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Her macerada daha
yukarıdan düşmek…
Scott Westerfeld’in Çirkinler, Güzeller, Özeller ve Ekstralar adlı
dört kitaptan oluşan distopik serisi, belirsiz bir gelecekte, estetik
beğenilerin insanların yaşamı üzerinde kontrol kurma aracı
olduğu, çok net tabakalara ayrılmış bir toplumu anlatıyor.

İyi Kitap’ta bu ay…

2014 yılının Mayıs ayı belleklerimize
acıyla kazındı. En az 300 maden işçisinin
yerin altında boğularak öldüğü, sanki bu
kadarı yeterince korkunç değilmiş gibi,
400’den fazla çocuğun geride yetim kaldığı
haberi Soma’dan geldi. Tuttuğumuz nefesi
bırakmamıza fırsat kalmadan İstanbul’da
polis kurşunuyla vurulan 2 kişinin ölüm
haberiyle sarsıldık. Eraslan Sağlam Final
Kültür Sanat Yayınları’ndan çıkan Uyku
Canavarı’nı yazacaktı, kaleminden çok
farklı bir yazı çıktı. Belki de hepimizin
hislerine ayna tuttu.
Bulmacalı versiyonuyla Don Kişot
ve Rodari’nin Yalancılar Ülkesi
güncel durum nedeniyle bu ayki
favorilerimizden. Atların En Havalısı’yla
tanışmak isterseniz, içerde! Anne babası
boşanan çocuklara yönelik öykü şeklinde
hazırlanmış iki rehber kitabımız var.
Tatilde Ege’yi dolaşacaklar, 2 rehber
kitap da size… Aynı Hayatın İçinde ve
Ağaçtaki… Gençler, tabuları yıkan bu iki
kitapla ilgilenin! Ve okumaktan asla
vazgeçmeyin!

“Süper havalı bir macerada kendinizi capcanlı hissetmek ultra mükemmel bir deneyim olmaz mı?” Scott
Westerfeld’in dünyayı “güzel” kılma
savaşı veren tarafların savaşını anlattığı
distopik serisinin ilk iki cildi Çirkinler
ve Güzeller’i, “güzel dilinde” yukarıdaki cümlelerle anlatmak mümkün. Ama
biz yazarın izinden gidelim ve yazımızda maceranın esas kızı Tally’nin gözünden bakalım. Tally’nin, yani bir çirkinin. Güzel ve çirkin tanımlarını biraz
irkiltici bir şekilde kullandığımın farkındayım ama Çirkinler ve Güzeller’in
distopik evreninde bu iki kavram dünya tarihinde olmadığı kadar başa bela.
Zamanı belirsiz bir gelecekteki bu
dünyada, güzellik ve çirkinlik kavramları çok kesin çizgilerle ayrılmış.
İnsanlar çirkin doğar, 16 yaşına kadar
çirkin olarak yaşamalarına izin verilir

ve 16 yaşına bastıkları gün bir ton estetik ameliyatla birlikte nefes kesecek
kadar güzelleşirler. Her çirkin, 16 yaşına girmeyi iple çeker ve zamanını
yeni yüzüyle ilgili hayallere dalarak,
eh bazen de çirkince oyunlar oynayarak geçirir. Geleceğe Dönüş filmindeki
uçan kaykayı anımsatan uçan tahtalar
ile yeni güzellerin yaşadığı bölgeye yasadışı gezintiler yapar ya da Paslıların
yıkıntıları arasında dolaşır... Paslılar?..
Yazarın “Paslılar” diye adlandırdığı
uygarlık dönemi, bizim yaşadığımız
ve bizden sonra gelecek birkaç yüzyıla
denk düşüyor sanırım. Teknolojiyi kötüye kullanmışlar, doğayı katletmişler
ve sonları da tapındıkları arabalarına
koydukları benzinlerle gelmiş. Fazlasıyla tanıdık, değil mi?
Sonrasında yeni bir uygarlık kuruluyor, baştan aşağı yüksek teknolojiyle

donatılmış, üst düzey güvenlik önlemlerinin olduğu, kaosun kesinlikle hoş
karşılanmadığı, otoriteye karşı çıkmak
gibi bir düşüncenin ameliyatla müdahaleye uğramış o güzel beyinlerden
geçmesinin mümkün olmadığı, “top
model” görünümündeki insanların
dev gökdelenlerin teraslarında sürekli partiledikleri bir dolce vita. Tally de
Çirkinköy’deki evinin penceresinden
güzellerin göğe saçılan kahkahalarını
ve parti ışıklarını izlerken bir an evvel onlar gibi olmayı diliyor. 16 yaşına
basmasına sadece 3 ay var... Hikâyemiz
bu noktadan başlıyor ve Tally ile birlikte bizi de öyle yerlere sürüklüyor
ki bazı sayfalarda kendinizi uçan tahtada zar zor dengenizi korurken paslı
yıkıntıları üzerinde deli gibi uçarken
yakalıyorsunuz. Aman dikkat, altınızda metal olmazsa uçan tahtanızın yere

çakılacağını ve denge
bileklerinizin sizi kurtarmaya yetmeyeceğini
unutmayın. Tabii atlama
yeleklerinizi giydiyseniz
o başka...
Yazar
Westerfeld;
sürekli hayati seçimler
yapmak zorunda kalan
karakterleriyle, merak
unsurunu canlı tutan
olay örgüsüyle ve uçan
tahta, denge bileklikleri
gibi icatlarla süslediği
evrenle oldukça başarılı bir distopya
sunuyor bizlere. Sadece başkarakter
Tally’yi, onun başına ne geldiğini ya
da seçiminin ne olacağını izlemiyoruz;
ilerleyen, büyüyen, değişen yan karakterlerin yolculuğu da bizleri en az Tally
kadar meraklandırıyor.
"GÜZEL" DEĞİL, KENDİN OLMAK
Serinin ilk kitabı olan Çirkinler, bir
güzellik vaadiyle başlıyor. Tally güzel
olacak, güzel olunca tıpkı diğer güzeller gibi Yeni-Güzel Şehri᾿nde sabahlara kadar eğlenecek, hayat adeta onun
için verilmiş büyük bir parti olacak.
Sadece 3 ay sonra çocukluk aşkı Peris’e
kavuşacak, yine birlikte olacaklar.
Hayaller güzel, Tally hayallerine ulaşmakta sabırsız... Sabırsız çirkinimiz,
kendini tutamayıp atıldığı bir macerada Shay ile tanışıyor. Bu tanışma iki
kızın hayatını bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde değiştiriyor. Shay de
Tallly gibi bir çirkin, tesadüfe bakın ki
onun da güzel olmasına tamı tamına
3 ay var, Tally ile aynı gün doğmuşlar
çünkü. Ama bir sorun var; Shay güzelleşmek istemiyor. Doğal olmak istiyor,
gerçek olmak istiyor, nasıl göründüğüne, ne olmak istediğine ve nasıl yaşayacağına kendisi karar vermek istiyor.
Tıpkı Dumanlılar gibi. Dumanlılar,
her distopik hikâyenin beklenen kahramanları. Asiler, isyankârlar, otorite
için yok edilmesi gereken belalar...
“Başka herkese benzememiz gerekmiyor Tally. Başka herkes gibi davranmamız gerekmiyor. Bir seçeneğimiz var.
Dilediğimiz gibi büyüyebiliriz.” Shay,
Tally’ye Dumanlılar’a katılma fikrini
bu sözlerle açıklıyor.

Çirkinler, Shay’in boş beyinli bir
güzel olmanın dışında çirkin suratlı
bir Dumanlı olmak gibi bir seçenekleri olduğunu söylemesiyle ateşlenen bir
havai fişek gibi, havada birbirinin içinde patlayan dairelerle okurun ilgisini
üzerinde tutmayı biliyor. Gökyüzünde
çakan son ışık gösterisi, serinin diğer
kitabına hemen geçmek için yeterince
akıl çelici...

imkânsız bir çark yaratıyor. Bu noktada çarkın,
yani çemberin döndürülmesi gerek. Tally de bunu
yapıyor, neye dönüşmüş
olsa da, bundan sonra
daha neye dönüşecekse
de fark etmez; ilk sayfalarda tanıştığımız küçük,
çirkin kız özgür bir birey
olmanın önemini herkesten iyi biliyor.
“Belki de bizi değiştirmek için iyi sebepleri vardır Tally,” diyor Peris. Tally’nin
cevabında, yazarın sunduğu ana fikir
gizli: “Ben seçme hakkına sahip olmadığım sürece, onları sebeplerinin hiç bir
anlamı yok Peris.”

"ÇİRKİN" VE ÖZGÜR
Serinin ikinci kitabı Güzeller,
Çirkinler’in kaldığı noktadan devam
ediyor. Tally, artık büyük kararını
vermiş ve uygulamaya koymuş. Ama
Westerfeld’in distopyası içerisinde karakterler kararlarını verip arkalarına
yaslanamıyorlar. Her kararın ardından
yeni bedeller ve o bedelleri öderken
ortaya çıkan yeni kararlar, durması

SEÇME HAKKI
Güzeller, tıpkı Çirkinler gibi diğer
macerayı merak ettirerek sonlanıyor.
İlk iki kitabı okuyanlar serinin 3. kitabı Özeller ile 4. kitabı Ekstralar’da
bizleri nelerin beklediğini az çok tahmin edebilirler ama hangi olayların
karakterlerimizi o noktalara getireceğini okumadan bilemezler. Çirkinköy,
Yeni-Güzel Şehri ya da Dumanlılar’ın
kampı fark etmez, bu distopyada yaşamak, Tally’nin de dediği gibi, her defasında biraz daha yukarıdan düşülen
tehlikeli bir maceraya benziyor.
Emel ALTAY

Çirkinler
Scott Westerfeld
Çeviren: Niran Elçi
Delidolu Yayınları, 400 sayfa

Güzeller
Scott Westerfeld
Çeviren: Niran Elçi
Delidolu Yayınları, 344 sayfa
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Bana bir masal
anlat Memo…

Eraslan SAĞLAM

Burası aydınlık satırlar hak ediyor. Çocuklara okuyacağımız kitaplar aydınlık satırlar hak ediyor. Nasıl
olacak bu iş? Bilen varsa beri gelsin. Hangi masallarla onları uykunun kucağına emanet edeceğiz? Gaz,
fişek, kan kâbusları var. Peki, uykusunu kaybetmeyen var mı?
Uyku canavarımı kaybettim. Onu
derin derin arıyorum. Televizyonların
penguenleri değil artık onlar. Beethoven yetmiyor. İnternet, kitaplar, gazeteler gözlerimi dört açıyor. Masallarımla
birlikte kendilerini sandıklara kilitledi
uyku canavarlarım.
Seçimlerden korktu gitti. Ölümlerden korktu gitti. Sokaktan, oyunlardan
korktu gitti. Bu gece de, bu satırları
kaleme alırken çoktan gitti. Bu sefer
de Uğur’un katliyle gitti. Öncesinde
Berkin’le, öncesinde Abdullah’la, öncesinde Mehmet’le, öncesinde Ethem’le…
gittiler… gitti…
Burası aydınlık satırlar hak ediyor.
Çocuklara okuyacağımız kitaplar aydınlık satırlar hak ediyor. Nasıl olacak
bu iş? Bilen varsa beri gelsin.
Hangi masallarla onları uykunun
kucağına emanet edeceğiz? Gaz, fişek,
kan kâbusları var. Peki, uykusunu kaybetmeyen var mı?
Keyifli gecelerde odalara koşup
bakardık evladımız nefes alıyor mu
diye. Şimdi ömür törpüsü bir ömür
korkusuyla odalara dalıyoruz. Çünkü

biliyorum ki bu satırları okuyan ana babalar biraz başka. Çocuğuna kitap okuyan, okutan, kitap okumaktan geçtim,
“Hangi kitap iyidir?”, “Bu konuda kim
ne demiş”i merak eden ana babalar...
Gezi’de, Hrant’ta, Berkin’de buluşan, Soma’da ölenlerle kalanları, kalanların içinde en çok da çocukları
düşünüp, çocukça alt dudakları dışarı
bükülen okurlar… Berkin’in çocukluğunu “tanıyıp”, çocukluğa ve çocuk
haklarına rıza gösteren, Uğur’un iki
yaşındaki çocuğunu yemek masasına
“görünmez adam” yapan okurlar…
DÜNYADAKİ EN HIZLI RÜZGÂR
Siz okurlar ve biz yazarlar, uykumuzu kaybettik. Uyku canavarlarımız sandıklarından çıkmaya korkuyor. Çünkü
artık “Macbeth uykuyu öldürdü!”
Çok zengindik oysa eskiden. Masallarımız ve masalcılarımız vardı. Tepegözler kâbusumuz olmazdı. Mutlulukla uykuya yolcu ederdi bizi. Biricik
uyku canavarlarımız…
Memo! İnsan, doğa, müzik tutkusu
beni korkutan, biricik bir buçuk yaşım! Bana “oğlunun babası” dedirten
ciğerimin köşesi!
Maria Vago’nun Uyku Canavarı’
ndan yap bana! Ondan bul. Uyku canavarım ol benim. Seninki de onunki gibi yatağının altında mı yatıyor?
Oradaysa bırak orada kalsın. Benim
gibi tabutlar saklama yatağının altına,
tabutların üstünde yatma.

Senin uyku canavarın da, seni
uyutmak için masallar anlatıyor mu
sana?
Onun masallarında da, Maria’nınkiler gibi, balonları olduğu için korkunç
olamayan üç kafalı ejderhalar, demirden tüyleri, çelikten dişleri ve alevden
nefesi olan kurtlar, çocukları yıkamayı
seven süngerler, çamurlu izler bırakarak yürüyen renkli tırtıllar var mı?
Yine de olsun, yine de olmalı, yine
de sen masallara sığın oğlum. Yoksa o
parlak gözlerinle yatağa girdiğimizde,
kaplumbağanın sırtından fırlayıp tavana vuran yıldızların, öğretmenlerinin
elinin üstüne çizdiği yıldızlarla aynı
olduğuna inanıp nasıl uyuyabiliriz?
Bunları beğenmezsen, Maria’nın
Peter’e yaptırdığı gibi sen bir masal
anlat uyku canavarına. Mesela sen de
Peter’in masalını anlatabilirsin: İçinde
kirpi, elma ve Bahar Perisi geçen masalı! Böylelikle kim bilir, belki de uyuyamayan uyku canavarını uyutabilirsin.
Bir daha anlat Memo. En azından
Peter’inki gibi, sadece “dünyadaki en
hızlı rüzgâr” bölümüne kadar anlat!
Anlat ki tahammül edebileyim.
Ben artık bir uyku canavarıyım.
Bana bir masal anlat Memo!
Anlat da baban uyusun.
Uyusun da büyüsün!
Uyku Canavarı
Maria Vago
Resimleyen: Anna Laura Cantone
Çeviren: Handan Sağlanmak
Final Kültür Sanat Yayınları, 32 sayfa

Birbirine zıt iki berber…

Pelin ÖZER

Arslan Sayman’ın yazıp Deniz Üçbaşaran’ın resimlediği Şarkı Söyleyen Berber, şiirler ve neşeli resimlerle
kendisi de şarkı söyleyen bir kitap. Hem büyüklere hem bunu zaten içgüdüsel olarak bilen çocuklara,
şarkı söyleyenlerin hep bir adım önde olduğunu hatırlatıyor.
Çocuklardan öğreneceğimiz çok
şey var, ne mutlu bize, çünkü onlar
ellerindeki bu bilgiyi paylaşma konusunda çok cüretkârlar. Ders vermek,
ahkâm kesmek gibi bir meseleleri olmadığından rahatça açık ederler hislerini. Yetişkinler öğretici edalarıyla
onları gözetleyedursun, çocuklar her
durumda koku alma ustasıdırlar zaten, pek de ihtiyaçları yoktur rehbere,
hisleri her durumda onlara doğru yolu
gösterir. Doğru yol denen yönse bünyelerine en iyi gelen yön olsa gerek.
Ne yazık ki onları yetiştirenler çoğu
zaman bunu unutur. Her türlü gelişmeyi çizgisel boyutta, dümdüz bir mantıkla ele aldıklarından olsa gerek. Algıları
öylesine temizdir ki çocukların, her
ortamda olumsuz enerjileri tespit eden
bir nevi detektör gibi görev yapabileceklerini düşünebiliriz. Kimin gerçekten canayakın, kimin içten pazarlıklı,
kimin gülümseyen gözler ardında samimiyetsiz, kimin ilgili gözükmek için
çaba harcasa da aslında ilgisiz olduğunu tek bakışta anlayabilirler.
Arslan Sayman’ın yazıp Deniz Üçbaşaran’ın resimlediği Şarkı Söyleyen

Berber, bize bütün bunları bir kez
daha hatırlatıyor. İlk baskısı 2006’da
yapılan kitabın yeni baskısı Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı. Şirin bir mahallede karşılıklı dükkânları olan iki
berber başrolde. İki berber aynı zamanda iki karşıt kutup. Görünüşleri
de birbirine pek benzemiyor doğrusu:
Biri, saçları büyük oranda dökülmüş
olsa da belli ki sabahları saatlerce şekil
verdiği kâkülleri ve fırça bıyıklarıyla
övünürken, öteki sıradışı cüppesi ve
fırça gibi göğe yükselen gür saçlarıyla
özgün bir karakter. İki dükkân arasında çok kısa mesafe olsa da berberlerin
karakterleri, duyguları, yaklaşımları,
dükkânlarındaki hava öylesine birbirinden farklı ki arada aşılmaz uçurumlar var. Biri merakı yüzünden kendini
yiyip bitirirken, aynı zamanda nefes
almadan sorduğu sorularla müşterilerini de bezdirip kaçırıyor: “Sanki tıraş
etmiyor / Herkesi sorguluyor / Sorduğu
sorularla / İnsanı çok yoruyor”. Ötekiyse dükkânında çok eğlendiğinden olsa
gerek koltuğuna oturan her müşteriyi
kendine, dükkânına bağlıyor: “Kesilince saçların / Çok güzel görünecek / Bütün arkadaşların / Seni çok beğenecek.”
SEVMEKLE BAŞLAMALISIN İŞE
Güne dükkânını temizleyip
papağanı Pappa’nın tüylerini taramakla başlayan Şarkı Söyleyen
Berber, yetiştirdiği çiçeklerle,
okuduğu kitaplarla dükkânını,
çocukları da cezbeden rengârenk,
neşeli bir masal evine dönüştürmüş.
Meraklı berberse işleri kesat gittiğinden, bütün müşterileri karşıdaki
berbere abone olduğundan, ne yapıp edip Şarkı Söyleyen Berber’in
sırrını çözmeye çalışıyor. Amatör bir hafiye olarak burnunu
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komşusunun penceresine dayamış
içeriyi gözetleyen Meraklı Berber, başarıya ulaşamayınca çareyi dâhiyane
fikrini uygulamakta buluyor. Sonunda ne mutlu bize ki, hayat boyu çocuk
ruhunu korumayı başararak şarkı söylemekten hiç vazgeçmeyen karakter,
meraklı ve sinsi olana dersini veriyor:
“Çocukları sevmekle / Başlamalısın işe
/ Belki işlerin artar / Dur dersin bu gidişe.” Şiirler ve neşeli resimlerle kendisi de bir bakıma şarkı söyleyen bu
kitap, hem anne babalara hem bunu
zaten içgüdüsel olarak bilen çocuklara
şarkı söyleyenlerin hep bir adım önde
olduğunu hatırlatıyor.
Şarkı Söyleyen Berber
Arslan Sayman
Resimleyen: Deniz Üçbaşaran
Yapı Kredi Yayınları, 32 sayfa

Don Kişot’u
bulmacalarla okumak…

Nurduran DUMAN

Sarıgaga Yayınları ile Özel Sezin Okulu’nun ortak projesi olan Mançalı Don Kişot’un diğer
uyarlamalardan ayrılan başlıca özelliği, piktogramlı (resimyazılı/sembollü) hikâye olması. Ödüllü bu
kitap Don Kişot’un hayatının belli başlı kesitlerini şiirsel bir dille aktarıyor.
gibi kahramanları bir yerlerde işitmişliği. Bazıları ise yaşamdaki duruşunu
tanımlayıp belirleyecek kadar iyi bilir,
hatta yeryüzündeki haksızlıklara karşı
kendini onun “kahramanlığı” üzerinden konumlayacak denli sever Don
Kişot’u.
Evine kapanarak şövalye maceralarıyla dolu kitaplar okuduktan sonra,
şövalye olup hak ve adalet dağıtmaya
karar veren Alonso’nun, kendine verdiği yeni adıyla çıktığı yolda, yanında
yalnızca atı Rozinante ile Sanço Panza
vardır. Bir de o meşhur cesareti. Bazılarına göre zırdeli olan bu kahramanın
sahip olduğu bu deli cesareti, dünyada
olup bitenleri görüp üstüne kafa yormayı seçen, mazlumun yanında zalime dur demek için kendine yol arayan
birçok kişinin sahip olmayı da seçtiği
cesarettir.

“Derler ki çok okudu, az uyudu, işte
bu yüzden deli oldu.”
Az çok kitap okumuş, film izlemiş,
bazı sanat eserleriyle karşı karşıya gelmiş olanların yel değirmenleri konusuna aşinalığı mutlaka vardır, hani şu
Don Kişot’un kavgaya tutuştuğu devler. Dulsinea, Sanço Panza, Rosinante

DÖRT YÜZ YILLIK HİKÂYE
Hamlet, Cyrano de Bergerac gibi,
yazarının önüne geçen ve hatta ete
kemiğe bürünen bir kahraman olan
Don Kişot’u yaratan Miguel de Cervantes, kitabını yazdığında dört yüz
yıl sonra bile okunacağını düşünmüş, hayal etmiş olabilir mi bilinmez, ama romanı değil hâlâ okunmak, ardından gelen tüm romanların
en iyisi olarak görülmekte.
Cervantes’in dört yüz
yıllık bu yapıtı birçok
kez filme çekilmiş, defalarca sahne sanatlarında yorumlanmış,
bir dolu sanat eserine konu ya da esin
kaynağı olmuştur. Bugüne değin defalarca da çocuk kitabı olarak uyarlandı. Sarıgaga Yayınları ile Özel Sezin
Okulu’nun ortak projesi olan Mançalı
Don Kişot’un diğer uyarlamalardan
ayrılan başlıca özelliği ise piktogramlı
(resimyazılı/sembollü) hikâye olması. 2005 Bologna Ragazzi Award En
İyi Hikâye Kitabı Mansiyon Ödülü’ne
değer görülen bu kitap Don Kişot’un
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roman sürecince seyreden hayatının
belli başlı kesitlerini özetleyip şiirsel
bir dille aktarmakta.
BULMACALI KİTAP
Carlos Reviejo’nun uyarladığı, ünlü
çizer Javier Zabala’nın resimlediği bu
Don Kişot için bir çeşit bilmece bulmaca ya da oyun kitabı da denebilir. Metni okumak için cümlelerin içinde bazı
sözcüklerin yerine yerleştirilmiş piktogramların (resimyazılar/semboller)
ne anlama geldiğini tahmin etmek ya
da bilmek gerekiyor. Okuma oyununu
tahminlerle komik kılmak mümkün.
Bu seçenek çocuklara okumanın ciddi olduğu kadar eğlenceli bir iş olduğu fikrini de aşılayabilir. Sembollerin
anlamının verildiği, kitabın arkasında
yer alan sözlükten faydalanıp sözcükleri aramak ise ayrı bir süreç. Çocukların bu kitabı okurken resimlerle ilişki
kurarak düşünme yetenekleri gelişecek, görsel hafızaları da güçlenecektir.
Resim sanatı ile sözcük sanatını birlikte algılamanın kitaba ve okura kattığı
artılar da cabası…
Mançalı Don Kişot
Cervantes
Uyarlayan: Carlos Reviejo
Resimleyen: Javier Zabala
Çeviren: Tolga Tunç
Sarıgaga Yayınları, 24 sayfa
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Gökyüzü bir gün
kırılırsa…

Gökçe ATEŞ AYTUĞ

Torunlarını “Ah benim yeşil çiçeklerim!” diye seven kör bir büyükanne, bir gün evlerinin kapısının
önünde yapayalnız, sıkıntı içinde otururken bir “merhaba” ile dünyası değişen küçük Doni: İran çocuk
edebiyatından bu ay sayfalarımıza sızanlar…
Evrensel Yayınları bir süredir, İranlı
yazar ve çizerlerin 2004 Bolonya Çocuk
Kitapları Fuarı Yeni Ufuklar Ödüllü kitaplarından oluşan bir seçki yayımlıyor.
Seçkiye iki kitap daha eklendi: Doni ve
Arkadaşları ile Yeşil, Sarı, Mavi. Birbirinden oldukça farklı bu iki resimli
kitap, İran çocuk edebiyatının zenginliğini yansıtıyor.
Borzoo Saryazdi’nin yazıp Ali
Mafakheri’nin resimlediği Doni ve Arkadaşları, kısacık ve kıvrak metniyle,
sade ve duygusu güçlü resimleriyle insanın içini ısıtan, dupduru
bir arkadaşlık öyküsü. Doni
bir gün can sıkıntısıyla kapısının önünde otururken, ansızın
duyduğu bir “merhaba”yla neşelenir. Bu merhabayı, dolaysız,
pazarlıksız, su gibi bir “Arkadaşım olmak ister misin?” sorusu
izler. Böylece bir arkadaşı olur
Doni’nin, kendini eskisi gibi
yalnız hissetmeyecektir. Derken bu yeni arkadaşının iki
arkadaşıyla tanışır, onlarla da
arkadaş olur. Yeni arkadaşlarının
arkadaşlarıyla çember biraz daha
genişler ve arkadaşlarının sayısı
yediye yükselir. Yirmi, kırk, elli,
yüz derken, mavi kazaklı, pembe yanaklı Doni’nin tam
iki yüz arkadaşı vardır
artık. Fakat öykü burada bitmez. Doni bir gün
bir evin önünden geçerken
yaşıtı bir çocuk görür ve ona
gülümser…
Çocuk edebiyatında sık
işlenen konulardan biri olan
arkadaşlığı, alışageldiğimizden
farklı ele alıyor bu küçük öykü.
Tatlı bir gülümsemeyle başlayan arkadaşlıklar, arkadaşların
arkadaşlarıyla çoğalıyor, çoğaldıkça hem kitaptaki çocukların
hem de kitabı okuyan çocukların yüzündeki gülümseme
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büyüyor. Sayfalarda çoğalan çocuklar, aralarda beliriveren tatlı, mutlu
hayvanlar ve oyuncak arabalarla Ali
Mafakheri’nin resimleri de öykü kadar
neşeli.
YEŞİLİN TÜM TONLARI
Yeşil, Mavi, Sarı ise Doni ve Arkadaşları’ndan gerek kurgu gerekse üslup
açısından oldukça farklı. Doni ve Arkadaşları yalın bir öykülemeyi tercih
ederken, Mohammad Reza Yusefi’nin
yazıp Alain Bailhache’nin resimlediği Yeşil, Mavi, Sarı masalsı ve farklı
okumalara açık bir hikâye anlatıyor.
Gözleri görmeyen bir büyükanne ile
torunlarını merkeze alan kitapta, çocuklar ve yaşlı nine arasındaki zamansız ilişkiye dokunuyoruz; nine torunlarıyla birlikte çocukluğunu anımsar,
çocuklar içinse “renklerin arasında bir
gölge gibi dolaşan” ninenin keşfedilesi
bir gizemi vardır. Büyükanne torunlarını seslerinden ayırt eder ve onlara
renklerin adlarını takar. Renklerin
yüzlerce tonunu hatırladığından, bir
torununa “yeşil” dese de yeşil yalnızca
yeşil değildir onun için; bir elbisesinin
ipek kumaşının yeşilidir, kristal saksıyı
Doni ve Arkadaşları
Borzoo Saryazdi
Resimleyen: Ali Mafakheri
Çeviren: Fulya Alikoç
Evrensel Yayınları, 24 sayfa

renklendiren yeşil boyanın yeşilidir örneğin. Her renk, geçmişinden bir anı
taşır. Hele ki artık göremediği gökyüzü, hafızasında, tıpkı torunlarının görebildiği gökkuşağı gibi rengârenktir.
Torunlarına sorar, “Gökyüzü bugün ne
renk?” diye ve hayal eder. Torunları
oyun oynarken yanlarındadır. Çocukluğundaki gibi onlarla koşturmak ister
fakat yorgun bedeni buna izin vermez.
Torunlarıyla fiziken değil, kelimelerle,
renklerle oynar. Derken torunlarından
biriyle pencereden gökyüzünü izledikleri sırada camın kırılmasıyla hikâye
yeni bir boyut kazanır. Camla birlikte
“gökyüzünün kırılması”, büyükannenin
parmağının kesilmesi, torunun korkusu, büyükannenin tecrübeli sözcükleri,
yaşlılığın masalsı imgelerine dönüşür.
Öykünün finalinde büyükannenin sarılan parmağı ve onun için kesilen doğum günü pastası gibi imgeler ise okura
hayatın döngüselliğini düşündürür.
Batılı ülkelere nazaran daha az tanıdığımız İran edebiyatından bu iki
örnek, konu ve biçemlerinin başkalığına rağmen, insan ilişkilerini ele alışlarındaki Doğu kültürüne özgü sıcaklıkta
ortaklaşıyor.
Yeşil, Mavi, Sarı
Mohammad Reza Yusefi
Resimleyen: Alain Bailhache
Çeviren: Fulya Alikoç
Evrensel Yayınları, 20 sayfa

Binbir Oyun aplikasyonu ve
kitabı, okul öncesi çocuklarını
kendi hayal güçleriyle
oluşturacakları sıra dışı bir
yolculuğa çıkarıyor!
Kitapla başlayan bu
yolculukta çocuklar, yönergeleri
takip ederek (sayı sayma, el
çırpma, yuvarlaklara dokunma,
renkleri ayırt etme) sayfalardaki
şekilleri oluşturduklarını hayal
ederken aplikasyonla herhangi
bir hız ve seviye dayatması
olmadan resimler oluşturacak, yeni besteler yapacaklar; görsel hafızalarını geliştirecek,
buluşlar gerçekleştirecek ve hayal edecekler. Bu aplikasyon hayal gücü, özgürlük ve
üreticilik için tasarlanmış bir oyun alanı!

Binbir Oyun kitap ve aplikasyonu, okul öncesi çocuklarının
sosyal – duygusal, bilişsel ve psikomotor gelişimlerine ve
hayal güçlerine katkı sağlıyor.

Binbir Oyun, ABD’de yayımlandığında
100 haftadan daha fazla süre New York Times en çok satanlar
listesinde kaldı. Publishers Weekly, Amazon, Kirkus Reviews
ve Wall Street Journal tarafından 2011 yılının en iyi çocuk
kitaplarından biri olarak seçildi.

Dinç ve korkak,
uykucu ve cesur!

Sema ASLAN

Dostluk, resimli çocuk kitaplarında en sık işlenen temalardan. Gogo ve Günışığı da biraz eşitsiz görünen
bir dostluğun hikâyesini anlatıyor. İlişkilerin doğası farklı yorumlara açık, aynen öyküler gibi.
Gogo ve Günışığı, uzak bir kasabada yaşayan Günışığı isimli köpekle
Gogo isimli kedinin hikâyesi. Evlerinin kapısında büyük puntolarla isimleri yazar, çünkü “İyi arkadaşlar burada yaşar”. Çocuk kitaplarını görsellerinden, tasarımından ayrı düşünmek
mümkün değil elbette, ancak Gogo ve
Günışığı kitabında görsellerin, imajların hikâyeden ayrı da ele alınabileceği
fikrindeyim. Şöyle ki:
Birbirini çok seven, birbirini çok
iyi tanıyan ve belli ki uzun zamandır
birlikte yaşayan iki arkadaş Günışığı ve Gogo. Ancak aynı evi paylaşan
çoğu kişi gibi, onlar da görev dağılımı
yaparken biraz beceriksiz davranmış
gibiler. Evin tüm yükü Günışığı’nın
üzerinde; Gogo yataktan kalkmaya
bahane bulamayan bir miskin. Kim
bilir, belki de ağır bir ruhsal çöküntü
içindedir diye düşünüyordum ki vazgeçtim. Gogo, sapasağlam. Sadece canı
istemiyor. Köpeklerin sorumluluk sahibi ve itaatkâr; kedilerinse hep miskin ve “efendi” olduğu genel kabulüne
uygun bir resim bu. Ama Günışığı ve
Gogo’nun görsel imajları bu sıradan
ön kabulü, başka bir ön kabulle bir
araya getiriyor ve üstelik bunu çok
pırpırlı, sevimli bir dille yapıyor.
FARKLILIK VE EŞİTLİK
Günışığı, sabah erken saatte uyanır,
günü mutlulukla karşılar; Gogo uyanmadan ona en sevdiği keki pişirir, keki
dilimleyip ayağına götürürken Gogo
kocaman göbeğiyle uyumayı sürdürür.
Günışığı bu arada bulaşık, çamaşır yıkar, dans eder, kitap okur ve arada bir
Gogo’ya yalnızlıktan yakınır, biraz birlikte vakit geçirmek istediğinden söz
eder, sonra yine bir şeylerle meşgul
olur… Mesela saçlarındaki kurdeleyi düzeltir ve camdan dışarıyı izler…
Sonunda Gogo’ya mantar çorbası pişirmek için ormana mantar toplamaya gitmeye karar verir. Buraya kadar
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okuduğumuz her şeye, “kadınsı” Günışığı ve “erkeksi” Gogo’nun ev içindeki
hareketleri, faaliyetleri, mekân kullanımlarıyla ilgili ipuçları eşlik ediyor.
Bariz bir biçimde, bir kadın–erkek
ilişkisi, bildiğimiz anlamda “kurumsallaşmış” bir ilişki resmi bu. Gogo,
istediği kadar ruhsal çöküntü içinde
yaşıyor olsun, Günışığı’nı oradan çıkartmak gerek!
Derken Günışığı kayboluyor. Ormanda olduğu sırada yağmur başlayınca yağmurdan deli gibi korktuğu için
bir ağaç kovuğuna sığınıyor ve oradan
çıkmaya cesaret edemiyor. Günışığı’nın
yokluğunu fark eden Gogo, nihayet saatler sonra, bir zahmet, lütfen yataktan
kalkıp arkadaşını aramaya karar veriyor.
Gerçi burada da bir şaibe var: Gogo, bilmem kaçıncı kez uyanıp da Günışığı’nın
hâlâ dönmediğini fark ettiği sırada, aslında karnı da açlıktan bilmem kaçınca
kez gurulduyor. Yani acaba arkadaşını
merak ettiğinden mi yoksa kendi ihtiyaçları bir süredir karşılanmadığından
mı harekete geçiyor Gogo? Sorunun yanıtı insafımıza kalmış.
Sonunda Gogo buluyor Günışığı’nı.
Onun için dünyanın diğer ucuna bile
gitmeyi göze alabileceğini söylüyor ve
sevgili arkadaşına çay demleyip onu
dinlendiriyor… Finalde anlıyoruz ki
ikisi mutlu arkadaşlıklarına devam
ediyor.
Aynı hikâye, başka bir görsel anlatımla desteklenmiş ve vurgulamalar
daha farklı noktalarda yapılmış olsaydı, muhtemelen paylaşımın, sorumluluk bilincinin öneminin anlatıldığı,

en yakın ve eski arkadaşlıkların bile
eşit koşulların gözetilmesine muhtaç
olabileceği gibi olumlu sonuç önermeleriyle okuyabilirdik kitabı. Ancak
bu hâliyle, cinsiyetçi bir yaklaşım sergilendiği fikrindeyim. Elbette tek başına görsel imajları sorumlu tutmak
mümkün değil bu sonuçtan; fakat
çocuk kitaplarında görsel imajlar, sözcüklerden ve hikâyenin kendisinden
daha çok akılda kalabiliyor. Özellikle
de okul öncesi ve okul çağlarının başlarında olan çocuklar için.
Son not: 7 yaşındaki kızıma, “Günışığı ve Gogo sence nasıl kişiler?” diye
sorduğumda, yanıt beni açıkça hayal
kırıklığına uğrattı. “Biri dinç ve korkak,
diğeri uykucu ve cesur”. Tüm gün miskin miskin yatıp yine de “cesur” oldun
ya Gogo, helal sana!
Gogo ve Günışığı
Dafna ben Zvi
Resimleyen: Ofra Amit
Çeviren: Handan Sağlanmak
Final Kültür Sanat Yayınları, 38 sayfa
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Yalancının mumu
ne vakte kadar?

Elif TÜRKÖLMEZ

Öyle bir ülke düşünün ki doğruyu söyleyeni anında hapse atıyor, iyiye kötü, kötüye iyi demeyene rahat
vermiyorlar. Eh, düşünmeniz çok da zor olmadı değil mi? O zaman başlayalım…

Böyle bir gün olsa
Tarihi ezbere değer:
Kimsenin aç olmadığı gün
Tarihin en güzel günüdür
(Kitaptan)
Dünyanın en tanınmış ve en iyi
çocuk kitabı yazarlarından biri Rodari. Acayip, tuhaf, insana “vay be!”
dedirten hikâyeler uyduruyor ve bu
hikâyelerde muhakkak gerçeklik payı
da oluyor. Ve Rodari, diğer pek çok
çocuk kitabı yazarının aksine karakterlerine, gerçek hayatta pek rastlanmayan türden sinir bozucu nezaket
gösterilerinde bulunmuyor. Ne karaktere ne de okura yalan söylüyor,
ne karakterin ne de okurun zekâsını
küçümsüyor. Bu anlamda onun eserleri, yetişkinler için yazılmış pek çok
kitaptan daha gerçekçi.
BİR KONUŞURSAM!..
Aslında müzisyen olmak istemiş
Gianni Rodari. Sonra müzik öğretmeni olmuş. Bir süre sonra da hayat onu
gazeteci yapmış. İkinci Dünya Savaşı
sırasında da devrimci…
Kitap ithafları önemlidir. O, “Biraz
kızım Paola’ya, biraz bütün çocuklara,”
diyerek tatlılığını burada da gösteriyor. Yani diyeceğim, az sonra bahsedeceğim kitabının dışındakileri de

bulunuz ve bol bol Rodari okuyunuz.
Mesela Gökyüzünden Gelen Pasta nefistir. Bu arada İtalyan yazarın kitaplarını Türkçe’de Can Çocuk ve Marsık
Yayınları basıyor.
Yalancılar Ülkesi yazarın en tanınmış kitaplarından biri. İlk cümlede kendisinin de söylediği gibi, “Bu
Gelsomino’nun öyküsüdür.” Gelsomino, doğar doğmaz sıradışı bir çocuk
olduğunu göstermiş ve dünyaya merhaba demek isterken büyük felaketlere sebep olmuştur. İlk
ağlayışı, doğduğu köydeki
herkesi uyandırmış, insanlar fabrikalara gitmelerini
söyleyen sirenler çalıyor diye vakitsiz
işe gitmiştir.
Gelsomino, ki İtalyanca “yasemin”
anlamına geliyor, tiz sesi yüzünden
okula başladığında da büyük sorunlar
yaşar. Sözlüye kalktığında camlar kırılır, şarkı söylediğinde tahta parçalanır.
O da çareyi insanlardan kaçmakta bulur. Bu sesiyle ancak dağlarda, ormanlarda yaşayabileceğini düşünür. Kafasını toprağa dayayıp var gücüyle çığlık
attığında bu kez yer altında yaşayan
tüm hayvanlar, köstebekler, solucanlar, isyan eder, yeryüzüne çıkar. Bu da
olmaz ve Gelsomino sessiz kalmaya
karar verir.
OTORİTER, SARSAK, PARANOYAK
Bir gün bir sınırdan geçer. İlginç
bir ülkeye varır. Burada herkes bir tuhaftır. Ekmeğe mürekkep, mürekkebe
ekmek derler. Sahte gerçek, gerçek
sahte demektir. İyi kötü, kötü iyidir…
Yani her şey tam tersidir; biraz kafa karıştırıcı geldiyse nedenini söyleyeyim,
çünkü burası Yalancılar Ülkesi’dir. Burada herkes her şeyin tersini söylemek
zorundadır, yoksa tutuklanır. Mesela
Kral’ı görenler, “Kralım, bugün gerçekten berbat görünüyorsunuz,” filan der.
Bir yemeği beğenenler, onu “Hımm,
iğrenç!” diye över. Herkes bu şekilde
“mutlu mesut” yaşar.
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Rodari, dedim ya, savaş karşıtı bir
insan. Bu hemen hemen tüm kitaplarına da yansımış. Onun kitaplarında
yöneticiler otoriter, sarsak, paranoyak,
beceriksiz ve biraz da aptaldır. Yalancılar Ülkesi’nin de işte böyle bir yöneticisi, Kral Giacomone’si vardır. Halk,
onun korkusuna böyle tuhaf davranmayı kabul eder. Ama bizim
Gelsomino, hani o meşhur
sesi sayesinde bu ülkede bir
şeyleri değiştirecektir…
Kitapta, hayvanlara yemek veren tatlı Mısır teyze,
Topalcık adlı havlayan kedi,
Hoşgeldin ve Ressam Bananito gibi süper karakterler
var. Ama en süperleri tabii
ki ince ruhlu ve zeki kahramanımız Gelsomino.
Son olarak şunu da
söyleyeyim, bu kitabı
kimseye önermem çünkü gerçekten
çok kötü bir kitap.
Tam bir zaman kaybı
ve insanın içini şişiriyor. Anlaştık mı!
Yalancılar Ülkesi
Gianni Rodari
Resimleyen: Sedat Girgin
Çeviren: Eren Cendey
Can Çocuk Yayınları, 208 sayfa
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Soru sormayan cevap
bulamaz: Acaba Nasıl?

Gökçe GÖKÇEER

Tudem Yayınları’ndan çıkan eğlenceli serinin ilk kitabı Acaba Neden, soru sormayı o kadar güzelleştirdi
ki dünya üzerinde soru kalmayacak diye korkuyoruz. Ama korkularımız yersiz, zira Acaba Kim, Acaba
Kaç, Acaba Ne ve Acaba Ne Zaman da yolda…

Meraklı çocuklar bazen insanı yorabilir: “O ne, bu neden böyle, şu nasıl olmuş, ama neden, ama nasıl, kim,
niye öyle değil de böyle?’’ Soruların
sonu yoktur. Bunun anne babalar için
zor bir sabır testi olduğu doğrudur
ama onlara şu müjdeyi vermek gerek:
Bir çocuk soru sorduğu sürece sağlıklı
büyür. Soru sormayan çocuk meraksızdır. Merak etmeyen bir çocuğun
ileride sağlıklı, sorgulayan bir bireye
dönüşmesi ise neredeyse hayaldir.
BÖCEK NASIL YENİR?
Tudem Yayınları’ndan çıkan Acaba
Neden adlı kitapta çocukların sık sık
sorduğu, hiç sormadığı veya aklından
bile geçirmediği 72 soruyu ve cevaplarını okumuş, bolca eğlenmiştik. Şimdi
sırada Acaba Nasıl var. Birçok şeyin
nedenini nasılını bilmek isteyen minik

meraklıların kafasını karıştıran sorular, bu kez “Nasıl yani?” ekseninde
dönüyor. Serinin ilk kitabında olduğu gibi Martine Laffon ve Hortense
de Chabaneix’in kaleme aldığı Acaba
Nasıl bu kez 69 sorunun peşinden koşmak için meraklı çocukları çağırıyor.
Resimleyen yine Jacques Azam. Onu
Günışığı Kitaplığı’ndan çıkan “Çıtır
Çıtır Felsefe” dizisinin harika çizimlerinden tanıyor ve çok seviyoruz. Bu
serinin çizimleri de insana kahkaha
attıracak kadar eğlenceli. Elbette metinleri de öyle…
Masayı kurmaktan nasıl kurtuluruz? Nasıl böcek yenir? Fikirler nasıl
oluşur? Horozlar ötmeleri gereken zamanı nasıl bilir? Bir insan nasıl delirir?
Balıklar nasıl uyur? Sevgisiz nasıl yaşanır?.. Hepsini yazmak mümkün olsa
keşke, çünkü sorular cevaplanmadan
önce bile insanın zihnini aydınlatıyor.
ÖNEMSİZ GÖRÜNEN SORULAR
Soruların hepsi harika ama içlerinden bazısı, kitabın kıymetini bir
kat daha artıyor. “Futbolu sevmediğimi
nasıl söylerim?” sorusu basit fikir ayrılıklarına değinir gibi görünse de satır
arasında, cinsel kimlik oluşumunda
farklı yönelimler sergileyen ama bunu
kimseyle paylaşamayan çocuklara yol
gösteriyor. Futbolu sevmeyen erkek çocuğunun yanı sıra bebeklerle oynamak
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istemeyen birçok kız çocuğu da var.
Ama çoğu aile ne yazık ki bu durumu
görmezden gelmeyi tercih ediyor.
“Tek bir ebeveynle nasıl yaşanır?”,
“Öfke patlamalarımı nasıl durdurabilirim?” “Odamın bana özel olduğunu
aileme nasıl anlatabilirim?” soruları da, aile içinde bambaşka sorunlar
yaşayan çocuklar için eğlenceli ama
ciddiye alınması gereken önerilerle
cevaplanıyor.
Kitapta keşke olmasaydı dediğim
tek soru, “Havai fişek nasıl yapılır?”
oldu. Ancak hiç şüphem yok ki pek
çok konuya bu kadar hassas yaklaşan
Laffon ve Chabaneix, kuşların havai
fişekler yüzünden kaçışırken çarpışıp öldüklerini, yuvalarını terk etmek
zorunda kaldıklarını ve göç yollarını
kaybettiklerini bilselerdi bu soruyu
sormazlardı. Metinlerin 2005’te yazıldığı, o zamanlar böyle mühim meselelerin gündemimize pek girmediği
göz önünde bulundurulursa, kitabı
bağrımıza basmamak ve kitaplığımızın başköşesine koymamak için hiçbir
neden olamaz.
Acaba Nasıl?
Martine Laffon
Hortense de Chabaneix
Resimleyen: Jacques Azam
Çeviren: Yağmur Ceylan Uslu
Tudem Yayınları, 88 sayfa
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Annem, babam ve ben

Defne ULUS

Boşanmayı ya da eşlerin ayrılmasını konu alan iki kitap var elimde: Annemle Babam Boşanıyor ve
Fips Olanları Anlayamıyor. Birinde çocuk, diğerinde köpek olan kahramanlar benzer his ve fikirlere
kapılıyor, okuyan çocuklar da kendilerine içten bir rehber bulmuş oluyor.
Annemle Babam Boşanıyor, sekiz
yaş ve üstü çocuklar için. Yatağında
yatarken mutsuz bir ifadeyle bize bakan bir çocuk çizimi görüyoruz kitabın daha ilk sayfalarında. Bu yaş grubu
okur için kitaplardaki görseller, tüm
detaylarıyla hâlâ çok önemli. Oradaki
mutsuzluk, gözlerden kaçmayacaktır.
Mutsuzluktan başka, çocuğu sıkıştırmış “gölge pençeler” de kaçmayacak o
gözlerden. Hem, yatağında korkuyla ve
mutsuz yatan bir çocuktan daha mutsuz
edici bir şey olabilir mi? Ki zaten öykünün kahramanı çocuk, hemen açıklıyor
mutsuzluk nedenini: Annesiyle babasının sürekli tartışan sesleri. Konuşmak
ve tartışmak arasındaki farkı kavramış,
annesiyle babasının konuşmadığını,
tartıştığını ve onların da en az kendisi
kadar mutsuz olduğunu söylüyor. Annesinin bir süredir hiç gülmediğini, babasının bazı geceler çıkıp sabaha kadar
eve dönmediğini anlatırken, aklı karışık. Annesiyle babasının boşanacağını
öğrendiğinde de aklı hâlâ karışık çünkü
bunun manasını bilmiyor.
Boşanma meselesinin kendisine
varmam biraz uzadıysa şu nedenden:
Anne, boşanmayı çok dikkatli cümleler kurarak açıklıyor. Diyor ki, “İki
kişi artık birlikte yaşamak istemedikleri

zaman, daha doğrusu artık evli olmak
istemedikleri zaman boşanırlar.” (Vurgu şahsıma ait.) Burada ince bir nüans
var. Birlikte yaşamak ve evli olmak. İki
insan birlikte yaşamak istemeyebilir
ama bunun için boşanmaları gerekmeyebilir çünkü zaten evli olmayabilirler.
Alttan alta, başka ihtimallerin, başka
tercihlerin, başka yaşama biçimlerinin de mümkün olduğunu hatırlatan
cümleleri önemsiyorum. Çocuklar, ön
kabulleri, geri plandaki deneyimleri
henüz oluşmadığı için bu üstü kapalı mesajları da çok büyük bir netlikle
kavrayabilir düşüncesindeyim.
Bir çeviri kitap olduğu için elimizdeki, konuya yaklaşımında belli farkların olması kaçınılmaz. Söz gelimi, küçük çocuğun diğer boşanmış ailelerin
çocukları arasında yaptığı küçük araştırmanın sonuçları da başka ihtimallerin varlığını hatırlatıyor: “[…]Birisi annesiyle babasının yeni arkadaşları, yani
sevgilileri olunca işlerin iyice zorlaştığını
söyledi.” Bizim toplumsal pratiklerimizde boşanma, çocuklar için olduğu
kadar ve belki daha da fazla, kadınlar
için büyük bir risk taşıdığından, çocuklara başka ihtimallerin ve hatta başka
“kombinasyonların” da olabileceğini
anlatmaya sıra gelmemiş olabilir.
BU BENİM HATAM MI?
İkinci kitap, Fips Olanları Anlayamıyor, arada kalmış bir yavru köpeğin
hikâyesini anlatıyor. Yarı sosis yarı teriyer cinsi bir köpek olan Fips’in annesiyle babası, malum, anlaşamıyor, birbirlerine havlayıp hırlıyorlar. Ve kaçınılmaz son, ayrılıyorlar. Bu ayrılık Fips’i
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elbette olumsuz etkiliyor. En önemli
konu, Fips’in ne annesinin ne de babasının yanında mutlu olmayı becerebilmesi. Her durumda suçluluk, anne
babasının kendi yüzünden ayrılmış
olabileceği düşüncesi ağır basıyor. Yanısıra, annesinin yanındayken babasını; babasının yanındayken de annesini
üzdüğünü düşündüğü için her iki ebeveyninin yanındayken de mutsuz ve
vicdanen rahatsız oluyor.
İHTİYAR BRUNO’NUN ROLÜ
Fips’in sorununu, civarda yaşayan
diğer bir kırma köpek çözer. “Bilge”
sınıfından yaşlı bir köpek olan Bruno,
zaten bir süredir Fips’in mutsuzluğunun farkındadır. Annesi Fips’i yanına
alıp İhtiyar Bruno’yu ziyarete gittiğinde, Fips’e biraz onunla takılmak isteyip istemeyeceğini sorar ve nihayet
küçük köpekle yalnız kaldıklarında
ona bir hikâye anlatmaya başlar. Güçlü kurt köpeği bir baba ile cesur Saint
Bernard cinsi annenin çocuğu olan bu
hikâyedeki kahraman da en az Fips kadar mutsuzdur. Onun da annesiyle babası ayrılmıştır. O küçük köpek de her
iki ebeveyninden parçalar taşıdığını
düşünür, biri diğerine kızdığında içindeki parçalar nasıl da acır; sonra, biriyle vakit geçirirken diğerini üzdüğü fikrini içinden söküp atamaz. Hikâyedeki
bu küçük köpek, en nihayet, içindeki
iki parçadan başka bir de, bu ikisinden

mürekkep, fakat bu ikisinden başka, bambaşka bir parça
daha taşıdığını fark eder. Onu “kendisine” dönüştüren, kendi yapan bu parçayı fark ettiği an, özgüven duygusunu keşfeder… İçindeki anne ve baba parçalarını taşımayı sürdürerek kendi olmaya ve burnunu dik tutmaya karar verir. Bu
önemli bir karar; çünkü çoğu zaman ancak içimizdeki anne
ve babadan bağımsız olan parçamızı destekleyebildiğimiz
düzeyde sağlıklı, yetişkin bireyler olabiliyoruz; ebeveynler
boşanmış olsa da olmasa da.
EVLİLİKLE ANNE BABALIĞI AYIRMAK
Hikâyedeki “kırma” köpek esprisi tam da bu “içimizdeki
farklı parçalara” gönderme yapıyor. Somut ifadelerle düşünmeye yatkın olan, somutluklar üzerinden mantık yürüten
çocukların farklı karakterler vurgusunu çok iyi anlamaları
mümkün olmayabilir fakat “farklı cinsler/türler” göndermesiyle bu önemli sorunun üstesinden gelinmiş. Ne o, ne diğeri;
ikisinden de izler taşıyan bir üçüncü tür, bir kırma olduğunu
keşfeden Fips’in mutluluğu, kendi eşsiz varoluşunu fark etmesine dayanıyor zira. Anne babaların her koşulda ve her
zaman anne baba olmaya devam edecekleri, sadece artık birlikte yaşamayacakları; çocukların bu ayrılıktan hiçbir biçimde sorumlu tutulamayacağı gibi vurgular, tahmin edersiniz,
her iki kitapta da var. Çocukların boşanmayla ilgili yaşadıkları en büyük kaygılardan biri, evlilik kurumuyla ana babalık
görevinin/duygusunun/rolünün doğrudan ilişkili olduğuna
dair inançları. Bunun doğru bir ilişkilendirme olmadığı,
ebeveynin her durumda ve her zaman ebeveyn olmayı sürdüreceği bilgisini çocuklarına güvenle veren anne babaların
hikâyeleri, bu kitaplarda anlatılanlar aynı zamanda.

Çöplükte hayatınızı tehlikeye atacak
kadar gizli ne olabilir?

12+ yaş

Fips Olanları Anlayamıyor
Jeanette Randerath
Resimleyen: Imke Sönnichsen
Çeviren: Arzu Tuncel Rollenhagen
Gergedan Yayınları, 32 sayfa

Annemle Babam Boşanıyor
Debra Menase
Resimleyen: Lidih Wanha
Çeviren: Zarife Öztürk
Çitlembik Yayınları, 32 sayfa

“Bu kitap hem macera hem de toplumsal
adalet hikâyesi. Okurlar, kitabın sinemasal
sonuyla ve kahramanların aldıkları zor
kararlarla büyülenecek.”
Publishers Weekly dergisi

2012
Carnegie Madalyası
finalisti

Sevimli, hoşsohbet
bir tilki…

Sedef PEKİN

Aslen yaratıcı drama öğretmenliği yapan Hafize Çınar Güner’in kaleme aldığı İyi ki Varsın Tilki Toni
serisi, hayali bir kahraman aracılığıyla çocukların dünyasına giriyor, samimi bir dille o dünyadan
haberler veriyor.
Çağdaş yerli yazarlarımızın pek
çoğu çocuk kitaplarını belirli temalar
üzerine kuruyor. Arkadaşlık, hayvan
sevgisi, doğa, İstanbul ilk akla gelenler.
Hafize Çınar Güner’in yazıp Şebnem
Aydın Gündüz’ün resimlediği “İyi ki
Varsın Tilki Toni” serisi de edebi olmaktan ziyade mesajları ve temalarıyla işlevsel, fakat çoğu kitapta rastlamadığımız özgünlükte cazibesi olan
öykülerden oluşuyor. Cazibesi ise bir
hayali kahraman!
AVUSTRALYALI TİLKİ TONİ
Tilki Toni ile serinin ilk kitabı Arkadaşlık, Puding Gibidir’de tanışıyoruz:
Annesi tarih öğretmeni, babası müze
müdürü olan Deniz’in bir erkek kardeşi
ve bir ablası vardır. Deniz, odasını kardeşi Toprak’la paylaştığı için tüm özel
eşyalarını bir dolapta tutuyor. Derken
bir gün, dolabından tuhaf bir ses geliyor: Tık tık! Deniz açar bakar, dolapta
eşyaları dışında bir şey göremez ama
içinde kurabiyelerini sakladığı kavanoz
bomboştur. Kardeşine sorar, ablasına
sorar, kurabiyelerini kimin tırtıkladığını bulamaz. Ertesi gün tekrar tıkırtı
duyar, bu sefer de çizgi film DVD’leri
karıştırılmıştır. Sonraki gün kitabındaki ayracın yeri değişir, boya kalemleri
kırılmış ya da kısalmıştır. Deniz sonunda, eşyalarını karıştıran, kurabiyeleri
yiyen, çizgi filmlerini seyreden, kitaplarını okuyan, boya kalemleriyle resim
yapan bu “birisine” not yazıp ertesi gün
saat dörtte dolabın önünde buluşmayı
teklif eder. Buluşma vakti geldiğinde ise
karşısında ince uzun burunlu, küçücük
bal rengi gözleri ve kabarık kuyruğuyla bir tilki bulur! “Avusturalyalı Tilki
Toni” diye tanıtır bu tatlı tilki kendini.
Ressamdır ve dünyadaki her şeyi görerek resmini yapmak istediği için ülkesinden ayrılmaya, dünyayı dolaşmaya
karar vermiştir. Onun gerçek hâlini
sadece çocuklar görebilir; birbirleriyle
“hayalce” konuşup, sözcüklere gerek
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kalmadan, düşünceleriyle iletişim kurarlar. Büyüklerse onu tüylü minik bir
oyuncak zanneder.
Tilki Toni sevimli, cana yakın ve
eğlencelidir; türlü türlü masal ve oyun
bilir, değişik yerlerden söz eder, resim
yapar, tanıştığı tüm çocukların gönlünü çalar. Deniz’le birlikte okula da
gider ama tercihi evde oturup resim
yapmaktır. Derken bir gün Deniz eve
üzgün döner. Okuldan arkadaşı Selim
yeni gözlükleriyle alay etmiştir. Deniz,
Tilki Toni ile dertleşir, Selim’den de
onun kötü şakalarından da bıktığını
söyler. Tilki Toni ise ona kendi başına
gelen benzer bir olaydan bahseder. Neticede Deniz arkadaşı Selim’e küsmüştür ama bu kararını Tilki Toni ile paylaşınca Toni küsmenin, susmanın ya
da kavga etmenin
sorunları çözmediğini söyleyip onlara bir oyun önerir:
“Başkası Ol Günü”.
Bu oyun sayesinde
birbirlerini rolüne
bürünen çocuklar
empati duygusunu
deneyimleyerek hatalarını anlarlar.
İkinci kitap Beş
Duyu, Zaman Dipsiz Bir Kuyu’da ise

Deniz, iki kardeşi, anneleri ve Tilki
Toni ile Eski İstanbul gezisine çıkar.
Çocuklar orada “Beş Duyu, Zaman
Dipsiz Bir Kuyu” oyunuyla, koklayarak,
dinleyerek, tadarak, dokunarak ve bakarak eski İstanbul sokaklarında gezinir, masalsı bir gün yaşarlar.
“İyi ki Varsın Tilki Toni” serisi,
gerçekçi öykülerin içine hayali bir
kahraman ve eski zamanlara yolculuk
temasını yerleştirerek büyülü gerçeklik tekniğini kullanıyor. Yazarı Hafize
Çınar Güner, Yaratıcı Drama alanında
yüksek lisans yaptıktan sonra başladığı
kariyerine yaratıcı drama öğretmenliğiyle devam etmiş. Kitaplara yerleştirdiği oyunlar da bu uzmanlığının
ve çocuklarla edindiği deneyimlerin
bir verimi. Tilki Toni gibi, çocukların
gönlünü çalacak bir kahraman yaratmış olması da tesadüf olmasa gerek.
Zira anlatı, tilkinin çocuklarla hayalce
konuşması gibi bir “yetişkin dokunuşu” taşısa da, (çizimleri Kumkurdu’nu
andıran) böyle sevimli, hoşsohbet bir
tilkiye kim kayıtsız kalabilir ki!..
İyi ki Varsın Tiki Toni 1
Arkadaşlık, Puding Gibidir!
İyi ki Varsın Tiki Toni 2
Beş Duyu, Zaman Dipsiz Kuyu!
Hafize Çınar Güner
Resimleyen: Şebnem Aydın Gündüz
Kelime Yayınları, 56 sayfa
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Çocuk (da) yazar

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Sana taşla vurana, sen aşla vur!
Dixie ve Percy ile Son Sürat adlı kitap, küçük okurlar için her gün yatmadan okunacak birer bölüm
şeklinde tasarlanmış. Eski arabalarına ve yarışlara tutkun iki kafadarın iyilik dolu macerası gayet
eğlenceli. Ama bakalım genç yazarımız meseleye neresinden yaklaşıyor…
olduğunu görürler. Lou Ella herkesi toz
dumana boğup giderken, kahramanlarımız en arkada kalmış, gidecekleri
yola karar vermeye çalışmaktadırlar.

Artık hazirana kapak attık, okullar
neredeyse bitti, havalar da bunaltıcı
sıcaklıklara ulaştı. Bu havada insana
heyecanlı bir macera kitabı okumaktan
daha iyi ne gelebilir? Bu ayki kitabımızın adı Dixie ve Percy ile Son Sürat.
Daha genç okurlar için, haftanın her
gününe bir bölüm şeklinde tasarlanmış,
resimli bir kitap. Kitabı ilk açtığımızda,
bizi Dixie’yle tanıştıran bir röportaj buluyoruz. O, kırmızı rengi, kremalı bisküvileri ve Percy ile şömine karşısında
oturmayı seven bir köpek. Ama asıl tutkusu, araba yarışları. Araba yarışçısı olmasına rağmen eski ama gıcır gıcır olan
arabasını değiştirmemekte çok kararlı.
O arabaya gözü gibi bakıyor, arada sırada yolda kalması Dixie’yi yıldıramaz.
Percy de Dixie’nin en yakın arkadaşı,
birlikte araba parlatmayı ve gezintiye
çıkmayı seviyorlar. Bir de komşusu var
ki Dixie’nin, hiç hoş biri değil. Her yıl
yeni bir araba alan Lou Ella, Dixie’ye
hava atmayı da ihmal etmiyor tabii.
İNTİKAM! İNTİKAM!
Bir gün, daha birkaç gün önce arabaları bir yokuştan çıkarken geri geri
kaymaya başlayıp Percy ile Dixie’yi
ölümle burun buruna getirmişken, iki
kafadar “Tüm Gün Süren Araba Yarışı” ilanıyla karşılaşırlar. Dixie yeni
tamir ettirdiği arabasıyla yarışa katılmak için çok heyecanlıdır. Yarış günü
geldiğinde, Lou Ella’nın da yeni aldığı
tasarımcı işi yarış şapkasıyla orada

Sonunda, kestirme yoldan gitmeye karar verirler. Ama bu yolun tren raylarına çıkması üzerine kestirme yolun çok
da iyi bir fikir olmadığını anlarlar.
Bu sırada Lou Ella, herkesten önde
olduğunu ve iyi bir öğle yemeğini hak
ettiğini fark eder. Yemek yemek için
bir benzinciye girer. Burayı Ron Barakan işletmektedir. Ama mekânın sadece işletmecisi değil, benzincisi, aşçısı,
garsonu ve araba yıkamacısıdır. Lou
Ella arabasının yıkanmasını, deponun
doldurulmasını, kendine de güzel bir
öğle yemeği ve tatlı getirilmesini ister.
Yemeği yer ama sonra servisi yavaş,
yemeği de aşırı pahalı bulduğu için az
para ödeyerek çıkıp gider. Buna çok sinirlenen Ron, kuzeni Don’u arar. Don
da yoldaki yön tabelalarının yönünü
değiştirerek Lou Ella’yı kandırır.
Ron ve Don intikamlarını alırken,
Dixie ve Percy yolda kalmış bir arabaya yardım etmektedirler. Yardım ettikleri adam onlara çok müteşekkir kalınca onlara yardımcı olması için Dot
Teyze’nin adresini verir. Dot Teyze’nin
tarif ettiği bol virajlı ara yol gerçekten
de yollarını kısaltır, ne var ki bu yoldan çıkıp yarışın son ayağına geldiklerinde araba bozulur. Bu sırada Lou
Ella da bir kamyona çarpıp içindeki
koyunların kaçmasına neden olmuş ve
saatlerce beklemiş, buna rağmen Dixie
ve Percy’yi geçmeyi başarmıştır. Dixie
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ile Percy arabayı yokuş aşağı iterler,
araba gittikçe hızlanır, bu arada Lou
Ella’nın arabasının tekerleği tramvay
raylarına sıkışır ve bizim iyi kalpli karakterlerimiz Dixie ile Percy yarışı kazanır. Kupa alırlar, gazetelere çıkarlar.
Mutlu son!
Peki, bu mutlu sona nasıl ulaştılar?
Herkese iyilik yaparak. Lou Ella kaybetti çünkü insanlara kötülük yapıyordu ve insanlar da karşılığında ona kötülük yaptılar. Bu yaklaşım bana biraz
hatalı göründü. Her ne kadar “Ne ekersen onu biçersin!” gibi atasözlerimiz
olsa da bunların bize kötü davranan
insanlara kötülükle karşılık vermemizi öğütlediğini sanmıyorum. Yoksa bu
küçük ve kişisel intikamlar çok daha
karışık ve kontrolden çıkmış bir hâl
alabilir. Her ne kadar Dixie ile Percy
Lou Ella’ya direk bir kötülük yapmamış
olsalar da, zaferlerinde Ron ve Don’un
yaptığı küçük hilenin etkisi var.
Sonundaki aktivitelerle, resimlerle
ve ilgi çekici hikâyesiyle küçük kitap
meraklıları için çok uygun bir kitap
olsa da okurken mesajını bir kere daha
gözden geçirmekte yarar var. Ne demişler, sana taşla vurana, sen aşla vur!
Dixie ve Percy ile Son Sürat
Shirley Hughes
Resimleyen: Clara Vulliamy
Çeviren: Mercan Yurdakuler Uluengin
Redhouse Kidz Yayınları, 80 sayfa
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Ne güzeldir at kokusu!

Elif TÜRKÖLMEZ

Alman yazar Dagmar Hossfeld’in Atların En Havalısı, Hain Ördekler ve Ben adlı kitabı, supangle
kıvamında, at kokulu bir öykü anlatıyor ve insanın burun kökünde çok fena sızı bırakıyor. Üstelik
hatırlatıyor: Sevgi kötü kokuları bile güzelleştirir.
At kokusu lafını duyunca, “Öğğğk”
demiş olabilir misiniz? Merak etmeyin, kitabımızın kahramanı Lotte de
ilk duyduğunda öyle düşünmüştü.
“Neee at mı? Onlar çok kötü kokar, ben
almayayım,” demişti. Ama sonra müptelası oldu. Anlatacağım.
Ama önce başka bir şey anlatacağım. Benim küçük bir köpeğim var.
Onu sokakta buldum. İki aylık, koca
kulaklı, şapşal bir çoban... Eve ilk getirdiğimde kirli çorap gibi kokuyor ve
tüylerinin arasından pireler zıplıyordu. Ben de onu yıkadım. Aslında veteriner aşıları bitmeden yıkamamamı,
böyle bir bebek köpeğin çok kolaylıkla
üşütüp hastalanabileceğini söylemişti
ama işte o kadar kötü kokuyordu ki!..
Onu yıkadıktan sonra havlularla
kuruladım ve battaniyelere sarıp uyuttum, neyse ki bir şey olmadı, canavar
gibi. (Koltuğun kenarını, bir battaniyeyi, bir çift terliği, spor ayakkabımın
tekini, televizyon kumandasını, banyodaki paspası ve hırkamın kolunu
bile yedi. Şimdilik!)
Ama işte sonra bir şey oldu. Üzerinden bir ay bile geçmeden kokusuna
fena alıştım, hatta çok sevmeye başladım. Şimdi zamanı gelse bile pek yıkama taraftarı değilim. Bilmeyene, sevmeyene kötü geliyor herhalde “köpek kokusu”. Ama
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alışınca... Hatta geçen gün sokakta yürürken bir kadın yanımıza gelip onu
uzun uzun kokladı ve “Benim köpeğim
öldü, o kadar özlemişim ki bu kokuyu,”
dedi. Tabii ona köpeği yıkadığımdan
söz etmedim ve bilmiş bilmiş, “Evet,
ben de,” gibi bir şeyler söyledim.
Bütün bunları şu yüzden anlattım.
Habitus’un çocuklar için çok güzel
kitaplar yayımladığı Minör serisinden nefis bir kitap çıktı. Adı, Atların
En Havalısı, Hain Ördekler ve Ben.
Yani kısaca, AEHHÖVB. Ve bu kitap,
başlangıçta hiç sevmediğimiz şeyleri
alışınca ne kadar çok seveceğimizi anlatıyor. Ya da en azından ben öyle anladım. Ve çok komik bir kitap. Çünkü
kızımız çok zeki.
KÜÇÜK MOTTE
Kahramanımız Lotte, ilkokula
gidiyor. Kaykay yapmaya ve babaannesinin yemeklerine bayılıyor. Çünkü
babaannesi, annesi gibi soya kıymasından köfte yapıp yanına da havuç ve
maruldan oluşan yavan salatalar koymuyor. Büyükanne Li’nin yemekleri,
üzerini tıpkı bembeyaz kuğulara benzeyen bezelerle süslediği supanglelerden, çikolatalı kurabiyeler, üzümlü
kekler ve mısır gevreği gibi şeylerden oluşuyor. Lotte de tabii
bunları bayıla bayıla,
hapur hupur yiyor.
Lotte’nin en sevdiği şey kaykayına
atlayıp arkadaşlarıyla sokakta takılmak. Ancak bir pazar, annesini kıramadığı için onunla
at binmeye gidiyor.
Tabii oflaya poflaya.
Ve o gün başına gelen bir
olay hayattaki tutkularının tepetaklak değişmesine sebep oluyor. Mahallede açılan binicilik
okulu Lotte’yi büyütüyor.

Bindiği ilk at, küçük Motte, zamanla kızımızın aklını başından alıyor. Hatta öyle ki, onun kokusunu özlüyor Lotte. “Acaba şimdi ne yapıyor?”
diye düşünüyor. Kitap, bir hayvanla
bir çocuğun duygu dolu arkadaşlık
hikâyesini mükemmel bir olay örgüsü
içinde anlatıyor. Lotte’nin, Motte’nin
satılacağını öğrenince bir plan yapıp
onu kurtarmaya çalışmasını okurken
ağlayabilirsiniz. (Tamam, belki ben
biraz duygusal günler yaşıyorumdur.
Ama kesin gözleriniz dolacak. En
azından biraz durup düşüneceksiniz.)
ÖRDEKLER NEREDE?
Ördekler bu işin neresinde derseniz, onlar Lotte’nin biyoloji ödevini yapmak için sık sık gittiği gölde.
Lotte’nin, her ne kadar hain olsalar
da onları da kurtarma planları var. Bu
kız, Lotte yani, kesinlikle yeni kahramanım. Çünkü çok zeki, soya kıyması
gibi şeylerle dalga geçiyor ve büyükannesi düşüp kalçasını kırdı diye çok
üzülebiliyor.
Ama en önemlisi “kötü kokuları” sevmeyi biliyor. Ya da en azından
bunu öğrenmeyi...
Atların En Havalısı
Hain Ördekler ve Ben
Dagmar Hossfeld
Çeviren: Berna Topal
Habitus Kitap, 232 sayfa

Dünü, bugünü, yarınıyla
uzayı keşfediyoruz…

Elif ŞAHİN HAMİDİ

Büyülü Fener Yayınları’ndan çıkan Adım Adım Uzay isimli kitap, çocuklara uzaya dair bir keşif
yolculuğu sunuyor. Belirli bir sistem çerçevesinde okuru uzaya doğru sürükleyen bu başvuru kitabında
merak ettiğiniz her şey var, uzayın geleceği bile...

İnsanoğlunun en kadim
meraklarından biridir uzay.
Koyu karanlığı, sonsuz büyüklüğü, karmaşık yapısı, sayısız bilinmeziyle, insanoğlunun uzaya
karşı merakı çağlar öncesinden bu
yana artarak devam etmiştir. Bilim
ve teknoloji alanındaki gelişmeler, bu
bilinmez diyarın sırlarını biraz olsun
keşfetme imkânı sağladı neyse ki. Büyük küçük herkesin ilgisini çeken, gizemlerle dolu uzay konusuyla ilgili ilk
sağlam bilgiler ise daha yakın zamanda elde edilmeye başlandı. 19. yüzyıl
sonu ile 20. yüzyıl başlarında uzayla
ilgili bazı sırlara vakıf olmaya başladı
insanlık…
Büyülü Fener Yayınları’ndan çıkan
Adım Adım Uzay isimli kitap, çocuklara ve gençlere –ve hatta yetişkinlere
bile– uzaya dair bir keşif yolculuğu sunuyor. Belirli bir sistem çerçevesinde
okuru uzaya doğru sürükleyen bu başvuru kitabında; füzeler, uzay kapsülleri,
uzay istasyonları ve uzay araçlarının
keşfinden; uzay hayvanları, Ay’ın fethi,
Ay’daki 12 adam, Mars’ı keşif planları,
güneş sistemi, teleskoplar, uzay turizmi
ve hatta “gelecekte uzay” konusuna kadar pek çok ilgi çekici bilgi yer alıyor.
Ayrıca Laurent Kling’in neşeli çizimleri
kitabı oldukça eğlenceli hâle getiriyor.
Malum, ilk astronot uzaya gitmeden çok önceleri başlamıştı uzayla
ilgili efsaneler. Gün geldi, edebiyatın
da konusu oldu uzay; bazı yazarlar
romanlarında uzay yolculukları kurgulamaya başladı. “Uzay Rüyaları”
isimli bölümle başlayan Adım Adım
Uzay, Cyrano de Bergerac’ın ağzından

anlatılan Ay’a giden adam hikâyesinden, Jules Verne’in Ay’a Seyahat’ine ve
Hergé’nin ünlü kahramanı Tenten’e kadar, uzay maceralarına yer verilen ilk
edebiyat yapıtlarından da bahsediyor.
Belki de her çocuğun hayalidir
astronot olmak. Kimsenin hayalini
yıkmak istemem. Ama gelin görün ki
hiç de kolay değil bu iş. Kitapta astronot olmaya giden yolla ilgili de bilgiler ediniyoruz. Eğer kafayı astronot
olmaya takmış olan varsa şimdiden
hazırlıklara başlasın. Oldukça çetin bir
sınav çünkü. İşte başarıya giden yolun
sırrı: “Avrupa’da astronotlar Avrupa
Uzay Ajansı (ESA) tarafından, 10 yılda bir düzenlenen seçmelerle belirleniyor. […] Bu seçmeler için ideal adayın
hem sporda hem de bilim alanlarında
çok yetenekli olması, kusursuz İngilizce
konuşması ve sapasağlam bir vücuda
sahip olması, neredeyse asla hastalanmaması gerekiyor.”
İnsanın uzay macerası başlayalı
henüz 50 yıl oldu. Peki, bu maceranın
devamı nasıl olacak, neye benzeyecek?
Kitapta bu sorunun cevabının tamamen gelecek kuşaklara bağlı olduğu
belirtiliyor. Beri yandan da şaşırtıcı
keşiflere hazırlanmak gerektiğinin
işareti veriliyor. Bazı gelecek projeleriyle ilgili açıklamalar da yer alıyor...
Hepsinden önemlisi ise uzaydan elde
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edilecek her bilginin Dünya gezegeni
ve bu gezegendeki yaşam için hayati önem taşıdığını görüyoruz. Dünya’daki sınırlı kaynaklar her geçen gün
insan tarafından vahşice tüketiliyor;
ormanlar yok ediliyor; sanayi atıkları,
petrol sızıntıları doğayı ve tüm canlıları tehdit ediyor… Görünüşe göre
gezegenin kurtuluşunda da uzaydaki
uydular büyük rol oynayacak: “Uydular tarafından verilen, giderek artan sayıda bilgi, insan davranışlarının gezegenimiz üzerindeki sonuçlarını ölçerek
bizi çevremiz hakkında bilinçlendirmeye yardımcı olacak”.
Adım Adım Uzay, uzay konusunda
önemli bilgileri kısa, öz anlatımıyla
okura sunuyor. Kitapta, kimi sayfalarda “Bunları biliyor muydunuz?” başlığı
altında ilginç bilgiler; kimi sayfalarda ise mor kutucuklar içinde merak
uyandıran bazı detaylar yer alıyor. Bu
arada kitabı dikkatle okumanızda ve
her bilgiyi iyice sindirmenizde fayda
var. Çünkü kitabın sonunda 12 sorudan oluşan bir test sizi bekliyor…
Adım Adım Uzay
Christophe Chaffardon
Resimleyen: Laurent Kling
Çeviren: Alican Tayla
Büyülü Fener Yayınları, 65 sayfa
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Ege’yi ve İzmir’i
keşfetmek

Şebnem AKALIN

Tudem Yayınları, Öykülerin İzinde Smyrna’dan İzmir’e ve İkiz Gezginler – İstanbul’dan Bodrum’a
adlı iki yeni kitapla çocuklara eğlenceli bir şekilde rehberlik ediyor. Onları tarihin içinde arkeoloji ve
mitolojinin eşliğinde gezdiriyor.
Yaşadığımız veya seyahat edeceğimiz bir yer hakkında yazılmış kitapları
iki farklı şekilde okuyabiliriz diye düşünüyorum. Evimizde rahat bir koltuğa oturarak veya elinde rehber kitap,
fotoğraf çekerek dolaşan turistler gibi,
gittiğimiz ören yerinde, yazılanları
yerinde görerek. Okullarda sınavların
yoğunlaştığı şu günlerde yayınevleri de tatilde okunacak yeni kitapları
raflara ulaştırmak için hazırlıklarını
sürdürüyor. Tertemiz denizi ile en çok
tercih edilen tatil yörelerinden olan
Ege kıyıları aynı zamanda eski uygarlıklara ait kalıntılara da ev sahipliği
yapmakta. Profesyonel turist rehberliği de yapan Sara Pardo ile arkeolog
Betül Avunç’un çocuklar için kaleme aldığı kitaplar hem tatil süresince
arkadaşlarla neler yapılabileceğinin
ipuçlarını taşıyor hem de tarihi yerler
hakkında bilgiler veriyor.
Öykülerin İzinde Smyrna’dan İzmir’e
eski fotoğraflara da yer veren, çizgi roman tarzında keyifle okunan bir
kent tarihi. Özellikle İzmirli çocuklar
için yaşadıkları yerin geçmişini ve çok
renkli kültür mozaiğinin nasıl oluştuğunu anlatıyor. Afacanlar kulübünün
üyeleri o yaz öğretmenlerinin de yol
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göstermesi ile her hafta İzmir’in farklı
bir ören yerine gidiyorlar. Kitaptaki ilginç bir detay, gezilerinde onlara bilgi
veren arkeolog, rehber veya araştırmacıların gerçek kişiler olması. İzmir’in
ilk yerleşim yeri olduğu saptanan ve
geçmişi 8500 yıl öncesine, yani Cilalı
Taş Devri dediğimiz Neolitik Dönem’e
dayanan Bornova’daki Yeşilova höyüğünde araştırma yapan arkeolog Zafer Derin, toprak altından çıkardıkları
buluntuların ne olduğunu ve ne gibi
işlerde kullanıldığını anlatıyor. Çocuklar bu gezide höyüklerin nasıl oluştuğu,
insanların yeni icatlar peşinde dünyayı
nasıl geliştirdiğini öğreniyor.
HER DİNDEN, HER MİLLETTEN...
Sonraki hafta arkeolog Meral Akurgal, Afacanlar’a İzmir’in ilk yerleşim
yerleri olan Bayraklı ve Tepekule’nin
kuruluş öyküleri ile İzmirli ozan Homeros’un destanları hakkında bilgi
veriyor. Kadifekale gezilerine eski rehber Sara Teyze (yazarımız) eşlik ediyor
ve günümüzden 2300 yıl önce Büyük
İskender’in buralara geldiğini, ovada
çok perişan hâlde yaşayan halk için dağın tepesinde kurduğu kentin öyküsünü aktarıyor.
Agora kazılarını yöneten arkeolog
Akın Ersoy ile birlikte, yıkık hâldeki

antik kenti, önemli yapılarını, o dönemde yapılan grafitileri, heykelleri,
insanların kıyafetlerini, yani şehrin
eski durumunu hayal ederek geziyorlar.
Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasının ardından Bizans’a bağlı kalan
İzmir, 1081 yılında Çaka Bey tarafından
ele geçirilince, Türkler Kadifekale’nin
eteklerinde, Hıristiyanlar ise kıyı bölgesinde yaşamaya devam ediyorlar.
Son hafta, araştırmacı Yaşar Aksoy
eski İzmir fotoğraflarıyla onlara gidemedikleri yerleri gösteriyor. Kitapta,
İzmir’in her dinden ve milletten insanın yüzyıllardır barış içinde yaşadığı
bir kent olduğu vurgulanıyor. Kentin
geçmişiyle ilgili olaylar anlatılırken
çocuklar kendi aile büyükleri ve kökenleri ile bağlantı kuruyor, hatta gezilerin etkisi ile macera dolu rüya görenler bile oluyor. Kurtuluş Savaşı’nda
düşmana ilk kurşunun İzmir’de atıldığı ve savaşın yine bu kentte bittiği de
özellikle belirtilirken, içlerinden biri
bu savaşa katılan dedesinin öyküsünü
anlatıyor. Önceki nesiller eski evlerin
değerini bilemedikleri için çoğu yıkılmış olsa da, Roma Çağı’nda da denildiği gibi, İzmir’in dünyanın en güzel
kenti olmaya devam ettiği söylenerek
kitap son buluyor.
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Öykülerin İzinde Smyrna’dan İzmir’e
Sara Pardo
Resimleyen: Mertcan Mertbilek
Tudem Yayınları, 89 sayfa

KARANLIKTA OKUMAYIN!
Çocuk, genç, yetişkin,
herkesi hayran bırakan bu dizi aynı
zamanda bir büyüme hikâyesi.

İ

ANTİK DÜNYANIN HARİKALARI
Kitap, sanki bir gezi rehberi gibi, yol boyu uğradıkları
antik kentler ve geçmiş uygarlıklar hakkında da bilgi veriyor. Ama sıkıcı bir üslupta değil, küçük gezginlerimizin
oyunları eşliğinde. Troya antik kentinde Kral Priamos
sandıkları kişi babaları; hiçbir çiçeğe ve böceğe zarar vermedikleri, ağaçların dallarını kırıp yapraklarını koparmadıkları için onlara Troya savaşının nasıl başladığını anlatan
peri de aslında anneleri. Kaz Dağları’ndaki çingene düğünü,
Şeytan Sofrası’ndaki zeytinlikler, köylülerin konukseverliği
gibi detaylar da satır aralarına serpiştirilen hoş unsurlar.
Kültürel değerleri korumanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın ne kadar önemli olduğu gerçeği ise Peri ve Ege’nin
antik dünyanın yedi harikasından ikisini gördükleri zaman
yaşadıkları hayal kırıklığı ile vurgulanmış. Efes’te Artemis
Tapınağı’nı görmeyi beklerken tek bir sütunla karşılaşmak
ve Bodrum’da Mausoleion’un yerinde çevreye dağılmış
mermer parçaları görmek kahramanlarımızı hayal kırıklığına uğratıyor. Depremle yıkılan anıtın taşlarını şövalyeler
kalenin yapımında kullanmış, heykelleri ise yüzyıllar sonra
İngiltere’ye kaçırılmış. Yalnızca İstanbul’dan Bodrum’a otomobille yapılan bir yolculuk sırasında bile geçmiş uygarlıklara ait ne kadar çok bilgi sahibi olunabileceğini merak
edenlere…

Wardstone Günlükleri’nin yeni
kitabı Benim Adım Slither çıktı!

YEN

Yalnızca İzmir değil, tüm Türkiye her taşın altında bir
efsanenin yattığı, her köşesinde eski eserlerin bulunduğu
ve sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış bir coğrafya. Mitolojiden efsanelerin izinde yolculuk yapan İkiz Gezginler
Peri ve Ege’nin maceraları, İstanbul’dan Bodrum’a yaptıkları bir seyahatle devam ediyor. İkizlerin daha önceki maceralarını İyi Kitap’ın 15. sayısında tanıtmıştık. Arkeolog olan
anne babaları bu yeni yolculukları sırasında geçtikleri yerler hakkında onlara ve dolayısıyla tüm okurlara mitolojik
öyküler anlatmaya devam ediyor: Boğaz Köprüsü’nden geçerken İo, Tekirdağ yollarında çok sevdikleri ayçiçeklerinin
neden hep güneşe döndüğü, Çanakkale Boğazı’nda feribot
yolculuğu sırasında Hero ve Leandros, Troya’nın tahta atı,
Kaz Dağları’ndaki altın elma ödüllü güzellik yarışması,
Niobe’nin hüzünlü öyküsü, Kral Midas’ın her tuttuğunun
altın olması ve eşek kulakları, su perisi Salmakis, öyküleriyle kitaba konuk oluyor.

İkiz Gezginler
İstanbul’dan Bodrum’a
Betül Avunç
Tudem Yayınları, 104 sayfa

“Bağımlısı olmamak elde değil,
tüm seri neredeyse tek bir solukta
okunuyor. Beş üzerinden beş yıldız”.
Timeout

Bir hayal istasyonunda…

Zarife BİLİZ

Burcu Aktaş İstasyonda Vals için burayı bir “hayal istasyonu” olarak kurguladım diyor. “Herkesin içinde
olmak isteyeceği bir yer olsun istedim. Var olan dünya ile düşler dünyası arasında gelgitli yolculuk belki
de bu.” Buyrun o zaman, geçmişin kucağında hüzünlü bir dansa…
Burcu Aktaş, Çarpık Ev ve Durmayalım Düşeriz’den sonra üçüncü çocuk
kitabını yayımladı. Daha ismiyle insanı cezbeden İstasyonda Vals’de küçük
bir kasaba meydanındaki insanların ve
haftanın iki günü sinemada oynatılan
sessiz filmlere müzik yapmaya gelen
orkestranın etrafında gelişen olaylar
masalsı bir atmosferde canlanıyor, ortak bir yaşamı paylaşmanın getirdiği
karşılıklı sorumluluk ve vefa hissi kitabın masalsı atmosferine gerçekçilik
tarafından çark ediyor.
Bir yanda Yeşilçam filmlerinden
çıkmışı andıran sakinleriyle bir meydan, diğer yanda kimliksiz bir kentin
ortasındaki AVM; ikisi arasındaki farkın gayet insani duygular zemininde
anlatıldığı hikâye, günümüzün tüketime
ve çıkara dayanan “tüketici” ilişkilerine,
“vefa” ve sevgi bağının giderek nesli tükenen bir şey oluşuna ve insanların hayatta neye değer verip aslında gerçekte
ne kadar az şeye ihtiyaç duyduğuna loş
bir ışık tutuyor. Bu ışık pastel renklerde
mavi, pembe, kırmızı, sarı, yeşil… Eski
gezici lunaparklar vardır ya, geceleri
uzaktan işte böyle görünür…
Son kitabınız İstasyonda Vals,
aynen daha önceki iki kitabınız gibi
mahalle teması etrafında şekilleniyor. Çarpık Ev’de, mahalle kavramını yitiren site çocuklarını konu
edinip onlara bu sıcaklığı hatırlatmaya çalışmıştınız. Durmayalım

Düşeriz’in geçtiği Yokuşpaşa da tam
bir mahalleydi. Mahalle teması sizin
için önemli belli ki… Bize biraz bundan bahsetseniz…
İstasyonda Vals’in ana mekânı bir
meydan. Yaşam tarzı ve insan ilişkileriyle bir mahalle sıcaklığı taşıyor. Bir
meydanda ya da mahallede beni etkileyen şey, tüm insanların bir araya gelebilmesi, bir arada olabilmesi. Mahallenin, hayatın küçük ölçeği olduğunu
düşünüyorum. Orada her şey yolunda
ise hayatta da yolundadır, yok eğer değilse hayat da aksar.
İstasyonda Vals’de diğer kitaplardan farklı olarak başrolde çocuklar
değil, eski tip bir orkestra var. Sadece sessiz filmler göstermekte inat
eden bir sinemada, haftada iki kez
filmlere canlı müzik yapan, pek çok
açıdan mahallenin parçası olmuş bir
orkestra bu… Nereden geldi bu fikir
aklınıza? Biraz esin kaynaklarından
bahsetseniz?
Bu romanda sesin başrolde olmasını istedim. İstasyon Sineması madem
sessiz filmler gösterecekti, sinema tarihine uygun olarak bu filmlere canlı
bir orkestra eşlik etmeliydi. Bir ses
kayıt cihazıyla sesleri biriktiren Armağan, orkestra, lunapark ve meydanın
ta kendisi bu romanın sesleri. İstasyon
gibi gün içinde sayısız insanın gelip
geçtiği başka bir şey nedir diye sorsanız, sestir derim.

İstasyonda Vals’in esin kaynaklarından biri de hızla yaşanan değişim
ve biriktirme fikri. Bunlara kafa yormamla doğdu diyebilirim bu roman.
Dünya hızla değişiyor, özellikle fiziksel olarak. Üstelik saklamak istediklerimizi bile elimizden alacak kadar
gaddar biçimde… Biriktirmenin buna
karşı bir “çözüm” ya da bir tür direnme biçimi olduğunu düşünüyorum.
Biriktirmeyi becerince umutlu yaşamak mümkün oluyor. Bir film, bir ses,
bir resim, bir gülüş, yürüdüğünüz bir
yol, aileden kalma bir iş, bir cümle…
Tüm bunları biriktirmek bana göre
hafızamızı diri tutuyor ve değişirken
gaddar davranan dünyaya karşı sağlam durabilmemizi sağlıyor. Bunları
biriktirmezsek bir bakıyoruz ki yok
olmuşlar. Bu da sürekli bir ayrılık hâli
yaşamamıza sebep oluyor.
Bu mahallenin meydanında nefis bir pastane, bir sinema, lunapark,
berber, çiçekçi var. Bir de istasyon.
Orkestranın da mahalleye gelip gittiği trenlerin durağı… Mekânın bu
izleklerinden bahseder misiniz biraz?
İstasyon, sinema, lunapark, pastane kavuşmanın ve ayrılığın yaşandığı yerler. Bu yönüyle hepsi hem neşe
hem hüzün barındırıyor içinde. Bu
ikilik benim çok hoşuma gidiyor. Aynı
şekilde bir berberde çok mutlu da
olabilirsiniz, mutsuz da... Çiçekçiden
birini mutlu etmek için de çiçek alabilirsiniz, mutsuz ettiğiniz birinin gönlünü almak için de... Tüm bu yerlerin
çekiciliği benim için tam burada saklı.
İstasyona gelince... Romandaki tüm
bu mekânların bir tren istasyonunun
hemen dibinde olması tesadüfi değil
elbette. İstasyonlar, bu neşeyle karışık hüzün hâlinin doruğa çıktı yerler
benim için.
Peki, bu meydanı yaratırken
etkilendiğiniz, esinlendiğiniz gerçek mekânlar oldu mu? Gerçek
meydanlar, istasyonlar ya
da dükkânlar mesela?
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İstasyon Meydanı ya da oradaki
dükkânlar bu yaşıma kadar gezdiğim,
izlediğim, rüyamda gördüğüm her
yerden tabii ki bir şeyler taşıyor. Onları bu okuduğumuz son şekle getiren
ise hayal gücüm.
Kitabı Mehmet Güreli resimlemiş. Adeta tablo tadında resimler
bunlar. Kitapla çok bütünleşmiş.
Belli ki hikâye, çizeri de yüreğinden
yakalamış. Doğru mu algılamışım?
Çok doğru algılamışsınız. Mehmet Güreli’nin çizimleri ve İstasyonda Vals’in muhteşem bir uyum içinde
olduğunu düşünüyorum. Bunun sırrı
Güreli’nin sanat anlayışında ve çizgilerinde saklı. Bu romanı onun resimleri
olmadan düşünemiyorum.
Mehmet Güreli’nin resimleri sayesinde metin çok anlam kazandı bana
göre. Resimler, metnin gittiği anayolun yanına farklı farklı yan yollar açtı.
Ki bunun bir çocuk kitabının başına
gelebilecek en iyi şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. İyi resimlenmiş
çocuk kitaplarının verdiği, sanatla buluşma duygusu paha biçilemez bir şey.
İstasyonda Vals’in görsel bir anlatımı var. Cinema Paradiso’yu ya da
Yeşilçam filmlerini hatırlattı bana,
neredeyse siyah beyaz bir film tadı
bırakıyor insanın ağzında… Aslında, Durmayalım Düşeriz’de de kısmen böyle bir etki vardı. Bu konuda
neler söylemek istersiniz.
Ben yazarken her hikâyemi bir
yandan da sahne sahne kafamda tasarlıyorum ve bazen neredeyse hayalimde çekiyorum çoğu sahneyi. Görsel
anlatımı işin içine katmak bana hem
keyif veriyor hem de zihnimi açıyor.
Sanırım bu durum sonuç olarak romanlarımın geneline yansıyor.
Romanın geçtiği İstasyon Meydanı kelimenin tam anlamıyla “iflah
olmaz bir iyimserlik”le betimlenmiş.
Herkesi çok sevmişsiniz belli, onlara
adeta masalsı bir mutluluk evreni
yaratmışsınız; dostluk, sevgi, mutluluk ve neşeden ibaret. Ta ki orkestra
ister istemez onlara bir vefasızlık
örneği sergileyene dek. Bu vefasızlık

onlar için bir tür cennetten kovulma
oluyor ya da “ilk günah” etkisi yaratıyor. O güne dek adeta cennetteler
zira. Bu iyimserlik ve romanın gerçeklikle ilintisi hakkında neler söylemek istersiniz?
İstasyon Meydanı’nı oluştururken
bir “hayal istasyon” olarak kurguladım. Herkesin içinde olmak isteyeceği
bir yer olsun istedim. Var olan dünya
ile düşler dünyası arasında gelgitli yolculuk belki de bu. Bu meydan bir rüya
da olabilir ama gerçekleşmeyeceğini
nereden bilebiliriz. Dünyanın herhangi
bir yerinde böyle bir İstasyon Meydanı
olmadığından da o kadar emin değilim.
Bu açıdan yarı-fantastik diyebilir
miyiz romanınıza? Ya da eğer gerekseydi siz nasıl adlandırırdınız türünü?
Adlandırmalara pek takılan biri
değilim ben. Okur ya da eleştirmenler
fantastik, yarı-fantastik ya da tamamen farklı bir adlandırmayla nitelendirirse bu romanı bir itirazım olmaz.
Çocuk ve gençlik edebiyatında
son dönemde popüler trendler var,
kitaplarda belli temaların, belli kurgusal yapıların bilinçli bir şekilde
tekrarlandığını görebiliyoruz. Pedagojik kaygılarla kitaplara giren benzer durumlar, çocuk ve gençlerin sorunlarını kitaplara taşıma kaygısıyla
yinelenen aynı tipte, sorun odaklı
benzer anlatılar... Sizin kitabınız
bunlardan tamamen azade… Başka
bir şey anlatmayı tercih etmişsiniz…
Aklımdaki hikâyeleri anlatmak istediğim gibi yazıyorum. Hepsi bu aslında.
Peki, aynı konuyu yetişkinlere
yazsaydınız kitapta ne ya da neler
değişirdi?
Çok kısa bir yanıt vermiş olacağım. Hiçbir şey değişmezdi.

Çocuk edebiyatının imkânları da
sanatın tüm dallarında olduğu gibi
sınırsızdır. Bu atmosferi ve bu karakterleri yaratmak istediğim için böyle
yazdım İstasyonda Vals’i. İstasyonda
Vals bir şiir de olabilirdi örneğin. Belki de çok güzel olurdu ama şu andaki
hikâye olmazdı.
O zaman “çocuğa görelik” teması
altında tartışılan ve bir çocuk kitabında aranan özelliklerle ilgili neler
söylemek istersiniz ya da başka bir
deyişle sorarsak “çocuk edebiyatı”
denilen alan hakkında. Öyle ayrı
bir alan var mıdır edebiyatta, varsa
hangi aşamada ortaya çıkar, yazılırkenki niyette mi, yoksa daha sonra
kendiliğinden mi? Çocuğa diye yazılan ve “çocuğa görelik” kriterlerini
karşılayan her kurgu kitap, edebiyat
alanına girer mi?
“Çocuğa görelik” denilen şey çocuğa bazı konuların anlatılacağı, bazılarının anlatılamayacağı ise ben buna
inanan biri değilim. Nasıl ki bir yazar
kitabını yazmaya başladığında şuna yazıyorum demiyorsa, ben de demiyorum
elbette. Zaten çocuklar her şeyin yaşandığı bu aynı dünyada değiller mi?..
Edebiyat meselesine gelince... Her
kurgu kitap tabii ki edebiyat değildir.
Ama bu kararı veren tek bir otorite var
bana göre. O da zaman.
Ee, şimdi sırada ne var diye sorsak?..
Birkaç hikâye dolaşıyor aklımda.
Zaman içinde bunlardan hangisini
seçerim, hangisine bir süreliğine ya da
sonsuza dek elveda derim, inanın hiç
bilmiyorum.
İstasyonda Vals
Burcu Aktaş
Resimleyen: Mehmet Güreli
Kırmızı Kedi Yayınları, 140 sayfa

Bir söyleşinizde, “Anlatacağım
hikâyeyi çocuk edebiyatının imkânlarıyla değil başka türlü anlatmak
istersem tabii ki o zaman oturup
başka bir şey yazarım,” demişsiniz.
İstasyonda Vals özelinde konuşursak, metni yetişkin edebiyatından
ayırdığını da söylediğiniz “çocuk
edebiyatının imkânları” nelerdir?

İyi Kitap • Çocuk Kitaplığı • Sayı 64 • Haziran 2014

21

Bir de bakmışsınız ki
soluksuz okumuşsunuz!

Nazlı ERDOL

Denizler altında yepyeni bir dünya kuran Kat Falls, Karanlık Yaşam’ın devamı niteliğindeki Dalgakıran’la
bir kez daha okurları okyanusların dibine çekiyor, serüvenden serüvene sürüklüyor!
Denizler altında yepyeni bir dünya kurmak, onu farklı karakterlerle ve
canlılarla zenginleştirmek, yoktan var
etmek kolay iş değil. Kat Falls Karanlık
Yaşam’da bunu takdire şayan bir şekilde yapmasını bilmiş, yeryüzündeki
hayatın okyanusların altına taşındığı
bir dünya yaratarak okuru, okyanus
altında kurulan bu kolonilerden birinde doğan Ty ile tanıştırmıştı. Falls,
şimdiyse Karanlık Yaşam’ın devamı
niteliğindeki Dalgakıran ile okurun
karşısına çıkıyor ve ilk kitapta olduğu gibi başından sonuna kadar
macera ve aksiyon dolu olaylarla bizleri de bir çırpıda okyanusun dibine sürükleyiveriyor.
Kat Falls, Karanlık Yaşam’da bir distopya yaratmıştı; okyanusun dibinde dünyaya gelen ilk çocuk olan 15
yaşındaki Ty, ağabeyinin sualtında yaşadığını düşündüğü
için onu aramak üzere okyanus
dibine gelen Gemma, çeşit çeşit
sualtı canlıları ve bitmek bilmez maceralarla farklı bir evrenin içinde bulmuştuk kendimizi. Dalgakıran’da serüvenler devam ediyor, ancak bunları
takip edebilmek için ilk kitabı okumuş
olmak zorunda değilsiniz.
BİR GEMİ DOLUSU CESET
Dalgakıran, Ty ve Gemma’nın Atlas
Okyanusu’nun derinliklerinde, Ty’ın
ailesinin satmak üzere yetiştirdiği bir
konteynır dolusu ürünü saklamak üzere bir denizaltıda ilerlemesiyle açılıyor.
Çünkü Ty’ın babası, içi ekinlerle dolu
konteynırın hırsızlara yem olmasını
istemiyor. Konteynırı, en güvende olabileceği yere, çöp girdabının ortasındaki bir uçak enkazına bağlamak isteyen Ty, beklenmedik bir keşif yapıyor
ve çöp girdabının içine gizlenmiş bir
köygemisi buluyor; ancak her ne kadar
sualtında kendisini binbir tehlikenin
beklediğini bilse de, kapakları dışarıdan zincirlenmiş olan bu geminin
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yüzlerce insana mezar olduğunu kavramasıyla dehşete düşüyor. Dalgacıların, yani dalgalara bırakılmış nüfus fazlası insanların cesetleriyle dolu bu 500
kişilik gemiyi öylece bırakmaya yüreği
dayanmayan Ty, geminin içine girerek
yardımcı olabileceği sağ kalmış birilerini aramaya başlıyor ama nafile…

Dev mürekkepbalıkları ve katil balinalarla yaşanan maceraların ardından, çözülmemiş bir gizeme dair ilk
ipucu olan batık geminin keşfiyle Ty
ile Gemma’nın hayatı daha da sarpa
sarıyor, çünkü Ty’ın annesi ve babası,
yosun satmaya çalıştıkları dalgacılar
tarafından kaçırılıyor. İşte iki gencin
zamana karşı yarışı tam da burada
başlıyor.
Kat Falls’un henüz ikinci kitabı
olan Dalgakıran’da kelimeleri “ekonomik” bir şekilde kullanabilmesi, kitabın
en büyük artılarından biri. 304 sayfalık
Dalgakıran, okur kitlesi olarak yetişkinleri hedef almış olsaydı sualtı dünyası,
denizaltılar, karakterler ve aralarındaki
ilişkilerin anlatılabilmesi adına kullanılan kelime sayısının iki katına çıkması
kaçınılmaz olurdu. Ancak Falls, hedef

kitlesini iyi tanıyor ve kafa karıştırmayan, basit ve net cümleleriyle bile
yoktan yarattığı dünyayı gözümüzde
canlandırmamız için gereken her veriyi
bize sağlamayı başarıyor.
FÜTÜRİSTİK BİR DÜNYA
Dalgakıran, sahip olunan özel
güçler, dev balinalar, zehirli balıklar,
ürkünç köpekbalıkları ve sayısız serüvenle dolu olmasının yanı sıra hayata
ve adalete dair sorguladığı değerler ve
akıllara getirdiği sorularla da öne
çıkan, takdiri hak eden bir kitap.
Yarattığı fütüristik dünyada yozlaşma, çevresel sürdürülebilirlik, ayrımcılık gibi ciddi konuları da su yüzüne çıkaran ve
okura hissettiren Falls; doğru
ile yanlışı sorgulatan, insanların her zaman göründükleri
gibi olmadıklarını hatırlatan,
“macera kitabı” görünümünün
altında, daha derin mevzulara
parmak basan zekice işlenmiş bir
yapıt ortaya çıkarmış.
Macera ve bilimkurgu türündeki
kitaplardan hoşlanan okurların yanı
sıra, okumaya karşı pek de “hevesli”
olmayanlar için de iyi bir seçim Dalgakıran. Bir de bakmışsınız ki soluksuz
okumuşsunuz!
Dalgakıran
Kat Falls
Çeviren: Niran Elçi
Tudem Yayınları, 304 sayfa
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Gerçeklerle başa
çıkmak...

Emel ALTAY

Oleg ya da Kuşatma Altındaki Şehir ile ülkemizde de sevilen Hollandalı yazar Jaap Ter Haar’ın yeni
romanı Hayatı Sevmeye Devam Et, bir kaza sonucu kör olan ama hiçbir şeyin hayatını karartmasına
izin vermeyen, zeki ve güçlü bir çocuğun hikâyesini anlatıyor.
Beer’in babasının ağzından kitabın ana
fikirlerinden birini ustalıkla veriyor:
“Biliyor musun Beer, gözlerimiz bizi çoğunlukla asıl meseleden uzaklaştırır.”

Hayatı Sevmeye Devam Et, adıyla
–ve konusuyla– müsemma, karanlığa
teslim olmamak üzerine ilham verici
bir gençlik romanı. Bir anlamda bir iyileşme hikâyesi. Romanın ana karakteri
Beer’in geçirdiği evrelere göre öyküyü
üçe ayırmak mümkün. İlk sayfalarda,
başına ne geldiğini henüz bilmeyen
Beer ile birlikte hastanede tedirginlik
dolu günler geçiriyoruz. Hayatının sonuna kadar kör kalacağını keşfetmesiyle
de korku ve umutsuzluk kendini gösteriyor. Tek kişilik, korunaklı fakat kederli
odasından kalabalık ve neşeli üçüncü
koğuşa geçmesiyle gözleri görmeyen
birinin sosyal hayata yeniden karışması ve gündelik hayatın zorluklarıyla
yüzleşmesine tanık oluyoruz. Beer’in
burada tanıştığı üniversite öğrencisi,
gerek verdiği nasihatlerle gerekse trajik
hikâyesiyle kitabın en önemli karakterlerinden biri. Zaten kitaba ismini veren
Hayatı Sevmeye Devam Et cümlesi de
üniversitelinin ağzından dökülüyor.
ENKAZA DÖNÜŞME!
İkinci evrede ise Beer’in artık kör
bir çocuk olarak eve dönüşü var. Bu
dönüş sadece evle sınırlı değil; Beer
eskiden nasılsa öyle bir çocuk olarak,
“tıpkı eski günlerdeki gibi”, ailesine, arkadaşlarına, okuluna ve futbola geri
dönmek istiyor. Eskisi gibi bisiklete
binmek, arkadaşlarıyla gezmek, top

oynamak ve ofsayta düşmek... Evet,
Beer “normal” bir çocuk olamamanın acısını her dakika yaşıyor ve yazar
bunu çok güzel betimlemelerle bizlere
hissettirmeyi başarıyor. “Şu an alışmaya çalıştığı, ofsaytta kalmayacağı bir
dünya...” Beer var gücüyle çabalıyor;
körler alfabesini öğrenmek için, tek başına evinden çıkıp parka yürüyebilmek
için, sınıfıyla arasındaki açığı kapatmak
için, futbol oynayamasa da soyunma
odasında arkadaşlarının heyecanına
katılmak için... Ama tam da bu çabalarının ortasında, örneğin tribünde otururken iliklerine kadar hissediyor gerçeği; o artık hiç ofsaytta kalamayacak.
Ve üniversitelinin nasihatlerinden biri
de bu umutsuzluk anlarında imdadına
yetişiyor: “Hayatı sevmeye devam et,
enkaza dönüşme.” Kendine acımasını
yasaklıyor üniversiteli, Beer de kendine
acıyacak ya da pes edecek biri değil zaten. Bir süre sonra parka gitmek çocuk
oyuncağı oluyor, dostlarının hediye ettiği iki kişilik bisikletle gazete bile dağıtmaya çıkıyor. Beer çok daha özel bir
şey keşfediyor; insanları görünüşlerine
göre değil fikirlerine, söz ve davranışlarına göre değerlendirmeyi. Bu, basit
ve genel kabul görmesi gereken bir şey
gibi dursa da, gündelik yaşamımızda
görmenin insan algısını başka başka ve
genellikle yanlış şeylerle meşgul ettiğinin farkına varamıyoruz. Jaap Ter Haar,
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KALPLERİ ISITAN BİR FİNAL
Kitap, Beer’in körler yurdundaki ilk
dakikalarıyla son buluyor. Üçüncü evre
diye tanımlayabileceğimiz bu bölümün
geçtiği körler yurdu, kitabın büyük bölümünde “gidilen”den ziyade “düşülen”
bir yer, bir yenilgi gibi sunuluyor. Ama
öyle olmadığını, Beer ve Beer gibi engelli çocuklar için çok iyi eğitim veren,
aynı zamanda yuva sıcaklığı taşıyan bir
yer olduğunu anlıyoruz. Dahası var.
Haar, kalp ısıtan bir finalle kitabı sonlandırıyor ki bundan da Beer’in, yazarı
tarafından çocuğu gibi sevilen kahramanlardan biri olduğunu anlayıp gülümseyerek kapatıyoruz kitabı.
Kendi kişisel okuma serüvenimden
bahsedersem; Beer’in artık görmeyen
gözleriyle yaşadığı dünyayı tüm canlılığıyla görmek –belki de Beer’in yerine
biz görüyoruzdur, böyle düşünmesi
güzel–, zorluklar karşısında hayal kırıklıklarına katlanarak pes etmeden
duruşunu okumak bana iyi geldi.
Hayatı Sevmeye Devam Et
Jaap Ter Haar
Çeviren: Saliha Nazlı Kaya
Can Çocuk Yayınları, 136 sayfa
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Çocuklar Kafka ile
nasıl tanıştırılır?

Kutlukhan KUTLU

Çocuklara sunulabilecek klasik yazarların listesini çıkarsak pek azımızın aklına Franz Kafka gelir!
Ancak Matthue Roth ile Rohan Daniel Eason bu kısacık, resimli kitapta Kafka’nın “temel duygu”sunu
başarıyla damıtmakla kalmayıp, biraz daha masalsı hâle bile getirmişler.
Eserlerini Almanca yazmış olan
Çek asıllı Yahudi yazar Franz Kafka,
dünya edebiyatında, hatta genel olarak
dünya kültüründe o kadar önemli bir
yere sahip ki bugün “Kafkaesk” dendiğinde çoğumuz neden bahsedildiğini
hemen anlıyoruz. Bir edebi tarzdan
ziyade düpedüz bir “his” hâline gelmiş durumda bugün “kafkaesk”, yani
“Kafkavari” dediğimiz şey: Etrafımızı
kuşatan heybetli ve bunaltıcı bir düzen... Bazen bu düzenden kaynaklanan, bazense kaynağı belirsiz görünen,
mantık ve sağduyuyla açıklanamayacak, son derece tuhaf, hatta bazen
gerçeküstü olaylar... “Sıradan insan”ın
uğursuz birtakım gelişmelerin hedefi
olduğu katıksız bir avlanma, boğulma
ve korku atmosferi.
Artık bu özellikleri ne zaman bir
öyküde, bir filmde, hatta bir bilgisayar
oyununda görsek dudaklarımızdan ister istemez “Kafka” kelimesi dökülüveriyor... Franz Kafka’nın eserleri tabii ki
sadece bu histen ibaret değil ama onun
yalnızlıkla, kasvetle, kuşkuyla dolu
dünyasının özenle art arda dizilmiş
sözcükleri arasında gezindikten sonra
zihnimizde izi kalan, kaçınılmaz şekilde bu his
oluyor. Belki o yüzden
yazar Matthue Roth
ile çizer Rohan Daniel
Eason, Kafka’yı olabilecek en basit hâline,
çocuklara
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sunulabilecek kısacık bir “öz”e dönüştürürken bu “his” üzerinden gitmişler.
İlk Kafkam hepi topu otuz sayfalık
bir kitap. İçinde üç öykü var: “Dağ Gezisi”, “Dönüşüm” ve “Şarkıcı Josefine ya
da Fare Ulusu”. Nitekim kitabın alt başlığı olan “Kaçaklar, Kemirgenler & Dev
Böcekler” de –bu sırada olmamakla
birlikte– bu üç öyküye işaret ediyor.
RÜYA GİBİ BİR KİTAP
“Dağ Gezisi” ile “Şarkıcı Josefine”
son derece kısa öyküler ve gerçekten de
insanın aklında bir şiirin ya da kısacık
bir rüyanın bıraktığı etkiyi bırakıyor.
Elbette bunda Matthue Roth’un metinlerinin şiir dizeleri şeklinde yazılmış
olmasının da payı büyük. Bu yöntem,
öteden beri kasvetli, boğucu ve hatta
belki lanetli bir dünya olarak tanımladığımız “Kafkaesk dünya”yı çocukların
muhteşem hayalgüçleriyle yoğurulmuş
o fantastik gerçekliğe, o masalsı evrene
başarıyla dönüştürüyor.
Örneğin ilk öykü olan “Dağ Gezisi”, bambaşka dünyalardan kayıp gelmiş görünen bir sürü tuhaf yaratığın
-“hiçkimselerin”- bir çocuğa katıldığı
pastoral bir rüya gibi.
Kitaptaki son öykü (ve aynı
zamanda Franz Kafka’nın hayatta
yazdığı son kısa öykü),
“Şarkıcı Josefine” de öyle:
Bir sanatçıyla seyircisi
arasındaki ilişkiyi fabl biçiminde ele alan bu kısacık
hikâye, “ne olup bittiği”nden
ziyade, anlatıcı farelerin
kendilerini nasıl hissettiği
ve bize kendimizi nasıl hissettirdiği üzerine kurulu.
Tepede dolanan yırtıcı
kuşlara yem olma pahasına şarkıcılarını dinlemek
için buğdayların arasında
toplanan farelerin görüntüleri
işliyor insanın zihnine...

Fakat elbette ki kitapta aslan payını Franz Kafka’nın en meşhur öyküsü
“Dönüşüm” alıyor. Yazar Roth ile çizer Eason’ın asıl başarısı da bu öykü
zaten: Bir sabah yatakta uyanıp kendini dev bir böceğe dönüşmüş hâlde
bulan Gregor Samsa’nın dehşet verici,
boğucu, çaresizlik verici öyküsünü,
tuhaf açıların ve muzip detayların hüküm sürdüğü, keskin siyah-beyaz çizimlerle usul usul başka bir şeye, daha
çocuksu bir şeye dönüştürüyorlar.
Samsa’nın dönüştüğü böceğin görsel
olarak tamamen dehşet verici değil
de aslında epeyce albenili bir varlık
olarak resmedildiği, dahası çevrenin
de onu tamamlar “böceksiliklerle”
donatıldığı, daha az kasvetli, daha az
dehşet verici, daha düşsel ve hüzünlü
bir “Dönüşüm” bu.
Böceğe dönüşen adam, farelerin
şarkıcısı fare, dağda garip yaratıklarla
karşılaşan çocuk... Aslında tüm bunlar
tam da masal malzemesi gibi gelmiyor
mu kulağa? İşte iki sanatçı da bu fırsattan yararlanarak, özünü çok zedelemeden Kafka'dan çocukların dünyasına güzel bir kapı açıyorlar.
İlk Kafkam
Matthue Roth
Resimleyen: Rohan Daniel Eason
Çeviren: Didem Bayındır Yenici
Kafka Yayınları, 32 sayfa

Kafdağında bizi
ne bekler…

Aylin OMİNÇ

Sayısız ödül sahibi, yazar, illüstratör, film yapımcısı Peter Sis, Feridüddin Attâr’ın 13. yüzyılda yazdığı
Mantık Al-Tayr (Kuşların Dili) metninden esinlenerek resmettiği Kuşlar Meclisi’nde, bir efsaneyi
desenleri ile yeniden efsaneleştiriyor.

Bu bahar,
yollara düşerken,
Simurg’a giden 7
vadiden geçeceğimi ve
Hüthüt kuşunun yollarda
bana eşlik edeceğini kim
bilebilirdi ki! Doğunun verimli
topraklarından, fıstık ağacı bahçelerinden, menengiç kahvesinin tadından, portakal çiçeklerinin kokusuna doğru yol alırken eşlik eden bulutlardı, Simurg’un kanatları. Yola
çıkmadan karşılaştım, Peter Sis’in
Kuşlar Meclisi’yle ve yolda da Attâr’ın
Simurg’u ile...
Peter Sis, Feridüddin Attâr’ın 13.
yüzyılda yazdığı Mantık Al-Tayr (Kuşların Dili) metninden esinlenerek resmettiği Kuşlar Meclisi’nde, bir efsaneyi
desenleri ile yeniden efsaneleştiriyor
adeta. Hikâye, bizi içsel bir yolculuğa
davet ederken, resimler bu yolculuğun
suluboya fırçasından damlayan kuş
uçuşu haritaları oluveriyor.
Kitabın ilk sayfalarında, Ozan Attar
bir sabah huzursuz bir rüyadan uyanır,
Hüthüt kuşuna dönüştüğünü fark eder
ve yeryüzündeki tüm kuşlara seslenerek, “Dünyamızı saran dertlere bir bakın! Kargaşa, hoşnutsuzluk, isyan! Toprak, su, yiyecek uğruna verilen korkunç
kavgalar! Zehirlenmiş hava! Mutsuzluk!
Korkarım yolumuzu kaybettik. Bir şeyler yapmalıyız!” der ve arayışlarının,
kaybolmuşluklarının, sorularının yanıtlarını, Kafdağının ardında yaşayan

Kral Simurg'da bulabileceklerini söyler.
Her bir kuşun farklı farklı soruları vardır Hüthüt’e. Her soru her
birinin zaafını işaret eder aslında.
Çetin ve uzun bir yolculuktur bu. Kuşların bazıları kuşku, bazıları korku,
bazısı da endişe duyar ve rahatlarını
bozmak istemezler. Ve Hüthüt, gökten
düşen tüyü göstererek, “Biz ona çok
uzağız ama o bize çok yakın,” diyerek
kuşları yola çıkmaya ikna eder.
Kafdağına kadar yedi vadi geçmeleri gerekecektir: Arayış, Aşk, İdrak,
Ayrılık, Birlik, Hayret ve Ölüm vadileri. Ve yedi deniz, yedi yağmur damlası. İlk vadide tutkularını, güçlerini
ve değer verdikleri her şeyi bırakarak
ilerleyebilirler ancak. Diğer vadide,
âşkın ateşiyle yanarak devam ederler
ve diğerinde de zamanı, bütün merak
ve arzularını yitirirler.
EVRENİN DÖNGÜSEL VAROLUŞU
Yolun ve yolculuğun zahmetleriyle her vadide eksilmeler başlar. Kimi
kendini kaybeder, kimi cesaretini,
kimi amacını ve neyi aradığını unutur,
kimisi de efsunlara kapılır… Yüzlerce
kuşun başladığı bu yolculuğun, yedinci vadinin sonunda, yalnızca Otuz Kuşun Kafdağını ufukta görebilmesiyle
sonlandığını zannederiz. Ama Hüthüt
sözü alır: “Vadiler mi? Onlar sadece bir
yanılsama, kuşlar, bir rüyaydı. Hiç bir
yeri aşmış değiliz. Daha yolculuğumuz
yeni başlıyor.’’
Otuz Kuş Kafdağına vardıklarında, “Biz, Simurg’u arıyoruz, kralımızı,’’ derler ve sis perdesi aralandığında
yalnızca kendi akisleriyle karşılaşırlar. Arayışlarının sonunda krallarına
ulaşmışlardır. Simurg Farsçada “otuz
kuş” demektir. Hepsi birlikte ve tek tek
Simurg’dur…
Yaşam da ölüm de yolculuğun sırrında saklı değil midir? Aslolan yola
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devam edebilmektir belki de; yolun
sonunu düşünen, sürekli engellerle
yola bakanlardır, kaybetmemek için
kıpırdamayanlar. Onlar yokluğu bilmedikleri gibi varlığı da bilemeyeceklerdir belki de…
Batı dünyası hayatı doğrusal bir
çizgi ile betimlenirken, Doğu hayatın
döngüsel bir varoluş içinde olduğuna
inanır. Evrende doğrusal harekete pek
rastlamazken, doğada dairesel hareket
tekrarlarının sonsuz devinimine şahitlik ederiz. Sis, kitabın bütününde, resimlediği bu içsel yolculuğun anlatımı
için kullandığı dairesel hareketlerden
büyülü bir dil yaratıyor. Her bir vadi
farklı bir renkte hayat bulurken, suluboya kâğıdında mürekkep ve boyanın
dağılma hissi, bu anlatımı, ifadesini
güçlendirerek bir masala dönüştürüyor.
Hikâyenin eşliğinde adımladığım
yollarda, Binbir Gece Masalları’nın havasını soluyarak, geçmişte kaplanların
yaşadığı Tigris’ten, insanlığın bilinen tarihini değiştirecek kazılardan geçerken,
baraj suları altında kalmasına izin verdiğimiz antik kentleri artık görememek,
yaşadığımız yüzyılda Simurg’a varacak
yolların berisinde olduğumuzun ve belki de Kafdağına varamayacağımızın bir
kanıtı gibiydi…
Kuşlar Meclisi
Peter Sis
Çeviren: Nazmi Ağıl
Alef Yayınları, 160 sayfa
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Nedir peki felsefe?

Şeref BİLSEL

Roger-Pol Droit, Kızıma Felsefe Öğretiyorum adlı kitabı, “felsefe” denen şey hakkında gençlere anlaşılır
bir dille, doğru fikir vermek amacıyla kaleme almış. Kitap, 16 yaşındaki kızıyla yaptığı konuşmalardan
oluşuyor, okuru felsefe tarihi içinde sıkmadan dolaştırıyor.
Felsefenin zihinsel bir etkinlik olduğu biliniyor. Şüphesiz bu etkinliğin
kaynağında şaşkınlık kadar özgürlüğün de önemli bir yeri vardır. Özgürlüğün olmadığı ortamlarda farklılıkların, fikirlerin serpilip gelişmesinden
söz açamayız. Felsefe için her şeyden
önce zihinsel bir özgürlük alanına ihtiyacımız var. Soruların birbirini doğurduğu, denetlediği ve yok ettiği bir
alana…
Roger-Pol Droit, Kızıma Felsefe
Öğretiyorum adlı kitabı, yeni başlayan
gençlere “felsefe” denen şeyin birliği
ve farklılığı hakkında olabildiğince
anlaşılır bir dille, doğru fikir vermek
amacıyla kaleme almış. Kitap, 16 yaşındaki kızı Marie’yle yaptığı, fakat
daha küçüklerin de rahatlıkla izleyebileceği konuşmalardan oluşuyor ve
okuru felsefe tarihi içinde sıkılmadan
dolaştırıp bugüne taşıyor.
FELSEFE SÖZLERDEN OLUŞUR
Kitap, “Nedir peki felsefe?” sorusuyla açılıyor. Felsefenin birkaç cümleyle
açıklanabilecek bir şey olmadığını kitabın ilerleyen sayfalarında görüyoruz.
Birbirini tamamlayan, birbirinin içinden çıkan sorulara verilmiş cevaplar;
insanla, dünyayla, düşünceyle karşılıklı
konuşmaya dönüşüyor. Yazarın, kızı
üzerinden kendine sorduğu sorular
sistematik bir biçimde parça parça ilerleyip bir bütünü tamamlıyor. İsteyen
okur, geriye dönerek, tartışılmış olan
kavramların kaynağına inebiliyor. Kitap, eski Yunancadaki anlamı “aklı, bilgeliği sevme” olan felsefenin çocukların
dünyasında da anlaşılabilir bir karşılığı
olduğunu gösteriyor.
Kitap, okura basit ama çarpıcı örneklerle düşünme evreninin kapısını
aralıyor. Örneğin, sözcüklerin, kavramların anlamını bilmenin o sözcüğün gerçekte ne olduğunu bilmek anlamına gelmediği şöyle açımlanıyor: “Japonya sözcüğünün bir Asya ülkesinin adı olduğunu
öğrenmen Japonya’yı bildiğin, tanıdığın
anlamına gelmez.” Bir şeyi tanımak, sadece o şeyin adını bilmek değildir.
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Sözdizimi, anlatım bozuklukları, iletişim kurma vs üzerinde durarak, önce
dille hesaplaşarak yola çıkıyor yazar. Ve
şunu söylüyor: “Felsefe hareketlerden ve
fiziki eylemlerden oluşmaz, sözlerden,
cümlelerden, kitaplardan oluşur. Dolayısıyla söylemlere, düzenli sözcük dizilerine bağlı bir etkinliktir.” Felsefe, tıpkı
dil gibi araştırır, karşılaştırır, ayırır, yüzleştirir. Yazar bizi filozofların hakikati
aradıkları alanlarda (ahlâk, politika vs)
dolaştırıyor. İyi-kötü, doğru-yanlış gibi
her biri yüzyıllardır tartışılan kavramları gündelik hayattan aldığı örnekler
üzerinden açıklamaya çalışıyor.
FİLOZOFLAR, “FİKİR UZMANLARI”
Farklı alanlarda hakikati arayanların çoğu o alanın adıyla adlandırılır:
matematikçi, tarihçi vs. Filozoflar ise
hakikati bütün alanlarda ararlar. Daha
doğrusu hakikati “fikirler” alanında
ararlar. Elimizdeki kitap bize felsefenin diğer bütün alanları aşıp fikirler
alanında nasıl çalıştığını sorular eşliğinde gösteriyor. Adaletle bir hâkimin,
avukatın ilgilendiği gibi ilgilenmez felsefe. Olaylarla durumlarla değil, adalet
fikriyle ilgilenir. Yazar, filozoflar için
“fikir uzmanları” tanımını kullanıyor.
Kitabı oluşturan ve dolayısıyla yazarın,
felsefenin günlük hayatımızdaki yeri
üzerine konuşmasına olanak sağlayan
ana cümlelerden biri şu: “Filozofların
ne düşündüğü konusunda en küçük
bir fikri olmadan yaşayan bir yığın
insan var ve durum onların yaşamalarına engel değil.” Yazarın buna verdiği

cevabın içinde daha iyi yaşamanın,
daha insani, daha akıllıca, daha yoğun
bir yaşam sürmenin felsefeyle olanaklı
olduğu vurgusu var.
Fikirler felsefeden önce vardı; felsefenin işi daha çok bu fikirleri “test
etmek, deneyden geçirmek, incelemek, doğru fikirlerle yanlış fikirleri
ayırmak”tır. Yazar doğru sanılan pek
çok düşüncenin incelendiğinde, yakından bakıldığında aslında “yanlış
olduğunu” gösteriyor. Bize ailemizden,
dostlarımızdan, çevremizden, kısacası
dışarıdan gelen fikirlerin çoğunu seçmediğimizi ve fakat bu fikirlerin ne
kadarının doğru ya da yanlış olduğunu
felsefe sayesinde fark edebileceğimizi
ifade ediyor. Bu bakımdan felsefenin
bir “fark ediş”, eleştirel bir etkinlik olduğunu vurguluyor. Ve felsefenin cehaletimizi keşfetmekle başladığını söylüyor.
Kitap filozoflarla bilgeleri de ayırıyor; filozofların bilge olmadığını, bilgeliği aradığını ifade ediyor. Ve şu toparlayıcı ifadelerle Batı felsefesi tarihini sadece iki döneme ayırıp önümüze
koyuyor: İlk dönem (Antikçağ) insanların bilge olmak istedikleri dönemdir.
İkinci dönemde (Modern Çağ) bilgin
olmak isterler. Bilgelikte kişinin kendisini dönüştürmesi, bilginlikte ise kendi
dışındakileri dönüştürmesi esastır.
Kızıma Felsefe Öğretiyorum
Roger-Pol Droit
Çeviren: İsmail Yerguz
Say Yayınları, 80 sayfa
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Ee, şimdi ne yapıyoruz?

Sevin OKYAY

Aynı Hayatın İçinde, Anne-Laure Bondoux’nun Türkçedeki dördüncü kitabı. Birbirine taban tabana zıt
iki kız kardeşin, yaşamın kötü sürprizleri karşısında birbirine bağlanmasının, gerçekten kardeş olmayı
başarmasının öyküsü bu.
Fransız Anne-Laure Bondoux’yu
daha önce ON8 (Katilin Gözyaşları)
ve Can Yayınları’ndan (Linus Hoppe’un
İkinci Yaşamı, Genç Linus’un Öfkesi)
çıkan kitaplarından tanıyoruz. Hedef
aldığı yaş grubunun ilgiyle okuyacağı,
onların sorunlarını ele alan ama öğretici olmaktan da uzak, hareketli kitaplar yazıyor. Delidolu Yayınları’ndan
çıkan Aynı Hayatın İçinde (La Vie
Comme Elle Vient) de böyle bir kitap.
Üstelik kahramanlarımız, birbiriyle
taban tabana zıt iki kız kardeş.
ANNE BABA ÖLÜYOR...
Patty yirmi yaşında, Mado da 15.
Hiç mi hiç benzeşmiyorlar. Patty, parti
kızı, hiçbir şeye aldırdığı yok. Televizyon izleyip tırnaklarına oje sürüyor.
Kılığı ve fiziğiyle dikkat çekiyor, bir
sürü erkek arkadaşı var. Mado ise ailenin zekâ küpü. Okulda başarılı, çalışkan, sorumlu bir küçük kız. Annesiyle
babası, Patty’nin eğitim görmesi konusundaki umutları iflas edince Mado ile
teselli bulmuşlar. Zaten iki kardeşin de
birbiriyle ilgisi, yakınlığı yok.
Mado ablasını şöyle görüyor: “Kulağından sarkan piercing’ler çenesinin
her hareketinde çınlıyor. Tik-tak, çın
çın... Patty, büyüleyici bir mekanizma.
Acaba şu anda ne düşünüyor? Sadece
öylesine bir şey olabilir mi?”
Ne var ki bir felaket, ölümcül bir
kaza iki kardeşi birbirlerine yaklaştırıyor. Anneleriyle babaları dokuz ay
önce, okul tatili dışında bir dönemde, çılgın kalabalıktan uzak tatil yapmak istemiş. Ardèche’teki kır evlerine
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giderken keskin virajlı küçük bir
yolda arabanın frenleri tutmamış. Patty ile Mado, hayatta birbirlerinden başka
kimseleri kalmayınca, ister istemez safları sıklaştırıyor. Zaten bir de vesayet
meselesi var. Patty, başka
bir ailenin yanına verilmesin,
sosyal kurumlarda sürünmesin
diye kardeşinin vesayetini üstlenmiş.
Ama vesayet hâkimi, en ufak bir yoldan sapmada vesayetin koşullarını
yeniden gözden geçireceği tehdidini
savurmuş bile.
HEP BİR ÇÖZÜM VARDIR
İşler sarpa sarma eğilimi gösterince, ablalık görevi Mado’ya düşüyor. İstese de istemese de. Artık pek lafını etmediği sevgilisi Luigi’yle Amsterdam’a
tatile gittiğini iddia eden ablasının
hamile olduğu ortaya çıkıyor. Çözüm ne olabilir? Yazlık evde bir tatil.
Mado’nun okulu tatile girmiş nasılsa.
Patty’nin ise çocuğu doğuracağı anlaşılıyor. Amsterdam’da, kürtaj için geç
kaldığını söylemişler.
Bu dar boğazda idareyi mecburen
Mado ele alıyor. Neyse ki komşu evde
anneleriyle birlikte iki tane yakışıklı
Hollandalı delikanlı kalıyor. İnsanın
aklını sorunlardan uzaklaştırmak için
birebir.
Aynı Hayatın İçinde, birbirine hiç
benzemeyen iki insanın, birlikte yaşamayı öğrenmesini anlatıyor. Birbirlerinin özelliklerini birazcık benimseyerek. Aşk, olay, dram ve skandal

açısından da fevkalade zengin. Ama
bunların hepsine iki kızın, özellikle
Mado’nun gelişmesini sağlayan etkenler olarak bakabiliriz.
Bondoux, farklı ama inanılır iki
karakter yaratmış. Kızların maceraları,
eğitici olmamakla birlikte (yazarımız,
didaktik olmamayı seçmiş, çok şükür)
kulağa küpe olacak cinsten. Ayrıca da
komik. Okur ister istemez taraf tutma
durumuna giriyor. Ama doğrusu ben
en çok, havai Patty ile ciddi Mado’dan
birini değil de, sorumsuz olduğunu sandığımız, oysa genç yaşına rağmen (22)
olgunluk gösteren eski sevgili, bebeğin
babası Luigi’yi sevdim. Yazarın hitap
ettiği kitleyi etkileyecek, eğlendirecek,
biraz da kulağa küpe olacak bir kitap.
Aynı Hayatın İçinde
Anne-Laure Bondoux
Çeviren: Sibil Çekmen
Delidolu Yayınları, 208 sayfa

İnsan, insanlıktan
ne zaman çıkar?

Tuğba ERİŞ

“Derinlikli bir tabu yıkıcı” olarak tanımlanan ve uzun süre yasaklı kaldıktan sonra yayımlanan Ağaçtaki,
Danimarkalı yazar Janne Teller’ın ikinci romanı. Dünya, insan, yaşam, ölüm, sevgi, din, milliyetçilik,
ahlaki değerler; bu kitapta hepsi masaya yatıyor.

Bazı kitapların etkisinden uzun
süre kurtulamazsınız. Okuyup kapağını kapattıktan çok sonra bile aklınıza
bir an, bir karakter, bir cümle düştüğünde sarsılırsınız, gündelik hayhuyun
içine tekrar dönmeniz zorlaşır. Pierre
Anthon’un hikâyesi benim için tam da
böyle oldu ve olacak gibi görünüyor.
HİÇLİK, YOKLUK, HİÇBİR ŞEY
Almanya’nın haftalık gazetesi Zeit
tarafından “derinlikli bir tabu yıkıcı”
olarak tanımlanan ve uzun süre yasaklı
kaldıktan sonra yayımlanan Ağaçtaki,
Danimarkalı yazar Janne Teller’ın ikinci
romanı. Kitabın orijinal adı Intet. Danca “hiçlik, yokluk, hiçbir şey” anlamlarına geliyor. İngilizceye de orijinaline
sadık kalınarak Nothing olarak çevrilmiş. Türkçedeyse belki de bir gençlik
romanının adı için fazla “anlamlı” ya
da fazla “kuru” bulunmuş olmalı ki
Ağaçtaki adı tercih edilmiş. Bir kitabın
ilkin adı dikkatimizi çeker ya, benim
de “hiçlik” ya da “yokluk” adındaki bir
kitap daha çok ilgimi çekebilirdi ama
yabancı kitaplara ya da filmlere iyice
alakasız adlar konduğu düşünüldüğünde Ağaçtaki de o kadar isabetsiz bir ad
değil. Peki, ağaçtaki kim: Pierre Anthon. Hayatın bir anlamı olmadığını düşünen, bir şeyler yapmanın değersiz ve
gereksiz olduğunu fark ettiği gün okulu

bırakıp, bir erik ağacının tepesinde boş
boş “hiçbir şey”e bakan Pierre Anthon.
Pierre Anthon’un nihilizmi arkadaşlarının da
aklına önce kurt düşürüyor. Bu hayatta
bir şey olmak, biri
olmak durumunun
baskısını onlar da
iliklerine kadar hissediyor. Ama nasıl çevremizde hayatın boş ve anlamsız olduğunu söyleyen biri bir süre sonra tepemizi
attırırsa, arkadaşları da yavaş yavaş Pierre Anthon’a sinirlenmeye başlıyor ve
ona hayatta anlamlı bir şeylerin olduğunu göstermek için bir plan yapıyorlar.
Kendileri için anlam ifade eden şeyleri
terk edilmiş bir hızarhanede toplamaya
başlıyorlar. Akıllarındaki tek şey, toplama işi bittikten sonra Pierre Anthon’u
çağırıp ona “anlam yığını”nı göstermek.
Ama başlarda yeşil sandaletler, olta, bir
çift küpe ve topla şekillenmeye başlayan
“anlam yığını”, bir süre sonra çığırından
çıkıyor. Çocuklar kendileri için değerli olan bir şeyden vazgeçince, ötekinin
daha çok canını yakacak bir şeyi vermesi ya da yapması için adeta birbiriyle
yarışıyor. Gerda’nın küçük hamster’ı,
ülkesini ve Kraliyet Ailesi’ni kutsal addeden Frederik’ten Danimarka bayrağı, Kız Werner’in günlüğü, Kore asıllı
Anna-Li’nin evlatlık belgesi, Elise’nin
iki yaşında ölen erkek kardeşinin tabutu, Rikke-Ursula’nın mavi saçları, minik
bir köpeğin kesik başı, Hüseyin’in seccadesi, Sofie’nin bekâreti… Daha kanlı
canlı şeyler kondukça ortaya, “anlam yığını” daha da anlamlanıyor gözlerinde.
Sayfalar ilerledikçe, okurun, “Artık
bu da olmasın, n’olur!” hissiyatı, çok
güzel gitar çalan Jan-Johan işaretparmağını kaybedince iyice ayyuka çıkıyor. Ve tabii ki Jan-Johan çocukları
ihbar ediyor.
Soruşturma açılıyor, çocuklar ceza
alıyor ama “anlam yığını” da bütün
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dünyada tanınmaya başlıyor. Çocuklar da anlamı buldukları ve anlamla
birlikte üne kavuştukları yanılsamasına düşüyorlar, hele “anlam yığını”
New York’taki bir müzeye üç buçuk
milyon dolara satılınca başları iyice
dönüyor. Ama bu süre içinde “anlam
yığını”nı zaten görmek istemeyen Pierre Anthon’un dediği, suratlarına bir
tokat gibi iniyor: “Bu yığının gerçekten
anlamı olsaydı, onu satmazdınız.”
ÖLÜMÜN ANLAMI YOKTUR!
Hayatının anlamı elinden alınan
birinin yapmayacağı şey yoktur, çocuklar da bunun farkında. “Anlam
yığını”yla beraber yanıp kül olan Pierre
Anthon’un sesini o erik ağacının altından her geçişte duyuyorlar: “Ölümün
anlamı yoktur, çünkü yaşamın da anlamı yoktur. Hepsi aynı, siz eğlenmenize
bakın.”
Ağaçtaki, okuru dünya, insan, yaşam, ölüm, sevgi, din, milliyetçilik vb.
kavramlar üstüne düşündürüyor. Ama
zihnimizde dolanan asıl soru şu oluyor
belki de: Pierre Anthon’un hikâyesi, ancak bir ağaca çıkıp erik yiyerek insan
olunabileceğini göstermesi açısından
mı önemli?
Ağaçtaki
Janne Teller
Çeviren: Abdülgani Çıtırıkkaya
ON8 Yayınları, 184 sayfa
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Yankı ENKİ

Bu dünyayı tanıdınız mı?
Bugüne dek aldığı ödüller ve sinemaya uyarlanan romanlarıyla gün geçtikçe daha geniş kitlelerce
okunan Japon asıllı İngiliz yazar Ishiguro’nun Beni Asla Bırakma adlı kitabı, distopik bir ortamda, her
yaş ve her nesle hitap eden zamansız bir öykü anlatıyor.

Her yaş grubunun, her coğrafyanın, her neslin aidiyet hissedeceği bir
romanla karşılaşmak kolay değildir.
Özellikle de 2000’li yıllarda yazılmış bir
romanda böyle bir ortaklık görebilmek
çok alışık olduğumuz bir durum değil.
“Klasik” olarak sınıflandırılan romanlarda görebileceğimiz bir niteliktir bu.
Bu nedenle Kazuo Ishiguro’nun Beni
Asla Bırakma adlı romanının bir klasik
olduğunu ya da ileriki yıllarda böyle
değerlendirilebileceğini iddia etmek
yanlış olmayacaktır.
Japon asıllı İngiliz yazar Ishiguro’yu
Günden Kalanlar adlı romanıyla ve
Noktürnler başlıklı öykü derlemesiyle
de tanıyoruz. Bugüne dek aldığı ödüller ve sinemaya uyarlanan romanlarıyla
gün geçtikçe daha da geniş kitlelerce
okunan bir yazar hâline gelen Ishiguro,
Beni Asla Bırakma’da her türden okura
hitap ediyor. Edebi kurgu okurlarının
olduğu kadar son günlerde popüler
olan distopya ve bilimkurgu sevenlerin de zevkle okuyacağı bir roman bu.
Hem bir arkadaşlık öyküsü hem de aşk
hakkında bir roman; hem tekinsiz bir
korkunun anlatıldığı sürükleyici, gerilimli bir roman hem de sanat hakkında
söyleyecekleri olan bir eser… Kısacası hayatın anlamıyla, varoluşumuzla
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ilgili bir roman yazmış Ishiguro. Son
sayfasını çevirdikten sonra kendi kendimize kalıp şöyle bir düşüneceğimiz,
hayal ürünü olsa da ne kadar gerçek bir
hikâye okuduğumuzu kabul edeceğimiz bir eser.
Kahramanımız ve anlatıcımız Kathy
bize romanın başından sonuna kadar
eşlik ediyor, ancak en az onun kadar
ön planda olan arkadaşları Tommy ve
Ruth da anlatıda önemli bir yer tutuyor.
Bu kahramanların hepsi de aynı yolun
yolcusu aslında. Distopik ve izole bir
mekânda yaşayan, daha doğrusu yetiştirilen bu gençlerin organ bağışı için
üretilmiş klonlar olduklarına dair bir
şayia var ama onlar da bunun ne kadar
doğru olduğundan emin değil. Bir de
dış dünya var elbette ama onlar o dünyanın yabancıları. Bir gün “olası model”
dedikleri birinin peşine düşüyorlar. Bu
teoriye göre her kişinin klonlandığı bir
modeli var. Kahramanlarımız da kendi “olası model”lerinin kim olduğunu,
nasıl hayatlar sürdüklerini merak ediyorlar, böylece gelecekte onları nelerin
beklediğine dair bir fikir edinebileceklerini düşünüyorlar, ancak onları nasıl
bir hayatın beklediğini anlamak bekledikleri kadar kolay bir şey değil tabii ki.
AŞK, SANAT, HAYAT
Hayatlarını anlamlandırmaya çalışan Tommy, Kathy ve Ruth, organ
bağışı sonrası hayatla ilgili çok fazla
bir şey bilmiyor, tıpkı bizim ölümden
sonrasıyla ilgili bir şey bilmememiz
gibi. Tam da bu yüzden, beraber yaşayacakları süreyi uzatabileceklerine dair
umut taşıyanların ortaya attığı bir fikir
var. Âşık olduğunu ispatlayan çiftlerin
ömürlerini uzatabileceklerini düşünüyorlar. Peki, âşık olduğunu nasıl ispatlar
insan? İşte bu noktada sanatın anlamıyla
ilgilenmeye başlıyoruz, çünkü Madam
adlı gizemli bir kişi, kahramanlarımızın

ortaya koyduğu sanat eserlerini, örneğin onların küçüklüklerinden beri
yaptıkları resimleri alıp biriktiriyor.
Kahramanlarımız da aşkın sanatla ölçülebildiğini düşünüyor. Madam, genç
kahramanlarımızın ne yaptığını çözmeye çalıştıkları biri ve onun sırrı romanın finalinde ortaya çıkıyor. İşte bu
süreçte aşk, sanat ve hayatın anlamıyla,
niye burada olduğumuzla ilgili derin
bir anlama kavuşturuyor bizi Ishiguro.
Beni Asla Bırakma, yavaş, sakin bir
girişi olan ancak sayfalar ilerledikçe etkisi ve temposu artan, final perdesinde
de elimizden bırakamadığımız bir eser.
Böylesi usta işi bir romana imza atmak
her kalemin harcı değil elbette. Bu nedenle olsa gerek Time dergisi yayımlandığında onu yılın romanı seçmekle
kalmamış, 1923-2005 arası yazılmış en
iyi 100 İngilizce eser arasında da göstermiş. Etkisinden hemen kurtulamayacağınız bu romanın filmini de kitabı
okuduktan sonra izlemenizi tavsiye
ederiz, çünkü kalbinizde, sinema uyarlamasından kesinlikle daha fazla iz bırakan bir kitap okuyacaksınız.
Beni Asla Bırakma
Kazuo Ishiguro
Çeviren: Mine Haydaroğlu
Yapı Kredi Yayınları, 272 sayfa
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Kitap içi
Nesnelerin küçük sırları
Kültür tarihiyle ilgili kitaplar son dönemlerde çoğalıyor. 21 Sıradan Şeyin Sıradışı Tarihi adlı kitap da
rujdan gitara, çikletten telefona, musluktan ayakkabıya günlük hayatta kullandığımız pek çok nesneye
dair ilginç bilgi ve anekdotlar aktarıyor.
Askeri Haber AlmaServisi’nin oyuncağı: Uçurtma
İnternet ya da cep telefonu yok.
Bırakın telsizi, telgraf bile yok! Düşman karşısında birbirinden uzak iki
askeri birliğiniz var. Atlı ya da yaya bir
ulakla haberleşme sağlayabilirsiniz
ama yeterince güvenli olmaz. Uzaktan
haberleşmenin bir yolu yok mu? Var
elbette, uçurtma!
Bazı kaynaklarda, uçurtmanın bir
askeri haberleşme aracı olarak MÖ
1200’lerde Çinliler tarafından icat edildiği söyleniyor. Daha çok kabul gören
bir başka görüşe göre ise uçurtma, MÖ
6. yüzyıl sonunda yaşamış olan ünlü
Çinli mucit Lu Ban tarafından yapılmış. Kaynakların birleştiği nokta ise,
uçurtmanın bir eğlence aracı ya da
oyuncak olarak değil, askeri nedenlerle
icat edildiği. Çin ordusu, birbirinden
uzakta konuşlanmış birlikleri arasında haberleşmeyi sağlayabilmek için
farklı renk, desen ve biçimlerdeki ipek
uçurtmalardan faydalanmış. Uçurtmalara havada yaptırılan her hareketin bir
anlamı varmış. Yeterince usta olmayan
bir askerin ya da ters bir rüzgâr tarafından savrulan bir uçurtmanın savaş
başlatabileceği düşüncesi bile insanı
ürpertmeye yetiyor, değil mi?
Uçurtma uçuran generaller
The Pre-History of
Aviation (Havacılığın Tarih
Öncesi) adlı kitabında B.
Laufer’in anlattığına göre,

Çin’de, MÖ 200’lü yıllarda bir general
köşeye kıstırılmış ordusunu kurtarmak için uçurtmadan yararlanmış.
Bizzat generalin kendisi tarafından
tuhaf sesler çıkaracak biçimde tasarlanan uçurtmalar gece karanlığından
yararlanılarak düşman orduları üzerinde uçurulmuş. Düşman askerleri,
gece karanlığında gökyüzünden gelen
acayip sesleri tanrıların öfkesine yormuş ve savaşı bırakıp kaçmışlar.
Çin kaynaklarına göre uçurtma
askeri haberleşmenin yanı sıra mesafe
ölçmek, rüzgârın yönünü ve şiddetini
belirlemek gibi işler için de kullanılmış. Çok eski Çin ipek baskılarında
görülen uçurtma uçuran çocuk figürleri, uçurtmaların kısa zamanda
çocukların sevdiği bir eğlence aracına
da dönüştüğünü gösteriyor.
Savaş uçurtmaları
Kore tarihinin en önemli belgelerinden olan Samguk Sagi (Üç Kralın Öyküsü) adlı kitapta anlatılan
bir olayda uçurtma başroldedir. Anlatılana göre ülkede bir ayaklanma
başlamış ve General Gim YuSin, 637
yılında ayaklanmayı bastırmak üzere

harekete geçmiş. General, emrindeki
kuvvetlerle isyancıların üzerine giderken bir yıldız kaymış. Askerler tanrıların evinden bir parça düştüğünü
zannederek korkuya kapılmışlar. Onları toparlaması gerektiğini yoksa isyanı bastıramayacağını anlayan General, gece karanlığından yararlanarak
büyük bir feneri büyük bir uçurtmaya
bağlayarak uçurmuş. Gökyüzünde
yükselen ışık topunu gören askerler
tanrıların evinden kopan parçanın yerine geri konduğunu düşünmüş.
Rus vakayinamelerine göre, 907’
de Bizans seferi düzenleyerek Konstantinopolis’i kuşatan Novgorodlu Oleg
de kuşatma sırasında uçurtmadan
yararlanmış. Kâğıttan atlı asker uçurtmaları yaptıran Novgorodlu Oleg
bunları Konstantinopolis üzerinde
uçurarak Bizans askerlerini fena halde
korkutmuş.
1. Dünya Savaşı sırasında ise İngiliz
ordusu, Samuel Franklin Cody tarafından tasarlanan dev uçurtmalara bağlı
sepetlere bindirilen askerler aracılığıyla
düşman ordusunu gözetlemiş.
21 Sıradan Şeyin Sıradışı Tarihi
Yıldıray Karakiya
Resimleyen: Ali Çetinkaya
Hayykitap, 128 sayfa
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