can Yayınları
Gagalar, Patiler ve Başka Güzel Şeyler
Faruk Duman
Can Yayınları
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Gençlik Kitapları:
Kardaki Alevler Pelle ile Prof
Ingvar Ambjörnsen
Can Yayınları
Bağdat 2004
Martine Pouchain
Can Yayınları
Şarkı Söyle Luna - Paule du Bouchet
Can Yayınları

Süleyman Bulut (Yazar)

Çocuk Kitapları:
Konrad - Christine Nöstlinger
Günışığı Kitaplığı
Horoz Adam ve Korsan - Sevim Ak
Can Yayınları
Zaman Bisikleti - Bilgin Adalı
Can Yayınları
Gençlik Kitapları:
Kır ve Gir - Norah McClintock
Can Yayınları
Pal Sokağı Çocukları - Ferenc Molnar
Yapı Kredi Yayınları
Şeker Portakalı - Vasconcelos
Can Yayınları

Tolga Gümüşay (Yazar)

Çocuk Kitapları:
Çıtır Çıtır Felsefe Dizisi - B. Labbe
Günışığı Kitaplığı
Alaadin’in Geveze Su Boruları
Behiç Ak
Günışığı Kitaplığı
Hep Yeşil - Defne Akşin Akyol
Mavibulut Yayıncılık
Gençlik Kitapları:
Sessiz Yürek - Necati Güngör
Günışığı Kitaplığı
Düşünceler Sözleşince
Derleyen: Osman Torun
Kelime Yayınları
Ay’ı Boyamak
Derleyen: Semih Gümüş
Günışığı Kitaplığı

Zümrüt Alp (Yazar)

Çocuk Kitapları:
Tûtînâme
Çeviri: Behçet Necatigil
Can Yayınları
Kedilerin Kaybolma Mevsimi
Behiç Ak
Günışığı Kitaplığı
İçinden Sihir Geçen Kitap
Nina Bernstein
Can Yayınları
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İyi Kitap Vitrini

Abur Cubur Yemiyorum
Yıldız Çelik
Erdem Yayınları
16 sayfa

Kedi Adası
Behiç Ak
Can Yayınları
26 sayfa

Ortanca Balık
Hanzade Servi
Resimleyen: Hande Dilek Akçam
Tudem Yayınları / 126 sayfa

3 yaş üzeri çocuklar için tasarlanan Büyürken Yaşadıklarım serisi,
büyüme sürecinde karşılaşılan çeşitli
problemlere sade hikâyelerle çözümler sunuyor. Uzman Psikolog danışman Özlem Mumcuoğlu tarafından
çocuk ruh sağlığı açısından incelenen
serinin bu kitabında yazar, çocukların
abur cubur tutkusuna değiniyor. Hem
çocuklar hem de ebeveynler için faydalı bir kitap…

Yazlıkçılar adasında yaşayan kediler, kışın insanlar evlerine dönünce, aç
kalırlar. Soğuktan tir tir titrerler. Ama
her şeyin bir çözümü var. Bu hikâyeyi
çocuğunuza okumaya başladığınızda,
ikiniz de bir serüveni paylaşmanın
keyfini yaşayacaksınız. Kimi sözleri
ilk kez sizin sesinizden dinleyen çocuğunuz harflere, sözcüklere ilgi duymaya başlayacak. Belki hayal gücünü
çalıştırarak bir şeyler ekleyecek.

Nisan , ailenin ortanca çocuğu.
Hayatı, ablası Eylül’ü anlamaya çalışmak ve kardeşi Ekim’in yaramazlıklarını izlemekle geçiyor. Nisan, aklındaki her soruya cevap aramaktan
ve arkadaşlarıyla yeni oyunlar yaratmaktan hiç vazgeçmiyor. 2008 Tudem
Edebiyat Ödülleri Gülmece Öykü
Yarışması’nda Yayınevi Özel Ödülünü
kazanan Ortanca Balık eğlendirirken
düşündüren bir kitap.

Büyükannem Bir Yıldız
Carl Norac
Resimleyen: Ingrid Godon
Çeviren: Sevgi Atlıhan
İş Bankası Kültür Yayınları / 26 sayfa

Koyun Russell ve Kayıp Hazine
Rob Scotton
Çeviren: Senem Onan
Mandolin Yayınları / 32 sayfa

Kremalı Köpek Gofreti
Mavisel Yener
Resimleyen: Emine Bora
Uçanbalık Yayınları / 16 sayfa

Dünyanın en komik koyunu Koyun
Russell, Kurbağapoposu Çayırı’nda
yaşayan diğer koyunlardan çok farklı!
O, sürüdekilerle aynı şeyleri yapmıyor.
Bu macerada Russell, Kurbağapoposu Çayırı’nın kayıp hazinesini arıyor.
Sonunda hazine sandığına ulaşıyor.
Böylece çocuklar da Russell ile birlikte
gerçek hazinenin ne olduğunu öğreniyorlar. İşte size miniğinize uykudan
önce okuyabileceğiniz müthiş keyifli
hikâyeler. Çizimler de dikkat çekici.

Çılgın Köpek Metalika, Dalmaçyalı ırkından. Rak müzik sevmediği için,
ismiyle başı hoş değil. Köpek çikolatasına bayılıyor. En büyük zevki oyun
oynamak. Karakterli biri olan Metalika, köpek aklıyla insanları anlamaya
çalışıyor. Biraz duygusal, biraz alıngan
ama sevgi dolu Metalika’nın maceralarının ilk kitabı olan Kremalı Köpek
Gofreti, okurları, sahibesi Şirin’in Metalika için hazırladığı sürpriz doğumgünü partisine davet ediyor.

“Benim büyükannem harika biridir. O bir yıldızdır. Sadece benim için
ışıldar. O bir dahidir. Her şeyi bilir.
Birlikte çok eğleniriz. Süpermarket
arabasını herkesten hızlı iter.” Bütün
büyükanneler böyledir. Torunlarına
büyülü anılar armağan ederler. Bazen
gezgin, bazen ahçı, bazen doğa tutkunu, bazen jimnastikçi… Ne çok meziyetleri var! Bu eğlenceli hikâyeyi çocuğunuza 7 yaşına kadar siz okuyun.
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Gün Boyunca Hayvanat Bahçesi
Sarah Harrison
Resimleyen: İnklink Floransa
Çeviren: Lenan Yılmaz
Remzi Kitabevi
19 sayfa
Hayvanat bahçesinde bir gün geçirmeye hazır mısınız? Gün Boyunca
Hayvanat Bahçesi kitabıyla hayvanat
bahçesinde bir gün geçiriyoruz. Bir
devekuşu doğuyor. Bir maymun kafesinden kaçıyor. Okul gezisiyle gelen
birkaç yaramaz öğrenci kayboluyor.
Hayvanat bahçesinde her gün çok hareketli, çok maceralı. Bu kitapta bir
gün boyunca tüm hayvanların yaşamını izleyebilirsiniz. Keşfedilecek o
kadar çok şey var ki!

Gizli Servisten
Jeremy Brown’ın Maceraları
Simon Cheshire
Resimleyen: Hunt Emerson
Çeviren: Zehra Tapunç
Altın Kitaplar / 78 sayfa
Sınıf arkadaşlarınızın James Bond
gibi gizli birer ajan olduğunu düşünün! İşte size maceradan maceraya
koşan Jeremy Brown’ın ilk öyküsü!
O, İngiliz Gizli Servisi’nde çalışan bir
ajan. Günlük yaşamında sönük ve
pısırık bir çocuk olan Jeremy, ajanlık
uğruna boyundan büyük işlere kalkışıyor. Görevi, teknoloji harikası olan
bir uydunun kötü niyetli kişilerin eline geçmesine engel olmak. Bakalım
Jeremy’nin başına neler gelecek? Eğlenceli bir macera!

Okuldaki Sır
Queenie Chan
Çeviren: Elif Yalçın
Tudem Yayınları / 176 sayfa

Red Kit / Düşman Aileler
Goscinny
Resimleyen: Morris
Çeviren: Eray Canberk
Yapı Kredi Yayınları / 46 sayfa

İkiz kardeşler Amber ve Jeanie,
Avustralya’da seçkin bir yatılı okula kabul edildiklerinde, gelecekleri
oldukça parlak görünüyordu. Ama
okulun duvarları, korkunç bir sırra
ev sahipliği yapmaktaydı: Öğrenciler,
civardaki çalılıklara gidip ortadan
kayboluyorlardı… Hem de tek bir iz
bırakmadan! Nereye veya neden gittiklerini hiç kimse bilmiyordu. Ama
Amber ve Jeanie her şeyi öğrenmek
üzereydi; üstelik okulun karanlık tarihinin anahtarı, belki de rüyalarındaki
dünyada yatıyordu…

Yapı Kredi Yayınları, Red Kit albümlerini yayımlamaya devam ediyor.
Okurla buluşan Düşman Aileler’de,
Red Kit, Acılar adlı kasabada yaşayan
Kepçekulaklar ve Kargaburunlar arasındaki düşmanlığa son vermek için
işe koyulur. Evinden uzaktaki yalnız
kovboyumuz, yine zekice yöntemleriyle düşman aileleri barıştırmayı başarır. Goscinny’nin yazarak, Morris’in
çizerek anlattığı “neşe ve huzur” kasabası Acılar’da olup bitenler, ilk kez
1962 yılında yayımlanmıştı

Gece Çiçeği İstanbul
Nazlı Eray
Resimleyen: Gökçe Akgül
Doğan Egmont / 168 sayfa

Çağdaş Atatürk Fotoğrafları
Hanri Benazus
Tudem Yayınları
336 sayfa

Doğan Egmont’un Usta Kalemlerden Masallar dizisi, küçük okurları
usta kalemlerle tanıştırmaya devam
ediyor. Nazlı Eray, masalı Gece Çiçeği
İstanbul’da, küçük Nazlı ve sınıf arkadaşı Osman’ı, İstanbul’da inanılmaz
bir yolculuğa çıkarıyor. Kuledibi’nde
başlayan bu esrarengiz masal, okuyucuyu büyülü bir gerçekliğe savurup
şehrin dört köşesine taşıyor. Hayalle
gerçeğin birbirine karıştığı bu macera soluksuz bir okuma keyfi sunuyor.
Meraklılarına duyurulur: Nazlı ile
Osman’ın maceraları yeni bir kitapla
devam edecek.

Atatürk hayranlığıyla tanınan
yazar Hanri Benazus’un uzun ve titiz çalışmalar sonucu oluşturduğu,
Türkiye’nin en büyük Atatürk fotoğrafları koleksiyonundan seçilen
536 fotoğrafla hazırlanmış bu albüm
Atatürk’ün güçlü çağdaşlık anlayışını,
halka duyduğu derin inanç ve sevgiyi
bir kez daha gözler önüne seriyor. Albümün çoğu şimdiye kadar görmediğimiz fotoğraflardan oluşuyor. Çağdaş
Atatürk Fotoğrafları değerli, özel ve
her evde bulunması gereken bir kaynak. Atatürk’ü tanımaktan doğacak
büyük sevincin kitabı!
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Kitap İçi
Nobel ödüllü yazar Kipling’in
Cengel Kitabı’ndan...
Bebekken kurtların arasına bırakılan, onlardan korkmadığı için hayatta kalan ve ortak kararla kurt
sürüsüne kabul edilen çocuk Maugli… Diğer sakinleri ve kendine has kurallarıyla orman... Yaban
yaşamı üzerine anlatılmış hikâyelerin en etkileyicisi…
Maugli’nin Erkek Kardeşleri
Şimdi Çaylak Çil geceyi getiriyor,
Yarasa Mang’in serbest bıraktığı
Sürüler ağılda ve kulübede hapis,
Çünkü şafağa dek başımıza
buyruğuz biz.
Geldi gurur ve güç saati,
Tırnak ve diş ve pençe vakti.
Duyun çağrımızı! – İyi avlar cümleye,
Cengel Yasası’na göre!
Cengelde Gece Türküsü
Siyone Tepeleri’nde çok ılık bir ak
şam başlıyordu. Saat yediye geldiğinde
Baba Kurt gündüz uykusundan uyan
dı; şöyle bir kaşındı, esnedi. Parmak
uçlarına dek yayılmış olan mahmur
luğu dağıtmak için, pençelerini sırayla
öne doğru uzatarak güzelce gerindi.
Anne Kurt da kocaman gri burnu
nu, kıpır kıpır oynaşıp viyaklayan dört
yavrusunun üzerine eğmiş, yatıyordu.
Ayın ışığı, barındıkları mağaranın ağ
zından içeriye doğru yansımaktaydı.
“Uuvvv!” dedi Baba Kurt, “yine av
lanma vakti geldi”. Tam bayır aşağıya
doğru yola koyulacakken, eşikte çalı
kuyruklu küçük bir karaltı belirdi. “Ey
Kurtların Reisi, şansın açık olsun! Di
lerim asil çocuklarının da kısmeti bol,
dişleri güçlü olur da, bu dünyadaki aç
ları kollamayı unutmazlar.”
Bu gelen, Çakal Tabaki’ydi; diğer
adıyla Çanak Yalayıcı. Hindistan’daki
kurtlar Tabaki’yi hiç sevmezlerdi; çün-
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kü gittiği her yere fe
satlık taşır, olmadık yalanlar söylerdi.
Köyün çöp yığınlarının içinde artık
deri ya da çaput, ne bulursa yerdi. Ger
çi kurtlar Tabaki’den, ormandaki hiç
kimseden olmadığı kadar çekinirlerdi;
çünkü deliliği bir tuttu mu korkaklığı
nı filan unutur, ormanda bir o yana bir
bu yana koşuşurken önüne ne çıkarsa
ısırırdı. Tabaki böyle dellenince kaplan
bile kaçıp saklanırdı. Onun düştüğü bu
durum, vahşi bir yaratığın başına gele
bilecek en feci şey olarak görülürdü.
Biz buna ‘hidrofobi’ (sudan korkmak)
diyoruz; ama ormandakiler ‘divanelik’
(delilik) derler ve durmaz kaçarlardı.
“İçeri gel de bak istersen,” dedi Ba
ba Kurt sertçe; “burada yiyecek bir şey
yok.”
“Bir kurda göre yoktur belki,” de
di Tabaki; “Ama benim gibi bir yoksul
için, kuru bir kemik parçası bile ziyafet
sayılır. Hem biz çakal milleti, kim olu
yoruz da yiyecek beğenmeyeceğiz?”
Mağaranın dibine seğirtti; orada, azı
cık eti kalmış bir kemik parçası buldu.
Oturup afiyetle yemeye koyuldu.
“Bu nefis yemek için teşekkürler,”
dedi ağzını yalarken. “Soylu çocukla
rın ne kadar güzelmişler! Gözleri de iri
iri! Pek de küçücükler! Ama Kral ço
cukları babalarına çekerler elbet...”
Aslında, çocukların yüzlerine karşı
iltifat etmenin uğursuzluk getireceği
ni, herkes kadar Tabaki de bilirdi. Bu

yüzden de, Anne ve Baba
Kurt’un huzursuzlandığı
nı görerek pek keyiflendi.
Yerinde öylece oturarak,
yaptığı fesatlığın tadını çı
kardı. Sonra da hain hain
konuştu:
“Ulu Sirhan av bölgesini değiş
tirmiş. Gelecek ay çıktığında, buralar
da avlanacağını söyledi bana.”
Sirhan, oradan otuz kilometre ka
dar ötede olan Vangunga Nehri’nin ya
kınlarında yaşayan bir kaplandı.
“Ama buna hiç hakkı yok,” dedi Ba
ba Kurt kızgınlıkla. Ormanın Yasaları
uyarınca, önceden haber vermeksizin
av bölgesini değiştirmeye hakkı yok.
Bu civarlarda yaşayan tüm av hayvan
larını ürkütecek; üstelik ben bugünler
de iki kişilik avlanmak zorundayım.”
Cengel Kitabı “Ormanın Öyküsü”
J. Rudyard Kipling
Resimleyen: Feridun Oral
Çeviren: Kamer Mengütürk
Yapı Kredi Yayınları / 232 sayfa
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