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2009 yılı Mart ayıydı.
İyi Kitap’ın ilk sayısı çıktı.
O günden bu yana tam 72 sayı
çıkardık. 6 yıldır hiç aksatmadan her ay İyi Kitap’ı sizlerle buluşturmak için
çabaladık. Aldığımız geri dönüşlerden bir eksikliği giderdiğimizden emin olup
bir kez daha umut dolduk. Güncel kitapları tarayıp, sizinle buluşmasının
iyi olacağını düşündüklerimizi tanıttık; yeri geldi, çocuklarımızın daha iyi
kitaplarla buluşabilmesi için eleştiri kılıcını kullandık. Güncel kitapların yanı
sıra çeşitli dosya konuları etrafında tematik seçmeler de yaptık. Engellilik,
doğa ve çevre, toplumsal cinsiyet, kitaplarda çocuğa görelik ve yaş grubu gibi
temalar böyle dosya konularımız arasındaydı. Gezi Direnişi nedeniyle tüm
toplum olarak aldığımız demokrasi dersini çocuklar için kitaplar üzerinden
yorumlanabilir kılmak amacıyla tüm bir sayıyı demokrasi ve özgürlük
konusunu ele alan kitaplara ayırdık. Keza eğitimin ülkemizde maruz kaldığı
istikrarsız ve keyfi uygulamalar nedeniyle eğitim sistemini tartışmak elzem
oldu. Aralık 2014 sayısının tamamını eğitim konusunu çeşitli açılardan ele
alan kitaplara ayırdık. Konuya kuramsal açıdan bakan, alternatif eğitim
model ve yöntemlerini irdeleyen kitaplara yer verdik. Eğitim ile özgürlük
ilişkisine yakından baktık. Konuya okul sürecinde karşılaşılan sorunlar
üzerinden yaklaşan edebi eserleri ele aldık.
Evrensel ilkelere bağlı, insan ve hayvan haklarına, yaşadığı dünyaya
saygılı, türcülükten, cinsiyetçilikten, her tür ayrımcılıktan uzak,
sormaktan sorgulamaktan korkmayan, daha iyi bir dünya
hayal etme cesaretine sahip nesiller yetiştirmek için
kitaplara güveniyoruz. O yüzden iyi kitaplara
ihtiyaç var. Emeli, arzusu, hayali bu olan
herkesle yoldaşız. Destek veren, bu yola
küçük de olsa bir taş koyan tüm
dostlara teşekkürler…
Umudunuzu hep diri tutmanız,
okumaktan, okunması için çabalamaktan
hiç vazgeçmemeniz dileğiyle…
İyi Kitap ailesi adına
Zarife Biliz

Sedat Girgin

.
.
.
.
Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi

. . .
IYI KITAP

Mart 2015

SayI 72
. .
Ücretsizdir
www.iyikitap.net

.
.
.
.
Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi

Çocuklar dünyayla
ilgilensin diye…
Tudem Yayın Grubu’nun çıkardığı, çocuklar için aylık genel
kültür dergisi Dünyalı 1. yaşını doldurdu. Dünyalı, Milliyet
Çocuk ve Doğan Kardeş’ten bu yana çocuklar için nitelikli
bir dergi eksikliğini giderme hedefiyle yayın hayatına başladı.

Tudem Yayın Grubu’nun çıkardığı çocuk genel kültür dergisi Dünyalı
1. yaşını doldurdu. Nitelikli içeriği
olan, çocuklara saygı duyan, onların
kavrama ve yorumlama becerilerini
hafife almayan bir genel kültür dergisi çıkarma hedefiyle yola çıktıklarını
söyleyen, derginin yayın yönetmeni
Yıldıray Karakiya’yla çocuklar, dünya,
dergicilik ve çağımızın genel ahvali
üzerine söyleştik.
Dünyalı’nın çıkış noktası ne oldu?
Dergi nasıl ve hangi ihtiyaçtan doğdu? Dünyalı’nın mevcut çocuk dergileri içinde kendini ayrıştırabildiğini
düşünüyor musunuz? Öyleyse, nasıl?
Dünyalı’yı hayal etmeye başlamadan önce bize bir kaşıntı geldi. Ne yaptıysak, ne ettiysek geçmedi bu kaşıntı.

İyi Kitap’ta bu ay…
Takvim hesabıyla kışı geride bıraktık.
Hayatı biçimlenirken en yakından
izleyebildiğimiz mevsim ilkbahar. Gündemi
oluşturan onca olumsuzluğun içinde
bunu hissedebilmek iyi belki de umutları
diri tutabilmek adına. Tohumun Rüyası
içimizde tam da bu duyguyu uyandıran bir
resimli çocuk kitabı; baharın ilk nefesini,
toprağın kokusu ve tohumun rüyasıyla
çekin içinize. Vassilis Papatheodorou’nun
ödüllü kitabı Bir Pekin Ördeğinin Tam 15
Yıl 5 Ay Süren Yolculuğu ile okyanuslar
aşırı bir yolculuğa çıkıp dünya ahvalini
görün dilerseniz. Belki de Macar çocuk
edebiyatından bir klasik olan Vuk ile
ormanın derinliklerine bir göz atmak
istersiniz. Sahaf Dükkânı’nda şimdiye dek
hiç görmediğiniz bir kitap ağırlayacak sizi
ve bildiğimiz kadarıyla tek nüsha olan bu
kitabı sadece İyi Kitap’ta okuyacaksınız!
Bilim Kitaplığı’ndaysa özellikle lise ve
üniversite gençliğinin ilgisini çekebilecek bir
inceleme kitabı olan Galileo’dan Önce var.
Onca kitap ziyafetinin üstüne canınız tatlı
çekerse Sevgi Canavarı’na uğramayı ihmal
etmeyin, sizinle paylaşacak son
bir çikolatası vardır belki.

Derken bir gün, çocuklara yönelik dergilerin sergilendiği bir rafın
önünde aydık: Nitelikli içeriği olan,
çocuklara saygı duyan, onların kavrama ve yorumlama becerilerini hafife almayan bir genel kültür dergisi
yoktu. Kendimizi şöyle bir yokladık;
biz Milliyet Çocuk okumuştuk, Doğan
Kardeş okumuştuk. Bu dergiler dünyayı odamıza, masamıza, dergiyi her
nerede okuyorsak oraya getiriyordu. O
zaman, dünyayı çocuklara götüren bir
dergi çıkarmamız gerektiğini anladık.
Kaşıntı geçti.
Dünyalı’nın, çocuklara yönelik hazırlanan diğer dergilerden bariz olarak
ayrıştığı birçok nokta var. Bu noktalar,
derginin ilk taslağını bile hazırlamadan
önce benimsediğimiz ilke ve hedeflerin bir yansıması. Her söylediğimizde

insanlara tuhaf gelen en ilginç özelliklerinden biri, Dünyalı’nın okunmak
üzere hazırlanan bir dergi olması. İçeriği var yani. Hem de ciddi, çeşitli ve
çocukları hafife almayan bir içerikten
söz ediyorum. Dünyalı’nın en önemli
kabullerinden biri şudur: Bu dünyada
her ne oluyorsa, çocuklara da oluyor.
“Falanca yerde savaş varmış, büyük
kıyım yapılmış, aman çocuğum duymasın da geceleri uykusu kaçmasın,”
yaklaşımını doğru bulmuyoruz. Yetişkinler kendilerini nasıl kandırırlarsa
kandırsınlar, çocuklar olup bitenlerle
ilgili bir şeyler duyuyor, hissediyor ve
bunlardan bir anlam dünyası oluşturuyorlar. Dünyalı’nın bu noktada tavrı
açık: Madem dünyada olan biten her
şey çocukları da etkiliyor, o hâlde uygun bir dil kurmak şartıyla her konu
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çocuklara anlatılabilir. Anlatılmalıdır!
Elbette, dünyanın kahrını çocukların
sırtına yüklemek değil maksadımız.
Yapmaya giriştiğimiz iş, ele aldığımız
konuyu çocukların önüne çeşitli bakış
açılarıyla koymak, yeni bakış açıları
yaratacak boşluklar bırakmak ve ne
olursa olsun umudu vurgulamak.
Çocuk kitapları yayıncılığının
son yıllarda Türkiye’de büyük bir
ivme kazandığını söylemek mümkün. Bir bütün olarak baktığımızda üretilen eserlerin niteliğini hep
tartışıyoruz zaten ama en azından
niceliksel olarak büyük bir artış
olduğu kesin. Benzer bir saptamayı çocuk dergileri için de yapmak
mümkün mü, yoksa bu alanda süreç farklı mı işliyor? Süreli çocuk
yayınlarını bu tablonun içinde nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Çocuklara yönelik süreli yayınlardan çok, promosyon bolluğu var gibi
geliyor bana. Nitelikli dergi sayısını
hesaplamak için iki elinizin de parmaklarını kullanmanız gerekmeyebilir. Raflara bakarsanız ciddi bir kalabalık var
elbette, çeşit de sayı da çok. Fakat bunu
dergi yayıncılığında bir “ivme” olarak
yorumlayabileceğimizi sanmıyorum.

Kimi dergiler, Türkiye’deki yayıncının
yabancı yayıncılarla yaptığı çoksatar
kitap anlaşmalarının bir parçası olarak zoraki yayımlanıyor mesela. Kimi
dergilerse, televizyonda çok ünlenen
bir ürünün ya da çocuklara yönelik
bir televizyon kanalının “yan ürünü”
olarak hazırlanıyor.
Çocuklara yönelik kitaplarda toplama baktığınız zaman, nitelik konusunda da bir hareketlenme var. Yani
yayın sayısı artıyor, özensiz yayınlar
bu artışla doğru orantılı olarak daha
çok görünür oluyor belki ama aynı
zamanda, tek işi çocuklara yönelik yayınlar hazırlamak olan yayınevleri niteliği artırmak için daha çok çabalıyor.
Aynı gözlem dergiler için geçerli değil
ne yazık ki. Bu nedenle, çocuklara yönelik kitap yayıncılığında bir ivmeden
söz edebiliriz ama dergi yayıncılığında, yerinde saymanın ötesinde, bir
yığılma söz konusu daha çok.
Kendi çocukluğumuza dönüp
bakarsak, Doğan Kardeş, Milliyet
Çocuk gibi dergilerle büyüyen bir
kuşağız. O dönemin yayıncılık anlayışıyla bugünkünü karşılaştırdığınızda, çocuk dergilerinin de dâhil
olduğu süreli yayınların büyük
bölümünün görsel açıdan
zenginleştiği ama içerik

açısından içinin boşaldığı fikrine
katılıyor musunuz?
Bugünün çocuk dergilerinin görsel açıdan zenginleştiği görüşüne katılmıyorum. Basılı yayınlar için içerik
dediğimiz, metinle görselin buluşması
olabileceği gibi tek başına metin, tek
başına görüntü ya da grafik tasarımı
çok iyi bir metin parçası da olabilir.
Hepsinin ortak noktası bir duyguyu,
bir düşünceyi dile getirmesi, bir durumu aktarıyor olmasıdır. İçerik dediğimiz zaman bir şeyin anlatılmasından,
aktarılmasından, ifade edilmesinden,
bakış açısı vermesinden, soru sormasından, empatiye neden olmasından,
iletişim sağlamasından söz ediyoruz.
Yani dergiler daha çok fotoğraf kullanıyor, daha fazla çizerle çalışıyor ya
da daha iyi grafik programlar kullanıyor diye içerik zenginleşmiyor. İçeriği
görmek için makyajın altına bakmak
lazım. Oysa (ve tam da bu nedenle)
piyasadaki dergilerin neredeyse tamamının derdi çocuklara, “Cambaza
bak!” demek. Asıl uğraş bu olunca içeriğe sıra gelmiyor, daha doğrusu gerek
kalmıyor.
“Dergi” kavramına iki farklı gözden bakalım: Bir tarafta Dünyalı’yı
dünyaya getirenlerin çocukluğu var,
diğer yanda okurlar, yani günümüz
çocukları. Bu iki farklı dönemin
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çocukları için “dergi” kavramının
anlamı değişti mi sizce? Ayrıldığı
ya da ortaklaştığı noktalar neler? Ve
dergiyi hazırlarken bütün bunlar gerek içerik gerekse tasarım konusundaki yaklaşımınızı nasıl etkiliyor?
Yalnızca dergi kavramının anlamı
değil, neredeyse her şey değişti bizim
çocukluğumuzdan bu yana. Bir iletişim aşırılığı, iletişim görgüsüzlüğü
çağında yaşıyoruz. Benim kuşağım
bu görgüsüzlüğe az çok uyum sağladı
ve bu tür iletişimde deneyim kazandı.
Okurlarımız ise içine doğdular. Hitap
ettiğimiz yaş grubunun soruları arasında, “Nasıl yani? Telefonlar duvara
bağlı bir kablonun ucunda mıydı gerçekten?” var mesela. Televizyonun tek
kanal olduğunu, zamanımızın çoğunu
sokakta oyun oynayarak geçirdiğimizi
ve bunun hiç de sıkıcı olmadığını, video oyunlarının neredeyse hiç olmadığını, yanımızda taşıyabileceğimiz
kadar küçük bir kasetçalar için bin
takla attığımızı anlatmak hiç de kolay
değil. Zaten pek ilgilerini de çekmiyor
gibi görünüyor. Her alanda fark çok
büyük. Artık metinler üzerinden değil, görseller üzerinden, yani görme
hızıyla, yani ışık hızıyla yürüyor işler.
Bloglar eskidi, mikrobloglarla devrim
illüzyonu yaşıyoruz. Bunların küresel boyutta etkileri var. Araştırmalar
gösteriyor ki, tüm dünyada çocukların
kendilerine ait olan (kendi istedikleri dışında herhangi bir şey yapmak
zorunda olmadıkları) zamanlarda
okumayı tercih etme oranları düşüyor. Böyle bir zamanda katı, basılı bir
iletişim aracı üretmek mantıklı mı
diye sorası geliyor insanın. Yani evet,
dergi kavramının anlamı günümüzün
çocukları için bizimkinden çok farklı.
Dünyalı’yı hazırlarken tüm bunları ortalamaya çalışıyoruz. İletişim esas
olarak görsellik üzerinden kuruluyorsa, asıl olan kısa ve vurucu metinlerse
biz de konuları okura elimizden geldiğince böyle sunmaya çalışıyoruz.
Bu konuda giderek bilendiğimizi ve
becerilerimizin arttığını söyleyebilirim. Dünyalı’yı tasarlamaya başladığımız ilk günlerde kendimize bir soru
sorduk: “Biz okunacak, biriktirilecek,
önerilecek bir dergi yapmak istiyoruz.
Öyleyse rakibimiz kimdir?” Düşününce gördük ki rakibimiz diğer dergiler
değil; televizyon, internet ve mobil
cihazlar. Konularımızı ele alırken,
derginin tasarımını yaparken, bunu
aklımızdan çıkarmıyoruz.

Özellikle Avrupa
vrupa
kökenli çocuk dergilerine, sözgelimi Fransa’da
yayımlananlaraa baktığımızda çizerlerin
rlerin
yoğun emeği vee desteği
dikkati çekiyor.
r. Okuru
yormayan, yalın
ın bir tasarım, sayfalar dolusu
olusu bant
karikatür, esprii ve zekâ
pırıltısı... Oysaa Türkiye’de
yayımlanan çocuk
cuk dergilerinin tarzı çok farklı.
Bol fotoğraflı, tasarımı
göz yoran, sadelikten
elikten
hayli uzak... Dünyalı’ya
ünyalı’ya
baktığımızda bu iki
tarzın arasındaa bir çizgi
tutturmuş gibi görünüyor. Piko, Şapşal
al Kuş
Piyu ve Tokaçcan
can da
Fransa kökenlii ve
herhalde çocukkların en sevdiğii
sayfalar arasında
da
yer alıyor. Çok
daha fazla çizerin
rin
katkısıyla bu güzel
üzel sayfaların artma
ihtimali var mıı diye sorsak?..
Daha çok çizerle çalışmak, kendi
çizgi öykülerimizi üretmek istiyoruz. Bunu sağlamak için hem fiziksel
koşulları hem maddi koşulları sağlamamız gerekiyor. Dünyalı 48 sayfa
olarak hazırlanan bir dergi. Dergiyi
şöyle bir karıştırıp içerik çeşitliliğine
bakarsanız, 48 sayfaya ancak sığdığımızı görürsünüz. Ayrıca çizgi öyküler üretmek oldukça maliyetli bir iş.
Ama evet, daha fazla çizerin katkısıyla Dünyalı’da daha fazla resimlenmiş
sayfa görme ihtimali var. Hatta Mart
sayısında bu işe bir ucundan başladık
bile. Hazır görsellerle de geçebileceğimiz bazı sayfaları, işbirliği yaptığımız
çizer arkadaşlarımıza emanet ettik.
Karikatürist Hicabi Demirci’nin Şubat sayısından beridir bir köşesi var
Dünyalı’da.
Dergilere de artık tüketim malzemesi gözüyle bakmak kaçınılmaz
mı? Ve dergiyle birlikte dağıtılan
promosyonlar bu bakış açısını çocuğun gözünde de pekiştirmiyor mu?
Promosyon konusu çok zor bir
konu. Okur promosyon istiyor. Buna
alıştırıldı da mı istiyor? Muhtemelen
öyle. Sonuçta bizler kuponla edinilmiş
ansiklopedilerin ışığında okul bitirmiş
bir neslin temsilcileriyiz. Promosyona
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alıştırılmış olmamızdan daha ciddi bir
sorunumuz var aslında: Dergilerin temel kaygısı içerik olmayınca, dergiler
sundukları içeriklerle farklılaşamadıkça, okurun ilgisini çekemedikçe çareyi
promosyona abanmakta, dergiyi satın
alması için müşteriye rüşvet vermekte
buluyorlar. Promosyonlar elbette çocukların dergileri birer tüketim nesnesi olarak algılamalarına, bellemelerine
neden oluyor. Öte yandan, bu dergiler
promosyon vermezlerse ne verecekler? Benim yanıtım koca bir hiç! Zaten içerikleri olmadığı için promosyon
veriyorlar. Bu artık o kadar yerleşmiş
ki bizi de zorluyor. Bir içerik hazırlıyorsunuz, doğal olarak bu içeriği okura ulaştırmak istiyorsunuz. Fakat okur
öyle bir şartlanmış ki önce armağana
bakıyor. Direnmek kolay değil!
Dünyalı’ya başka gezegenlerden
abone olunabiliyor mu?
Elbette, tüm uzaylı dostlarımızı
Dünyalı abonesi olmaya davet ediyoruz.
Tek sorun, kargo şirketlerinin o kadar
uzak noktalara hizmet veremiyor oluşu.
Dünyalı’yı basılı olarak Türkiye’nin her
yerine ve KKTC’ye ulaştırabiliyoruz.
Galaksinin diğer bölgelerindeki okurlarımıza dijital aboneliği öneriyoruz.
İsterlerse magzter.com’dan Dünyalı’ya
abone olabilirler.
Şiirsel TAŞ
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Tohumla uyanan
ümitler...

Nilay YILMAZ

Tohumun Rüyası, toprağın kucağında uyuyan bir tohumun filizlenme ve büyüme sürecini anlatan,
gerek metni gerekse görselliği açısından sadeliği ve anlam yüklü ifadesiyle dikkati çeken bir çalışma. Ve
aynı zamanda bir dayanışma çağrısı...

Bir elmayı
sonuna kkadar
Bi
l
d yediniz
di i
mi hiç? Hani elinizde sadece çekirdekleri kalana kadar... Elinizde kalan o hafif çekirdekte dünyanın ağırlığını tuttuğunuzu düşündünüz mü? Elinizdeki
o tohumda yaşamsal döngünün ve dönüşümün yaşam enerjisini hissettiniz
mi? Peki ya tohumun düşlerini?
TOHUM CANDIR
Sonsuz bir karanlığın kucağında uyuyan küçük bir tohum düşünün. Rüyasında renklerle dans eden
bu tohuma dokunan yağmurun onu
uyandırdığını... Tohum candır da,
acaba bilir mi bu can can olduğunu?
Bilmezse kime sorar? Elbette toprağa. Toprak ona “Bekle,” der. Tohum
bekler de biraz sabırsızdır. Beklerken
“Yaşam nerede?” diye merak eder.
Zaman herkesi dinlediği gibi onu da
dinler, “Yaşam hem içinde, hem dışında,” der. Tohum bekler, düşünür...
Büyümesi gerektiğini bilir, büyümesi
için ışığa gitmesi gerektiğini de. Peki,
ama ışığa nasıl gidilir? Tohum düşünür, düşünür, üşür... Güneşin onu
ısıtmasıyla kendine gelir. Serpilir, biraz daha büyür, kelebekleri, leylekleri
görür. Ağaca bakıp büyülenmesinde,
ona “Ben sen miyim?” diye sormasında hâlâ kendini arayışı gizlidir.
Rüzgârla tanışır, yeryüzünün yalnızlığını paylaşır ve bütün yalnızlar gibi o
da geceye karışır. Yine yeniden renkli
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rüyalarıyla buluşur. “Ben kimim?”
sorusu sabah güneşiyle aydınlanır...
Toprak, rüzgâr, yağmur, zaman, ay,
güneş, kuşlar, ağaç, yaprak ve yeryüzü
ile buluşan sadece tohum değil. Nalan Özdemir Erem ve Sahar Bardaie,
çocukları yaşamdaki en güzel mucizelerden biri olan tohumun büyüme
yolculuğuna tanıklık etmeye çağırıyor;
tohumun sadece bir tohum olmadığını duyumsamalarını istiyor. Tohumun
büyümesiyle çocuklar da büyüyor, düşler ve umutlar da... Kitabın çocuklarla
buluşma süreci de, içeriğine yaraşır
biçimde, birlikte düş kurmanın, onun
parçası olmanın ve dayanışma içinde
birlikte büyümenin ürünü. Bir imece
çalışması olan Tohumun Rüyası, “Askıda Ekmek” kampanyasından yola
çıkılarak hazırlanmış bir kitap. Kitabın
da ekmek kadar vazgeçilmez olduğunu
düşünen ekip (Esra Okutan, Andrew
Zionts, Julia Ngozi Cosentino Konmaz,
Diloy Gülün, Engin Yalçı, Özgür Yiğit,
Selen Gülün, Gül Erali, Mehmet Erem,
Filiz Telek ve Yeliz Özsoy) Tohumun
Rüyası’nın alternatif yollarla çocuklarla
buluşması için emek vermiş. Dünyanın
en eski buğdaylarından biri olan kavılca buğdayı çocuklarla buluşmak için
geçen yıl Kars’tan yola çıkmış. O gün
bugündür de yollarda. Kitapla birlikte
hediye edilen kavılca buğdayının tohumu Anadolu’da dolaşıyor. Bu hediyeye

siz de bir hediye eklemek, bu dayanışmayı büyütmek isterseniz, Tohumun
Rüyası’nı satın alıp kitabın Çocuk Esirgeme Kurumu, devlet hastanelerinin
pediatri bölümleri, devlet anaokulları
ve çocuklarla ilgili çalışma yapan derneklere gönderilmesini isteyebilirsiniz.*
Kitabın resimleri, tasarımı, kâğıdın
rengi, cümlelerin sadeliği, sadeliğin
bilgeliği, bize doğal olanın basitliğindeki güzelliği de anımsatıyor. Doğal
olan pek çok şeyi yitirdiğimiz bugünlerde umut filizlerimize su serpiyor.
Çiftçilerin tohumu saklama ve takas etme hakkının artık olmadığı, yerel tohumların tohum bankalarında
korunabildiği, genlerinin değiştirilip
patentlerinin alındığı günümüzde,
tohumların varoluşsal düşlerine yeni
düşler ekleniyor. Gelişmek için dönüşmek güzeldir. Dayanışmak da. Dayanışma ile dönüşmekse bir başkadır...
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun dizelerini anımsayalım: Bir yüküm var
benden ağır / Bir yüküm var beni taşır
/ Adı candır. Tohum candır. Ağır yükler taşısak da canlarda güzel şeyler de
filizleniyor, filizlenecek...
* Sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgi almak için
tohumunruyasi@gmail.com adresine yazabilirsiniz. Ayrıca Vimeo üzerinden yayınlanan Tohumun Rüyası’nı izlemek isteyenler için: http://
vimeo.com/86230828

Tohumun Rüyası
Nalan Özdemir Erem
Resimleyen: Sahar Bardaie
Sarıgaga Yayınları, 36 sayfa
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Paylaştıkça güzel!

Didem ÜNAL BİÇİCİOĞLU

Rachel Bright’ın Sevgi Canavarı, her ölümlünün hayatında defalarca karşılaştığı ikilemi yaşıyor.
Kolay verilebilecek bir karar değil, söz konusu olan bir kutu çikolata! Her yaştan herkese önemli
şeyler söyleyen bir kitapla karşı karşıyayız. Dikkat, itiraf zamanı!
Sevgi Canavarı ve Son Çikolata,
“bencilliğin hiç de iyi bir şey olmadığını” anlatan kitaplardan. Paylaşmak
güzeldir; sahiplenmenin ötesinde bir
haz verir; arkadaşlar önemlidir; hatta onlar için fedakârlık da yapmak
gerekir. Ancak doğrusunu söylemek
gerekirse, Sevgi Canavarı’nın durumuna (ikilemine) şahsen düşmüşlüğüm çoktur. Yanlış karar vermişliğim
de olmuştur. Ama kaç kişi bu tür ikilemlerden sağ salim çıkmayı kolaylıkla
başarabilir ki? Bu uğurda, uzun ruhsal
yolculuklardan, tekâmüllerden, felsefi/dinsel öğretilerden, olgunlaşmadan
söz ederken, bencillikten uzaklaşmanın yollarını ararken, empatiden bahsederken, diğerkâmlığı önemserken…
Sevgi Canavarı çıkıp her şeyi bir çırpıda özetleyiveriyor neredeyse. Koskoca
bir felsefeyi, bir resimli öykü kitabına
sığdırıveriyor. Üstelik her şeyi “çocuğa
anlatır gibi” anlatıyor. Arada bir kendi kendimize de okusak ya da kimi
yakınlarımıza, hiç fena olmaz…
Yetişkinlerden başladım ama dört
yaşındaki kızımın bayıldığı, hem konusunu sevdiği hem çizimlerine çok
güldüğü bir kitap Sevgi Canavarı ve
Son Çikolata. Aslında kahramanımızı
önceden tanıyoruz. Kitapçılarda bu
güzel kitabın yanında Sevgi Canavarı
ile Sevgi Canavarı ve Mükemmel Hediye

de durmakta! Canavarımız, bu kitaptaki kendi küçük evreninde, aslında
dünyanın ortak meselesine el atıyor.
Bencilliğin, insanın iç dünyasında yüz
yüze gelebileceği en karanlık, en ham,
en derin hâlini, alabildiğine sevimli
bir üslupla ifade ediyor.
NE ŞİŞ YANSIN NE KEBAP!
Patlak gözlü, kısa boylu, sivri dişli, seyrek tüylü canavarımız tatilden
döndüğü gün evinin kapısında bir
kutu çikolata bulur. Bunun sevinciyle
hayallere dalar. (Kutuda hangi çikolataların olabileceğini hayal ettiği sahne, çok kişinin ağzını sulandıracak ve
şekerleme dünyasının yaratıcılığına
yaratıcılık katacak gibi görünmekte.)
İlk andaki mutluluk sarhoşluğu geçip
de yavaş yavaş kendine gelmeye başladığı sırada, canavarımız arkadaşlarını
anımsıyor. Şimdi çikolatayı paylaşması gerekecek! İşte en kritik sorular: Ya
herkese yetecek kadar yoksa? Ya en
sevdiğimi başkası yutarsa? Ya bana
kalmazsa? Ya da en kötüsü, bana kala
kala en sevmediğim kalırsa? (Herkes
bilirmiş ki meğer, canavarlar kahveli
çikolatadan nefret edermiş!)
Bu ikilemden iç dünyamıza ışık
tutan harika bir sonuçla çıkar canavar:
Hiç kimse üzülmesin diye kutuyu saklayıp çikolataların hepsini evde kendi
yiyecektir; bunun herkes için en iyisi
olacağını düşünür. Sonra yine
o tanıdık duygu, o huzursuzluk kaplar içini,
arkadaşları aklına
gelir. Nihayet razı
olur kaderine. En
sevdiği çilekli
çikolatadan

bile vazgeçer,
kutuyu hiç
açmadan koşturur
yanlarına. Ve hayat
(aslında arkadaşları) ona en güzel
cevabı verir: “Seni
öyle özledik ki,
sen tatildeyken
bu kutudaki son
çikolatayı sana
ayırdık!” (Hani
sevdiklerimizin,
“Sen yokken
boğazımızdan geçmedi,” dediği şey,)
Kutuda bir tanecik
çikolata vardır, o da Sevgi
Canavarı’nın en sevdiği, çilekli
olandır! Özlü söz de bu anda gelir:
Bazen diğerlerini düşünmeyi unuttuğunuzda, onların sizi ne kadar düşündüğünü fark edersiniz.
Rachel Bright’ın bencillik, paylaşma ve fedakârlık gibi kavramları
yetişkinlere de pek cazip gelecek “çikolata” üstünden anlatması manidar
olmuş. Yediden yetmişe herkese bir
şeyler söyleyen ve her yaştan okuru
gülümsetebilme kapasitesine sahip bu
kitap için The Guardian’ın yorumuna
katılmamak imkânsız: “Sevgi Canavarı
gerçekten de türünün en iyilerinden.”
Sevgi Canavarı ve Son Çikolata
Rachel Bright
Çeviren: Meltem Özdemir
1001 Çiçek Kitaplar, 36 sayfa

Sorunlara çözümler...

Funda AKBULUT

Çocuğunuz tek başına uyumakta zorlanıyor mu? Ya da tırnaklarını mı yiyor? Belki de bezini bırakıp
tuvalete gitmek istemiyordur. Merak etmeyin, aynı şeyler Teo’nun da başına gelmiş. Ailesi sayesinde
bu durumları kolayca atlatabilmiş.
Çocukların bazı istenmeyen davranışları veya önüne geçilemeyen
korkuları olabilir. Bunlar doğal ve
aşılabilir durumlardır. Bu tür sorunların üstesinden gelebilmek için farklı
yöntemler denemek gerekebilir. Bazen
yöntemler işe yarayabilir, bazen de
yaramaz. O zaman başka yöntemler
aramak ve uygulamak zorunda kalırsınız. Ailece çözümler üretebilirsiniz.
Bir tanıdığınıza danışabilirsiniz. Hatta bazen sıkıntılar sizi aşar ve bir uzmana danışma ihtiyacı hissedersiniz.
Bazen de yardım hiç ummadığınız bir
yerden, kitaplardan gelebilir.
NE YAP(MA)MALI?
Teo serisi bu sıkıntılarla baş edebilmemizi sağlayacak çözümler sunuyor.
Bu kitaplarla bir yandan çocuklarınıza
eğlenceli bir hikâye okurken, bir yandan da sıkıntılarını yenebilmeleri için
onlara yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca
kitapların sonunda uzmanların annebabalara önerilerinden oluşan bir bölüm var. Bu bölümde, korkuların veya
istenmeyen davranışların nasıl ortaya
çıktığı ve nasıl çözümlenebileceği
anlatılıyor. Tamamen yetişkinlere ayrılmış olan bu sayfaları,
çocuklara hikâyeyi okumadan önce incelerseniz daha
faydalı olabilir.
Çocuğunuzun
içinde bulunduğu durumu
anlayabilir, böylece kendiniz de
alternatif çözümler
üretebilirsiniz. Dahası,
çocuğunuz bu sorunlarla boğuşurken, neyi
yapıp neyi yapmamanız
gerektiğini öğrenebilirsiniz.
Bir psikiyatri merkezindeki uzman psikologlar tarafından hazırlanmış olan
seri beş kitaptan oluşuyor: Teo’nun Kaka Kitabı,

Teo’nın Tırnak Yeme Kitabı, Teo’nun
Gece Korkusu Kitabı, Teo’nun Dalga
Geçme Kitabı ve Teo’nun Can Sıkıntısı
Kitabı.
Her kitapta kahramanımız Teo’nun
hayatını zorlaştıran farklı bir konu işlenmiş. Kitapların isimleri, konuları
ele veriyor zaten. Metinleri hazırlayan
ekip, konu seçiminde, kendi deneyimlerine dayanarak, “ailelerin en çok sorun yaşadığı” meseleleri ele almayı tercih etmiş. Teo’nun yaşadığı sorunların
çözümünde, ülkemizde yaşayan ailelerin yaşayış biçimi de göz önüne alınarak, kültürel açıdan içinde yaşadığımız
toplumsal yapıya uygun yöntemler kullanılmış. Bu kitaplar, çocuk yetiştiren
herkese, doğru yaklaşımlar benimseyerek, sıkıntılarla nasıl baş edebilecekleri konusunda bir model oluşturmak
amacıyla yazılmış. Çocukların yaşadığı

sıkıntıları yaşıtlarının da yaşayabileceği ve bütün bunların çözümü olduğu
gösterilmeye çalışılmış.
Kitaplar, okul öncesi çağ çocuklarıyla ilkokula başlamış çocuklara
hitap ediyor. İlkokul çağındaki çocuklar öyküleri daha rahat kavrayacaktır kuşkusuz; hatta kendileri de
sıkılmadan okuyabilirler. Ancak okul
öncesi dönem çocuklarının dikkati
çok çabuk dağıldığından, bazı kelime
gruplarını anlamakta zorluk çekmeleri mümkün. Bu yüzden, özellikle
Teo’nun Tırnak Yeme Kitabı’nı okurken cümleleri küçük yaştaki okurların daha rahat anlayabileceği şekilde
kısaltıp basitleştirmek gerekebilir.
“Tüm alışkanlıklar bir ihtiyacı karşılar, bu yüzden sona erdirmek zordur,”
cümlesinde olduğu gibi.
Bu yazıda, serinin iki kitabını inceleyeceğiz: Teo’nun Tırnak Yeme Kitabı
ve Teo’nun Gece Korkusu Kitabı.
FUTBOL TAKTİKLERİ
Teoman, yani nam-ı diğer
Teo anne babasıyla birlikte
bir apartman dairesinde yaşıyor. Her şeyi merak ediyor.
Sürekli hayaller kuruyor.
Kaplumbağası Kâmil ile
de iyi arkadaş. Resim
yapmayı ve oyunlar
oynamayı çok seviyor. En çok da futbolu seviyor. Bir gün
yine resim yaparken, o da ne? Bir eli
ağzında! Bu durum
annesinin dikkatini
çekince Teo’yu hemen uyarıyor. Evet,
Teo’nun bir sıkıntısı
var. Sürekli tırnaklarını yiyor. Kendine engel
olamıyor. Evde annesi,
okulda koçu ve öğretmenleri onu sürekli uyarıyorlar.
Teo ise uyarılardan sıkılmış.
Derken Teo’nun yaptığı bir

resimde, ellerini çizmediğini
fark eden dedesi onunla konuşmaya başlıyor. Aralarında geçen konuşma bir
futbol maçıyla son buluyor. Ve Teo’nun garip futbol oyuncusu Tırnak Ye ile
futbol maçı karşılaşmaları
böylece başlamış oluyor. Dedesi ona üç güzel taktik öğretiyor. Annesi de ona yardım etmekte geri kalmıyor. Dedesi
ve annesi ile birlikte Teo artık daha güçlü. Bu maçı kazanması gerekiyor. “Savunma”, “dikkat dağıtma” ve “harekete
geçme” taktikleri sayesinde Teo üst üste goller atıyor.
Kitabı tekrar tekrar okumak zorunda kalabilirsiniz.
Çocuğunuz Teo’yu ve kaplumbağasını çok sevecek. Hatta
evde bir kaplumbağası olmasını isterse hiç şaşırmayın. Ve
kendinizi bir anda Teo’nun annesi gibi renkli yara bantları
almaya giderken bulabileceğinizi unutmayın.
OBUR CANAVAR
Teo’nun Gece Korkusu Kitabı’nda, kahramanımız Teo
bu kez uyumak istemiyor. Çünkü çok korkuyor. Annesi
uyumanın faydaları konusunda ne kadar dil dökse de Teo
korkusundan bir türlü kurtulamıyor. Uyumaktan bahsedilince, aklına camdan yansıyan görüntü, kötü canavarlar ve
korkunç sesler geliyor.
Bunun üzerine, annesiyle birlikte ışıkları açıp odayı
kontrol ediyorlar. Canavarları tek tek buluyorlar. Meğer
camdan yansıyan canavarın kolu değil de bahçelerindeki
kiraz ağacının dallarıymış. Peki ya sesler? Meğer seslerin
hepsinin bir kaynağı varmış. Mesela, üst kattan gelen korkunç ses aslında komşuları koltuğu çekerken çıkan sesmiş.
Yan odadan gelen ses ise babasının horlamasıymış.
Yine de Teo’nun aklına bir soru takılıyor: Peki ama
bu sesler neden gece ortaya çıkıyor? Annesi bu soruya da
cevap vererek Teo’yu rahatlatıyor. Annesinin sözlerini düşünen Teo, kendi yatağında uyumaya başlıyor. Ama ertesi
gün, korkunç canavarları bu kez rüyasında buzdolabındaki
pastaları bitirirken görüyor. Oğlunun canavarlardan hâlâ
korktuğunu fark eden annesinin aklına bir fikir geliyor. Bu
fikir sayesinde canavarlar o kadar komik görünüyorlar ki
Teo artık onlara sadece gülüyor. Hem de kahkahalarla…
Bu kitabı okuduktan sonra kendinizi canavar avlama
oyunu oynarken bulabilirsiniz. Çocuğunuz Teo’nun hayal ettiği canavarları görünce hem çok şaşıracak hem de
düştükleri komik durumlara çok gülecek.
Teo’nun Gece Korkusu Kitabı
Yağmur Artukmaç
Rabia Ünsaldı Köle
Resimleyen: Nurbanu Asena
Bilgi Yayınevi, 24 sayfa

Teo’nun Tırnak Yeme Kitabı
Yağmur Artukmaç
Ceylannur Akgün
Resimleyen: Nurbanu Asena
Bilgi Yayınevi, 24 sayfa

Korkuyu ehlileştirmek

Defne ULUS

Moa’nın Karanlığı, hiç değilse çocukluk çağında hemen herkesin yaşadığı karanlık korkusu üzerine
bir öykü. “Bu hikâyeyi çocuğuna okurken onun korkusunu anlamanı, kendi çocukluğuna ve
çocuğunun çocukluğuna bir destek atmanı umuyorum,” diyen bir öykü...
Öyle çetrefilli, derin bir kafa yorma değil bu. (İyi ki de değil. Zira kitabı özel
kılan yanlarından biri de anlatımındaki yakınlık hissi.) Yazar, içine çocuk
cini kaçmış da ne dediğini bilmiyormuş gibi, karanlığı alt etmenin

Moa’nın Karanlığı’nda, hemen hiçbirimize yabancı olmayan karanlık
korkusunu işleyen Johanna Rehn,
küçük hikâyesinde aynı anda birkaç
hedefi birden vuruyor. Moa’nın Karanlığı, korkuyu neredeyse somut bir
şekilde tarif eden, onu cisimleştiren ilk
satırlarıyla çocukluğumuzda bilmem
kaç kez yaşadığımız “şey”i anımsamamızı sağlıyor. Böylece çocuk ve yetişkin okurlarına, hiç değilse karanlık
mevzuunda aynı dilden konuşabileceklerini hatırlatıyor. (“Çocukluk, gece
tuvalete giderken karanlık koridorda
onlarca canavar tarafından kovalanacağını düşünmektir,” diyen bir tweet
okuduğumda da bir ortaklık hissine
kapılmıştım.) Bu ön hatırlatmayla
öykü, belki bir zamanlar karanlıktan
korktuğu için yataktan kalkıp tuvalete gidemeyen yetişkin okura, “Bu
hikâyeyi çocuğuna okurken onun korkusunu anlamanı, kendi çocukluğuna
ve çocuğunun çocukluğuna bir destek
atmanı umuyorum,” diyor bence.
Okuru hikâyenin içine çekmek işin
en zor kısmıdır. Johanna Rehn, bunu
pek güzel başardıktan sonra ikinci
adıma geçiyor. Bu korkuyla nasıl baş
edilebileceği üzerine kafa yoruyor.
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ancak onu korkutmakla mümkün olabileceğini söylüyor! Eğlence de o anda
başlıyor. Hem Moa hem de okur için.
Eğer karanlık sadece karanlıkta ortaya çıkıyorsa, o da gündüzden korkuyor olmalı, öyle değil mi? Gerçi, tavan
arası gündüz vakti de karanlık oluyor.
O hâlde karanlık gündüzden değil,
ışıktan korkuyor!
İşte Moa bu ipucunun yardımıyla
karanlığı nasıl korkutabileceğini buluyor. Ama aslında, o sırada henüz
farkına varmadığı başka bir şey daha
keşfediyor: Karanlıkla aydınlık arasında gözünü kan bürümüş canavarların, yatağın altında gizlenen korkunç
yaratıkların ya da çeşit çeşit öcülerin
gezmediğini, üzerine ışık tutunca göreceklerimizin yine bize ait nesneler
ve yakıştırmalar olacağını seziyor. Karanlığın da bize ait olduğunu öğreniyor. Oysa biz, hikâyeyi okurken, satırlar arasında gezinen bu gerçeğe fazla
yüklenmeden, küçük Moa’nın büyük
karanlık korkusuyla olan mücadelesine kaptırıyoruz kendimizi.
Moa, tüm korkunçluğunu takınarak ve gayet donanımlı bir şekilde
savaşıp sonunda kazanıyor. Fakat bu

öyle bir zafer ki yazar, korkup kaçan
karanlığın tökezleyip düştüğünü ve
tüm çabasına rağmen geride küçücük
bir karanlıkçık kaldığını gösterecek
denli şefkatli. Moa, karanlığı korkutmanın kendisine iyi geldiğini görür
görmez, yani yeterince güçlendiğinde,
belki de küçük karanlıkçıkları düşündüğünden oyununa son veriyor. Çünkü karanlığı korkutup üzmenin uzun
vadede kendisine iyi gelmeyeceğini
anlıyor. (Burada da baştaki cisimleştirme devam ediyor; yazar, karanlığa
Moa’nın gözüyle insani, hatta çocuksu özellikler katarak onu uzlaşılabilir,
barışılabilir bir şeye dönüştürüyor.)
Son olarak, Moa’nın karanlıkla uzlaşısının ebeveynlere katkısından söz
edebiliriz: Moa’nın her gece karanlık
avına çıktığını düşünmek çılgınlık
olur. Moa’yı örnek alacak çocuğunuzun geceler boyu evde karanlıkla
kovalamaca oynadığını düşünün bir!
Yine iyi düşünülmüş bir hamleyle, karanlığa şefkat göstererek bir orta yol
buluyor Moa. Karanlık korkusunun
tamamen ve sonsuza kadar kaybolmadığını bilerek, karanlığa, arada bir
kendisini korkutmasına izin vereceğini ama bunun karşılığında kendisinin
de boş durmayacağını söylüyor. Ve
bunu söylerken de çok önemli bir şey
yapıyor: Korkusunu ehlileştiriyor.
Moa’nın Karanlığı
Johanna Rehn
Çeviren: Gürkan Özturan
FOM Kitap, 40 sayfa
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Sahaf Dükkânı

Doğan GÜNDÜZ

Kitap suyuna çorba...
Tahtadan yapılmış bu kitabın yazarı-çizeri bilinmiyor. Büyük ihtimalle başka kopyası da yok.
Tahta levhaların kitap yaprağına, çorba gibi sıradan bir yemeğin güçlü bir öyküye dönüşebileceğini
gösteriyor bize Sebze Çorbası.
Dükkândan içeri girip heyecanla
“İhsan Bey bu nedir?” diyerek karşısına
dikiliyorum. İhsan Bey mahallemizin
eskicisi, diğer bir deyişle antikacısı.
Artık kullanılmayan, eskidiği düşünülen, çoğunlukla da onu seven sahibinin bu dünyadan göçünce sahipsiz
bıraktığı ufak tefek, değerli ne varsa
gelip geçer dükkânından. Yıpranmış
bir kâğıda tuttuğu büyüteci masaya
bırakıp bana bakıyor. Sokakta sergilediği eski eşyaların arasından aldığım
tahtadan kitabı elimde görünce gayet
sakin yanıtlıyor: “Çorba tarifi.” Heyecanım yatışacak gibi değil, “Ama bu
bildiğimiz tariflerden değil, basbayağı
resimli çocuk kitabı.” “Doğru,” diyor
İhsan Bey, “Ama çorba tarifini de yabana atmamak lazım. Çocuklar için çok
besleyici bir çorbanın tarifi var içinde.”
Haklı, herkesin yapabileceği kolaylıkta
bir çorba tarifi verilmiş.
SAHİPSİZ KİTAP
Dikkatle inceliyorum: Ansiklopedi büyüklüğünde, yedi yapraklı, her
yaprağı yaklaşık yarım santim kalınlığındaki bu kitabın üzerinde maalesef
ne yazarının ne de çizerinin ismi var.
Son derece akıcı, merak uyandıran,
konusuyla ve kahramanlarıyla dinleyicisini ya da okurunu içine çeken
kısacık bir öykünün yer aldığı bu kitaba hangi yıl yapıldığına dair herhangi
bir not da düşülmemiş. Sarıya boyalı
tahta yaprakların üzerine başta aşçı
olmak üzere havuç, patates, ateşböceği gibi kahramanlar oldukça sade
ama bir o kadar da sevimli ve güler
yüzlü çizilmiş. “İhsan Bey, bunu kimden aldınız?” diye soruyorum belki bir
bilgi edinebilirim umuduyla. “Adını
bilmiyorum, bugün yaşlı bir hanımdan aldığım eşyaların arasındaydı.”

Kitabın sayfalarına bir daha bakıyorum. Kapakta başında şapkası,
boynunda beyaz mendilden yakasıyla
güleç bir aşçı var. Kırmızı, emaye bir
tencerenin başında dikilmiş yemek pişiriyor. Sayfaları özenle çeviriyorum.
Aşçının çalıştığı mutfak bir lokanta
mutfağına benzemiyor. Duvarında bir
kepçe, bir de delikli, büyükçe bir karıştırma kaşığı asılı. Yemeğin piştiği ocak
geniş gözlü, muhtemelen havagazıyla
çalışan bir ocak. Kaynayan tencere ise
pek küçük sayılmaz, kalabalık bir ailenin kullanabileceği türden ufak bir kazan neredeyse. Soğan ve kerevizin durduğu kaplar sade ve şık. Mutfak tezgâhı
mavi – beyaz fayanslarla kaplı. Çorbaya tuz biber ekleyen Ayşe Teyze’nin
manikürlü, ince parmaklarını, kullanılan malzemelerin bolluğunu dikkate
alacak olursak, belli ki burası bir zengin mutfağı. Dayanışmayı vurgulayan
“çorbada tuzu bulunmak” deyiminin
kitabın ana eksenini oluşturması, metnin dili, seslerin uyumu bu metnin
çeviri değil, Türkçe yazılmış bir metin
olduğu düşüncesini güçlendiriyor.
İçeriğiyle, resimleriyle, üzerine yazıldığı tahtadan yapraklarıyla son derece zekice ve gönülden hazırlanmış bu
kitaba, eser sahibinin bilerek ya da bilmeyerek adını yazmaması, kitabın anlatmak istediğiyle çok güzel örtüşüyor.
Tahta levhaların kitap yaprağına,
çorba gibi sıradan bir yemeğin güçlü
bir öyküye dönüşebileceğini göstermesiyle Sebze Çorbası, okurunu sadece
okumaya değil, temas edilen her şeyin
içindeki gizli öyküleri de fark etmeye
çağırıyor.
Kitap elimde ayrılırken İhsan Bey
arkamdan sesleniyor: “Çorbayı mutlaka pişir.” Tavsiyesine uyup ilk fırsatta çorbayı pişireceğim. Eminim en az
tarifi kadar nefis bir çorba olacak.
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SEBZE ÇORBASI
Tıkır mıkır tamtakır, karnı
gurul gurul bir tencere varmış.
“Karnım çok aç! Kim bana
yiyecek bir şeyler verir?” diye seslenmiş.
“Yiyecek bir şeyim yok ama
suyumdan verebilirim,” demiş
gürül gürül akan musluk.
Ateşböceği tencerenin altındaki
ocağı yakmış. Su ısınmaya başlamış.
Yoldan geçen patates, ısınan
suyun içine atlamış.
Havuç, “Ben de geliyorum,”
demiş.
Soğan ve kereviz, “Ben de, ben
de!” diyerek tencerenin içine atlamışlar.
Et “Ben olmazsam olmaz!”
demiş.
Ayşe Teyze tuz ve biber eklemiş.
Herkesten, her lezzetten bir
parça… İşte size harika bir çorba!
Afiyet olsun.

Sebze Çorbası
Yazarı ve çizeri bilinmiyor
Ahşap, 7 yaprak
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İnsan ölmek istemezse…

Hayriye MENGÜÇ

Hans Christian Andersen ödüllü İtalyan yazar Gianni Rodari, İki Kere Doğan Baron adlı kitabında,
paragöz dünyaya ait en çağdaş konuları bir peri masalı gibi anlatıyor. Kitap, 94 yaşındaki baron ile
paragöz yeğeni arasındaki ilişki üzerinden ölüm ve yeniden doğum hakkında okuru düşündürüyor.
Hikâyeler genellikle pek çok maceradan sonra bir prens ya da prenses
olan, evlenen ve büyük bir şölen yemeği veren küçük bir çocuk, bir delikanlı ya da bir genç kızla başlar. Oysa bu
hikâye, bir sürü maceradan sonra 13
yaşına geri dönen 94 yaşındaki yaşlı
bir adamla başlar.” Bu adam, a’dan t’ye
alfabetik sıralamaya koyduğu 24 hastalıkla boğuşan, kâhyası Anselmo ile
birlikte yaşayan Baron Lamberto’dur.
Yaşamı seven ve sona ereceğinden
kaygı duyan her insan gibi, 94 yaşında
olmasına rağmen hayatta kalmak için
bir formül arar Baron.
Kim aramaz ki?.. Yolun sonuna
geldiğinde gençleşip hayatı yeniden
yaşayabilme, yani ikinci kere doğma
fikri hiç de fena değil. Üstelik Baron
Lamberto, açgözlü ve kötü niyetli
bir yeğen ile para sızdırmaya
çalışan korkunç eşkıyalara rağmen, ikinci kez doğmayı göze
alıyor.
HİÇ ÖLMEMECESİNE...
Hans Christian Andersen ödüllü
İtalyan yazar Gianni Rodari, İki Kere
Doğan Baron adlı kitabında, paragöz
dünyaya ait en çağdaş konuları bir peri
masalı gibi anlatıyor. Ölüm ve yeniden
doğmak üzerine okuru düşündüren
kitabın kalabalık karakter kadrosu (baron, kâhya, yeğen, altı isim tekrarlayıcı,
yirmi dört çete üyesi, bir kayıkçı, yirmi dört banka genel müdürü ve onların yirmi dört asistanı) dikkat çekiyor.
Baronun başına gelenler nedeniyle
karakterlerin içine düştükleri meraklı
ve şüpheci diyaloglar ise hem şaşırtıyor hem de tebessüm ettiriyor. Kitabın
olağanüstü kurgusunda, Rodari’nin
gazeteci geçmişinin izleri hissediliyor.
Karakterlerin çalışma hayatına yönelik
ilginç vurguları ise çocuklardan çok
ebeveynlere göz kırpıyor.
Her şey, Nil gezisi sırasında Baron’un karşısına çıkan bir bilgenin
sözüyle başlar. Bilge Arap, barona hayatının sırrını verir:“Unutma ki, adı
söylenen insan her zaman hayatta kalır.”
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Bunun üzerine Kâhya Anselmo,
baronun ismini tekrarlayacak insan
aramaya başlar ve bulur. San Giulio
Adası’ndaki villanın tavan arasında,
24 saat hiç durmadan doğru bir tonlamayla baronun adını tekrarlayan
altı kişi çalışmaya başlar: “Lamberto,
Lamberto, Lamberto ...”
Çok geçmeden baron gençleşmeye başlar. Artık, atletik yapılı genç bir
adamdır. Tıpkı saatin tik takları kadar
olağan bir şeymiş gibi, tavan arasındaki tekrarlar kesintisiz devam eder. Ta
ki hain yeğen Ottavio ortaya çıkana
kadar. Hayat da böyle değil midir? Birisi ortaya çıkar ve her şey değişiverir...

şaşkınlığa uğrar. Gaddar yeğen, Baron’
un boğazını keser, onu tüfekle vurur
ama ertesi gün dayısını daha genç ve
diri bir hâlde karşısında bulur. Fakat
çok geçmeden tavan arasından gelen
seslerin sırrını çözer.
Tam uyku hapını hazırlamıştır ki
sahneye Yirmi Dört “L” (yani Lamberto) Çetesi çıkar. Çete, adayı işgal
edip baronu rehin alır. Karşılığında
da baronun 24 bankasından birer
milyar ister. Ancak yeğen Ottavio,
yapacağını yapar. Bir uyku hapı
yardımıyla tavan arasındaki sesleri
keser. O akşam baron uykuya dalar ama bir daha uyanmaz. Fakat o
da nesi?.. Tıpkı Dante’nin epik şiiri İlahi Komedya’daki gibi, bir
tekneyle adadan kasabaya yola
çıkan cenaze hakkında, törene
katılan binlerce kişi o kadar
çok konuşur, fısıldaşır, yorum
yapar ki “Lamberto” ismi tekrarlandıkça bir mucize gerçekleşir:
Baron canlanır, yani ikinci kere doğar!
Yeniden hayata dönmekle kalmaz, on
üç yaşına kadar da gençleşir.
Bundan sonra Lamberto’nun neler
yapacağı bilinmez. Çünkü bazı şeyler
insanın başına hayatta bir kere gelir
ve “Doğrusunu söylemek gerekirse bazı
şeyler de sadece masallarda olur.”
İki Kere Doğan Baron
Gianni Rodari
Çeviren: Yelda Gürlek
Resimleyen: Sedat Girgin
Can Çocuk Yayınları, 176 sayfa

BÜYÜK MUCİZE!
Annesinden kalan mirasın son
kısmını çelikçomak oyununda kaybeden Ottavio, arkadaşlarına ısmarladığı yüzlerce gazozun faturasını bakkala ödemek zorundadır. Tek ümidi
ise dayısının mirasıdır. Adaya vardığında kendisini karşılayan atletik vücutlu gencin dayısı olduğunu görünce
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Leyla Fonten ve
hayvancıkları…

Elif ŞAHİN HAMİDİ

Yazar Tülin Kozikoğlu ile çizer Sedat Girgin’in birlikte yarattığı Leyla Fonten’den Öyküler serisi
çizimleri ve görsel tasarımıyla daha ilk bakışta insanın gözünü alıyor. Üstelik her kitapta insani bir
zaaf, sağduyulu bir bakışla sevimli mi sevimli bir hayvan karakter üzerinden anlatılıyor.
La Fontaine’in torununun torununun torunundan masallar dinlemeye var mısınız? Evet, elbette hayvan
hikâyeleri... Ve bu kez anlatıcı Leyla
Fonten… Tülin Kozikoğlu’nun dokuz
kitaptan oluşan Leyla Fonten’den Öyküler dizisinin ilk beş kitabı okunmaya
hazır. Kozikoğlu’nun bir eve doluşturmayı başardığı dokuz hayvan, Sedat
Girgin’in çizgileriyle hayat bulmuş. Ve
ortaya renkli, hareketli, eğlenceli, gülmeceli kitaplar çıkmış. Kozikoğlu ve
Girgin ile mutsuz, inatçı, utangaç, bilmiş, kıskanç, sabırsız, tembel, korkak
ve öfkeli hayvanların başrolü oynadığı bu serinin yazılma ve resimlenme
sürecinin detaylarını konuştuk…
Dokuz kitaptan oluşan Leyla
Fonten’den Öyküler serisinin beş kitabı yayımlandı. La Fontaine’in torununun torununun torunundan
hayvan hikâyeleri dinliyoruz. Şu bildiğimiz fabl yazarı La Fontaine’e bir
torun yaratmak fikri nasıl doğdu?
Nasıl ortaya çıktı bu öyküler?
Aslına bakarsanız yazar olarak
kolaya kaçtım. Baktım önceki serim
çok beğenildi, benzer bir şey yapayım
dedim. Hayvanları Çoook Seviyorum!
isimli kitabımdaki Veli’nin hayvanlarını anlatacağım bir seri yapmaya karar verdim. Hatta oturdum, tüm seriyi
Veli’nin ağzından yazdım. Fakat sonra
baktım bu iş benim için bile
pek heyecan verici değil.
Hatta düpedüz sıkıcı. Bu
itirafın ardından öyküleri

Veli’den uzaklaştırmanın yollarını aramaya başladım. Hayvansever arayışına
girince doğal olarak La Fontaine çıktı
karşıma. La Fontaine’den günümüz çocuklarına heyecan verecek bir kişiliğe
gitmek için kafa yorarken de Leyla ile
yollarımız kesişti.
Bu seride huyu suyu farklı, tuhaf ve zorlu kişilikleri olan dokuz
hayvanla tanışıyoruz. Biri mutsuz,
biri inatçı, diğeri bilmiş, öteki öfkeli, beriki korkak; utangaç, kıskanç,
sabırsız, tembel… Tıpkı çocuklar
gibi… Hikâyeleri neden bu olumsuz
özellikler üzerinden kurguladığınızı, bu özellikleri nasıl seçtiğinizi
öğrenebilir miyiz?
Psikoloji okuduğum için olsa gerek,
sorun-çözüm ilişkisi her daim ilgimi
çekiyor. (Ya da sorun-çözüm ilişkisi ilgimi çektiği için psikoloji okudum, bilemiyorum...) Bu ilişkiyi irdeleyeceğim
öyküler yazmak hoşuma gidiyor. Çünkü yazarken aydınlanıyorum. Biraz terapi gibi. Önceki serimde de ebeveyn
olarak kızımla yaşadığım sorunları ele
almıştım. Çocukluğun temel sorunları;
uyku, beslenme, paylaşma vs... Bunda
ise birey olarak yaşadığım sorunları ele
aldım. Bu meselelerin her biri biz yetişkinleri de ilgilendiriyor. Sadece çocukken mi kıskancız? Ya da inatçı? Ya
da utangaç? Hepimiz biraz biraz ve zaman zaman hepsiyiz. Bazen sabırsızız,
bazen bilmiş. Kimi zaman
mutsuzuz, kimi zaman
inatçı. Hepimizin

içinde belli miktarda öfke var, kıskançlık var. Mesele tüm bunlarla nasıl baş
ettiğimiz, ne kadar barışabildiğimiz.
Mesela Örümcek Rıza gibi öfkemizi
sanata yönlendirmeyi başarıyorsak
veya Dila gibi bir felaketten neşe yaratabiliyorsak ne mutlu bize. Anlayacağınız, bana göre bunlar “olumsuz”
değil, sadece “özellik”.
La Fontaine’in masallarında çoğunlukla aslan, kurt, tilki, eşek gibi
hayvanlara rol verdiğini görüyoruz.
Torun Leyla Fonten’in evine dâhil ettiğiniz hayvanları neye göre seçtiniz?
Hissi kablel vuku yöntemiyle! Sanki bu evde hangi hayvanlar olacağı ve
hangi hayvanın hangi özelliğe sahip
olacağı zaten belliydi de ben sadece
kâğıda döktüm. Hiçbir matematiği
yok. Sadece kurbağa ve kirpi seriye
sonradan eklendi. İlk başta yedi kitaplık bir seri yazdım. Fakat sonra çizer arayışı sırasında internette Sedat
Girgin’in çizdiği bir kirpiyi görünce
“İşte çizerimiz budur!” dedim ve o anda
bir tane de kirpili kitap yazmaya karar
verdim. Sekiz değil, dokuz kitaplık bir
seri olsun istedim ve böylece kirpiyle birlikte kurbağa da eklendi seriye.
Çünkü kurbağa çok komik bir hayvan;
bir de böyle komik biri olsun istedim
aralarında. Dikkat ederseniz, kurbağa
ve kirpi hariç, diğer yedisi evlerde rahatça karşımıza çıkabilecek hayvanlar.
Bu ikisi bahçeden içeri kaçmış gibiler.
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Nitekim o ikisi sonradan serinin
içine kaçtılar. Bu arada, hayvan-özellik
eşleşmesinin hiçbir matematiği olmadı ama isimleri seçerken çok uğraştım.
Onca farklılıklarına ve her şeye
rağmen bu dokuz hayvan bir arada
yaşamayı becerebiliyorlar. Ve tüm sorunların üstesinden kendi başlarına
gelebiliyorlar. Herhangi bir yetişkinin müdahalesine ya da yönlendirmesine hiç gerek yok! Alttan alta yetişkinlere de mesaj veriyor sanırım bu
hikâyeler; “Biraz rahat olun,” diyor
adeta. Yetişkinlere de bir şeyler anlatmak gibi bir derdiniz var mı yazarken?
Dediğim gibi, yazmak bir nevi kendi terapi sürecim. Kendime bir şeyler
anlatmak gibi bir derdim var yazarken.
Ben de bir yetişkin olduğum için “yetişkinlere bir şeyler anlatmak” gibi bir
derdim varmış gibi duruyor sanırım.
Kendime, “Biraz rahat ol,” diyorum
sık sık. Dolayısıyla diğer ebeveynlere de aynısını demiş oluyorum. Evet,
sadece çocuğa değil, ebeveynlere de
yazıyorum sanırım ben. İyi de oluyor
galiba. Çünkü resimli kitap henüz okumayı sökmemiş çocuk için yazılıyor.
Ve bir yetişkinin ağzından duyuyor
çocuk öyküyü. Öykü o yetişkini eğlendiriyor, ilgilendiriyor, heyecanlandırıyorsa bu olumlu duygular sesine
yansıyor. Böylece çocuk da o kitapla
daha olumlu ve sağlam bir ilişki kurabiliyor. Tabii bazen de yetişkinleri
tatsız sürprizler bekleyebiliyor. Mesela
İnatçı Kirpi Mina’nın sonunda “Aaaa,
ne yani inatçı olan ben miymişim!”
durumu yaşıyor ebeveynler.
Her masal mutlu sonla bitiyor;
hayvanların hepsi o olumsuz kişilik özelliklerini yumuşatmayı ya
da olumluya çevirmeyi beceriyor.
Öfkeli örümcek Rıza öfkesini yeniyor, bilmiş fare Tuna dersini alıyor,
bilmişlik tasladığı için utanıyor vs.
Özellikle çocukları kıkırdatmayı,

eğlendirmeyi amaçlayan mutlu sonlar tasarlamışsınız sanki. Ne dersiniz? Ayrıca serinin diğer kitaplarında da sonlar hep mutlu mu acaba?
Evet, hep mutlu son! Resimli kitaplarda kısacık bir ilişki kuruyoruz okurla. O kısacık beraberlikte ne diye ağızlarda kötü bir tat kalsın ki? Uzun bir
roman yazdığım gün kötü sonla bitireceğim, söz. Şimdilik mutlu sonla idare
etmek zorunda sanırım benim okurlarım. “Her şerden bir hayır doğar,” gibi
klişe bir laf etmek istemiyorum ama
başımıza gelen her türlü kötülük gün
geliyor bir iyiye açılıyor. Ya da alışıyoruz başımıza gelen kötülüğe ve zaman
içinde o kadar da kötü görünmüyor
bize. Niye çocukları mutsuz bir sonla
baş başa bırakayım ki? Ölümden başka her şeyin çaresi var. O zaman öykülerdeki problemler de çözülebilir ve
ben okurumla olumlu bir ambiyansta
vedalaşabilirim, öyle değil mi?
Her kitap Leyla Fonten’in “Merhaba! Benim adım Leyla. Size bir
hikâye anlatacağım. Beğenirseniz
ne âlâ!” cümleleriyle başlıyor. Ve o
dokuz hayvanın eve nasıl geldiğini
aktardığı cümlelerle devam ediyor.
Her kitabın ilk üç sayfası birbirinin
tıpatıp aynı. Ardından asıl hikâye
başlıyor. Böyle bir tekrara gitmiş olmanızın nedenini öğrenebilir miyiz?
Tekrarları seviyorum. Çocuklar
da sever. Rutinler çocukları rahatlatır, kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Şahsen beni de rahatlatıyor.
Aynı yerden yola çıkınca kendimi güvende hissediyorum ve bu güven sayesinde zihnim berraklaşıyor, keşfedilmemiş diyarlara yelken açacak cesareti bulabiliyorum. Hikâyemin devamında daha ilginç kurgular bulmama,
klişelerden uzaklaşmama yardım ediyor. Sınırlar yaratıcılığı köreltmiyor,
artırıyor. Yaratıcılık üzerine yapılan
çalışmalar bunu gösteriyor. Elbette kalın-güçlü sınırlardan bahsetmiyorum.

Tekrarlar-rutinler de yumuşak sınırlar
koyuyor, böylece güveni ve buna bağlı
olarak yaratıcılığı artırıyor. Ayrıca çocuklar seri kitaplardaki bu tekrarları
ezberliyor. Bu da seriyle arasında özel
bir bağ oluşmasına sebep oluyor.
Pek çok çocuk kitabına çizimleriyle can veren Sedat Girgin, Leyla
Fonten’in öykülerinin ruhunu da çok
güzel yansıtmış. Girgin’in bu seriye
dâhil olma süreci nasıl gerçekleşti?
Yayınevim Redhouse önerdi Sedat
Girgin’i. Dediğim gibi, internete girip
de çizdiği kirpiyi görünce “Tamam,
budur!” dedim ve çizer arayışımız
sona erdi. Hemen Sedat’a öyküler yollandı, Sedat örnek olarak iki sayfa çizdi, o sayfalara hayran kalındı, ardından buluşuldu, konuşuldu ve Sedat o
heyecanla oturup iki kitabı çizip bitirdi. Amma velâkin daha yedi kitap var
çizilecek ve Sedat dediğiniz öyle meşgul bir şahsiyet ki; çok yoğun bir çizer.
Çizdiği kitap kapağı sayısı buradan
Şam’a yol olur. Şunun altını çizmek
istiyorum; öykünüzün ruh ikizi çizeri
bulduysanız, sabredeceksiniz. Sedat da
hiç pes etmedi. “Bu iş çok uzun sürüyor.
Çok vaktimi alıyor. Vazgeçtim,” demedi. O da sürekli “Çok istiyorum. Bu kitapları muhakkak ben çizeceğim,” dedi.
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Şimdi de sözü ödüllü çizer Sedat Girgin’e verelim.
Çizgilerine sayısız çocuk kitabından aşina olduğumuz
Girgin, bize bu serinin muhteşem resimlerinin doğum
hikâyesini anlattı…
Leyla Fonten’den Öyküler’in çizim sürecinden
bahseder misiniz biraz? Oldukça hareketli, neşeli,
eğlenceli illüstrasyonlar var karşımızda. Sizin için
çizim aşamasının da eğlenceli ve keyifli olduğunu
söyleyebilir miyiz?
Evet, oldukça keyifli ama uzun bir süreç oldu benim
için. Yaklaşık iki yıl kadar sürdü resimlemeler. İlk kitapta çizdiğim karakterler dokuzuncu kitaba geldiğimde
değişmiş oluyordu. Geriye dönüp tekrar elden geçirmek
gerekiyor hepsini. Bu yüzden halen tam olarak bitti
diyemiyoruz, ufak tefek düzeltiler devam ediyor.
Dokuz farklı hayvan var seride ve her biri farklı
kişilik özelliklerine sahip. Bu karakterlerin varoluşları üzerine konuşabilir miyiz? Hikâyeyi okuduğunuzda tüm karakterlerin suretleri az çok kafanızda
belirmiş mi oluyor? Yoksa kâğıdı kalemi aldığınızda
mı doğum süreci başlıyor?
İlk hikâye önüme geldiğinde kitabın genel havasını
yansıtabilecek iki-üç kare çalıştım. Tabii bu iki-üç kare
aslında en zor aşamasıydı. Çünkü o karelerde hayvanların tümünü gösteriyorduk ve hayvanların tipleri henüz
çıkmamıştı. İlk olarak bolca karakter eskizleri yaptım.
Eskizler sonucu karakterler yavaş yavaş oturdu.
Peki, çizim aşamasından önce hayvanların gerçek fotoğrafları üzerinde bir inceleme, araştırmaya
giriştiniz mi?
Hiç fotoğrafa bakmadım desem yeridir. Bakacaksam
da birebir fotoğraftan geçirmeyi sevmiyorum. Fotoğraflara şöyle bir bakarım, ardından aklımda kalanı çizmeye çalışırım. Böylece daha özgün karakterler çıkarabiliyorum. Bu seride fotoğrafa bakma ihtiyacı duymadım.
Hem böylece daha özgün karakterler yaratmış oldum.
Kimi yazarlar, kitabını resimleyecek çizeri seçerken neredeyse kılı kırk yarıyor. Peki, çizer olarak siz
resimleyeceğiniz, ruh katacağınız hikâyeyi seçerken
neye bakıyorsunuz; kararınızı belirleyen öncelikler
nelerdir?
Hikâye zaten size uygunsa çizeceğiniz resmin final hâli gözünüzün önüne geliyor. Eğer aklımda bir
şey oluşmuyorsa üzülerek çizemeyeceğimi söylüyorum. Bazen kitabı çizerim diyorum ama masa başına
geçince başarısız oluyorsa geri çevirmek durumunda
kalıyorum. Bazen bir şey çıkmayabiliyor, bu iş böyle.
Zorlamamak gerekir diye düşünüyorum.
Sedat Girgin çizimlerini nerede görsek tanıyabiliyoruz; imzayı görmemize hiç gerek yok. Bu özgün
tarzın oluşum sürecinden bahseder misiniz?
Bu benim özellikle seçtiğim bir tarz değil. Yani ben
bir tarzımın olduğunun bile farkında değildim. İçimden
gelen bir çizgi tadı… Tabii öncesinde çok resim, ressam
inceledim, çok fazla desen etüdü yaptım, sonunda bir çizgi tadı oluştu. Bu çizgi tadını değiştiremem, değiştirmek
de istemem açıkçası. Sonuçta parmak izi gibi bir şey bu.
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Vah dünyanın hâline!

Emel ALTAY

Vassilis Papatheodorou’nun Yunanistan’da “Yılın Çocuk Kitabı” ödülünü almış olan kitabı Bir Pekin
Ördeğinin Tam 15 Yıl 5 Ay Süren Yolculuğu, gerçek bir Pekin ördeği ile on binlerce plastik sarı
ördekçiğin okyanuslar aşarak yaptıkları alışılmadık bir dünya turunu anlatıyor.
Elinizdeki bu kitap, Çin’in bir balıkçı köyünde mini mini on yavrusuyla
mutlu bir hayat süren Pekin ördeğinin,
insan evladının kötücül hırsları sonucunda okyanusları, kutupları aşarak,
tam 15 yıl 5 ay süren destansı bir yolculuğa sürüklenişinin hikâyesini anlatıyor desek, kulağa biraz acayip mi gelir?
Sırf bu kadar da değil, işin içinde
deniz akıntılarını inceleyen bilim insanları, kötü kalpli bir işadamı, hatta silah kaçakçılığı bile var. Bitmedi,
Endonezya’yı vuran deprem ve tsunami felaketi, kaçak balina avcılığı, petrole batmış Basra Körfezi, bitmek bilmeyen Amerika-Irak savaşı, Somali’de
tek oyuncağı silahı olan
çocuk askerler...
Listeyi uzatmak

mümkün. Vassilis Papatheodorou,
2009 yılında Yunanistan’da “Yılın Çocuk Kitabı” ödülünü kazanan kitabında
bizleri, biri gerçek diğerleri oyuncak,
binlerce ördeğin peşinde, dünya ahvaline vahlayacağımız özel bir yolculuğa
çıkarıyor.
BİZİM ÖRDEK VE DİĞERLERİ...
Bir Pekin Ördeğinin Tam 15 Yıl 5
Ay Süren Yolculuğu, Çin’de büyük bir
oyuncak fabrikası kuran İngiliz işadamının, tam 30 bin oyuncak ördeği,
prototip oluşturmak için kullanacağı
gerçek bir Pekin ördeği ve 10 yavrusuyla birlikte, gemiyle İngiltere’ye taşıma
planı yapmasıyla başlıyor. Ama işler
planlandığı gibi gitmiyor ve fırtınaya
yakalanan gemi tüm yükünü okyanusta kaybediyor. Kahramanımız, burada
yazarla aynı dili benimseyip “bizim
ördek” diyelim, daha yolculuğunun
başında 10 yavrusuyla farklı yönlere
sürükleniyor ve onun yolundan gelen
binlerce sarı, parlak, sevimli ördekçikle Endonezya’dan Basra Körfezi’ne,
Madagaskar’dan Güney Kutbu’na savrulacağı büyük bir maceraya atılıyor.
Yazık ki, ister okyanusun ortasında ister karaya vurduğu yerlerde
olsun, ne zaman insan denen canlı
türüyle yolu kesişse hep felaketlerle, kötülüklerle karşılaşıyor. İnsanın
aksine martılar ağızlarıyla besliyor
bizim ördeği, balinalar dev ağızlarını yuva yapıyorlar ona. Kitap, yer yer

Petros Bouloumpasis’in çizimleri ile
renklendirilmiş. Ama bu çizimlerin
de, yazarın insanların dünyasını betimlerken tercih ettiği karanlık tonla
tutarlı bir yanı olduğunu görüyoruz.
Yine de kitaptaki her insanın kötü olduğunu söyleyemeyiz. On beş yıl boyunca ördeklerin yolculuğunu izleyen,
işine tutkuyla bağlı bilim insanlarımız
mesela ya da Pekin ördeğinin sahibi
Çinli amca Hou. Ördeğini bir kez daha
görmek için İngiltere’ye giden Hou, o
yaştan sonra İngilizce öğreniyor; işini,
hatta özgürlüğünü bile tehlikeye atıyor.
Zaten kitap da savaşlara, doğal afetlere,
insanın kötücül tabiatına rağmen bir
umut ışığı yakarak mutlu sonla bitiyor.
Bazı kitaplarda anlatılan dünya
öyle canlı, öyle fantastiktir ki insan bir
de kendi gözüyle görmek ister. Bizim
ördeğin binlerce oyuncak ördekçik ile
yaptığı yolculukta da sık sık bu hisse kapılıyorsunuz. Örneğin, Güney
Kutbu’nda buzullar arasına sıkışan
bir Pekin ördeği ve binlerce oyuncak
ördeği düşünün. Nasıl bir manzara
olur, kim bilir. Sanırım, kitabı okuyup
bitirdikten sonra hemen uykuya dalarsanız, bizim ördekle arkadaşlarını okyanusta süzülürken görebilirsiniz. Eh,
daha ne olsun...
Bir Pekin Ördeğinin Tam 15 Yıl
5 Ay Süren Yolculuğu
Vassilis Papatheodorou
Resimleyen: Petros Bouloumpasis
Çeviren: Fulya Koçak
Kelime Yayınları, 112 sayfa

Mahalle, linç
kültürü ve aşk

Yıldıray KARAKİYA

Miyase Sertbarut, yeni romanı Mezarlıktaki Hayalet’te, özellikle içinde yaşadığımız toplum için
ciddi bir sorun olan linç kültürünü ele alıyor. Üstelik bunu, “aşk, gizem, cinayet” kokan bir mahalle
öyküsündeki renkli karakterler eşliğinde yapıyor.

Her mahallenin kendine has gizemleri, heyecanları ve sıkı bir dedikodu ağı vardır. Mahallede yazın sarf edilen sözler, kışın gelip sahibini didikler.
Kahramanlarımızdan Kasap Haşmet’in oğlu Kemik Aziz ile Balık Oya,
Yeşilçam kokan bir mahallede yaşamaktadırlar. Aziz’in Kemik lakabının
nedeni sıskalığıdır. Balık Oya ise doğuştan balıketidir. İkisi ilkokulun ilk
gününden beri birbirine âşıktır ama
henüz birbirlerine açılmamışlardır.
Balık Oya ilk adımı karşı tarafın atmasını beklediği gibi, Aziz’in bunu
özgün, çarpıcı ve romantik bir yolla
yapmasını istemektedir. Kemik Aziz
ise Balık Oya’nın beklentileri oranında
beceriksizdir bu konuda.
MUMYACI MUMCU
Kitabımızın önemli bir diğer kahramanı Nuran Hanım, eski ahşap eve
taşınarak mahalleliyi şaşırtan yaşlı ve
huysuz bir kadındır. Mahalledeki kariyerine “mumyacı” lakabıyla başlar.
Zira kafasında şapkasıyla mezarlıkta
dolaşırken görülmüş, o taşındıktan
sonra ahşap evin bacasından mavimsi
gri bir duman yükselmeye başlamıştır.
Mahallede kimselerle selamlaşmayan,
herkesi tersleyen Nuran Hanım, kendi döktüğü mumları semt pazarında
satmaya başlayınca “mumcu” lakabına

hak kazanır. Yine de, mezarlıktan ağır
bir çuval taşırken görülmesi, evindeki
şömineyi “bir tabutun bile sığabileceği” kadar genişlettirmesi ve evin bacasından savrulan kara dumanların da
etkisiyle, Mumcu Nuran kafaları
karıştırmaya, korku öykülerine
kaynak olmaya devam eder.
Yetmezmiş gibi, mahallenin
tüm kedileri birdenbire ortadan kaybolur. Ortaya, “Kasap
Haşmet toplamış olmasın kedileri?” diye bir laf atılınca dedikodu mahalleyi sarar. Kasap Haşmet’in
dükkânı sinek avlamaya başlar. Kediler
mahalleye geri dönerse işler düzelir
zanneden Kasap Haşmet kendince bir
plan yapar ama her şeyi yüzüne gözüne bulaştırır. Tam o sırada kediler çıkagelir ama tüysüz olarak. Elbette kitabın
sonunda tüm olaylar açıklığa kavuşur.
DERİN BİR YARA
Mezarlıktaki Gölge, bir Yeşilçam bileti keserek bizi büyüdüğümüz mahalleye götürürken, mahallelerin derinlerine işlemiş linç kültürünü ve bunun
sosyal medyaya sirayet etmiş hâlini
de komik tarafından ortaya koyuyor.
Azıcık gözümüzü açıp bakacak olursak, mahallelerde filizlenen linç kültürünün tecavüzü normalleştirmekten
tutun, yıllarımızı yemiş ve geleceğimizden ne kadar çaldığını hesaplayamadığımız ana akım siyasi tutumun
işlemesini sağlayan çarkları yağlamaya kadar ne denli çok işe yaradığını
görebiliriz. Koskoca ülke yıllardır linç
kültürüyle yönetilmiyor mu? Peki nasıl
kurtulacağız bu illetten? Miyase Sertbarut, çocukların linç kültürü üzerine
düşünebileceği, aklı başında yetişkinlerin oturup çocuklarla linç kültürünü
konuşabileceği bir ortam hazırlamış.
Kitapla ilgili tek sorun, karakterlerin yeterince işlenmemiş olması. Yazar, kitabın başında kahramanlarımızı
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takdim ederken, Kemiz Aziz’in babasının kabadayılığından söz ediyor.
Hatta babasının ünü nedeniyle, insanların Kemiz Aziz’den bile çekindiğini
söylüyor. Fakat kitabın geriye kalanında ne bir kabadayıyla ne de üzerine
babasının kabadayılığı bulaşmış bir
çocukla karşılaşıyoruz. Beni en çok
tedirgin eden karakter Nuran Hanım
oldu. Evet, Nuran Hanım huysuz, aksi
bir kadın. Kızı bile zor dayanıyor ona.
Fakat öte yandan, Nuran Hanım hayallerinin peşinden gitmekte tereddüt
etmeyen, içindeki yaratıcı gücün önünü açmaya çalışan bir sanatçı aslında.
Oysa biz onu kitap boyunca, “tuhaf
işlerle uğraşan, huysuz, deli ihtiyarın
teki” olarak görüyoruz. Yeşilçam’ın bilim insanı ya da çılgın genç klişelerini
bilirsiniz. Miyase Sertbarut, kitabın
sonunda durumu toparlamayı ihmal
etmiyor ama oraya gelene kadar, Nuran Hanım karakterinin bir Yeşilçam
sanatçısı kalıbına sıkışıp kaldığını düşünmeden edemedim.
Karakterlerin ihmal edilmesine
biraz içerlesem de çoksatarların “aşk,
gizem, cinayet” formülünü alıp içine
linç kültürü gibi ciddi bir meseleyi yedirerek eğlenceli bir kurguyla sunduğu
için Mezarlıktaki Gölge tavsiye ettiğim
kitaplar listeme girmeyi başardı.
Mezarlıktaki Gölge
Miyase Sertbarut
Altın Kitaplar, 152 sayfa
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Ormanı bir de
tilkilerden dinleyin!

Ezgi BERK ÇATALOĞLU

Yirminci yüzyıl Macar çocuk ve gençlik edebiyatının önemli isimlerinden István Fekete’nin Vuk –
Ormanın Küçük Efsanesi adlı romanında, ailesi “çıplak derililer” tarafından öldürülmüş bir yavru
tilkinin büyüme serüvenine tanıklık ediyoruz.

Üniversitede, bölümümün bulunduğu yerleşke
şehrin nispeten dışındaydı.
Yurtta kalan arkadaşlar, özellikle
soğuk gecelerde yerleşkeye tilkilerin
indiğini söylerdi. Kimisi “Uzaktan
gördüm,” derdi, kimisi de sadece kulaktan dolma bilgileri aktarırdı. O zamanlar henüz TOKİ şehir merkezinin
dibinde pıtrak gibi bitmeye başlamamıştı; yani bizim yerleşkenin etrafı
ormanlık alandı. Şimdi ise o ormanlık
alanda kocaman bir saray var!
Anlattıklarım masala benziyor değil mi? Hâlbuki birkaç yıl öncesine ait
bir manzara bu. Ormana yapılan sarayı da abartı olsun diye söylemedim,
içinde oturanın yakıştırdığı sıfat bu.
Evet, bildiniz; Ankara’dan bahsediyorum. Ben öğrenciyken yerleşkede hiç
tilki görmedim, yurtta kalmıyordum.
Ama o zamanlar tilkiler gerçekten geliyorduysa bile bu artık pek mümkün
değil. Zira etraf beton yığını oldu.
Tilkilerin bizim oraya “indiğini” ilk
duyduğumda biraz korkmuştum. Sonraları tilkilerin bizim oraya “inmediğini”, asıl bizim, onların ormanlık alanını
“talan ettiğimizi” düşünmeye başladım.
Düşünürken de hayretle şunu fark ettim: Küçükken toz toprak içinde oynayıp börtü böcekten korkmayan ben, ne
zaman büyümüş de tilkinin adını bile
duyunca endişe eder hâle gelmiştim?
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Hayvanların “vahşi” olduğu anlatılmıştı bize; sokakta kedi, köpek
görünce elimizi sürmememiz öğretilmişti. O korkunç kitaplarla zaman zaman da olsa hâlâ karşılaşmıyor muyuz
çocuk kitapları raflarında? Sonra belgesellerde “acımasız” aslan, “masum”
ceylanı bir çırpıda yutuyordu. Ama insanların yediği tavuğun, kuzunun, koyunun canı yoktu, çünkü bizim onlara
“ihtiyacımız” vardı.
Hayvanların okuma yazması olmadığından, bütün hikâyeler hâliyle,
insanlar nasıl şekil verdiyse, nasıl istediyse öyle yazılageldi. Peki, bunun
hiç istisnası yok muydu? Bunca zaman
hep insanların gözünden okuduk, izledik doğayı. Birileri de çıkıp, hayvanların bakış açısını gösteremez miydi?
Sorumun cevabını István Fekete’de
buldum. 1900-1970 yıllarında yaşamış
olan Fekete, Macar çocuk ve gençlik
edebiyatının önemli isimlerinden. Kitaplarında doğaya ve hayvanlara oldukça geniş yer vermiş. Türkçeye çevrilen
ilk kitabı Vuk - Ormanın Küçük Efsanesi, bir tilkinin bebekliğinden başlayıp
erişkinliğinde “çıplak derililer” ile mücadelesine kadar süren hayatta kalma
savaşını konu ediniyor.
Vuk, babası Kag, annesi İny ve altı
kardeşiyle birlikte bir çınar ağacının
altındaki inlerinde yaşamaktadır. Annesiyle babası, diğer yavrulara göre
hassas burnuyla yemeğin kokusunu
hemen alıp koşturan Vuk’a dedesinin
adını vermiştir. Büyüyünce tıpkı dedesi gibi bir efsane hâline geleceğini
düşünürler Vuk’un. “Çıplak derililer”
ve onların emrine giren, tilki dilindeki adıyla Vahur’lar, yani köpekler
çok geçmeden Kag ve İny’nin yuvasını
bulup onları öldürür. Annesinin tehlikeyi sezip gölün kenarına bırakmaya
vakit bulduğu Vuk ise daha bir yaşına
bile gelmeden ailesini kaybetmiş olur.

Sonrasında Vuk, ormanın yaşlı tilkisi Karak ile birlikte yaşamaya başlar
ve ondan çok şey öğrenir. Hem doğal
becerileri hem de Karak’tan öğrendikleri sayesinde zaman içinde gerçekten
bir efsaneye dönüşür. Üstelik bütün ailesini kaybettiğini zannederken, kızkardeşinin insan esareti altında yaşadığını
keşfeder tesadüfen ve ne pahasına olursa olsun onu kurtaracağına söz verir.
Vuk’u okurken kendimizi insanlarla değil, tilkilerle, ormanda yaşayan
diğer canlılarla özdeşleştiriyoruz. Kitap boyunca bütün canlılar birbirine
yem oluyor ama kimse doğaya insanlar
kadar zarar vermiyor. Ve hiçbir “karın
doyurma” eylemi, insanlarınki kadar
canice yapılmıyor. Apartman dairelerine sıkıştığımız bir gün, hayalimizde
upuzun çayırların sonundaki devasa
ağaçların arasına dalmak, tilki diline
göre gölde gezinen tas’ların, zıp zıp
zıplayan geveze unka’ların, kıyıda köşede dolaşan çus’ların arasına dalıp insanların dünyasından uzaklaşabilmek
için Vuk harika bir yol arkadaşı. István
Fekete ormanı, efsane tilki Vuk’un gözünden görmeye çağırıyor hepimizi.
Vuk – Ormanın Küçük Efsanesi
István Fekete
Çeviren: Tarık Demirkan
Resimleyen: Serdar Günbilen
Yapı Kredi Yayınları, 189 sayfa
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Çıraklık er geç biter...

Kutlukhan KUTLU

Bir “yedinci oğlun yedinci oğlu” olarak dünyaya gelip kendini İngiliz kırsalının envai çeşit mitsel
varlığıyla iç içe ve karşı karşıya bulan genç Thomas J. Ward’un, yani Hayaletin Çırağı’nın upuzun
maceralar silsilesi, şaşırtıcı 13. bölümüyle nihayete eriyor.
Fantezi öyküleri, kapıdan dışarı
adım atıp kendini dev bir karanlıkla
karşı karşıya bulan çocukların öyküleriyle dolu. Nasıl başka türlü olsun
ki? Ana kucağının konforlu kıyılarından ötesi, “hayat” denen o yetişkinlik
suları, bizi esirgemeyen şeylerin kol
gezdiği bir belirsizlikler ve tehlikeler
diyarı değil mi? Destanlar ve masallar
da temelde bu diyarın dev aynasındaki renkli, çarpıcı, korkutucu, heyecan
yecan
verici yansımaları değil mi? Nitekim
ekim
bu karanlığa gözlerimizin alışması
ası ve
heyula gibi görüntülerin tanıdık hâle
gelmesiyle yetişkinler âlemine gerçek anlamda geçiş yapmış oluruz
uz
sonunda.
Wardstone Günlükleri serisinin kahramanı Thomas J. Ward
için de durum farklı değil…
Onu “lamia” cadılarının anası,
bir “yedinci oğlun yedinci oğlu”
olarak doğuruyor; dolayısıyla “ka-ranlıkla mücadele etmek için biçililmiş kaftan” olarak dünyaya geliyor.
yor.
Böylece eyaletin karanlıksavarının,
rının,
yani “Hayalet”inin çırağı haline gelip,
ondan doğaüstü varlıklarla mücadeledelenin inceliklerini öğreniyor; bu süreçte
reçte
de elbette öcülerle, cadılarla, büyülerle ve her çeşit tuhaflıkla dolu bir
dünyanın doğal parçası hâline geliyor.
ŞAŞIRTICI YANITLAR
Hayaletin İntikamı, bu çıraklık döneminin son durağını teşkil ediyor.
2004 yılında başlayan macera, geleneksel anlamda noktalanmasa da, on
üçüncü bölümle birlikte birçok anlamda nihayete eriyor. Üstelik, muhtemelen çoğu okurun beklediğinden
de fazla dram ve şaşırtmaca sunarak…
Thomas’ın, annesinin kehanetini
gerçekleştirerek Hayalet’in “en iyi ve
son çırağı” olup olmayacağını merak
ediyor musunuz? Kitap bu konuda net
bir cevap veriyor. Neredeyse tüm seri
boyunca kahramanlarımızın önünü
kesmeye çalıştığı Şeytan’ın kesin bir
şekilde sonunun gelip gelmeyeceğini

merak ediyor musunuz? Kitap bu konuda da net bir cevap veriyor. Genç
cadı Alice ile geleceğin Hayalet adayı
Thomas tüm olumsuzluklara (en başta da Thomas’ın ustasının itirazlarına)
rağmen birlikte olacaklar mı? Kitap
bu konuda da açık bir cevap veriyor.
Ancak dikkat! Alacağınız bütün cevaplar beklemediğiniz türden, sarsıcı
cevaplar olabilir!

Thomas bu macerasında, karanlığın sadece cisimleşmiş şekliyle değil,
gırtlağını düğümleyen ve karar vermesini güçleştiren çok daha karmaşık
şekilleriyle de karşılaşıyor. Yani bu açıdan, tam anlamıyla yetişkinlerin dünyasına adım atıyor! Alması gereken
tüm kararlar kolay ve düz olmaktan
çıkıyor aniden ve her bir karar, bir dizi
tehlikeyi de beraberinde getiriyor.

İngiliz kırsalı efsaneleriyle, bol tehlike
ve aksiyonla, bir yığın dramatik soru
işaretiyle donattığı maceranın kapanışında, “ilahi müdahale” kokan dokunuşlara biraz fazla başvuruyor Delaney. Dolayısıyla okurlar bekledikleri
cevapları alıyor almasına ama bazen
cevapların fazla hızlı, fazla “kullanışlı”
geldiği hissine kapılmak işten değil.
Öyle ya da böyle, on üç kitaplık bir
serinin sonuna varmış, uzun, karanserin
lık ve
v hayli yıpratıcı bir yolculuğun
ardından, bir fantezi kahramanımızı
ardın
daha yetişkinliğin sularına uğurlamanın eşiğine gelmiş bulunuyoruz.
ma
Wardstone Günlükleri’nin kapanıW
şında Thomas’ın çıraklığı artık
geride bırakması ve yetişkinliğe
ermesi gerektiği tüm berraklığıyla ortaya çıkıyor ve Delaney
de kahramanımızın, çocukluk
dünyasının buğulu umutlarıyla neredeyse tüm bağlantılarını
koparıp
atıyor.
k
Yine de, kahramanımızı uğurlarken, bunun kendisini son görüşümüz
olmayacağı, bizi ileride yeni ve “artık
olma
büyümüş” Thomas’la birlikte karanlıbüyü
doğru yeni yolculukların beklediği
ğa do
yolunda ipuçları yok değil; dolayısıyla arkasından su dökmekten geri
kalmıyoruz!
Hayaletin İntikamı
Joseph Delaney
Çeviren: Kerem Işık
Tudem Yayınları, 304 sayfa

ÇOCUKLUĞA VEDA
Thomas’ın imdadına yetişen beklenmedik müttefiklerin yanı sıra, kazandığı yeni güçler de var. Mesela, ölmüş annesinin ona düşünde görünüp
haberini verdiği, “avının yerini bilme”
gücü. Ansızın ortaya çıkan bu yeni
güç, Thomas’ın doğrusu çok işine yarıyor. Tabii aynı şekilde, İngiliz yazar
Joseph Delaney’in de! Şimdiye kadar
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Adım adım Anadolu

Aylin OMİNÇ

Yolculuk bir yaşam biçimi ve kültürel aktarımdır. Oysaki günümüzde seyahat etmek de tüketim
toplumu için bir tüketim odağı hâline gelmiş durumda. Kalk Gidelim serisinin Mardin, Sinop ve
Rize’yi anlatan üç kitabı, gerçek bir yolculuk öncesi hazırlık için önbilgi niteliğinde...

Lao Tzu’nun yolda olmaya dair bir
sözü, gezgin ruhumun tellerine dokunarak, “İyi bir gezginin sabit planı ve
varmaya niyeti yoktur,” derken, aslında
hayatı nasıl algıladığımızla ilgili sanırım. Yolda olmak, konfor alanlarımızdan çıktığımız, daha çok anda kaldığımız, kendimizle, yaşamla, yüz yüze
geldiğimiz, keşfettiğimiz bir zaman
dilimidir. Yani gerçek bir yolculuk,
yaşamımıza açılan özgürlük alanıdır.
Günümüzde seyahat etmek, hava
yolu şirketlerinin promosyon biletleriyle kolaylaşır gibi gözükürken, belli
bölgeler, kültür turizmi adı altında
tüketim toplumunun tüketim odağı
haline getiriliyor maalesef. Yıllardır,
turizm sektörünün tatil, eğlence, kültür turizmi için hedef aldığı bölgelerin
tarihini, doğasını, kültürel dokusunu
nasıl tahrip ettiğine şahit oluyoruz. Bu
tür yolculuklar, bölge halkına çoğunlukla katkıda bulunmayan tüketime
odaklı olup, paket programdaki yerlere gidip, dijital fotoğraf hafızalarımıza
yeni kareler ekleyerek döndüğümüz
bir macera olarak kalıyor.

içinde bu programın verimi olan kentgezi kitaplarından üçü yayımlandı.
“Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?”
demişler ya, bu kitaplar da Anadolu’yu
okuyarak dolaşmak için yazılmış sanki. Gezilen her kent doğası, tarihi, müzeleri, sokakları, folklorik özellikleri,
müziği ve mutfağıyla, bu topraklarda
yaşamış uygarlıkların kattığı kültürel
çeşitliliği gözler önüne seriyor.
TAŞIN ŞİİRİ
Kalk Gidelim serisinin Mardin kitabıyla gezerken, Mezopotamya ovasına karşı kurulmuş olan bu kentin, taşın şiirini mimarisine yansıtan, abbara
ya da kabaltı denen kemerli sokaklarıyla 9000 yıllık bir yerleşke olduğunu
öğreniyoruz. Farklı inançların, dinlerin, dillerin, kültürlerin binlerce yıldır
bir arada yaşadığı temsili bir açık hava
müzesi burası. Babil Kulesi efsanesindekinin tersine, bu topraklardaki
Kalk Gidelim Mardin
Esra Alkan
Varlık Yayınları, 80 sayfa

uyumun, farklılaşan dillerle bozulmadığını, şehrin medreselerine, hamamlarına, cami ve kiliselerine ve çarşı
içindeki zanaatkârlara –bakırcılar,
marangozlar, kasaplar, ayakkabıcılar,
sabuncular– bakar bakmaz anlıyoruz.
Mardin çevresi ile ilgili karşılaştığımız bilgilerse heyecan verici: Midyatlı Süryanilerin usta-çırak eğitimiyle
sürdürdükleri telkâri sanatına, MÖ
3000’li yılların başında Mezopotamya
topraklarında rastlanıyor. Yeşil bahçelerden geçerek varılan, beş farklı çeşit
eriğin yetiştiği, can eriğin yemeğinin
yapıldığı, bağları ile meşhur, adı 4000
yıldır aynı olan Savur’a varıyoruz.
İpek Yolu üzerinde bir merkez olan
Nusaybin’in aynı zamanda dünyadaki
ilk üniversiteye ev sahipliği yaptığını
öğreniyoruz. Dargeçit, Mazıdağı, Derik, Mezopotamya’nın ilk sulama kanallarının bulunduğu antik kent Dara
ve uğrayacağımız nice köy var...

Kalk Gidelim Rize
Esra Alkan
Varlık Yayınları, 72 sayfa

Kalk Gidelim Sinop
Esra Alkan
Varlık Yayınları, 72 sayfa

ANADOLU’YU OKUMAK...
Kültür, tarih ve doğa devinim halindeyken, ancak bugünün tanıklığı
ve farkındalığı ile sahip çıkabiliriz
yolların vardığı yerlere. Bu farkındalıkla yola çıktığını umduğum, TRT
1 ekranlarında Esra Alkan’ın hazırlayıp sunduğu Kalk Gidelim adlı gezi
programında, çocuklar ve gençlerle
birlikte farklı farklı kentler gezilirken,
bir yandan da yöre insanının günlük
yaşamıyla temas ediliyor. Son iki yıl
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Kalk Gidelim serisinin ikinci kitabı, bizi Sinope’nin sesine kulak verip Sinop’a doğru yol almaya çağırıyor. Nehirlerin Tanrısı Osopos’un kızı Sinope’nin Zeus’a içten
yakarışıyla Karadeniz’in cenneti yarımadaya bırakılır ve
bu yarımada Sinop adını alır. Sinop’ta o döneme ait bir
darphane var; bir zamanlar, bir yüzünde Sinope’nin yüzünü, diğerinde bereketi sembolize eden yunus ve gücü
sembolize kartal motifi taşıyan sikkeler basılıyormuş bu
darphanede. Sinop’un birbirinden farklı coğrafi yapılar
gösteren ilçelerini dolaşıyoruz: Boyabat kalesi, geç Osmanlı
mimarisi evleri, Salar ve Göynüören Kaya Mezarları, bazalt
kayalıkları farklı yüzyılların yaşanmışlığını ifade ederken,
Erfelek’in şelaleleri, Ayancık ormanlarının kestane ağaçları,
dikit ve sarkıtlarıyla İnaltı Mağarası Sinope’nin cennetini
ayaklarımızın altına seriyor.
PEKİ YA HES’LER?..
Fakat bu cenneti 2010’dan beri tehdit eden bir proje olan Gerze Hidroelektrik Santrali’ne karşı Gerzelilerin
yıllardır verdiği mücadeleye hiç değinilmemesi bir eksiklik olarak düşünülebilir. Kaldı ki Sinop Hapishanesinden söz ederken, Sabahattin Ali’nin burada yattığı sırada yazdığı, daha sonra Kerem Güney’in besteleyip Edip
Akbayram’ın seslendirdiği türküyle hepimizin aklında yer
eden “Aldırma Gönül” şiirine gönderme yapan bir kitapta, HES’lere karşı yürütülen mücadeleye de değinilmesi
beklenirdi.
Kalk Gidelim serisinin Rize’yi anlatan yeni kitabında,
bir çay yaprağının rehberliğinde, çayın Batum’dan Rize’ye
yolculuğunu, burada dinlediği yerel hikâyeleri, çay bahçelerini, çayın tadının neden eskisi gibi olmadığını, endüstrileşmenin sonuçlarını, erkeklerden çok çalışan kadınların gerçek öyküsünü Ümit Kaftancıoğlu’nun “Karıncalar”
hikâyesiyle okuyorum. Öte yandan çaydan çok daha fazlasının olduğunu hissediyorum bu dağlarda. Kaçkarların
uzantısı, kara dumanın neminden, yağmurunun bereketinden bir yeşil cennet ki elini uzattığın her yerden sular akıyor, hem de maden ve yeraltı sularıyla şifa dağıtarak. “Halanun dereleruna” türküler yazılıyor, yeşiliyle uyumlu yüz
yıllık ahşap evlerin mimarisi Ermeni ustaları hatırlatıyor.
Öte yandan, dağ köylerinde kaybolmuş dillerle, tatlarla,
halkların hikâyeleriyle karşılaşma olasılığınız yok denecek
kadar az ne yazık ki!
GEZGİNİN SORUMLULUĞU
Doğu Karadeniz’de birçok sivil toplum örgütü ve derneğin HES, baraj, maden yatakları ile yaratılan doğa katliamına karşı yürüttüğü mücadeleyi dillendirmemenin gençlere, çocuklara bu bilgiyi ve bilinci aktarmamak anlamına
geldiğini, oysa gezginliğin bu aktarımda bir sorumluluğu
olduğunu düşünüyorum. Bir yol günlüğü tadındaki serinin
yeni basılacak kitaplarında bu tür hassasiyetlerin gözetileceğini umuyorum.
Neyse ki yolculuklar yaparken kentlerden, köylerden,
dağlardan, göllerden geçen, insanlar biriktiren, geçtiği
yerlerin tadını, dokusunu, kokusunu hissederek yaşayan
seyyahlar da var. Seyahat etmek bir yaşam biçimi ve kültürel aktarımdır ki kimileri yaşadıkları dönemin tanıklığıyla biriktirip yazmışlardır yol ve yolculuk anılarını:
Seyahatname’den, Yolda’dan, Zen ve Motosiklet Bakım
Sanatı’na...
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Buz bebeklerin
sıcak öyküsü

Toprak IŞIK

Her kitabında ele aldığı konuyu ustalıkla işleyen Miyase Sertbarut, Buz Bebekler’de bir çocuk yetiştirme
yurdunun dört duvarı arasında olup bitenleri olanca çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Buz Bebekler… İsmi soğuk ama
kendisi sıcak bir kitap… Bu iki zıddın birlikteliğinde tuhaflık olmadığını
Ece anlatacak size. Ece kim mi? Doğrusunu isterseniz bunun yanıtını o da
çok iyi bilmiyor; kişisel tarihine dair
en önemli belge şöyle başlıyor: “Ece
Bebek, yurdumuza Çamlık Karakolu
memurları tarafından getirilmiştir.” Ve
şöyle bitiyor o belge: “Yapılan soruşturmada bebeğin kim ya da kimler tarafından o apartmana bırakıldığı tespit
edilememiştir.”
Evet, Ece, adresi eksik yazılmış bir
mektup gibi Hayat Apartmanı’nda posta kutusunun yanına bırakılmış. Gönderen kısmında bir isim yok. Ece’nin
yerinde olup da, iç acıtan o meraktan
kurtulmak mümkün değildir herhalde. Onlu yaşlarının başında olan Ece,
kişisel tarihinin peşine düşüyor. Saklamaya gerek yok; Ece’nin içi üşüyor.
Yetimhanedeki diğer arkadaşlarının
da öyle... Belki de bu yüzden Ece’nin
yüreği sevgiye doğru kolayca akıyor.
Koşulsuz inanan her kalp gibi, hem en
kral dostlukları bulabiliyor Ece, hem
de kuzu postundaki kurtlara kolayca
kanıyor. Ama saf değil Ece; korkak
da değil. Kırılganlığına rağmen hayatın üstüne üstüne gidecek güce sahip.
Annesinin kundaktayken bıraktığı elini bir tutan olsun istiyor. Aslında bu
ihtiyacını karşılayacak insanlar da var

22

etrafında. Cem mesela… Mangal gibi bir yüreğin dosta dönüşmüş hâli… İnsanın öyle bir
seveni olsun, buzdan ejderhalar
saldırsın üstüne. Onun sevgisiyle kolayca eritir hepsini.
Ece başından geçenlerin tümünü Lülüfer’e anlatıyor. Hayır,
yazım hatası yok; Nilüfer değil, Lülüfer. Lülüfer’e dönüşen
Nilüfer’in çok da naif bir hikâyesi
var ama onu buraya yazmak istemiyorum; çünkü kitabın içindeki
hâliyle çok güzel. Aynı tadı koruyarak paylaşamam o bilgiyi sizinle. Yine
de şu kadarını söyleyebilirim: Lülüfer
Ece’nin günlüğüne verdiği isim, yani
Buz Bebekler adıyla okur karşısına çıkan kitabın orijinal el yazması kopyası.
Ece yaşadıklarını ve hissettiklerini
Lülüfer’e anlatırken, kızım sana söylüyorum gelinim sen anla, diyor aslında.
Topluma ulaşabilmek için okura sesleniyor elbette. Bir kuşağın tamamı
bilir o şiiri: Orda bir köy var uzakta…
Gitmesek de görmesek de bizim zannettiğimiz köy… Buz Bebekler’den öğreniyoruz ki bir yetimhane de varmış
çok yakında… Gitmediğimiz görmediğimiz o yetimhanede Eceler, Cemler, Aybikeler üşüyorlarmış. Müdür
Bey’lerin çabaları yetmiyormuş onları
ısıtmaya. Tehlikelerle doluymuş dünyaları. Minik bedenlerinin üzerinde
akbabalar dolaşıyormuş.

biz görmezsek nasıl biter bunlar? Devamı gelmeli böyle hikâyelerin; çünkü
iyileşmek için kanatılmayı bekleyen
daha çok yara var.
Hani bazı sanatçılar, kışın buzdan
heykeller yapıyorlar. Bahar geldiğinde
o güzelim eserler eriyip suya dönüşse de zihinlerde izleri kalıyor. Miyase
Sertbarut da buzdan bir dünya yaratmış. Yetimhanelerin yürek burkan
hikâyesine dokundurmuş kalemini.
Öyle güzel dillendirmiş ki insan Türkçenin saldırıya uğradığı bu günlerde,
böyle usta kalemlerle karşılaşınca seviniyor. Bizim dilimiz, hikâyenin hasını anlatmak için yeterli demek ki,
diye düşünüyor. Ve kalemine daha sıkı
sarılıyor; diline daha bir güvenle sahip
çıkıyor. Ustası buzdan bir şehir inşa
eder sözcüklerle; okur, üşüyerek girse
bile içine, o buzdan şehir ana kucağı
gibi sarmalar onu ve ısıtır.
Bu sıcak öyküde Ece annesini buldu
mu dersiniz? Orasını bilemem. Daha
doğrusu, bildiğim hâlde söylemem
ama şu kadarını da gizlemem: Yaşam
damarından beslenen bir roman Buz
Bebekler. Alabildiğine bize ait olan ve
dinleyene kadar bize ait olduğunu fark
etmediğimiz bir hikâye… Acı, şanssızlık ve kötülüğü bol bir dünyada hayatın
sevgiden tarafa inatla akışını anlatıyor.
Buz Bebekler
Miyase Sertbarut
Tudem Yayınları, 168 sayfa

SEVGİDEN TARAFA...
Hadi, yüzümüzü buruşturarak
adını koyalım canavarlardan birinin:
çocuk tacizi! Önemli bir yaraya cesaretle kalem vurmuş Miyase Sertbarut.
Edebiyatın görevi biraz da kötülükleri
teşhir etmek değil midir? Yazının bu
işlevini çok güzel yerine getiriyor Buz
Bebekler. Gözler üzerlerine çevrilmeyince daha da semiren canavarları anlatıyor. Bak, burada ne rezillikler var
diyor. Sen görmezsen, ben görmezsem,
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Geometri ve karikatür

Bilge EMİR

Turgut Yüksel, Karikatür Çizmeyi Öğreniyorum adlı iki kitabında, kare ve daire formlarını kullanarak
karikatür portrelerin nasıl çizileceğini anlatıyor. Okul öncesi çocukları ile okula yeni başlayanları
hedef alan kitaplar, çocuklara geometriyle çizim mantığını birlikte sunuyor.
Aksak Kurbağa, Express, Birikim,
Ot, Soytarı gibi dergilerin yanı sıra
Milliyet, Hürriyet ve Radikal gazetelerinde de çizerlik yapmış olan Turgut
Yüksel’i özellikle siyah-beyaz siluet
çizimleriyle tanıyoruz. Yüksel’in çocuklar için hazırladığı, Eğlenceli Temel
Geometri – Karikatür Çizmeyi Öğreniyorum serisinin iki kitabından biri Sadece Daireler Kullanarak Nasıl Karikatür Çizerim, diğeriyse Sadece Kareler
Kullanarak Nasıl Karikatür Çizerim alt
başlığını taşıyor.
Okul öncesi dönemdeki çocuklarla okula yeni başlayan çocukları
hedef alarak hazırlanmış bu iki kitapta Yüksel, kare ve daire formlarını
kullanarak, karikatüristik portrelerin
nasıl çizilebileceğini gösteriyor. Tek
bir karenin ya da dairenin içine adım
adım sırayla gözler, burun ve ağız yerleştiriliyor, çeşitlemeler kısmında da
mimikler ve ifadelerin nasıl aktarılacağı öğretiliyor. Bu aşamaların hepsi
çocukların hoşlanacağı esprili bir dille
ve çizdiğimiz karikatür adamla iletişim kurularak anlatılıyor.
TEMEL GEOMETRİ
Alfabe eğitimi öncesinde ve sırasında çizgi alıştırmalarını destekleyici
nitelikte olan kitap, çocuklara geometriyle çizim mantığını kafalarında
birleştirme şansı ve bunları bir arada
kullanma pratiği sağlıyor. Kitabın sonundaki alıştırmalar bölümündeyse,
çocuklar belli durumlar ve bu durumlarla bağlantılı olarak verilmiş hislere,
ifadelere göre kare ve dairelerin içini
dolduruyorlar.
Aslında kitap, temel desen metodunu çocuklar için en yalın hâlde işliyor, burada da işin içine geometri giriyor. Gerçekçi bir figür çalışmasında da
desen, figür kâğıda geçirilirken araştırma çizgilerinin geometrik formlar
oluşturmasıyla başlar. Yalnızca figür
değil, ölüdoğa ve mekân çizimlerinde
de parmak, burun ya da bacak gibi
unsurların çözümlemeleri üç boyutlu

24

geometrik şekillerin doğru oturtulmasıyla oluşturulur. Rönesans’tan beri
desen çalışmalarında aynı metodun
uygulandığını görüyoruz, hâlâ desen
kitaplarında deseni oluşturan temel
öğeler, en başta daire (küre) olmak
üzere geometrik formlardır.
SINIRLAR VE ÖZGÜRLÜK
Öte yandan, portreyi yalnızca karelere ve dairelere hapsetmenin, çocuğun
kâğıt üzerindeki özgürlüğünü sınırladığı da söylenebilir. Öyle ki, bu iki kitapta portrelerin içinde kullanılan kare
ve dairelerin ebatları bile değişmiyor,
böyle olunca da yeni tipler yaratılamıyor ve mimikler şablonlaşmaya başlıyor. Sondaki alıştırma kısmında dahi
göz ve burnun hazır olarak verilmesi,
çocuk için yeni karakterler yaratma olanağını fazlasıyla kısıtlıyor.
Benzer amaçla yayımlanmış diğer kitaplara da kısaca göz
atacak olursak, Tony
de Saulles’in Timaş Yayınları’ndan çıkan Eğlenceli Bilgi – Nasıl Çizilir adlı kitabında daha
yaratıcı ve eğlenceli bir
yaklaşım izlediği söylenebilir. Ancak portre

ve anatomi çizimlerinin ardından,
karakter yaratma, hatta çizgi romanda
karelere yerleştirme ve kompozisyon
öğelerinin de gösterildiği bu kitabın
hitap ettiği yaş grubu daha büyük elbette. Peter Bull Studio tarafından hazırlanmış, Tübitak Yayınları’ndan çıkan
Kolayca Çizin serisindeyse daireler kullanılarak figürlerin, hayvanların ve objelerin adım adım nasıl çizileceği gösteriliyor. Mavi Bulut Yayınları’ndan çıkan, Rosa Maria Curto’nun hazırladığı
Çocuklar İçin Çizim Teknikleri adlı seride de çizimler, yine aşamalar hâlinde
gösterilmiş. Ama formları daire üzerinden göstermek yerine, basit formlar adım adım detaylandırılarak son
karede desene ulaşmak tercih edilmiş.
Resim, çizim yapmak çağlardan
beri insanın ilgisini çekiyor, günümüz çocukları ise bu konuda çok
şanslı; görsel, işitsel ya da hepsini
birlikte sunan başvurabilecekleri pek
çok kaynak var.

Karikatür Çizmeyi Öğreniyorum – 1
Karikatür Çizmeyi Öğreniyorum – 2
Turgut Yüksel
Kırmızı Kedi Yayınları, 48 sayfa
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Çok uzak fazla yakın...

Sema ASLAN

Mine Soysal’ın yeni gençlik romanı Uzakta, okurunu yoğun bir gündeme, derin bir duygu dünyasına
savuruyor. Romanın iki ana karakteri Erdo ve Dünya’nın hikâyesinde, aynı anda hem dünyaya
açılmanın hem de içe dönmenin izlerini sürüyoruz.

Uzakta, Sabahattin Ali’nin aynı
isimli şiirinden alıyor adını. Şairin
1930’lu yılların hemen başında yazdığı bu hasret şiiri, Mine Soysal’ın günümüze sıkı sıkıya bağlı gençlik romanıyla temasta. Erdo ve Dünya, Uzakta
romanının iki ana karakteri. Bu iki karakterin hem birbirlerine hem geçmiş
ve geleceğe, hem de kendi dünyalarına
olan uzaklığını kucaklıyor romanın
adı. Okurunu bir duygudan diğerine,
bir gerçeklikten ötekine savuran, fakat çoğu an insanda bir yakınlık hissi
yaratan hikâyesiyle, ufku geniş açıdan
görecek bir pencere açıyor yazar. Genç
okur, Erdo ve Dünya’nın hikâyesinde
aynı anda hem dünyaya açılmanın
hem de içe dönmenin izlerini takip
edebilir. Tam da Erdo ve Dünya’nın
yaşındayken olabilecek bir şey bu belki
de; bir yandan içeride katman katman,
diğer yandan dışarıda sokak sokak
görmek, duymak ve hissetmek…
İSTANBUL ŞANTİYESİ
Erdo, şanslı bir öğrenci olarak önce
ilkokul çağında, ardından da lisede
kendisine inanan, kendisini inatla
destekleyen öğretmenlerinin sayesinde, Malatya’da, yaşadığı yoksul evde
hayaller kurabilmiş ve üniversiteye gidebilmek için dershane parası biriktirmeye “İstanbul şantiyesine” gelmiş bir
genç. Günün birinde öğretmen olmak
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amacıyla, apaçık bir
cezaevine benzeyen
şantiyenin insanlık
dışı koşullarında
hem çalışıyor hem
de hayatı öğreniyor.
Dünya, şantiyenin patronu Zeki
Bey’in, aşağı yukarı
Erdo’yla yaşıt kızı.
Üniversitede uluslararası ilişkiler bölümünde okuyor; altında arabası, bir dediğini iki etmeyen
ana babası, özel şoförü, cebinde kredi kartı, nakit parası, hazırda pasaportu olan, gönlü
çektiğinde yurt dışına tatile gidebilen
bir genç kız. Fakat Dünya şımarık,
kalpsiz biri değil; Zeki Bey de Hulusi
Kentmen değil. (Zaten artık hayat da
o kadar naif değil.)
SOKAĞIN GÜNDEMİ
Bu iki gencin yolları roman içinde birkaç kez kesişir. Elbette Erdo
Dünya’nın güzelliğinden etkilenir,
hayaller kurar… Dünya da Erdo’da
güven veren bir yakınlık sezer… Ama
hikâyemiz sınıfsal farklılıklarına rağmen bir araya gelmeye çalışan iki gencin anlatıldığı bir aşk hikâyesi değil.
Uzakta, ilhamını sokaktan, sokağın
gündeminden alan, sert bir hikâye
anlatıyor. Üniversite için para biriktirmek üzere İstanbul’a gelen Erdo
mesela, Torunlar İnşaat’a ait şantiyedeki asansör faciasında ölen üniversite öğrencisi Hıdır Ali Genç olabilir
pekâlâ. Ya Erdo’nun şantiyede tanışıp
arkadaş olduğu Ali İsmail?.. Erdo,
Erdoğan’ın kısaltması. Erdo, tıpkı kendi adı gibi, arkadaşının adını da kısaltmaya kalktığında şu yanıtı alır: “Gül
gibi uzun adım var. Tam de bakayım:
Ali İsmail, Ali İsmail, Ali İsmail! Belle
bu güzel adı.” Ali İsmail’in kitap içindeki hikâyesi, Ali İsmail Korkmaz’ın
hikâyesiyle ilişkili olmasa da, bu cümle ile “yakında”, yakınımızda duruyor.

İş kazaları ve işçi ölümleri, taşeronlaşma, Gezi Parkı, göç, paralı “devlet” eğitimi, devletin sağlık “hizmeti”, 1 Mayıs miting alanında gaz yiyen öğrenciler ve daha birçok detay,
Uzakta’nın satırlarında, hikâyenin ana
hattında seyrediyor.
EDEBİYATLA DİRENMEK
Dünya, bu ana hatta kendi travmasıyla ilerleyen meraklı bir kız. Sorgulayan, cesur adımlar atabilen, edebiyattan tat alan… Tıpkı Erdo gibi.
Roman boyunca sık sık Türk ve dünya edebiyatından isimler ve alıntılar
okuyoruz. İki genç de gündemin tüm
sertliğine edebiyatla direnir gibi. Halikarnas Balıkçısı’ndan Jane Austen’a,
Sabahattin Ali’den Cevat Çapan’a; şiirlerden türkülere, edebiyatı edebiyatın içinden anlatıyor Mine Soysal; güç
veren, dirençli tutan, soluk aldıran bir
arkadaş gibi.
Erdo ve Dünya’nın başına bin türlü iş gelir, yolları bir kesişir bir uzaklaşır, bir koşar bir dururlar. Okur da
Malatya’dan Londra’ya, İstanbul trafiğinden Bodrum mavisine uzanan
bir coğrafyada, Erdo ile Dünya’nın
kendini arayışına tanıklık eder. Mine
Soysal, okurunu zengin, duru ve yaşayan diliyle de savuracak bir romana
imza atmış.
Uzakta
Mine Soysal
On8 Kitap, 256 sayfa
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İnce ama ölümcül
bir kırık...

Emel ALTAY

John Knowles’un ünlü romanı Özel Bir Barış, bir grup lise öğrencisinin okulda geçirdiği unutulmaz
yazı ve yaşanan bir ânın ömür boyu süren etkisini anlatıyor. Derin dostlukların daha da derininde
yatan karanlık duygular olabilir. Knowles romanında işte o kadar derinlere iniyor...
Bazı yazlar unutulmaz. Hele hayatının baharındaysan, bronz teninde
okyanusun tuzu, toza toprağa bulanarak itişe gülüşe koşulan yollar ve yetişkinlerin dünyasına atılan salvolarla
geçirilen bir “Çingene yazı”, asla unutulmaz. Bir de fonda dünyayı kasıp kavuran bir savaş varsa ve sen 16 yaşında, Amerika’nın en gözde liselerinden
iselerinden
birinde, çılgın kalabalıktan uzakta,
uzakta,
yaz okulu öğrencisi olmanın
m nın
ma
tüm tatlarına varıyorsan... John
h
Knowles’un 1959 tarihli, türünün, Çavdar Tarlasında
da
Çocuklar gibi kült kitaplaarı arasında sayılan romanı
nı
Özel Bir Barış, güneş gibi
bi
ışıldayan gençliğin tazeli-ğiyle içimizi açıyor ilkin.
Devon Lisesi’nde yaz okuluna kalmış bir avuç öğrenci,
ci,
1942 yazını tüm otoriteden
en
azade, başlarına buyruk,
k,
başkarakterimiz Gene’in güüzel tabiriyle tam “Çingene yazı”
sarhoşluğunda geçirirler. Ta ki her
şeyi bitirecek ve geride kalan boşluğu
hiçbir şeyin dolduramayacağı, telafisi
mümkün olmayan o olay gerçekleşene dek. Kitabın ilk sayfalarında, 15 yıl
sonra okuluna dönen Gene’in sarf ettiği sözlerdeki umutsuzluktan anladığımız kadarıyla hiçbir şey aynı kalmıyor,
her şey değişiyor ve bu değişim, o güzel
yazda iyi olan ne varsa, hepsinin geçip
gittiği anlamına geliyor. “Demek sonuç
olarak her şey ne kadar aynı kalıyorsa o
kadar değişiyordu. Hiçbir şey sürüp gitmiyor, ne bir ağaç, ne aşk, hatta şiddet
sonucu ölüm bile...”
GİT GİDE BÜYÜYEN KARANLIK
Finny, Gene’in oda arkadaşı. Devon Lisesi’nin belki de en sevilen öğrencisi. Çok iyi bir sporcu, tüm otorite
karşıtı hareketlerine rağmen hocalarının bile kızamadığı, şeytan tüyü olan

bir delikanlı. Gene ile zıt yaradılıştalar
esasen. Finny ne kadar delidolu ve hesapsız ise Gene o kadar temkinli. Ama
bu şeytan tüylü çocuk, oda arkadaşının
da aklını çelmeyi başarıyor her defasında. 1942 yazını her türlü sağduyudan ve kuraldan uzak, sporla, yarışla,
uydurdukları garip oyunlarla, büyükabile
nün etkisindeki bir kabi
ile esrikliğinde

geçiriyorlar. Eğlencelerinin merkezinde ise ağaçtan nehre atlama üzerine
kurulmuş tehlikeli bir oyun var.
“Bir intihar topluluğu kuralım, üyelik şartı da bu ağaçtan bir kere atlamak
olsun,” diye buyuruyor Finny. Gene
ve onun gibi Finny’nin büyüsüne kapılmış bir grup öğrenci kabul ediyor
bu teklifi. Bundan sonra her akşam
intihar topluluğu üyeleri olarak toplantı düzenliyorlar. Bir akşam Finny
ağaçtan Gene ile birlikte, aynı anda atlamayı teklif ediyor. Gene, her zaman
olduğu gibi kabul ediyor Finny’nin
teklifini. Zaten Finny ne derse kabul
ediyor ama bir yandan da içindeki
karanlık gitgide büyüyor. Büyük bir
bağlılıkla sevdiği arkadaşına karşı bir
kıskançlık, güvensizlik duyuyor. Bu
karanlık Gene’i yutarken, Finny'yi
de kendine doğru çekiyor. Gene belki bir anlık şeytani dürtüyle, belki
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de uzun zamandır kafasında kurduğu
soğukkanlı bir planla Finny’yi ağaçtan
itiveriyor. Özel Bir Barış, işte bu anda
ölümsüzleşiyor, başından itibaren bu
âna hazırlanan hikâye, sonrasında da
dönüp dolaşıp o ânı sorguluyor. “Herkesin tarihinde özel olarak kendisine ait
bir an vardır. (...) artık hep o geçici ânın
damgasını
damg
gasın taşıyacaktır.”
John Knowles’u çok iyi bir yazar
yapan,
Özel Bir Barış’ı da gençyap
lik
li romanlarının en iyileri
arasına
yazdıran incelik buar
rada
ra işte. Yazar, romanın izini
başkarakterin
sanki başka bir
ba
şey için söylediği cümlelerde
sürdürüyor
bize. Aslında başka
sü
bir
bi şey yok, konu başından sonuna
nu kadar aynı. Bir an... Öyle
ki,
ki fondaki savaş bile, o bir ânın
acısını
daha da derine işlemek
ac
için var sanki. Dostlar arasındaki
derin sevgiyi, sevginin bazen nasıl
ölümcül olabileceğini, bazı hataların tüm hayata damgasını vuracağını,
hatta
belki
h
tt b
l ortada bir hayat bile bırakmayacağını kalbimizde ince bir kırıkla anlıyoruz. İnce ama ölümcül bir
kırıkla...
Özel Bir Barış
John Knowles
Çeviren: Nihal Gökçe
Kafka Yayınları, 227 sayfa
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Kaplumbağanın
sırtındaki dünya

Yankı ENKİ

Fantastik edebiyatın üretken yazarlarından Terry Pratchett’ın Diskdünya külliyatının ilk iki kitabı
Büyünün Rengi ve Fantastik Işık, Delidolu baskısıyla raflarda... Sınırsız bir hayalgücüyle şekillenen
Diskdünya’nın hiç eskimeyeceği besbelli…
Fantastik edebiyatın en önemli ve üretken yazarlarından biri olan
ve Türkçeye de çevrilmiş birçok eseri
bulunan Terry Pratchett’ın ünlü Diskdünya serisi okurlarla yeniden buluşuyor. Bugünlerde İngiltere’de serinin
41. kitabı beklenirken, ilk iki roman
Büyünün Rengi ve Fantastik Işık, Delidolu etiketiyle raflara çıkıyor.
Diskdünya, 1980’li yıllarda fantastik edebiyat dünyasına bomba gibi düşmüş, her yaştan okura hitap edebilmeyi
başarabilmiş, eğlenceli,
li, sürükleyici bir
seri. Hem gençlerin hem de yetişkinlerin zevkle okuyabileceği
yabileceği
romanlara imza atmak
ak her
yazarın ulaşabileceği bir
başarı değil. Fantastik
tik
edebiyatta bunu başa-rabilen Neil Gaiman
n
ve Jim Butcher gibi
yazarların yanında,
Terry Pratchett daa
uzun soluklu bir seri-nin mimarı olarak öne
ne
çıkıyor. İlk iki romanın
nın
okurla aynı zamandaa buluşması da önemli, çünkü
ikinci roman Fantastik
ik Işık, tam
da ilk kitap Büyünün Rengi’nin bıraktığı yerden devam ediyor
diyor öyküye. Büyünün Rengi ve Fantastik Işık’ın tek bir
roman gibi okunabileceğini belirtelim.
FANTASTİK ŞÖLEN
Diskdünya, sınırsız bir hayalgücüne sahne oluyor. Pratchett’ın hayal
dünyasının ne kadar zengin olduğunu
gösterirken, diğer yandan yazarın mizah unsurlarıyla süslü ama bir o kadar
da derin meselelere eğilen, yaratıcı bir
kalemi olduğunu da kanıtlıyor. Büyüler, ejderhalar, kılıç dövüşleri, sihirli
varlıklar, yaratıklar, canavarlar, konuşan ağaçlar, troller, gizemli tanrılar
gibi, bir fantastik edebiyat okurunun
aklına gelebilecek her türlü unsur var
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Diskdünya’da ama bu unsurlar akla
hayale gelemeyecek detaylarla süslü.
Kendine has bir mitolojisi de var bu
dünyanın. J. R. R. Tolkien ve Ursula K.
Le Guin gibi usta yazarların eserlerinde sıklıkla karşılaştığımız, fantastik
edebiyatın olmazsa olmazı yolculuk
teması ilk iki romanın omurgasını
oluşturuyor. Aslında Terry Pratchett’ın
Diskdünya’yı yazarken birçok mitolojik öyküden, fantastik edebiyatın diğer

yazar ve eserlerinden ilham aldığını
ya da göndermeler yaptığını görmek
mümkün. Bu nedenle bu göndermeleri, esinlenmeleri keşfedecek olan okurlar büyük olasılıkla Diskdünya’nın
daha çok tadını çıkaracaktır.
Bir kaplumbağanın üzerindeki
dört filin sırtladığı bir diskten oluşuyor bu dünya. Bir haftasında sekiz gün,
ışık spektrumunda sekiz renk olan bu
dünyada sekiz, sihirli ve gizemli bir
sayı. Bu kutsal sayının ağza bile alınmaması gerekiyor. Spektrumdaki sekizinci renk de aynı şekilde sihirli. İşte
ilk romana adını veren rengin, büyünün renginin gizemi de burada saklı.

İlk sayfasından itibaren bir macera fırtınasına dönüşen öykümüz,
iki başkahramanımızdan biri olan
İkiçiçek’in, Ankh-Morpork adlı ikiz
şehre gelmesiyle başlıyor. Oldukça meraklı, iyi niyetli ve saf biri olan
İkiçiçek’in, aslında Diskdünya’nın ilk
turisti olduğunu öğreniyoruz. Elbette
her turist gibi onun da bir rehbere ihtiyacı var ve bu şanslı kahramanımız
adlı heyecanlı, uçuk ve
da Rincewind ad
okuldan atılmış başarısız bir sihirbaz.
Rincewind, hiç ggörmediği kadar altına
sahip olan ve yeni geldiği bu şehirde
ne kadar zengin olduğunun farkına vvarmayıp adeta çevresine para saçan İkiçiçek’in
bir ahmak olduğunu düşünse
de, rehberliğini
şün
yapmaktan
geri kalmıya
yor
yo ve bu ikili birlikte sürükleyici
maceralara atırü
lıyor,
lıyo daha doğrusu birer
mıknatıs
gibi tehlikeleri
mık
üzerlerine
çekiyorlar. Her
üzerl
macerada
macera yanlarında olan ilkahramanımız daha var:
ginç bir ka
sayısız ayağı o
olan gizemli bir sandık.
Diskdünya’daaki filozoflar Büyük
A’Tuin adlı kaplumbağanın
ka
nereye
gittiğini tartışırken, kimileri de onun
çiftleşip yeni diskdünyalar yaratıp
yaratmayacağını merak ediyor. Bir
de geleceği değiştirmek isteyen ve
Rincewind’in peşine düşmek için oldukça geçerli bir sebebi olan sihirbazlar var. İşte bu meselenin, kahramanlarımızın macera dolu yolculuklarının
kaderiyle ilgili olduğunu görüyoruz
sayfalar ilerledikçe.
Başarısız bir sihirbaz olan Rincewind’in neden başarısız olduğu ilk
iki romanın da ana temalarında biri
aslında. Sekiz büyük büyünün yer aldığı kitaba bakarken, büyülerden biri
çıkıp Rincewind’in zihnine yerleşiyor.
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Ancak Rincewind bu büyünün ne olduğunu bilmiyor, çünkü kullanmadıkça bilemeyeceği, korkutucu ve gizemli bir
büyü bu. Zihni bu büyüyle kaplıyken başka sihirleri, büyüleri de yapamıyor Rincewind, o yüzden de başarısız bir
sihirbaz olarak tanınıyor.
Büyünün Rengi’ni okurken, kahramanlarımızı nasıl bir
sonun beklediğini öğrenmenin heyecanından kaçınmak
mümkün değil. Macera boyunca, ölümden hep kıl payı
kurtulan Rincewind’in ve yoldaşının içine düştüğü tehlikeli durumları dengeleyen saf bir kahraman olan İkiçiçek’in
romanın finalinde neyle ya da kimle yüzleşeceği, okur için
büyük bir sürpriz olacak.
EVE DÖNÜŞ...
Öykümüz, bu sürprizin ardından ikinci romanda hızla ve sürükleyici bir şekilde kaldığı yerden devam ediyor.
Rincewind, sahip olduğu ama kullanmadığı büyüyü keşfedip kullanacak mı? Okurun cevabını en çok merak edeceği
soru bu olacak herhalde. Diskdünya’yı sırtında taşıyan kaplumbağanın nereye gittiğini çözmeye çalışanlar sorularının
cevabını bulabilecek mi? İkiçiçek, yoldaşıyla ve gizemli
kutusuyla maceralarına devam mı edecek, yoksa geldiği
yere geri mi dönecek? Rincewind atıldığı okula geri dönüp
yeni büyüler öğrenebilecek mi? İşte Fantastik Işık tüm bu
soruların cevaplarıyla baş başa bırakıyor okuru ve serinin
üçüncü kitabı için de iştah kabartıyor.
Fantastik Işık’ın sona erdiği noktada, Pratchett’ın yolculuk temasını oldukça derinlikli bir şekilde işlediğine şahit
oluyoruz. Her yolculukta olduğu gibi, önemli olanın “eve
dönmek” olduğunu hatırlatıyor bize yazar: “Hatırlayacak
çok şeyin olmasında asıl önemli olan, daha sonra onları hatırlayabileceğin bir yere gitmek… Evine dönene kadar
gerçekte hiçbir yere gitmemiş oluyorsun.”
Büyünün Rengi
Terry Pratchett
Çeviren: Niran Elçi
Delidolu Yayınları, 240 sayfa

Fantastik Işık
Terry Pratchett
Çeviren: Niran Elçi
Delidolu Yayınları, 240 sayfa

Magzter

Issuu

Gazetelik
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Bilim tarihinin halkaları

Toprak IŞIK

Galileo’dan Önce, bilim tarihinin önemli bir kesitini anlatan, Avrupa’daki bilimsel devrimin gerisinde
yatan birikimi kurcalayan bir kitap. John Freely’nin incelemesi, okuruna bilimsel kavrayış açısından
büyük faydalar sağlayacak bir eser.
Yaygın bir kabule göre modern
bilim Galileo ile doğmuştur. Bu doğuşun öncesinde karanlığıyla meşhur
Orta Çağ vardır. Aslında bu algı, Batı
merkezli bakışın sonucudur. Orta Çağ
boyunca koyu karanlık içinde olan, Hıristiyan dünyasıdır. O dünyanın yanı
başında, İslam coğrafyasındaysa ışık
vardır. Kuşkusuz o dönemde İslam dini
de “Bırakınız araştırsınlar, bırakınız
açıklasınlar,” dememiştir. İbn-i Rüşt
de görüşlerini insan içine çıkartırken
dininin baskısını yeterince hissetmiştir. Hekimlerin şahı el-Razi’nin
tutucularla arası hep kötü olmuştur
ve bu yüzden hayatı zor geçmiştir.
Yine de, İslam coğrafyasındaki bilim
insanları, meşaleyi Eski Yunan’dan alıp
Avrupa’ya devredebilmişlerdir.
BİRİKİM VE DEĞİŞİM
Aristoteles’in görüşleri ile patinaj yapan Hıristiyan Avrupa ve Eski
Yunan’ın mirasını devralıp onu daha
da zenginleştiren İslam dünyası…
Bu ezberin gerçeklerle önemli ölçüde çeliştiğini iddia etmek mümkün
değil. Öte yandan, bilim tarihinden
bahsederken ayrıntıya inmek gerekir.
“Avrupa’da yüzlerce yıllık karanlıktan
sonra modern bilim Galileo ile başladı,” deyip konuyu kapatmak, özetleme
merakını gereğinden fazla ileri taşımak anlamına gelir. Her değişim bir
birikimin sonucudur, diyen diyalektik
ile de çelişir.
John Freely, Galileo’dan Önce’de bilim tarihinin önemli bir kesitini anlatmış ve Avrupa’daki bilimsel devrimin
gerisinde yatan birikimi kurcalamış.
Bu birikimin, İslam coğrafyasından
gelen kısmı kolayca görülebilirken,
Hıristiyan dünyasındaki bölümü, bilim
tarihçilerinin dikkatli incelemeleriyle
açığa çıkartılabilmektedir.
Orta Çağ boyunca Avrupa biliminin tek derdi, devasa kilise çanları
dökmek ve mekanik saat yapmak olmamıştır. Matematikte, optikte ve dinamikte kayda değer keşifler gerçekleştirilmiştir. Freely’ye göre dinamiğin
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temellerini, da Vinci ile Galileo’dan
önce 13. ve 14. yüzyıl Oxford bilginleri
atmıştır. Hatta ona göre, 15. yüzyılda
hareket biliminde kaydedilen gelişmeler, bugün üniversitelerde kinematik
ve dinamik kapsamındaki derslerde öğretilenlerin büyük bölümünü
oluşturmaktadır.

13. yüzyılda Öklid geometrisini
daha da ileriye taşıyan eserler yazılmış, aritmetik problemlerinde ilk kez
alfabe harfleri kullanılmaya başlanmıştır. Newton’un meşhur eylemsizlik
ilkesinin çok benzerine de 14. yüzyılda rastlanmaktadır. Newton ve Leibniz tarafından keşfedilen kalkülüs’ün
ayak sesleri 14. yüzyılda duyulmaya
başlanmıştır.
Optikte ulaşılan seviyeyi tespit etmek için 10. ve 11. yüzyıllar arasında
yaşayan İbn-i Heysem’in çalışmalarına bakılabilir. İbn-i Heysem’e göre,
ışınlar parlak bir nesneden çıkarak
gözle etkileşime geçmektedir ve günümüzde artık bu görüşün doğru olduğu
bilinmektedir. İbn-i Heysem’in keşfettiği ilkel kamerayı Witello 13. yüzyılda
geliştirip Avrupa’ya tanıtır ve böylece
günümüzün modern kamerasının atası
Orta Çağ’da keşfedilmiş olur.
Hani Aristoteles, Orta Çağ karanlığının güç aldığı önemli referanslardan

biridir ya… Freely daha 12. yüzyılda
Aristoteles’in Avrupa’da eleştirilmeye
başlandığını gösteriyor. Yine de 17.
yüzyıla kadar Aristoteles’in, “Dünya
merkezde hareketsiz duruyor, bütün
evren onun etrafında dönüyor,” görüşü Batı Avrupa’da hâkim olur. 17.
yüzyılda ise Kopernik, Galileo, Kepler ve Newton, Dünya’yı merkezden
alıp Güneş’e pervane olan bir gezegen
olarak konumlandırırlar.
Aslında Freely’nin kitabı, günümüze kadar uzanan bilim zincirinin
geçmişteki halkalarını birbirine
eklemek üzerine. Bugün gezegenlerin hareketi deyince, herkesin
aklına ilk olarak Newton geliyor;
oysa Newton, yüzlerce yıllık çalışma
sonucunda ortaya çıkmış yapının bize
anahtarını teslim eden kişidir. Güneş
merkezli teoriyi ilk ortaya atan Sisamlı Aristarkus’tur. Teşekkür için geçmişe dönecek olursak Ali Kuşçu’yu,
Regiomontus’u, Kopernik’i, Kepler’i,
Galileo’yu ve daha nice bilim insanını
selamlamak gerekir.
Geçmişe bakmak, tarihin her alanında olduğu gibi bilimde de bugünü
anlamayı ve geleceği öngörmeyi kolaylaştırır. Galileo’dan Önce’nin, okuruna
bilimsel kavrayış açısından büyük faydalar sağlayacak bir eser olduğu açıktır.
Galileo’dan Önce
John Freely
Çeviren: Muhtesim Güvenç
Kolektif Kitap, 333 sayfa

ɗZJ,JUBQt#BʰWVSV,JUBQMʓt4BZt.BSU

