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Aylik Okul Öncesi, Çocuk ve Gençlik Kitaplari Gazetesi

Sıradana inat!
Shaun Tan’ın yeni kitabı Asla Neden Diye Sorma ile Kuraldışı
Yayınları’ndan çıkan Şemsiye, hikâyelerini görsel bir şölene
dönüştürerek anlatan iki kitap. Her ikisi de, her yaştan okurun
bakmaya, okumaya, yorumlamaya doyamayacağı türden.

Shaun Tan, son yılların en çok
konuşulan, eserleri pek çoğumuz için
başucu kitabı olmuş, üslubu afallatan
yazar/çizerlerinden. Avustralyalı yazar daha önce de İyi Kitap sayfalarına
konu(k) olmuştu. Kayıp Şey (The Lost
Thing) ile 2011 yılında En İyi Kısa Animasyon Oscarı’ndan tutun, İsveç’in
ünlü çocuk kitapları yazarı Astrid
Lindgren anısına verilen, çocuk edebiyatının önemli ödülü ALMA’ya kadar
pek çok ödülün sahibi olan Tan’ın gözleri dünyaya, insanlara ve onların basit
hikâyelerine ilgiyle dolu. Çok az söz
içeren ve kıpır kıpır hayaller kurduran
çizimleriyle bambaşka bir evrenden
gelmiş bir şifacı gibi Tan. İllüstrasyonlarının tekniği hakkında söz söyleyecek değilim fakat hem malzeme ve
renk yelpazesi hem ayrıntı zenginliği

hem de baktığını görme biçimi, daha
ilk anda şaşırtıcı sorularla, beklenmedik tanışmalarla dolu bir mesafe yaratıyor. Mesafe bir uzaklık değil, içine
sığdırmayı isteyebileceğimiz tüm şeylerin uzayı. Bir yandan imgeye yabancılaşıp diğer yandan ona bağlanıyorsunuz. Asla Neden Diye Sorma da bu
uzayın tıka basa dolduğu kitaplardan.
Kitaba dair konuşmaya başlamadan evvel bir anekdot: Shaun Tan bir
sanatçı. Üretimlerini, hikâyelerini, çizimlerini, senaryolarını tek tek vurgulamak, onu bir disipline yaraştırmaya
çalışmak pek akıl kârı değil; çünkü
Shaun Tan, aşağı yukarı herkese görünen dünyadan ve zaten dile getirilmiş
fikirlerden usanmadan yine de yeniyi
üretebilen, özgün söylemini geliştirebilen bir maceracı. Yaratma iddiasında

İyi Kitap’ta bu ay…
Çocukların hesapsızca, kolayca öldüğü,
öldürüldüğü bir yerde söz anlamını
yitiriyor. Savaşın ortasında parçalanan
bedenlerle, savaştan kaçmaya çalışırken
balık ölüsü gibi kıyıya vuran küçük
bedenlerin görüntüleri gözlerimizin
önünden gitmiyor. Her gün başka bir
felaket haberiyle güne başladığımız,
acıyan yerlerimize sürecek merhemimizin
kalmadığı bu günlerde inancı ve umudu
yitirmemek zor görünse de hayat devam
ediyor. Nefes almaya, yaşamaya, bu
cinnetin içinde akıl sağlığımızı korumaya
çalışıyoruz. Fakat aklın ve vicdanın
bittiği, artık hiç söz almadığı yerde
sanırım insan da bitiyor.
Bu yaz böyle geçti, evet, geçiyor. Beş yıldır
bu mecrada, İyi Kitap’ta çocuklara daha
iyi bir dünya için, onları dünyaya daha
“insan” bırakabilmek, bu talanda saf
yüreklerini koruyarak büyümelerini umut
edebilmek için çabalıyoruz, birlikte...
Benim buradaki yolculuğum artık sona
eriyor. Gemi yoluna devam edecek elbet,
yeni kaptanları da gene güzel günlere
olan umutla devralacaktır dümeni.
Sağlıcakla kalın…

olmadan yaratabilmek Shaun Tan’ı
tam bir sanatçı ve maceracı kılıyor.
Bununla birlikte daha önce de tartışmaya açılmış bir soru var: Tan çocuk
edebiyatı içinde mi değerlendirilmeli hakikaten? Sanatçının kendisi de
bu soruya doğrudan evet ya da hayır
dememiş; o çocukların dolayımsızlığından ilham aldığını ve bakmak/
okumak isteyen herkes için çizdiğini/
yazdığını söylüyor zaten.
Çok genç yaşta, özellikle korku ve
bilimkurgu hikâye ve romanlarına illüstrasyonlar çizmeye başlayan Tan,
janrını da o dönemde belirlemiş görünüyor. Sorunsallaştırdığı konulara
gerçeküstü ve bazen de absürt çizimlerle yeni bir bakış açısı getiren sanatçı,
aynı anda hem hüzünlü hem umutlu
olabilen hikâyelerin kahramanı gibi…

Toplumsal olayları, güncel politikayı
ve kenti derin bir bakışla yakalıyor,
sanki en saf olanı araştırıyor. Tam da
bu yüzden ağır bir hüznü ama canlı bir
umudu var, diye düşünüyorum.
SEVİLMEYEN SORU
Asla Neden Diye Sorma Shaun
Tan’ın yine harikalar yarattığı yeni
kitabı. Kitaba adını veren “Neden?”
sorusu, önce yetişkinlerin, sonra mesela öğretmenlerin, politikacıların, şu
ya da bu biçimde devletle çalışanların,
işadamlarının, polisin vs. genelde sorulmasından hoşlanmadığı sorudur.
En çok çocuklar, daha sonra da hayalperestler tarafından sorulur. Bazen bir
cevabı yoktur; öyle olduğu için öyledir. Fakat Shaun Tan, öyle olduğu için
öyle olan şeyleri mercek altına alarak
zihinleri alazlıyor. Işık huzmeleri, bildiklerimizi yalayarak anlık aydınlanmalar yaşamamızı sağlıyor. Sözgelimi,
hepimizin bildiği
adabı muaşeret kuralı: “Sakın bir davette son kalan zeytini yeme!” Neden?
Verilebilecek mantıklı birkaç cevap
olabilir buna, fakat sanki önemli olan
yanıtlar değil Shaun Tan’ın kitabında.
O son zeytini yemeye yeltenen çocuğu,
koca bir salon dolusu smokinli kartalın öfkeli bakışları arasında çizen
sanatçı, sosyal sınırları, beklentileri somut bir zemine taşıyarak aslında ne demekte olduğumuzu başka bir ihtimal üzerinden gösteriyor. Bir sosyal
kuralın ihlalini ölümcül bir an

olarak resmedince, sanki tüm sosyal
kurallar ciddiyetini yitirip hafifliyor,
hatta gülünçleşiyor.
Tuhaf ve sevimli canavarların eşlik ettiği serüven boyunca, iki küçük
çocuk çok katı bir “Asla!” eşliğinde
yapılmaması gerekenleri öğreniyor.
Yapılmaması gerekenlerin makul şeyler olmasına gerek yok, belki makul
olmamaları daha iyidir; Shaun Tan’ın
çizimleri zaten yerleşik kalıpları, stereotipleri altüst ediyor, absürtlüğün keyfini sürüyor. Mesela “Asla mükemmel
bir planı bozma!” öğüdünün hemen
ardından, büyücek bir çileği resmi bir
edayla taşıyan robot askerleri, ellerinde upuzun çatal ve bıçaktan silahlarıyla geçit törenine eşlik eden diğer robot askerleri ve küçük bir şakacıyı bir

arada görüyoruz; kurşuni renklerin
korkutucu bir yanı kalmıyor.
Efsane kılığındaki “Asla”lar, Shaun
Tan’ın elinde sorgulanabilir hâle geliyor.
GÖKYÜZÜNDEKİ SERÜVEN
Şemsiye, Ingrid ve Dieter Schubert
imzalı bir sessiz kitap. Onun da derdi, kentin tekdüze yaşantısı ve solgun
renkleri arasında maceracısını bulabilmek. Hikâyede, sanki her serüvenci, serüveninin sonunda bir sonraki
sahibi için şemsiyeyi aynı yere bırakır
gibi... Çünkü şemsiye, sahici bir merakla dolu olan herkese belgesel tadında bir dünya seyahati vaat ediyor.
Küçük siyah bir köpek, rüzgârlı bir
günde, duvar dibine bırakılmış kırmızı şemsiyeyi bulur. Ve şemsiyeyi açtığı
gibi gökyüzüne yükselir. O dakikadan itibaren şemsiye kâh bir balon,
bir tekne, bir kayak takımı, bir
paraşüt olur kâh bir maymunun
becerikli kuyruğunu taklit eder.
Küçük siyah köpek, an gelir, bir
filin hortumunun ucunda bulur kendini, başka bir andaysa bir balinanın püskürttüğü
suyun tepesinde… Medeniyet tarafından keşfedilmemiş ya da medeniyeti
keşfetmemiş (hangisini tercih ederseniz) bir
kabile tarafından korkuyla ve öz savunma güdüsüyle püskürtüldüğü zaman imdadına bir pelikan
yetişir; küçük siyah köpek,
bir kundağın içindeymişçesine kırmızı şemsiyesinin içinde oturur, pelikan
pençesiyle sapından yakalayıp şemsiyeyi havalandırır ama oklardan
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birinin isabetini engelleyemez. Bu ok, hikâyenin gerçekte
yaşanmış olduğunun ispatı bizim için. Hikâyenin sonunda, küçük siyah köpek şemsiyeyi bulduğu duvarın dibine
bıraktığında, ok hâlâ üzerinde olacak çünkü.
Kitabın en hoş yanı, gerçekten de bir macera duygusu
eşliğinde sıkıcı kent yaşamının dışında, başka yerlerde başka hayatlar ve hikâyeler de olduğunu anlatması. Hayvanların tamamı, doğa ve coğrafi koşullar yumuşak bir ifadeyle
resmedilmiş. Canlıların birbirleri ve etraflarıyla ilişkisellikleri doğal bir biçimde vurgulanmış. Hikâyenin bir başı ve
bir sonu var; küçük siyah köpek büyük bir maceraya atılıp
kaybolmuyor mesela, güvenle evine dönebiliyor.
Sonunda herkesin bir macera yaşamaya hakkı var.
Küçük siyah köpekten sonra sıra küçük kedide...

Sema ASLAN
Asla Neden Diye Sorma
Shaun Tan
Çeviren: Arif Cem Ünver
Tudem Yayınları, 48 sayfa

Şemsiye
Ingrid ve Dieter Schubert
Kuraldışı Yayınları
40 sayfa

Resimli kitapların
mutlu dünyası

Gökçe ATEŞ AYTUĞ

Kim ne derse desin resimli çocuk kitaplarının kalbimizdeki yeri başka. Kimi huzurlu bir uykuya
dalmak, kimi kıkır kıkır gülmek için bire bir. Dört yeni resimli çocuk kitabıyla bu renkli dünyayı
ziyaret edip dertten tasadan birazcık olsun arınalım.
Resimli çocuk kitabı okumanın
mutlulukla bir ilgisi olmalı. Hele ki
bizi dinleyen bir çift ışıl ışıl göz varsa
karşımızda değmeyin keyfimize. Bazı
kitaplar o minik dinleyicimizi huzurlu
bir uykuya salıverir, yanağına usulcacık bir öpücük kondururuz; bazısı da
cıvıl cıvıl kikirdetir, kahkahalarımız
birbirine karışır. İşte hem ondan hem
bundan, birbirinden güzel resimlenmiş dört farklı kitap sığdı bir yazıya.
İlk kitabımız Senin Gibi tatlı mı
tatlı, mutluluk aşısı bir uykudan önce
kitabı. Anne fare ile minik yavrusu, “Kırmızı akşam güneşi erguvan renkli bulutlardan oluşmuş
pofuduk yatağında dinlenmeye
çekilirken,” evlerine doğru yola
koyulurlar. Yolda karşılaştıkları diğer
hayvanlar da uyku hazırlığındadır.
Anne babalar yavrularına sarılır, öpüp
koklar, üstlerini örter, onlarla usul
VTVM LPOVʰVSMBS ½SOFʓŔO "OOF
Kuş yavrularını yatırırken bir
yandan da onlar için neler yapacağını anlatır. Göklerde kanat
çırpıp ta bulutların tepesine kadar
yükselecek, gökyüzünün bir ucundan
diğerine süzülecek ve yavrularına en
güzel yiyecekleri getirecektir. Bu konuşmaya kulak misafiri olan Minik
Fare, “Onun için yavruları çok özel belli ki,” der annesine. Annesi de, “Evet,
aynen senin gibi,” diye yanıtlar onu.
Yürümeye devam ederlerken Baba
Kurbağa’nın, Anne Tavşan’ın, Anne
Fok’un, Tilki’nin, hepsinin yavrularına iyi geceler fısıltılarını duyarlar.
Her biri yavrularını tatlı sözlerle, şefkatli dokunuşlarla uyutur. Minik Fare,
duyduğu konuşmalardan o yavruların
anne babaları için ne kadar özel olduğunu anlamıştır. “Aynen senin gibi,”
der annesi, farecik bunu her dile getirdiğinde. Sonunda evlerine varırlar
ama Minik Fare biraz hüzünlüdür.
Çünkü annesi Anne Kuş gibi uçamaz,
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Baba Kurbağa gibi yükseğe sıçrayamaz, Anne Tavşan gibi delik kazamaz,
Anne Fok gibi suya dalamaz, Tilki gibi
uzaklara koşamaz. Yoksa o, annesi için
çok özel değil midir?
Jan Fearnley’in yazıp resimlediği
bu sıcacık kitap uçamasa da, tünel kazamasa da, başka anneler kadar hünerli olmasa da Anne Fare’nin yavrusunu
çok ama çok sevdiğiyle, onun için yapabileceklerini sıralamasıyla sonlanıyor. Senin Gibi’nin resimleri de tıpkı
metni gibi naif, yumuşacık. Anne ve
çocukların güzel yüzlerine yansıyan
mutluluk insanın içini ısıtıyor.

Baba. Ama en az onun kadar sevgi
yüklü. “Komik Kahramanlar” serisinden çıkmış olan, hem güldüren hem de
mutlulukla gülümseten kitabı Fransız
Bénédicte Guettier yazıp resimlemiş.
½ODFMŔLMF SFTŔNMFSŔOEFO CBITFEFMŔN
Oldukça yalın bırakarak, ayrıntıya girmeden, detaylı planlar çalışmadan öylesine tatlı, ifade gücü yüksek resimler
ortaya çıkarmış ki Guettier, okurlar ve
“bakarlar” sayfalardaki kocaman
yüzlerle, şekillerle, renklerle çok
eğlenecek kuşkusuz. On çocuğun onu
da birbirinden sevimli. Babalarının
etrafını sarmışlar; biri omzunda,
biri kucağında, biri ayakucunda.
Babamız ise sürekli koşturma
hâlinde. On çocuk olunca işi bitmiyor tabii. Sabahları on kişilik
kahvaltı hazırlar, onunun da üstünü giydirir, onları okula götürür,
sonra işe gider, iş dönüşü çocukları
alır, onlara banyo yaptırır, on kişilik
akşam yemeği hazırlar, hepsinin dişini fırçalar, bir masal anlatır ve
on öpücük kondurur. Bıkmadan
usanmadan, her gün! Çocuklar uyuyunca da gizlice yaptığı gemisiyle uğraşır. Gel zaman git zaman gemi biter,
Senin Gibi
Jan Fearnley
Çeviren: Derin Erkan
1001 Çiçek Kitaplar, 32 sayfa

ON ÇOCUKLU HAYAT
Böylesi huzur dolu bir anne-çocuk
kitabının ardından, gelelim ilginç bir
baba kahramana. Senin Gibi’den oldukça farklı bir kitap On Çocuklu Bir
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baba en az on ay yalnız kalmayı düşünerek çocukları büyükannelerine bırakır. İlk günler her şey harikadır. Uyur
da uyur baba. Ama zamanla öyle özlemeye başlamış olmalı ki çocuklarını,
koşup alır büyükannelerinden, birlikte
uzun mu uzun bir yolculuğa çıkarlar.
Yazar-çizer Bénédicte Guettier belli ki çocukların dilinden, ihtiyaçlarından iyi anlıyor. Komik hikâyenin yanı
sıra metindeki tekrarlarla, resimlerdeki belirgin ifadelerle, çocukları her
sayfada sayıp bulmakla da eğlenebiliriz
pekâlâ.

aralarında dişi de çürüğü de olan tek
aile ferdi, şeker düşkünü küçük timsahçık. Derken, dişçi ona bir diş fırçası ve macunu verip öyle bir nasihatte
bulunuyor ki kitabın sonunda seriye
adının hakkını veren koca bir kahkaha
bekliyor okurları.

ŞEKER DÜŞKÜNÜ KÜÇÜK TİMSAH
Yine aynı seriden, yine Bénédicte
Guettier’nin yazıp resimlediği Dişi
Ağrıyan Tavuk da bizi kikirdetecek
türden bir kitap. Daha adını okur okumaz bu hikâyede bir acayiplik olduğunu seziyoruz. Dişi ağrıyan tavuk mu?
Hadi canım! Merakla sayfaları çeviriyoruz. Yine kocaman, kalın çizgilerle
hatları belirginleşmiş, yalın, rengârenk
çizimler karşılıyor bizi. Kahramanımız
bir köy tavuğu. Tatlı mı tatlı beş civcivi
var. Ah pardon, civciv dedik ama aslında beşinci çocuğu, yanlışlıkla üzerine kuluçkaya yattığı küçük bir timsah!
Onu civcivlerinden ayırmıyor anne
tavuk; birbirlerini çok seviyorlar. Bu
mutlu ailenin tek derdi var, o da anne
tavuğun dişlerinin ağrıması. Çaresiz,
çoluk çocuk hep beraber düşüyorlar
yola. Otobüse atlayıp gidiyorlar doğruca bir dişçiye. Dişçi hepsini muayene edince beklediğimiz teşhisi koyuyor: Anne tavuğun hiçbir şeyi yok.
Nasıl olsun ki zaten? Diş yok, çürük de
yok! Meğer zavallı anne, yorgunluktan dişleri olmadığını bile unutmuş.
Civcivler de muayeneden geçiyor ama

Küçük timsahçık tavuk ailesiyle
mutlu mutlu yaşayadursun, biz geçelim başka bir timsahın hikâyesine. Bu
seferki kitabımız Hollanda’dan. Eserleri yirmi bir dile çevrilen ikili Ingrid ve
Dieter Schubert’in Yatağımın Altında
Bir Timsah adlı resimli öyküsü, bir kız
çocuğu ile timsah Timba’nın arkadaşlıklarını, yaramazlıklarını anlatıyor.
Timba da bildik timsahlardan değil.
Nereden gelmişse gelmiş, turuncu saçlı, al yanaklı Loti’nin yatağının altına
saklanıvermiş. “Ay ne korkunç!” demeyelim, zira Loti ondan hiç korkmuyor.
Asıl korkan Timba oluyor! Loti’yi görür görmez fırlayıp tırmanıyor dolabın tepesine ama Loti onu oyuna davet edince dayanamayıp hemen iniyor
yere. Bütün gece birlikte eğleniyorlar.
Topla çemberle oyunlar, krep pişirmece ve yumurta kutularından timsah
yapmaca oynuyorlar. Evet, kutulardan
tam da Timba gibi bir timsah yapıyorlar. Ardından, gece ilerledikçe bastıran
uykuya direnemeyen Loti yatağına giriyor ve Timba’dan ona masal anlatmasını istiyor. Timba başlıyor anlatmaya,

On Çocuklu Bir Baba
Bénédicte Guettier
Çeviren: Gözde Zeynep Çaylı
Almidilli Yayınları, 48 sayfa

Dişi Ağrıyan Tavuk
Bénédicte Guettier
Çeviren: Gözde Zeynep Çaylı
Almidilli Yayınları, 48 sayfa
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arkadaşlarına yaptığı eşek şakalarını.
Daha doğrusu, o koca cüssesiyle şaka
yapmaya kalkıp da bütün hayvanları
nasıl kaçırdığını. Loti uyuyana kadar
anlatıyor, anlatıyor; sonra da usulca,
geldiği masal diyarına geri dönüyor.
KİTAPLARLA GÜLMEK
Bu tatlı öykünün on dört ülkede
yayımlanmasına şaşmamalı. Karanlıktan korkan çocuklar Yatağımın
Altında Bir Timsah’ı okuduktan sonra yatakların altındaki canavarlarla,
timsahlarla, kaplanlarla tıpkı Loti gibi
eğlenceli oyunlar oynamışlardır belki. Ya da yumurta kutularından kendi
Timba’larını yapıp yataklarının altına
koymuşlardır, kim bilir.
Fareler, çocuklar, tavuklar, timsahlar eşliğinde resimli çocuk kitaplarının büyüsü sarıp sarmalarken bizi,
içimize yayılan, dünyanın iyiliklerle,
sevgiyle dolu bir yer olduğu hissi baki
kalsa keşke. Kitaplarla gülmek, mutlu
olmak, huzur bulmak ne güzel şey! İyi
okumalar.
Yatağımın Altında Bir Timsah!
Ingrid ve Dieter Schubert
±FWŔSFO(àM½[MFO
Final Kültür Sanat Yayınları, 32 sayfa
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Yaşam, yaşamak
için iyidir

Bilge EMİR

Ünlü yazar Michael Morpurgo, Issız Adanın Kralı’nda hayatı altüst olan bir ailenin yeni yaşam
tecrübesini anlatıyor. Yelkenliyle denize açılan ailenin oğlu Michael geçirdiği kaza sonucu kendini ıssız
bir adada bulur ama ada sandığı kadar ıssız mıdır acaba?
Aile için çaresiz ve karanlık bir dönem başlar. Ancak
Michael’ın babasının aldığı bir
kararla hayatın bütün
seyri değişir. Baba,
çaresizlikten doğan
boşluğu hayalleriyle
doldurmaya karar
verir. Hepimiz gibi bir hayat sürerken
alıştığı düzenin elinden alınması, belki
de yıllardır içinde tuttuğu, çalışmakÇocuk ve gençlik edebiyatı tan kendine kalan zamanlarında bir
alanında pek çok ödülün sahibi lüks olarak yaşayabildiği hayallerini
Michael Morpurgo dünyaca takdir gerçekleştirmek için bir fırsata dönügörmüş bir yazar. Issız Adanın Kralı şür. Baba, bu fırsatı değerlendirir ve
kitabı da 2000 yılında Red House Ço- bütün aile için yeni bir dönem başlar.
DVL &EFCŔZBU ½EàMà WF  ZMOEB Michael ve annesi, onun hevesine ve
'SBOTBEB 1SŔY4PSDŔÒSFT½EàMàOFMBZL cesaretine ortak olurlar. Hayatlarını,
ailecek yapmaktan en çok keyif algörülmüş.
Morpurgo’yu daha önce Türkçeye dıkları şeyin etrafında kurmaya karar
çevrilen Savaş Atı, Kayıp Zamanlar, verirler; böylece Peggy Sue ailenin bir
Kelebek Aslanı, Tek Boynuzlulara İna- parçası olur. Peggy Sue, dünyayı deniz
nıyorum ve Satranç Şampiyonu kitap- yoluyla gezmeye karar veren ailenin
larından tanıyoruz. 2011 yılında Savaş yeni evi olacaktır.
Fakat her şeyden vazgeçmek, haAtı, Steven Spielberg yönetmenliğinde filme uyarlanmış ve ülkemizde de yallerin gerçekleşmesi için tek başına yeterli değildir. Bir yıl süreceğini
gösterime girmişti.
Issız Adanın Kralı’nın yazarla planladıkları gezi için ailecek 6 aylık
aynı adı taşıyan kahramanı Michael, bir denizcilik eğitiminden geçerler.
İngiltere’de ailesi ve köpeğiyle yaşayan Kaptanlık görevi anneye verilir, zaten
11 yaşında bir çocuktur. Mahallesin- ailenin kaptanı öteden beri odur.
Yolculuk başladıktan sonra Micdeki diğer çocuklardan farklı değildir
hayatı. Okula gider, boş zamanların- hael, anne ve babaların aslında birer
da arkadaşlarıyla futbol oynar. Ekstra anne ve babadan çok daha fazlası olharçlık kazanmak için kapı kapı dola- duğunu görür. Denizin getirdiği tehlişıp gazete satar. Anne ve babası mahal- kelere göğüs germenin tek yolu birbirledeki tuğla fabrikasında çalışmakta- lerine güvenmektir. Peki, Issız Adanın
dır. Ailenin en sevdiği aktivite, şehrin Kralı Kensuke, Michael’ın hayatına
nasıl girer?
baraj gölünde yelkenliyle açılmaktır.
Yolculuk sırasında Michael bir
anlık dalgınlık sonucu, kendini köDENİZLERE AÇILMAK
Hayat yıllardır aynı tekdüzeliğiyle peğiyle birlikte denizin buz gibi suyu
akıp giderken eve gelen bir mektup- içinde bulur. Böylece kitap, Robinson
la ailenin hayatı bir günde değişir. Crusoevari bir maceraya dönüşür.
Kensuke, yıllar önce Michael’la
Michael’ın anne babasının çalıştığı
fabrika kapanmıştır. O hafta göle git- aynı kaderi paylaşarak aynı adaya düşmüş yaşlı bir Japon’dur. Adada geçirdiği
tikleri son hafta olur.
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yıllar onu dış dünyadan tamamen
soyutlamışsa da Kensuke hayata son
derece bağlıdır. “Yaşam, yaşamak için
iyidir,” der. Adada var olma biçimi,
her gün hayatta kalmak için verilen
bir mücadeleden çok daha fazlasıdır.
Bu mücadele biçimi hayatın düzenine, olağanına dönüşmüştür. Adada
Kensuke’nin kuralları geçer ama bu
kuralları yoğuran ve şekillendiren
doğanın, sakinleri için biçtiği hayatta
kalma koşullarıdır. Başta bu kuralları
kabul edemeyen Michael, Kensuke’yi
hem muhafızı hem de kurtarıcısı gibi
görür. Aslında Kensuke’yle kurduğu
ilişki, doğayla kurduğu ilişkiyi de sembolize ediyor diyebiliriz. Michael’ın
adaya adapte olma süreci, Kensuke’yle
kurduğu arkadaşlıkla şekillenir. Kensuke’yi daha iyi tanıdıkça adayı ve doğayı da daha iyi tanır. Anlaşmak için
dile dahi ihtiyaçları yoktur, çünkü
doğa hepimizle aynı dili konuşur.
Michael’ın babasının ve Kensuke’
nin seçimlerinin ve kurdukları hayatların bize anlattığı ortak dert, bir şeyleri kaybetmenin belki o kadar da kötü
olmadığı, hatta yeni başlangıçlar için
bir fırsat olduğudur. Ne de olsa yaşam,
yaşamak için iyidir.
Issız Adanın Kralı
Michael Morpurgo
Çeviren: Arif Cem Ünver
Tudem Yayınları, 152 sayfa

ɗZJ,JUBQt±PDVL,JUBQMʓt4BZt&ZMàM
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Duvarlar yüksek,
yıldızlar uzak...

Ezgi BERK

Çocuk edebiyatının usta kalemi Sevim Ak bu kez kent yaşamının iki farklı meselesine el atıyor.
Duvarlar Resim Olsa’da, eski mahallesinden koparılan bir çocuğun yeni taşındığı sitedeki uyum
sürecini, Yıldızlar Nereye’de ise yükselen binaların kent iklimine etkisini okuyoruz.
Taşınmak her zaman biraz muğlaklık içerir. Sanki her zaman basmaya
alışık olduğun, her santimini bildiğin
ve sıradanlaştığı için unuttuğun zeminin biraz kıpırdayıp çatırdaması, önemini hatırlatması gibidir.
Çocukların hemen hemen hiç
söz sahibi olamadığı, “başına gelen”
ve “uyulması mecbur” bir yeni hayat
vardır taşındıktan sonra. Sadece eski
ev değildir geride bırakılan; eski arkadaşlar, mahalleli ve alışılagelmiş her
şey ulaşamayacağı bir yerdedir artık.
Çok iç karartıcı gelmiş olabilir size
böyle tarif edince ama çocukluğunuzu
hatırlayın bir!
KENTSEL DÖNÜŞÜM
Sevim Ak, Duvarlar Resim Olsa’da
yeni evine, odasına uyum sağlamaya
çalışan Fulya’nın ruh hâlini anlatarak
başlıyor öyküsüne. Eski mahallesi,
yalnızca kendisi için eski değil, bulunduğu coğrafyanın da kadim semtlerinden. Ama “Şimdiki ev şehrin gecekondularının yerine kurulan yeni bir mahallede. Sitenin blokları, spor
p salonları,
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oyun alanları eski bir koruluğun girişine oturtulmuş. Daireler kocaman,
aydınlık, bakımlı.”
Size de çok tanıdık geldi, değil mi?
Kentsel dönüşüm adı altında, yerinden edilen insanların nerede ne yaptığını düşünmeden, yok edilen izlerinin
üzerine kocaman rezidanslar inşa ediliyor artık. Doğanın dengesinden dem
vuran sesler duyulmuyor ya da kazara
biraz duyulur gibi olsa da hemen susturuluyor. Fulya, işte böyle bir ortamda, kocaman odasına rağmen eski yaşantısını özlerken, bir yandan da yeni
hayatına uyum sağlamaya çalışıyor.
Nasıl mı? Tabii ki arkadaş edinerek!
Arkadaşlar, taşınma hüznünü biraz olsun dağıtır. Fulya da uyum sağlayacak, her katta altı dairenin olduğu
bu on bir katlı yeni apartmanına diye
düşünürken ben, bambaşka bir konu
öykünün ortasına güm diye düşüyor.
El ele tutuşmuş rengârenk kurbağalı
beresiyle, karşı komşunun kızı Gülce lösemi hastası. Ara sıra hastaneye
yatması gerekiyor, eve döndüğünde de enfeksiyon
kapmaması
y
p
ççok

önemli. Ama bunların hiçbiri Gülce
ve Fulya’nın arkadaşlık etmesine engel
değil!
Günler günleri kovalarken Gülce
ve Fulya balkondan balkona iletişim
kurup bir dünya dolusu hayalin içinde yüzüyorlar. Yüz yüze geldiklerinde
takıştıkları da oluyor, okul zamanı barıştıkları da. Okul zamanı demişken,
Gülce’nin okula devam etmesi de zor
tabii. Ama Fulya arkadaşlarıyla birlikte güzel hayaller kurup öyle mektuplar
yazıyor ki Gülce’ye, okulun duvarları
resimlerle doluyor.
BULUT ADAM
Duvarlar Resim Olsa’da kentsel
dönüşümün doğa üzerindeki etkisine
görece az değinen Sevim Ak, Yıldızlar
Nereye adlı kitabını âdeta bunun üzerine yazmış. Meteoroloji haberlerini
yıllarca izleyip pek de doğru tahminlerde bulunamadıklarını gördükten
sonra artık takip etmiyorum. Ara sıra
aklıma geliyordu tabii, bu kadar beton
yığınının iklimi değiştirmiş olabileceği
ğ ama sandığımdan
ğ
ççok daha fazla

etkisi varmış. Hattaa hava tahmini
yapanları işinden bile edecek
kadar! Radyonun hava tahmin
programında çalışan
an Bulut Adam
bir gün işten çıkarıldığını
ıldığını
öğreniyor. Hem de tam
günümüzde sıkça olduğu gibi mektupla, yazılı
olarak bildiriliyor işten
çıkarıldığı. Gerekçeyse,
eyse,
yaptığı tahminlerin
n eskisi
gibi isabetli olmaması.
ması. Ama
Bulut Adam’ın diyecekleri
ecekleri
var bu hususta: “Yağmur
ağmur
bulutları yükünü dağların
ağların
gerisinde bırakmasıı gerekirken geçen yıl kesilen
esilen
ağaçlar yüzünden kenti
su basmasına ne buyrulur?
uyrulur?
(…) Rüzgârlar şehre
re bir bir
dikilen gökdelenleree çarpıyor
önce. Yönünü, hızını,
nı, nem oranını
net olarak ölç ölçebilirsen.”
ilirsen.”
Bulut Adam çok içerliyor işinden
olduğuna; o kadarr ki doğaya küsüyor.
Bir pasajın alt katında
tında dükkân kiralayıp
ezelden beri hobisi
si olan doğal taşların satışını yapıyor.
Dükkânın adı da “Takıntı”.
Takıntı”.
Fakat ister kader d
deyin
doğa
i iister tesadüf,
düf d
ğ olayları
l l peşini bırakmıyor Bulut Adam’ın. Adı kâhine bile çıkıyor! En
sonunda Bulut Adam doğayla barışabilecek mi dersiniz?
Bizden size ipucu: Doğayla kim küs kalabilir ki?
Sevim Ak’ın masalsı ve insanın iç dünyasına kulak
veren bu iki kitabından Duvarlar Resim Olsa’yı Anıl Tortop resimlemiş. Kıvırcık, kızıl saçlı, cin bakışlı Fulya’yı ve
hayat dolu Gülce’yi pek güzel tasvir etmiş Tortop. Yıldızlar Nereye adlı kitabın çizeri ise Hande D. Akçam. Koca
gözlü, koca burunlu kadın ve erkekler tam da öykünün
ruhuna göre.
Yeni eve taşınanlar ve kent yaşamından bunalanlar
çocuklarına bir göstersinler bu iki kitabı. Bakalım hissettiklerini bulabilecekler mi satırlarda?
Duvarlar Resim Olsa
Sevim Ak
Resimleyen: Anıl Tortop
Doğan Egmont Yayıncılık
98 sayfa

Yıldızlar Nereye?
Sevim Ak
Resimleyen: Hande D. Akçam
Doğan Egmont Yayıncılık
82 sayfa

Bir zıpır, bir pısırık
ve bir zorba

Didem ÜNAL BİÇİCİOĞLU

Kitaba dair hiçbir fikri olmayan, Pire ve Diken’i rafta gören biri sadece kapağa bakarak bile şunu
söyleyebilir: Dünyaya tersten bakan bir kız var orada! Üstelik tüm kitap boyunca kulağımıza şöyle
fısıldıyor: “Cesaret, biraz cesaret!”
O bir hiperaktif, o bir adrenalin
bağımlısı, o iflah olmaz bir şakacı, cesur, dünyaya tersten bakan bir zıpır…
Bir dakika, tüm bunlar bir çocuğu mu
tarif ediyor gerçekten? Evet, Diken o!
O neredeyse kahkaha orada. Bir özgüven abidesi! Üstelik beş yaşında olduğu hâlde ancak üç yaşında gösteren
boyu posu, diken gibi dimdik, kıpkırmızı saçları ve ayrıksı kıyafetleriyle...
Bu tuhaf görünüşüyle bile kendi fırtınasını yaratarak etrafı kasıp kavuran
kız çocuğu çevresindekilere de esin ve
cesaret veriyor. Kime mi? En başta en
yakın arkadaşı Piero’ya.
ZORBANIN PİRE’YE ETTİĞİ
Piero’nun, yani arkadaşlarının ona
taktığı ve kendisinin nefret ettiği lakabıyla Pire’nin hayatı, sınıfa yeni gelen
Diken’le aynı sırada oturmasıyla değişir. Pire, Diken’in tam aksi, pısırık,
çekinik, şiddete ve zorbalığa karşı
kendini savunamayan, sürekli alay konusu olan ufak tefek bir çocuk. Tabii
ki Diken’in ödünsüz, cesur tavrı; olaylara akla gelmeyecek yönlerden yaklaşması ve sorunlara çözüm üretmesi
Pire’de birtakım ışıklar yakacak. Zorbalığa karşı kabuğu ince pek çok kişide
olduğu gibi…
Kitabın zorba karakteri Arjan ise
eziyet etmeyi seviyor, bundan aldığı
güçle çocuk dünyasında kendi krallığını kurmuş. Pire’nin nefret ettiği lakabı da o takmış. Sözle aşağılamadan
kaba güç kullanmaya kadar yapmadığı
şey yok. Pire’yi iyice sindirmiş!
Diken’in Pire’ye ilk tavsiyesi, onu
kızdırmaya çalışanlara gülmesi! Bir
düşünelim: Sana gülenlere gül, hatta
sana gülenlerle birlikte gül, sanki sen
komik bir espri yapmışsın da herkes
buna gülüyormuş gibi farz et. Bu aslında karşındakinin en önemli kozunu
elinden almak olmaz mı? Beklenmeyeni yapmak üzerine kurulu bir hayat
stratejisi geliyor peşinden.
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Diken’in sadece kendisi değil, ailesi de farklı. Babası cüce ama masallardan fırlamış gibi. Belli ki kendini
koruma yöntemi olarak yıllar içinde
ortaya çıkmış özel yetenekleri ve özel
bir espri anlayışı var. Kılık değiştirerek kendini fark edilmez kılabiliyor
örneğin. Bu konuda öyle muhteşem
bir öğreti var ki kitapta, sadece ilgili
bölümün başlığı yeter üzerinde uzun
uzun düşünmeye: Gözlerinle Değil Fikirlerinle Bakıyorsun. Baba, insanların
önyargılarının gözlerini kör edebileceğine dair kanıtlar gösteriyor. Fikirleriyle bakanların boşlukları, sahip
oldukları önyargılar ile doldurduğunu
anlatıyor. Gayet uyarıcı da bir cümle
geçiyor tam burada: “İnsanlar dinlemiyorlar zaten. Sabit fikirliler.” Bu bölüm,
aynı zamanda fiziksel farklılıklara dair
değişik bir içgörü, hatta farkındalık da
getiren bir alt metine sahip. Yer yer
kahkaha attıracak denli absürt komiklikler ve derin felsefi cümleler hep bu
muhteşem babadan geliyor. Bu arada,
evlerinin tavana kadar kitap olduğunu
belirtmeden geçmemek gerek.
EDEN BULUR!
Diken’in dünyaya bakışını oluşturmasında babasının yaklaşımlarının ne
kadar etkili olduğunu anladıktan sonra, kitabın berbat karakteri Arjan’ın da
annesini görüyoruz ve o zorbanın da
bir çocuk olduğunu hatırlayıp üzülüyoruz neredeyse. Buradaki anne figürü gerçekten saf kötülüğü temsil ediyor. Annesinden yana ilgisiz kalmış
ve onun kötülüklerine tanık olmuş bir
çocuk Arjan. Aslında gördüğü şiddeti
başkalarına yönlendiriyor!
Artık süper ikili olmaya doğru ilerleyen kahramanlarımız Arjan’ın sırrını
öğreniyor ve karşılığında bir de tehdit
ediliyorlar. Kitabın sürprizini kaçırıp
sonrasında olanları anlatmayalım ama
bu bağlamda yazının başlığı “Eden
Bulur” olabilir diyerek ipucu verelim.

Diken, bütün söyledikleri ve yaptıklarıyla aslında özgüvene giden en kısa
yolun önyargıları kırmak olduğunu,
bunu “en beklenmedik” davranışı sergilemekle başardığını, arkadaşlığın ve
dayanışmanın da bunu aşılama, hatta
bulaştırma yolunda ne kadar önemli
olduğunu anlatıyor farkında olmadan.
Üstelik yan rollerde, ana roller kadar
güçlü olan anne ve babalar sayesinde,
bir çocuğun ailesiyle olan ilişkisinin ne
denli önemli olduğunu görebiliyoruz.
Bu arada, çizimler o kadar eğlenceli ki dört buçuk yaşındaki kızım kitabı ona okumam için zorladı beni, çok
merak etmiş! Nasıl olduysa, Diken’in
tipini de kendisine benzetmiş! Evet,
dünyaya tersten bakan kırmızı saçlı
bir çocuğun annesiyim ben de... Acayip kıyafetleri de tam onun giymek
istediği türden! Linde Faas’ın muzip
çizimleri sizi de eğlendirecek!
Söylemeden geçmemeli, bu kitap
Pire ve Diken’le tanışma kitabımız!
Macera burada bitmiyor, bu daha başlangıç! Sırada onların Geveze Sinekler
macerası var. Bundan böyle Diken
hep fısıldayacak bize, “Cesaret, biraz
cesaret!” diye...
Pire ve Diken
Pieter Kooljwick
Resimleyen: Linde Faas
Çeviren: Ufuk Güngör
Büyülü Fener Yayınları, 128 sayfa.
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Tersinden yaşamak!

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Günlük hayatta “normal” olarak bildiğiniz ne varsa unutun. Çünkü Tepetaklak ailesinin evine
konuk olacağız. Felaket Henry’nin yazarı Francesca Simon’ın yarattığı Tepetaklak Ailesi, bütün
alışkanlıklarınıza dair anlayışınızı tepetaklak edecek!

Felaket Henry’yi hatırlar mısınız?
Hani dünyanın en entrikacı, yaramaz,
hin çocuğu. Küçük kardeşi Peter’a etmediğini bırakmayan, anne babasını
kandırmak için türlü türlü dolap çeviren hınzır velet! Hatırladıysanız sevinebilirsiniz çünkü Felaket Henry’nin
yazarı Francesca Simon’ın yeni kitabı
İletişim Yayınları’ndan çıktı.
Bu sefer, Tepetaklak Ailesi adlı kitabıyla bizi eğlendiriyor Francesca Simon. Aileyle, günlük hayatla ilgili bildiğiniz her şeyi unutun ve Tepetaklak
Ailesi’nin tepetaklak hayatının içine
dalmaya hazır olun.
BİRAZ REÇEL FIRLATIR MISIN?
Tepetaklaklarda hayat gece yarısı
başlıyor. Üzerlerinde günlük giysileriyle uyanıp güne başlarken pijamalarını giyiyorlar. Sonra da üst kata çıkıp
yatağın üstünde akşam yemeği yiyorlar. Yemek yemek onlar için, yemeği
havaya fırlatmak, atıp tutmaktan oluşan eğlenceli bir ritüel. Yemekler tabii
ki elle yeniyor, çünkü çatal saç taramaya yarar ne de olsa! Yemek yerken
biri sizden herhangi bir şey –mesela
reçeli uzatmanızı– isterse yapmanız
gereken, o yiyecekten elinizle bir parça
alıp fırlatmak. Tepetaklakların akşam
yemeği menüsü ise günümüzde çoğu

insanın yanlışlıkla “kahvaltı” diye adlandırdığı öğünden oluşuyor. Akşam
yemeğinin ardından okula gitme vakti geliyor. Çocuklar anne babalarını
okula bırakıp çıkışa kadar bekliyorlar.
Okul çıkışı her birlikte parka gidiyor,
anne babaları salıncakta sallanıp kaydıraktan kayarken onlara göz kulak
oluyorlar. Sonra ailecek eve dönüyor,
ayaklarıyla piyano çalıp şarkı söylüyorlar. Sanatsal faaliyetler de bitince
ters çevirdikleri koltuğa ailecek sırtlarını dayayıp televizyon izliyorlar
(tahmin edebileceğiniz gibi televizyonun fişini prize takmıyorlar). Günün
son öğünü olan kahvaltı da güzelce
fırlatılıp yendikten sonra sıra banyoya geliyor. Oda suyla dolduruluyor,
kuru küvetin içinde güzel güzel yatılıp gazete okunuyor. Böylece küvet
yüzmüş oluyor.

uykusu olan Bayan Tepetaklak, insanlara yardım etmeyi sevdiği için bu ricayı geri çeviremez. Hemen üstlerini
değiştirip komşu eve geçerler.
Ama yan eve geçen Tepetaklaklar gözlerine inanamazlar. Çünkü bu evde
her şey baştan aşağı
yanlıştır! Bütün
odanın düzeni
farklıdır. Bayan Plum’a
yardımcı olmak
için odayı olması
gereken hâle getirirler. Odayla
uğraşmaları bitince
sıra küçük Lucy’ye gelir. Ne kadar da
yaramaz bir kızdır o öyle! Duvarlar
yerine kâğıda resim yapar, üstünün
boyanacağını bile bile önlük takmaya
çalışır. Ama Tepetaklaklar bunun da
üstesinden gelmeyi becerirler. Hatta
evi soymaya gelen hırsızı bile kendi
yöntemleriyle kovmayı başarırlar.
Farklı hayat tarzlarını ve “normal”
kavramını çok komik bir üslupla anlatan Francesca Simon, yine güldürürken
düşündürmeyi başarmış.
Tepetaklak Ailesi
Francesca Simon
Resimleyen: Emily Bolam
Çeviren: Bahar Siber
İletişim Yayınları, 56 sayfa

HERKES GİDER MERSİN’E...
Tepetaklakların her günü böyle geçiyor işte. Akşam yemeği, okul, televizyon, banyo derken hayat akıp gidiyor.
Sizce onların bu rutinini ne bozabilir
peki? Bir akşamüstü, bütün aile uyurken kapı çalar. O saçma saatte gelen,
Tepetaklak ailesinin komşusu Bayan
Plum’dır. Dışarıda bir işi olduğu için
Tepetalaklardan küçük kızı Lucy’ye
göz kulak olmalarını ister. Aslında çok
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Armut dibine düşerken

Toprak IŞIK

Sanatçı/yazar bir aileden gelen Yiğit Bener, çocuklar için kaleme aldığı yeni kitabı Matbaacılık
Oyuncağı’nı çocukluk anılarından yola çıkarak yazmış. Bener, yazar bir ailedeki büyüme serüvenini
anlatırken yazarlığın beraberinde getirdiği bedeli ve yaşattığı keyfi bir arada aktarıyor.
Yiğit Bener’in yazın sıcak günlerinde raflardaki yerini alan Matbaacılık Oyuncağı sıcacık bir kitap. Yazar,
okur karşısındaymış da onunla sohbet
ediyormuş gibi samimi ve içten bir üslup kullanmış. İlk cümleden girip son
cümleye kadar satırdan satıra atlamak,
tatlı dilli bir arkadaşa ya da ağabeye
kulak vermekten daha zor değil.
Anlatının belkemiğini Bener’in
çocukluğunda yaşadıkları oluşturuyor. Yazarın kişisel tarihine ait bir
albüme benziyor Matbaacılık Oyuncağı... Fotoğraflar, bakanın gözünde
yazarlığa dair bir çerçeve oluşturacak
biçimde seçilmiş. Yazarlık açısından
Bener’in kişisel tarihi, herhangi bir kişinin tarihi değil. Aile başına tek okur
düşmeyen, belki de sülale başına düşen okur sayısı bile bir elin parmaklarını geçmeyen bir ülkede hemen yanı
başında iki yazarla büyümüş biri o.
Babası edebiyatımızın değerli isimlerinden Erhan Bener, amcası ise yine
kardeşi kadar değerli bir başka önemli
edebiyatçı, Vüsat O. Bener… Hatta bir
de dayı var. Yiğit Bener, Bener ailesi
adına edebiyatçılık bayrağının bugünkü taşıyıcısı… Onunki bu yönüyle
armudun dibine düşme hikâyesi...
YAZAR OLMANIN BEDELİ
O yöne bakıp da kendisine imrenmemek zor. Oysa naif bir kırgınlığın
izleri de var sanki Yiğit Bener’in sesinde. Samimiyetinden cüret alarak
denebilir ki çocukluğunda babasıyla,
onu doyuracak kadar birlikte zaman
geçirememiş olmanın sitemi de sızmış gibi satırlara… Ama bu özel paylaşımda duygu sömürüsünün zerresi
yok. Yazarlık hakkında fikir vermek
açısından mükemmel bir işleve sahip
olduğu için kitapta yer bulmuş kendine. Zaten, yaramazlık hakkını sonuna
kadar kullanmış bir çocuğun neşesiyle
anlatılmış.
Matbaacılık Oyuncağı, “Söyleme
göster!” ilkesinin çok güzel bir örneği... “İşte yazarlık böyledir,” başlığı
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gerçekleri ile çelişir. Buna rağmen Yiğit Bener’in anlattığı yazarlık, sevilesi
bir uğraş olarak vücut buluyor okurun
zihninde. Sır, Bener’in iyimserliğinde
gizli olmasa gerek. Çok az sayıda yazarın payına düşen şöhretten hiç bahsetmemiş Bener. Paradan puldan da
konuşmamış. Daha temele inerek, yazının içinde barındırdığı oyunsal yöne
vurgu yapmış. Böylece oyundan keyif
alacağına inananları yazıya davet etmiş.

altında soyut bir tarif yapmıyor. “Ben
oradaydım, her şeyi gördüm ve yaşadım,” diyerek anlatıyor. Sayfalar akıp
giderken okur, bir yazarın neler yaşadığını, hatta ailesine neler yaşattığını
neredeyse farkında olmadan öğreniyor.
YAZIYA DAVET
Odana kapanmış klavyeni tıkırdatıyorsun ya da kâğıt üzerinde kalemini
koşturuyorsun. Belki de yüzlerini hiç
görmeyeceğin, kokularını hiç duymayacağın binlerce miniğe masal anlatıyorsun. Senin canından bir parça olan
çocuğun ise senden yeterince masal
EŔOMFZFNŔZPS ½ZMFZTF LFOEŔ FWŔOde kendi başını bağlamayıp el evinde
gelin başı bağlamaya gitme suçuyla
yargılanman hiç şaşırtıcı olmaz.
Bakalım, bu konuda en yetkili makamda oturan çocuk ne diyor: “İyi ki
yazar babam, amcam, dayılarım varmış, iyi ki yazmışlar o kitapları.” Yaşananların üzerinden yıllar geçtikten
sonra da olsa Yiğit Bener böyle söyleyerek babanın beraatını ilan etmekle
kalmayıp, cürmünü takdir de ediyor.
Sadece Erhan Bener’in değil, tüm yazarların ve yazar adaylarının yüreğini
hafifletecek bir hüküm bu.
Türkiye’de yazarların çok rahat bir
yaşam sürdüklerini iddia etmek ülke

OKURU OLMAYAN YAZAR
Çok ya da az okunma meselesine de giriyor Bener. Kitabın sonunda
kendine şunu soruyor hatta: “Günün
birinde yazdıklarını beğenen kimse
kalmazsa ne yaparsın?” Alçak gönüllü
bir giriş yapıyor önce. “Bilmiyorum,”
diyor. Ve sonra belki de kendi yazdıklarını kendisinin basacağını, sadece
yakınlarına okutacağını söyleyerek
alabildiğine yiğitçe bir duruş sergiliyor. Büyük olasılıkla yazar adayına
şunu demek istiyor: Okura hiç ulaşamama olasılığının bulunduğunu da
bilerek çık bu yola!
Matbaacılık Oyuncağı, hem genç
hem de yetişkin okurların keyifle okuyabilecekleri bir kitap olmuş. Okurun,
son sayfayı bitirdiğinde damağında
hoş bir tat hissedeceği kesin.
Matbaacılık Oyuncağı
Yiğit Bener
3FTŔNMFZFO½[MFN*TZFM
Can Çocuk Yayınları, 64 sayfa
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Anlayana sivrisinek
saz ama...

Zarife BİLİZ

Susmanın, boyun eğmenin yüceltildiği toplumlarda gürültü çıkarmanın erdeminden bahsedilebilir
belki. Ama aslolan yeri geldiğinde dinlemeyi, yeri geldiğinde de “ses çıkarmayı” öğrenmektir. Gürültüyü
gürültüyle değil “ses”le bastırabiliriz ancak; aklın, vicdanın ve hakikatin sesiyle…

Gürültü çıkarmak ve sessiz olmak.
Gürültü yapmanın yanında bir de “ses
çıkarmak” var. Haksızlığa, adaletsizliğe karşı “ses çıkarmak”. Gürültü
yapmak olumsuzken öteki olumlu bir
anlam taşıyor, diğer dillerde de var mı
bilmem ama önemli bir nüansa işaret
ediyor. Küçük okurlar için minimal
ama cazibeli ve yaratıcı resimler eşliğinde hazırlanmış olan Gürültücü
Güven serisi tam bu noktada olmasa
da, gerektiğinde gürültü yapmanın/ses
çıkarmanın, gerektiğinde sessiz olmanın erdemlerine işlevsel açıdan anlam
kazandıran iki kitap.
KILIÇ MI KİTAP MI
Güven ve İpek anladığımız kadarıyla iki kardeş. İki kitabın kapağında
da elinde tahta kılıcıyla neşeyle bağırırken resmedilen Güven o yaştaki erkek çocukların çoğunun içinde olduğu bir durumdan mustarip. Kendini
“hayt huyt”la, bağırarak ifade ediyor.
Belki içinden öyle geldiğinden, belki
de erkek çocuklar bu yönde cesaretlendirilerek büyütüldüğünden. İpek
ise sağduyunun ve aklın sesi. Ve tabii
ki kız.
Güven’in elinde bir tahta kılıç var,
İpek’in elinde ise hep bir kitap. İpek
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çevresini diğer canlıları gözleyerek,
kitaplardan yararlanarak tanımaya
çalışıyor. Güven’de de merak var elbet,
tüm çocuklarda olduğu gibi. İpek’in
keşif sürecine merakıyla ortak olmaya
çalışıyor ama ne yazık ki diğer canlılardan ziyade durumdan kendi aldığı
keyfe odaklandığından bağırıp çağırarak, ancak sessizlikte kendini gösterecek canlıların ortaya çıkmasına
istemeden de olsa engel oluyor. Hayvancıklar çıkardığı gürültüden dolayı
onun yanında bir türlü ortaya çıkmıyor. Güven’in kendi güdülerini geriye
çekip diğer canlıların varlığına odaklanması lazım ki onları tanıyabileceği
bir varlık alanı açsın.
Hep öyle değil midir, kendinize
odaklanarak sadece kendi keyif ve çıkarınız doğrultusunda davranırsanız
diğer varlıkları asla gerçek anlamda
göremezsiniz. Diğer yandan onlar sizi
çok iyi görür. İyice de tanır. En azından sizden kaçmaları gerektiğini öğrenirler. Doğadaki yabani hayvanlar da
aynen böyle yapıyor işte; iki çocuk ellerinde İpek’in Yabani Hayvanlar adlı
kitabıyla doğayı keşfe çıktıklarında,
Güven’in kendini eğlemeye yönelik
bağırışları sonucunda hiçbiri ortaya
çıkmıyor. Ne zaman ki Güven uyuyor,

asayiş berkemal, işte o zaman hayvanlar sessizce yerlerinden çıkıp hayatlarına devam ediyor, İpek de amacına
ulaşıyor. Yazar, Güven’i kendi aptallığından ötürü yaşadığı hayal kırıklığıyla (yabani hayvanları sadece resimlerinde görmekle yetinmek zorunda
kalıyor) öylece bırakmak istememiş
olmalı ki yatmaya hazırlanırlarken bu
sefer İpek elinde Gececi Hayvanlar adlı
bir kitapla beliriyor. Eh, bir kez daha
denemekten zarar çıkmaz. Güven biraz ders almış olmalı gündüzki hayal
kırıklığından. İpek, gececi hayvanları
görmek istiyorsa çok sessiz olması gerektiğini tekrar hatırlatıyor ve bahçeye
çıkıyorlar. Güven bu sefer güdülerini
kontrol etmeyi başarıyor. Zor da olsa
bağırmamayı beceriyor ve sessiz gececi hayvanlar kendini ona gösteriyor.
BİZE “SES” LAZIM!
Gürültücü Güven Sahilde adlı kitapta ise Güven gene gürültü yapmaya
devam ediyor ama bu sefer hayvanları değil insanları rahatsız ediyor. Ne
var ki herkes ona sadece kızgın kızgın
bakmakla yetiniyor. Sonra nedense
Güven’in canı sıkılıyor. İpek de çok
gürültü yaptığı için sıkıldığını söylüyor. Bu nokta biraz belirsiz kalmış
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kitapta. Kimsenin engellemesiyle karşılaşmadan, dilediği
gibi gürültüyle oynayan Güven’in neden canı sıkılıyor anlamıyoruz. Yalnız da değil üstelik, İpek’le birlikte oynuyorlar. Etrafta oynayan başka çocuklar da var, kitapta onlar da
Güven’in verdiği rahatsızlıktan dolayı ona kötü kötü bakarken resmedilmiş. Çözüm noktası burada mı acaba, diye
düşünüyorum. Diğer çocukları fark etmeyecek denli gene
kendine odaklandığından mı bir noktadan sonra sıkılıyor.
#ŔMNŔZPSVN LŔUBQUBCVOBEBŔSCBʰLBIŔÎCŔSŔ[MFLZPL½UF
yandan kitap zor bir duruma düştüklerinde “İmdat!” diye
bağırmanın, gürültü yapmanın anlam kazandığı bir olayla
kapanıyor. Bağırmak bazen işe yarayabiliyor demek ki... O
bazen’i iyi saptamak, ayırt edebilmek önemli... Gürültücü
Güven serisi bize bu kıymetli mesajı sakin sakin anlatıyor.
Susmanın, boyun eğmenin yüceltildiği toplumlarda gürültü çıkarmanın erdemini ve kendi olma cesaretini öğretmek gerekir belki de çocuklara. Ama daha önemlisi, gürültü yapmakla ses çıkarmanın arasındaki farkı da öğretmek.
Çünkü kuru gürültü diye de bir şey var. Bunu insanlar özellikle kendi içlerindeki vicdanın, aklın sesini bastırmak için
kullanıyor. Kendi seslerini duymamak için gürültü yaparak
koşuyorlar. Böyle koşanların, varsa eğer kendi çıkarları dışında samimi bir amaçları, ona ulaşamayacaklarını söylemekten, o yol boyunca yapayalnız yürüyüp sonunda Güven
gibi sıkılacaklarını tez elden anlamalarını dilemekten başka
yapacak bir şey yok. Gürültü değil “ses” çıkaralım; bu dünyada gürültü çok, yeterince “ses” yok. Gürültüyü gürültüyle
değil “ses”le bastırabiliriz ancak; aklın, vicdanın, adaletin,
insan onurunun hiç susturulamayacak olan sesiyle...
Gürültücü Güven
Angie Morgan
Çeviren: Turgay Bayındır
Redhouse Kidz Yayınları
32 sayfa

Gürültücü Güven Sahilde
Angie Morgan
Çeviren: Turgay Bayındır
Redhouse Kidz Yayınları
32 sayfa

İktidara kahkahalarla
gülmek...

Arzu ÇUR

Yunan yazar Vassilis Papatheodorou’nun gerçek bir toplumsal gülme histerisinden yola çıkarak
yazdığı Çok Komik Bir Salgın, farazi bir ülkedeki diktatoryanın mizahın gücü karşısındaki
zavallılığını anlatıyor. Okurken dudaklarınızda müstehzi bir tebessüm belirecek.
1962 yılında Tanzanya’da tarihin
en ilginç toplu histeri vakası gerçekleşmiş. Bir kız okulunda yapılan şakaya
gülmeye başlayan çocuklar gülmeMFSŔOŔ CŔS UàSMà CBTUSBNBNʰ ½ODF
sınıfa, ardından öğretmene sıçrayan
kahkaha bütün okulu, giderek aileleri ve köyleri etkisi altına almış. Gülmekten çatlayacak hâle gelen insanlar
hastanelere yatırılmış ama ne fayda!
Sonunda herkes çaresiz kalmış ve ancak uyku ilaçları vererek yardımcı olabildikleri “hasta”ları karantinaya alıp
kendi hâllerine bırakmışlar. Yaklaşık
on sekiz ay sonra tıpkı başladığı gibi
kendiliğinden sona ermiş kriz.
Yunanistan’ın önemli çocuk edebiyatı yazarlarından Vassilis Papatheodorou yıllar sonra bu olayı düşünürken demiş ki: “Acaba bu salgın,
şöyle diktatörlükle yönetilen bir ülkede
başlasa neler neler olurdu?”
MİZAHIN GÜCÜ
Yöneticilerin mizaha karşı verdiği
sınavlar iktidarlarının gerçek gücünü
belirler. Eleştirilmeye, dalga geçilmeye
tahammülü olmayanlar, kendilerine
biraz olsun takıldığınızda kızarak, sert
davranarak tepki veren kompleksli
insanlara benzer. Eğer gücünüzden

eminseniz birazcık dalga geçilmeye
kafayı takmaz, siz de güler geçersiniz.
Ama değilseniz...
İşte Çok Komik Bir Salgın’ın sahne
aldığı hayali ülke Surlandia’nın Prensi
Horatios Sur, bu kompleksli, beceriksiz, dolayısıyla eninde sonunda yönettikleri tarafından alaşağı edilmesi kaçınılmaz olan şu bildik diktatörlerden.
Horatios halkın sevdiği, adil, mutlu ve
akıllı ağabeyi Jacob Sur’u türlü entrikalarla tahtından indirip hapse kapatıyor. Çünkü ülkenin ancak kendi yönetiminde saygın ve ciddi bir ülke olabileceğine inanıyor. Böylece dünyada
yapmak istediği iki şeyi gönül rahatlığıyla yapabilecek: Yemek yemek ve
oyun oynamak. Ancak ülke yönetmek
sandığı gibi kolay bir iş değil, tersine
sıkıcı ve yorucu. Horatios zamanla yönetimi kurnaz ve işbilir sekreterine bırakıp sadece oyun oynamak ve yemek
yemekle ilgilenmeye başlıyor. Zaman
içinde gitgide daha kötü yönetilmeye
başlayan halk, artık bu kadar saçmalığa dayanamayıp gülmeye başlayınca
EB PMBOMBS PMVZPS ½OMFOFNFZFO LBIkahalar, sokaklarda dans etmeler, ulu
orta dalga geçmeler. Ne yapsa başa çıkamıyor Horatios ve bakanları. Sonunda en güvendiği kişi olan annesi bile
dayanamayıp bu krize kaptırınca kendini... Eh, devamını da söylemeyelim,
kitaptan okursunuz artık.
İKTİDAR KOLTUĞUNA YAPIŞINCA...
Çocukların severek okuyacağı kitabı aslında annelerle babaların da en
az çocuklar kadar zevkle ve her satırında dudaklarında beliren müstehzi
bir gülümsemeyle okuyacaklarından
eminiz. Ne de olsa, büyük ya da küçük
herkes bilir ki insanı fazla ciddiyet kadar komik duruma düşüren pek az şey
vardır şu dünyada. Bunun üstüne bir
de iktidar koltuğuna yapışıp kalmak
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eklenirse durum iyiden iyiye komikleşir. Gün gelir, paçayı kurtarmak
için duvarlara kendi hakkında ipe
sapa gelmez sloganlar yazmak zorunda
kalır insan. (Evet,
zavallı Horatios
bunu yapmak zorunda kalıyor!) Ya
da giderek daha sinir
bozucu hâle gelen
ve sonunda halkı
kendine kahkahalarla güldüren yasalar
çıkartmak zorunda
kalır. (Evet, Horatios
bunu da yapıyor!)
Yazar, işe yaramayan iktidarlarla
enine boyuna dalga geçiyor Çok Komik Bir Salgın’da ve diyor ki: Sahip olmak hiçbir şeydir; mutlu olmak, temiz
bir vicdan ve kahkahayla ağız dolusu
gülebilmek ise her şey.
Bu kitabı tam da bu cehennem sıcağını ferahlatacak bir serinlikle bize
armağan eden Kelime Yayınları’na
ve eseri güzel bir Türkçeyle dilimize
kazandıran Fulya Koçak’a candan teşekkür etmek gerek. Dileriz bol bol
okunsun, bol bol gülünsün.
Çok Komik Bir Salgın
Vassilis Papatheodorou
Resimleyen: Petros Bouloubasis
Kelime Yayınları, 112 sayfa

Evin kuytu köşelerinde
korku ve eğlence

Kutlukhan KUTLU

Vincent Villeminot’nun rahat anlatımlı ve bol resimli Cesur Çocuklara Korku Hikâyeleri kitabı,
güvenli sığınağımız olan “ev”in her gün arşınladığımız köşelerini bir tutam karanlık, bol bol da
çocuksu hayalgücüyle bezeyerek eğlenceli bir “korku tüneli” hâline getiriyor.

Umberto Eco, “İnsan, öykü anlatan hayvandır…” diyor. Fakat buna bir
de “…bu işin de ustaları çocuklardır!”
cümlesini eklersek çok iyi olacak. Büyürken hayat denen şeyin aslında ne
kadar enteresan ve sihirli olabileceğini
unutuyoruz, yetişkinliğin bir laneti bu.
Çocukluğun dünyası ise her manzaradan son derece ilginç, canlı tablolar çıkarabiliyor. Gelgelelim çocukluk
hayal dünyasının zenginliğinden söz
ederken madalyonun karanlık ve korkutucu tarafından pek de bahsetmiyor,
Peter Pan daha çok peri tozundan, Alis
Harikalar Diyarında çay partisinden,
Oz Büyücüsü ise sarı tuğlalı yoldan ibaretmiş gibi davranıyoruz. Oysa Kaptan
Kanca, Kupa Kraliçesi ve Batı’nın Kötü
Cadısı da en az diğerleri kadar önemli
birer parçası bu öykülerin. Yani çocukluğun kurmacayla örülü âleminde
peri tozunun ışıltısı kadar, envai çeşit ürkütücülüğün pusuda beklediği
karanlık köşeler de var.
Vincent Villeminot’nun yazdığı Cesur Çocuklara Korku Hikâyeleri tam da

bu köşelerde geçiyor. Neyse ki
çocuk zihninin dev aynasında
yoğrulan bu kuytu köşelere
karşılık, gündelik hayatın
alelade kişileri de adeta
mitolojik birer karaktere, birer kurtarıcıya
dönüşebiliyor. Bazen
de, Yatağın Altındaki
Canavar öyküsünde
olduğu üzere, aslında bir kurtarıcıya
gerek olmadığı
ortaya çıkıyor.
½SOFʓŔO ŔML ÚZküde küçük Luiza bir
sabah mutfağa indiğinde, buzdolabının önüne oturmuş bekleyen, kendisini “ham
yapmak”la tehdit eden bir devle
karşılaşıyor... Luiza bütün gün, söz
konusu devi kendisini yemesin diye
çeşit çeşit yemekle doyurmaya çalışırken, sonunda bu ürkütücü “kilit”in
anahtarı, okuldan her zamanki gibi aç
gelen ve yiyecek yemek bulamayınca gözü dönen ağabey oluyor. Alın
size çok acıkmış ağabeyin gazabının
“mitolojikleştirilmiş” hâli!
OLAĞAN ŞÜPHELİLER
Açlık ve yemek yemek gibi masum
ve sıradan şeylerin ürpertici kılıklara bürünmesi bu kitaptaki öykülerde
sıkça karşımıza çıkıyor zaten (Mesela
kitaptaki bir kurtadam öyküsü, ev trafiği içinde güzide bir yere sahip olan
“gece açlığı”na doğru evriliyor). Gündelik faaliyetlerimizden bir başkasını,
yıkanmayı ele alalım: Oben bir akşam
yıkanmak için küvete girdiğinde neyle karşılaşıyor dersiniz? Köpüklerin
altında saklı, kocaman bir ahtapot!
Evet, Villeminot’nun kitabında
“ev” denen şeyin her köşesinde bir başka canavar pusuya yatmış bekleyebiliyor ama bu köşeler sadece mutfak ve
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banyo gibi daha çok “aydınlık” hâliyle
arşınladığımız yerlerle sınırlı değil…
Yatağın altı ve tavanarası gibi “olağan
şüpheliler” de evin tekinsiz köşeleri
arasında farklı farklı canavarlarla yerini alıyor (merak edenler için, tavanarasını dev örümcekler, yatak altını ise
vaziyetini anladıkça hâline üzüleceğiniz mor burunlu bir canavar karargâh
bellemiş). Merdivenin gıcırdayan basamağı bile atlanmamış! Kitabın belki
de en ilginç kısmıysa tamirat için hane
hane gezip bu yaratıkları ev halkına
çaktırmadan temizleyen “tesisatçı”
Rober’in hikâyesi.
CANAVAR İSTİLASI
Cesur Çocuklara Korku Hikâyeleri
az metinli, bol çizimli, kısa, dili gayet
rahat ve akıcı bir kitap. Çocuklara yönelik olduğu düşünülürse hayal edilen
canavarlar birer fikir olarak korkutucu elbette, ancak kitabın muzip ve
eğlenceli genel tonu, bu tonla uyumlu çizimlerle de birleşerek durumu
dengeliyor. Ayrıca tabii ki –tesisatçı
Rober sağ olsun!– tüm öykülerdeki
canavar istilası vaziyetleri güzelce çözülüyor. Tam da adı gibi muzip, renkli
ve yer yer de ürpertici bir korku tüneli
gezintisi.
Cesur Çocuklara Korku Hikâyeleri
Vincent Villeminot
Çeviren: Yalçın Varnalı
Yapı Kredi Yayınları, 64 sayfa
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Kültürel aktarımın
önemi

Aylin OMİNÇ

Mizahi öyküleriyle akıllarda yer eden Pelin Güneş’ten peş peşe üç kitap… Momo’nun Sarayı ve
Konakta Neler Oluyor insan yaşamında kültürel aktarımın önemini vurgularken, Beş Yıldızlı Ev
kentin hızlı dönüşüm sürecinde insanın yaşadığı açmazları ele alıyor.
Pelin Güneş’in “Kültürel Miras Serisi” başlığı altında Elma Çocuk Yayınları’ndan çıkan iki kitabı,
Momo’nun Sarayı ve Konakta Neler
Oluyor, insan yaşamının diğer canlılarla ortaklaşa örgütlenebileceğini,
temel yaşam alanlarımızın ve kültürel
değerlerin aktarım ve paylaşımının var
olanı sürdürerek, anlayarak, hissederek mümkün olabileceğini hatırlatıyor.
Tudem Yayınları’ndan çıkan Beş
Yıldızlı Ev ise kentin hızlı dönüşüm sürecinde ebeveynlerin yaşadığı açmazı;
değişen beslenme alışkanlıklarımızdan, zamanını trafikte heba etmemek
için tüm tatilini evde geçiren ebeveynlere varan geniş bir perspektifle günümüz toplumunun hastalıklı sayılabilecek hâlini eleştirel öykülerle anlatıyor.
Aslında Güneş son üç kitabında da
hızla değişen hayatın getirdiklerini,
sonuçlarını, insanın yaşam alanlarıyla olan ilişkisini, kültürel aktarım

denilen şeyin insan için önemini ele
almış. “Hatıraları yıllar içinde silinip
giden Alzheimer hastası insanlara benzetiyorum bazen şehirleri. Bu yüzden
çocuklara bir yerleşim bölgesine ait
karakteristik ve estetik özelliklerin korunması, bozulmaması gerektiğini anlatmak çok önemli,” diyen yazarla sizin
için sohbet ettik.
Çocuk kitapları yazmaya başlamadan önce bankacılık yapıyorken
2003 yılında ilk kitabınız Babama
Kamera Vermeyin Tudem Edebiyat
Yarışmasında mansiyon ödülü aldı.
Ardından diğer çocuk kitaplarınız
geldi. Neden çocuk edebiyatı diye
sorsak...
Yazmayı, çizmeyi, okumayı ve çocukları seven biri olarak, tesadüfen
gördüğüm yarışma ilanı her şeyin
başlangıcı oldu aslında. “Çocuklar
için yazın” diye bir başlığı vardı afişin.
Duyurunun detaylarını not aldım,
gülümsedim ve yeni bir hedef edinmiş olarak eve döndüm. Sonrası uzun
bir yolculuk, hiç bitmesin istediğim...
Momo’nun Sarayı ve Konakta Neler Oluyor adlı iki kitabınız “Kültürel Miras Serisi” başlığıyla yayımlandı.
Neden çocuk kitaplarında böyle bir çalışmaya
ihtiyaç duydunuz?
“Kültürel miras”
aslında benim son
senelerde üzerine
kafa yormaktan
hoşlandığım bir
konu. Son hızla
her şeyi tüketip,
güncelleyip, yeni
ve akıllı formlara
dönüştürmeye
bayılıyoruz
ama yine de

18

içimizi titretenler hep anılarda kalanlar. Çocukluğumuzun geçtiği sokaklar, okullar, bakkal, mahalle... “Kültürel kimlik, kent kimliği, köy kimliği”
ve bunların önemini ancak içinden
çıkılmaz dertleri yaşarken fark ediyoruz. “Keşke eski mahallemiz dursaydı
da, dalına salıncak kurduğumuz ceviz ağacını gösterebilseydim,” diyoruz
çocuklara. Çünkü o ceviz ağacı biraz bizim çocukluğumuz, anılarımız,
geçmişimiz. Pek çok şehrimizde gittiğiniz ilkokulu bile bulamıyorsunuz
yerinde. İkinci, üçüncü kuşağa aktarılabilen evler çok az ne yazık ki.
Hatıraları yıllar içinde silinip giden
Alzheimer hastası insanlara benzetiyorum bazen şehirleri. Bu yüzden
çocuklara bir yerleşim bölgesine ait
karakteristik ve estetik özelliklerin
korunması, bozulmaması gerektiğini
anlatmak çok önemli. Tabii ki neden
ve niçinleri ile...
Momo’nun Sarayı’nda, Edirne’
deki evlerin dış duvarlarında bulunan, ancak günümüze dek pek azı
korunabilmiş olan kuş saraylarını
anlatan bir öykü anlatıyorsunuz. Bu
fikir nasıl ortaya çıktı? Neden kuş
sarayları?
Kuş saraylarını bir belgeselde izledim ilk kez. İnanamadım bir zamanlar el işçiliğini, sanatı, estetiği böyle
küçük, şirin, maket gibi yapılarda bir
araya getirdiğimize. Hem de kuşlar
için! Kuş saraylarının geçmişi 16. yüzyıla dek uzanıyor ama günümüzde birkaç ilimizde tek tük örnekleri kalmış.
Amaç hem kuşları korumak hem de
han, hamam, cami, köşk gibi büyük
yapıların dış cephesine estetik bir görünüm kazandırmak. “Mimari estetik”
ile “hayvan sevgisi ve korumacılığı”nı
çocuklara anlatmak için bundan güzel örnek mi olur, dedim ve hikâye
şekillenmeye başladı.

Konakta Neler Oluyor adlı kitabınızdaki fare ailesi, Çamlıhemşin’de
değil de Samatya’da ya da adalarda
yıkılıp yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya kalan ahşap evlerden birinde
de yaşıyor olabilirdi sanki. Neydi sizi
bu öyküde, Ermeni ustaların elinden
çıkma, asırlık Çamlıhemşin konaklarına çağıran?
Çamlıhemşin ve Karadeniz Bölgesi’nin doğal güzellikleri en etkileyici
nokta oldu açıkçası. Bir de tabii konakları yaptıran ailelerin pastacılık
hikâyeleri var ki çocukları olduğu kadar büyükleri de cezbediyor. Evlerin
mutfaklarına sinmiş pastacı dedelerin
hazırladığı lezzetlerin kokusu. Aslında
ülkemizin pek çok yöresinde, dediğiniz gibi yıkılmaya yüz tutmuş yüzlerce yıllık ahşap ya da taş evler var ama
hikâyesi olanın üzerinden iz sürmek
ve anlatmak daha cazip.
Tudem Yayınları’ndan çıkan son
kitabınız Beş Yıldızlı Ev’de, tatil ödevi için başlarından geçen bir olayı
öyküleştirmeleri istenen öğrenciler
var başrolde. Öğrenciler bu öykülerde pek çok farklı sosyal konuya
el atıyorlar. Nasıl doğdu ve nasıl yazıldı bu öyküler? Gerçekten çocukların yazdığı metinleri temel alarak
mı yazdınız, yoksa bütünüyle siz mi
kurguladınız?
Okura “çocuklar yazmış” hissi
veriyorsa ne mutlu bana! Aralarında yaşanmış diyaloglar, olaylar olsa
da hikâyeler bütünüyle kurgu. Hitap
ettiğim yaş grubu ile empati kurmaya, onların ilgi alanlarını ve kendilerine ait dünyayı iyi gözlemlemeye
çalışıyorum.
Momo’nun Sarayı
Pelin Güneş
Resimleyen: Sadi Güran
Elma Çocuk Yayınları, 32 sayfa

Öykülerde genel olarak, teknolojik tüketimdeki cahilliğimizden beslenme ve tüketim alışkanlıklarımıza,
kentle köy arasındaki farklılıklardan
şehrin dönüşüm süreçlerine nasıl
dâhil olduğumuza kadar, modern
toplumun çıkmazı sayılan pek çok
konuya değiniyorsunuz. Bu meseleleri ele alırken üç farklı kuşak üzerinden hareket etmişsiniz. Çocukların nine dede ya da yalnız yaşayan
teyze veya dayılarıyla kurdukları
ilişkilerden birtakım farkındalık süreçleri doğuyor öykülerde. Buna karşılık ebeveynler bu sürecin tamamen
dışında kalıyor. Bu yaklaşımınızın
nedeni nedir?
Ebeveynler bu sürecin tamamen
dışında demek doğru olmaz ama şöyle bir durum var: Anne baba olarak
çocuklarımıza dışarıdan bir göz kadar
objektif bakmayı beceremiyoruz bazen.
Oysa büyükanne, büyükbaba, komşu
teyze, servis şoförü ya da basket takımındaki antrenör ağabey bu konuda
nötr, tarafsız. Çocuk da bunu bildiğinden, onlarla kurduğu ilişkiler daha çıkarsız, hesapsız oluyor. İki yetişkin gibi
karşılıklı fikir alışverişi yapabiliyorlar.

Bilerek böyle olmadı ama sıradan
insanları gözlemleyip onların sıradışı
hikâyelerini ortaya çıkarmak hoşuma
gidiyor. Sanırım, bu ters köşeye yatırma hâli çocukların da ilgisini çekiyor.
Çevremize baktığımızda Galapagos
Çetin amca da, kırsalda yaşayıp para
ve teknolojiyi isteyerek minimumda
kullanan dayı da, örgüsü konusunda
akademik ders verebilecek komşu teyze de biraz abartılı anlatılmış olsa bile
aslında hepsi sıradan karakterler...

Öykülerinizdeki
kahramanlar
ilginç ve biraz fantastik. Kuaför salonundaki astronot teyzeler, Galapagos kaplumbağalarının yavaş ve
uzun yaşamlarına özenen bir dede,
ürettikleri teknolojiyi dünyaya satarken kendileri en eski teknolojiyi
kullanan Japonlar, ördüğü örgüde ve
çaldığı müzikteki matematik denklemlerini fark eden teyzeler... Kahramanlarınız hakkında neler söylemek
istersiniz?

Öykülerinizde modern toplumun değişen alışkanlıklarını, beslenme, barınma, ulaşım gibi temel
ihtiyaçlarımızı konu ediniyorsunuz
aslında. Diğer yandan tüketim alışkanlıklarımızda sorun yaratan bir
kontrolsüzlük var. Siz bunu neye
bağlıyorsunuz ve çözümü nerede görüyorsunuz? Ya da sizce bir çözüm
var mı?
Çözümü var mı bilemem ama
problem tespiti doğru. Teknoloji ilerlesin istiyoruz, ilerliyor da. Ama bu
ilerlemenin durmaması için öncelikli
koşul, var olan teknolojiyi tüketmek.
Böyle bir açmaz var bana göre. Satın
aldığımız teknoloji, ihtiyacımız olanı
tam karşılayamadığı gibi, sürekli güncellenerek hepimizi peşinden sürüklüyor. Fareli Köyün Kavalcısı masalında
kavalcının peşine takılan fareler gibiyiz. Şimdi konforlu, akıllı evlerimizde
dokunmatik makinelerimizle yaşıyoruz, ne güzel, ama bize kalan zamanı
kendimizi geliştirecek uğraşlar için
değil de, “Kim, nerede, ne yapmış?”
mesajlarıyla tüketiyoruz. Oysa bir zamanlar sobalı evlerde kitaplıklarımız
vardı hiç değilse.

Konakta Neler Oluyor
Pelin Güneş
Elma Çocuk Yayınları
32 sayfa

Beş Yıldızlı Ev
Pelin Güneş
Resimleyen: Doğan Gençsoy
Tudem Yayınları, 145 sayfa
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Ağzınızın suyunu
akıtacak kitaplar

Ezel Dağlar ERGÜDEN

Çocukların pek çok şey öğrenmesi beklenir ama nedense hayatta onlara en fazla lazım olacak beceri
hep atlanır: yemek yapma becerisi. Neyse ki küçük aşçıların önlük takıp mutfağa girmesine önayak
olacak bir yemek kitapları serisi var artık.

Evde sık sık tek başına kalanlarınız
bilir, yalnızken en çok dert ettiğiniz
şey nedir? Tek başına nasıl zaman geçireceğiniz mi? Yoksa, ya birisi gelirse endişesi mi? Benim şahsen en çok
umursadığım konu evde yemek olup
olmadığıdır. Sonuçta yemek yapmak
her daim lazım olacak bir beceri. Yanınızda hep yemek yapacak anne babalarınız olmayacak. Dışarıda yemek iyi
hoş ama her gün dışarıda yemek de bir
süre sonra sıkıcı hâle gelir.
İşte bu yüzden, bu ay size bir yemek
kitabı serisini tanıtacağım. Üç kitaptan oluşan bu seri NTV Yayınları’ndan
çıkmış. Çok mantıklı ve yaratıcı düşünerek sayfaları suya ve kirlenmeye
dayanıklı bir malzemeden yapmışlar.
Her kitap farklı bir konu üzerinde duruyor: Birincisinde hamurişleri, diğerinde domatesli yemekler ve üçüncü
kitapta çikolata anlatılıyor.
HADİ LAZANYA YAPALIM
Hamurişinden başlayalım. Kitap,
lazanya ve çeşitli farklı makarna tarifleriyle toplam beş yemeğin nasıl
ZBQMEʓO BOMBUZPS ½ODFMŔLMF NBMzemelere bakarsak hiçbirini bulmak
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pek zor değil. Ama tabii
bahsedilen hamurişlebahsedil
hepsi İtalyan yemeği
rinin heps
olduğu için kültürel farklar
olarak. Mesela Emvar doğal olara
peynirinden bahsediyor
manuel peyniri
aslında bu peyniri
ama sizin asl
gerek
bulmakla uğraşmanıza
uğr
yok. Onun yerine
yer eski kaşar da
kullanabilirsiniz. Gerçi tariflekullanabilirsin
rin yanına küçük
küçü notlar hâlinde
böyle tavsiyeler kkoysalardı işiniz
çok daha kolay olurdu
olur ama ara sıra
beynini kullanmasında
insanın kendi beynin
da fayda var tabii. Bu
B arada hamuriaklımıza gerçekten
şi denince bizim akl
gerektiren Türk usulü
hamur açmayı gerekt
(poğaça, kek ve kuyiyecekler geliyor (po
basitinden) ama bu kitaprabiyeler en basitinde
Tariflerin biri hariç
ta durum farklı. Tar
makarna kullanılıyor,
hepsinde hazır maka
dolayısıyla
d
l
l siz kküçük
k aşçıların altından
kalkamayacağı bir şey yok.
Şimdi de domatese geçelim. Bildiğiniz gibi, bizim mutfağımızda da çok
önemlidir domates. Kitaptaki tariflere bakınca bunun İtalya’da da böyle
olduğunu anlıyorsunuz. Benim daha
önce hiç duymadığım yemekler var:
domates dolması, domates ve parmesanlı tart veya domates, mozzarella ve
Şefin Tavsiyesi-Hamurişi
Pierre-Olivier Lenormand
Çeviren: Nil Tuna
NTV Yayınları, 26 sayfa
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ÇİKOLATANIN ÇEKİCİLİĞİ
Şimdi de en leziz ve eğlenceli kitaba gelelim (benim fikrim bu yönde en
azından): Çikolata. Aslında bu sıcakta
çikolata düşüncesinin çok içimi açtığını söyleyemem ama çikolatayla ilişkimizin altı üstü azıcık sıcak yüzünden
bozulmasına da izin verecek değilim.
Sufleden “mousse”a, madlenden çikolata sosuna kadar çeşit çeşit tarif
veren kitap bu kez en küçük markette bile bulunabilecek malzemeleriyle
kalbimizi kazanıyor.
Kocaman resimleriyle ne yapmanız, nelere dikkat etmeniz ve hangi
konularda bir yetişkinden yardım istemeniz gerektiğinin de belirtildiği kitaplar, yemek yapmayı seven küçükler
için çok iyi birer kaynak niteliğinde.

Şefin Tavsiyesi-Domates
Pierre-Olivier Lenormand
Çeviren: Nil Tuna
NTV Yayınları, 26 sayfa
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pastırma kullanılarak yapılan hamburger gibi. Bu kitaptaki tarifler de
fazla zorlayıcı değil; sadece tart yaparken hamur açmak gerekiyor ama bu da
büyütülecek bir şey değil. Ancak malzemelere bakınca işin rengi değişiyor.
Mozzarella ve ricotto peynirleri hem
bulunması zor hem de pahalı peynirler.
Gerçi yemeklerin adına bakınca bile
pazardan alabileceğimiz malzemelerle
yapılmadıkları anlaşılıyor.
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Şefin Tavsiyesi-Çikolata
Pierre-Olivier Lenormand
Çeviren: Nil Tuna
NTV Yayınları, 26 sayfa
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Büyük ustaların
çocuk kitaplarına bakışı

Simlâ SUNAY

Yetişkin edebiyatının önemli iki ismi Margaret Atwood ile Sylvia Plath’ın çocuklar için yazdığı iki kitap
Türkçeye çevrildi. Atwood’un 1978 tarihli Ağacın En Tepesinde adlı resimli öyküsü ile şair Plath’ın üç
öyküsünü içeren tek çocuk kitabını mercek altına aldık.
Margaret Atwood ve Sylvia Plath’ın
ortak yönleri şiir ve kimi zaman açık
kimi zaman örtük feminist söylemleridir. Atwood romancı olarak bilinir
ama şiirleri de edebiyatta yer bulmuştur. Plath modern şiirin kurucularındandır. Ortak yönleri bunlarla sınırlı
kalmamış, ikisi de çocuk kitabı yazmıştır. Atwood çocuk edebiyatında
daha çok ürün vermiş, Plath’sa kısa
süren ömründe sadece çocukları için
tek bir eser kaleme almıştır. Yetişkin
edebiyatındaki ürünleri bağlamında
baktığımızda çocuk edebiyatı ürünleri
pek kayda değer değildir.
ÇOCUK NE ANLAR?
Yetişkin edebiyatında ürün verdikten sonra çocuk edebiyatında da
yazmaya başlayan yazarların beylik
çelişkilerine düşmekten kaçamamıştır
ikisi de; çocuklar için yazdıklarının
fena halde bilincindedirler. Çocuk
edebiyatında daha önce olagelmiş öğeleri malzeme seçerler kendilerine, risk
almazlar. Yeni bir şey söylemezler. Peri
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masallarının etkisinden kurtulamazlar. Çocuk edebiyatı yazarken birincil
öncelikleri haz değildir çünkü gerçek
haz alanı onlar için yetişkin edebiyatıdır. Yazarken dillerini özgür bırakmazlar, çocuğa görelik kavramı kıskacında “Çocuk ne anlar?” sorusunu
sormadan edemezler.
Atwood’un kendi resimlediği Ağacın En Tepesinde adlı kısa öyküsünde,
ağacın tepesinde zaman geçiren, ikiz
kardeş olduklarını düşündüğüm iki
çocuk kahraman yer alır. Yazar, kitabın önsözünde, kitabı Kanadalı çocuk
kitaplarının ilk yayımlandığı yıllarda
resimlediğini ve kendi el yazısıyla yayımladıklarını özellikle vurgulayarak
“Çocuk edebiyatı vardır,” demek istemiş ve bu edebiyatı önemsediğini bu
önsözle açıkça ifade etmiştir. Resimler hayli yalındır ve Türkçe baskısında
yazarın orijinal el yazısı kullanılmadığı için kitabın tasarımı ve dolayısıyla resimler de özelliğinden kaybeder.
Böylece önsöze de sadık kalınmamış
olur. Hikâye ise Cemal Süreya’nın
“Eğer çocuk edebiyatı varsa bu
çocukların zekâsını küçümsemek olur,” ifadesini örnekler

niteliktedir. Bu ifadeye katılmasam da
çocuk edebiyatında kalem oynatırken
henüz yeterince deneyimi olmayan
geleceğin büyüklerine, çocuğa değil
“çocukluğa”, yani bir zaman dilimine
yazdıklarının bilincinde değillerdir.
Eğer çocuğa yazıyorlarsa sormak gerekir, “Hangi çocuğa?”
Çocuk edebiyatı edebiyat içi bir
türdür. Var olduğu, edebiyattan ayrıldığı anlamına gelmez. Yaşar Kemal, Enis Batur ve Cemal Süreya da
zaten mevcut ürünlerde bu koşullar
karşılanmadığı için “Çocuk edebiyatı
yoktur!” demişlerdir.
Plath’ın hareketli, eğlenceli öykülerinde çocuğu sadece eve odaklı, eve
bağımlı görüyor olmasının sakıncaları ilk bakışta fark edilir. Şairin dili
çocuk okur için keyifli ve besleyicidir.
Ancak günümüzde kadın özgürlüğünün simgelerinden sayılan, kadınların
özgürce yazmasını savunan Plath, bu
tek çocuk kitabında, kadını çocukla
mutfaktan ayrı bir yerde buluşturmaz.
Çocukların uyku sorunları, karanlık
korkularını dert edinerek yazdığı Yatak

Kitabı’nda edebiyatın gerçeküstü fırsatlarını değerlendirerek yatak olgusunu
hayalgücü sınırlarının ötesine taşır.
Bu hikâyeleri kendi çocukları için
yazdığını düşünürsek belli bir amacı güttüğünü de anlarız. Bunda kötü
bir unsur yoktur. Plath “hangi çocuğa” yazdığını bilerek yazmıştır. İkinci öykü, Hiç Önemi Yok Elbisesi’nde
masallardan etkilenmiştir. Olay örgüsünün tekrarlarla aktığı, bu tekrarların arasına keşfedilmesi için serpilmiş ufak değişikliklerle çocuktaki güven duygusuna hitap ettiği gözlenir.
Yoksulluğu naifçe, neşeli resmeden
bu güzel öykü, çocukluk sürecinin
tanımı açısından da önem taşır; elbisenin ailenin en küçük çocuğuna
uyması için sayısız değişimden geçmesi gerekir. Elbise, ailenin diğer
fertlerinin eylemlerine uymadığı için
uygunsuzdur. Ancak bir çocuk hep
farklı devingen eylemler içinde olduğundan elbisenin uyup uymamasının
hiç önemi yoktur.
Kitaba adını veren öykü Kiraz
Hanım’ın Mutfağı’nda, ev kadını Kiraz Hanım’ın mutfak cihazlarına bakarak kendini şanslı ilan etmesi ikinci
öyküdeki yoksulluk tanımıyla tezat

oluşturmakta ve kadının yerini çok
keskin olarak “mutfakta” çizmektedir. Kiraz Bey gazete okuyan ve önüne
hizmet bekleyen bir karakterdir. Plath
onca cihazı değiştirip hareketlendirirken evde yaşayan çifti aynı bırakmıştır.
Dolayısıyla aslında hiçbir şey değişmez hikâyede. Makinelerin işlevlerini
birbirleriyle değiştirmeleri, bu değişimlerden doğan karışıklıklar, ancak
sonra pişman olup geri dönmeleri,

çocuk okuru güldürüp eğlendirecektir
hiç şüphesiz.
Atwood ve Plath’ın belki de çeviriden kaynaklanan sorunlarla (ses ve
uyak kaybı) çocukları edebi okumadan mahrum bıraktığına dair öznel
bir yorumdan sonra yetişkin edebiyatı
yazarlarının yazdığı çocuk edebiyatı
eserlerini ve çevirilerini tartışmaya açmak, bu iki yeni kitap raflarda yerini
alırken tam yerinde olacaktır.

Ağacın En Tepesinde
Margaret Atwood
Resimleyen: Margaret Atwood
±FWŔSFOɗMLOVS½[EFNŔS
Kırmızı Kedi Yayınevi, 32 sayfa

Kiraz Hanım’ın Mutfağı
Sylvia Plath
Resimleyen: David Roberts
±FWŔSFOɗMLOVS½[EFNŔS
Kırmızı Kedi Yayınevi, 88 sayfa

½ʓSFONFŔʰUBIO
kabartan kitaplar

Toprak IŞIK

½ODFMŔLMŔ IFEFG LŔUMFTŔ HFOÎMFS PMBO  CŔMŔN WF TBOBUMB ŔMHŔMŔ àÎ LŔUBQ ɗʰUF #VOMBS )FQ "TUSPOPNŔ 
İşte Bunlar Hep Sanat ve İşte Bunlar Hep Bilim… Adlarının matrak çağrışımına uygun biçimde
kitapların esprili bir anlatımı var.
Üç kitap içinde bilimle ilgili olan,
aralarında en kıpır kıpırı... Astronomiye ayrılmış kitap ötekilerden daha ağır
bir duruşa sahip sanki. Sanata dair sayfalarda verilen bilgiler ise entelektüel
düzeyi yüksek bir sohbetin içine düştüğünde okurun hayatını kurtarabilecek
nitelikte.
İşte Bunlar Hep Bilim’de elli şaşırtıcı deney anlatılmış. Laboratuvar, cam
tüpler ve karmaşık denklemler gelmesin aklınıza. Kitabın deyişiyle bunlar
fiyakalı “numaralar” aslında. Hemen
hemen hepsini oturma odanızda,
mutfağınızda ve bahçenizde yapabilirsiniz. Yine de bazıları için annenizden izin alsan[ÎPLŔZŔPMVS½SOFʓŔO

deneylerden birinde, üzerinde tabak
çanak olan masa örtüsünü hızla çekiyorsunuz ve bunu hiçbir şeyi kırmadan, hatta kırmadığınız o şeylerin
yerlerini bile değiştirmeden yapıyorsunuz. Tamam, Newton’un Eylemsizlik Yasası bunun böyle olacağını söylüyor ama ya pratikte teoriyi geçersiz
kılan bir aksilik meydana gelirse?..
Yerdeki kırıkları annenize açıklarken
Sir Newton’un size arka çıkacağını hiç
zannetmiyorum.
Kitapta hem deneylerin nasıl yapılacağı ayrıntılı biçimde anlatılmış
hem de ortaya çıkacak şaşırtıcı sonuç
söylenmiş. Dolayısıyla kitabın rehberliğinde bu numaraları sergilerken,

gözlerinizde sizi izleyenlerinki kadar
hayret dolu bir ifade olmayacak. Bu
da gayet normal; çünkü İşte Bunlar
Hep Bilim’in esas vaadi sizi şaşırtmak
değil, kitaptan öğrendiklerinizle sizin
seyircilerinizi şaşırtmanız... Arkadaşlarınızın gözleri önünde bir balonu
şişleyebilirsiniz. Elbette ki bir balona
örgü şişini saplamak zor değil. Bunu
herkes yapabilir. Peki, o balonu patlatmadan şişlemeyi kim becerebilir?
Üstelik balonun ya da şişin bir özelliği
olmayacak. Gerekli tek koşul, bu işe
kalkışanın İşte Bunlar Hep Bilim’i okumuş olması... Sıcak buz yapmak için
de aynısı geçerli.
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İşte Bunlar Hep Bilim
Daniel Tatarsky
Çeviren: Çağlar Sunay
Domingo Yayınevi, 112 sayfa
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Her gösterinin temelinde yatan
bilimsel gerçekler de okura anlatılmış. “Benim bütün istediğim şaşırtıcı
numaralarla arkadaşlarıma hava atmak,” diyen birinin bile kitabı okurken
bilimsel bilgi edinmekten kaçınması
mümkün değil.
Peki, İşte Bunlar Hep Astro-nomi’yi
okuduğunuzda arkadaşlarınıza havalı gösteriler yapabilir misiniz? Mesele
havalı olmaksa, bunun tek yolu gösteri
yapmak değil ki. Onları da yanınıza alıp
ışık hızında uzaya açılamazsınız ama
öyle bir gezideymişçesine uzay rehberliği yapabilirsiniz onlara. Bir yıldızın
nasıl doğduğunu anlatırsınız örneğin.
Sonra nasıl öldüğünü... İçinden ışığın
bile kaçamadığı, zamanı donduran
kara deliklerden bahsedersiniz. Galaksimizin merkezinde bir kara delik bulunduğunu söyleyerek endişelendirebilirsiniz onları. Sonra bize en yakın kara
delikle aramızda 1600 ışık yılı olduğu
bilgisini vererek ortamı sakinleştirirsiniz. Uzayda yalnız mıyız? Evrende ileri
uygarlıkların gelişmesine elverişli kaç
gezegen vardır sizce? Tahmininizden
çok ama çok daha fazla olduğundan
kuşku duymayın.

on bir kez tutuklanan Barok’un kötü
çocuğu Caravaggio ile tanışın. “Barok”
teriminin “şekli bozuk inci” anlamına
gelen Portekizce “barroco” sözcüğünden türediğini öğrenin. Sanatçıların
neyi neden yaptıkları konusunda fikriniz olsun. Olmadık bir kompozisyon içinde gördüğünüz çıplak kadının
orada bulunma nedeninden haberdar
olun. Fotoğraf makinesinin, sanatını
tuval, boya ve fırça ile konuşturanlar
üzerinde nasıl bir etki yaptığını öğrenmek, eminim hoşunuza gidecektir.
İşte Bunlar Hep Sanat, sayfalar
boyunca okuruna kaliteli ve eğlenceli
bilgileri bir arada sunuyor. Sanatı anlamak isteyen birisi için kesinlikle yararlı bir kitap. Raf kardeşi olan diğer iki
Astronomi deyince aklımızın zor kitabın okuruna bazı ortamlarda haalacağı sayılar giriyor işin içine. İna- valı olmak gibi bir getirisi olduğundan
nılmaz büyüklükler, aşılmaz uzak- bahsetmiştik. İşte Bunlar Hep Sanat,
lıklar, sayılmaz çokluklar... Böylesi bu açıdan kesinlikle bir adım geride
bir genişliğe dair bilgilerin de sınırsız değil. Hatta birkaç adım ileride olduolması şaşırtıcı değil. Platon şöyle de- ğunu söylemek bile mümkün. Sonuçta
miş: “Astronomi, ruhu yukarı bakmaya sanat akımlarını sırasıyla bilen ve bu
mecbur eder ve bizi bu dünyadan alıp akımların hem kaynağından hem de
bir başkasına götürür.” İşte Bunlar Hep sonuçlarından haberdar olan birinin
Astronomi, bu dünyadan bir başka havalı olmaması mümkün mü?
dünyaya açılmak isteyenler için yazılHavalı olma kısmı işin esprisi tabii.
mış bir kitap. Sunduğu bilgi çeşitliliği İnsanlar bilgileri ile çevreleri üzerinde
ile astronomiye azıcık ilgisi olanların istemeseler bile çarpıcı bir etki yaratıiştahını çokça açacak türden.
yorlar. “İşte Bunlar Hep...” serisi, okuBoynunuza bir şal dolayın. Sonra run öğrenme iştahını arttırmak için
da sanat galerilerini gezerek gördükle- biraz bu etkiden yararlanıyor. Gerçekrinizle ilgili yorumlarda bulunun. Ar- ten de bu üç kitabı okuyan, bildikleri
dından İşte Bunlar Hep Sanat’ı okuyun. ile etrafındakileri eskisinden daha çok
Ve kendinizi ne kadar komik duruma etkileyebilir. Ancak bu kitapların onu
düşürdüğünüzü görerek kahrolun. etkilediği kadar değil elbette…
Evet, haklısınız, sıralama yanlış oldu.
Sanat ve bilimle sıcak ilişkiler kuran
½ODF CV LŔUBC PLVZVO WF TPOSB EB bir nesil bütün ülkenin özlemi... Böyle
kendinizi komik duruma düşürmek- kitaplar bu hedefe giden yolun taşları
UFOLVSUVMVO½SOFʓŔOTŔ[FTPOEFSFDF gibi... Onları yazanlara, çevirenlere ve
basit gelen bir resmin karşısına geçip, yayınlayanlara hepimiz teşekkür borç“Bunda ne var ki? Aynısını ben de yapa- luyuz. Şunu da belirtmekte fayda var ki
rım,” demeyin. Sanat eserleri üzerine özellikle serinin sanat ve astronomi ile
yapılan tartışmalardan haberdar olun. ilgili kitapları yetişkinlerin de okuyaBüyük eserlerin basit hikâyelerini öğ- bileceği türden. İçlerindeki bilgiler son
renin. Kabına sığmayan, altı yıl içinde derece nitelikli ve doyurucu.
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İşte Bunlar Hep Astronomi
Malcolm Croft
Çeviren: Şiirsel Taş
Domingo Yayınevi, 112 sayfa

İşte Bunlar Hep Sanat
Simon Armstrong
Çeviren: Emre Gözgü
Domingo Yayınevi, 112 sayfa
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Başka türlü bir hayat...

4ŔNB½;,"/:*-%*3*.

Almarpa’nın Gizemi gibi ödüllü romanlarından tanıdığımız Koray Avcı Çakman, Dedemin Uçan
Dairesi’nde hınzır ve mucit bir dedenin, torunlarının yaşamını nasıl değiştirdiğini anlatıyor.

Çocuklarınız onlara sunduklarınıza ne kadar bağımlı? Günün birinde ellerindeki her şeyi kaybetseler;
oyuncaklarından, envai çeşit boyayla
o sıkıcı boyama kitaplarından, tabletlerinden, hatta tek sayfa boş kâğıttan
mahrum kalsalar ne olur? Bu durum
sizin çaresizliğiniz mi olur, yoksa
çocuklarınızın mı? Sahip olduklarının yerine ne koyabilirsiniz ki çocuk
bolluktan mahrumiyete yaptığı göçe
ayak uydurabilirsin? Yokluğun yerine bir şeyler koyabilmeleri için onlara hiç kimse yol göstermediğinde
çocukluklarından vazgeçmezler mi?
Koray Avcı Çakman’ın son kitabı
Dedemin Uçan Dairesi üstelik zorunlu
da olmayan bir yer değiştirmeyle büyük bir mahrumiyetin ortasına düşen
çocukları ve onları yetişkinlerin sunduklarından özgürleştiren bir dedeyi
anlatıyor. Gündelik yaşamı üzerindeki
kökten değişimlere, yoktan var ederek
direnen bir dede ve onun sadece birey
olmalarını, kendilerine yetmelerini
istediği torunları...
ÇİM BİÇEN KEÇİ
Cenk, büyük şehirden hiç hoşlanmadıklarını bildiği hâlde, dedesiyle
babaannesinin köyden gelip onlarda
kalmasını dört gözle bekler. Babaannesinin fizik tedavi görmesi gerekince
Cenk’e gün doğar. Bu mecburi kısa süreli göçten ötürü köyünü özleyen dedesiyle daha fazla vakit geçirebilmek
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içinse okulu kırmayı bile göze
alır Cenk. Dedesinin peşine
takılıp sahafları, ciltçileri
keşfeder. Dedesi, Cenk’in
yeniye sahip olmaktansa eskinin yeniden kullanılabileceğini keşfetmesini izler. Yeni
bir çim biçme makinesindense
komşudan ödünç alınan bir
keçinin herkese faydası olacağını; atık malzemelerden
okul projesi olarak bir tarihi
eser modeli yaratılabileceğini
gösterir. Sonra da torunlarının hayatına kattıklarının mutluluğuyla köyüne
geri döner.
Okullar tatil olunca iadeyi ziyaret
vakti gelir. Dedesiyle babaannesinin
köyüne gelen Cenk ve ailesi bir de ne
görsünler: Dedelerinin ekip biçtiği
buğday tarlası arkeolojik bir kazı alanına dönmüş, babaanne de köyün diğer kadınlarıyla maaşlı bir arkeolog
olarak çalışıyor. Ama çocuklar köye
gelir gelmez, çalışmayan televizyonla
ve şehre ait alışkanlıkları köyde devam
ettiremeyecekleri gerçeğiyle yüzleşirler.
Şehirdeki en büyük eğlenceleri olan köpekleri Çomar da köy yaşamına hemen
ayak uydurup onları unutunca sıkılmaya başlarlar. İşte o noktada dedeleri
devreye girer ve uçurtmadan yaptığı
uçan daireler, hazırlık yapmaları gereken bir karşılama töreni, köyüne dönen
amca için yazılması gereken şiirlerle
torunlarının hayatını dönüştürür.
EKOLOJİK KAYGILAR
Cenk ve kardeşi Alp köyde mahsur
kaldıklarını düşünedursunlar, anne
babalarının elinden ne gelir ki? Sanki
babaları hiç o köyde büyümemiş, bilgisayarsız bir çocukluk yaşamamıştır.
Köyde geçirdikleri süre içinde eskimiş
eteklerden ve giyilmeyen kazaklardan
“kız korkuluk” yapılabileceğini görür
iki kardeş. Üstelik babaannelerinin de
hayalgücü ve yoktan var etme becerisinin dedelerininkinden aşağı kalır
tarafı yoktur. Babaanne, sihirli şalıyla
Cenk ile kardeşini masallar âlemine
götürür. Hatta bırakır, büyüyünce ne

olmak istiyorlarsa onun da küçük bir
provasını yapsınlar.
Kitapta ele alınan bir diğer önemli mesele, köyden kente göçün altında yatan tarım. Koray Avcı Çakman,
ödüllü kitaplarından biri olan Flamingo Günlüğü’nde ekolojik kaygılardan
birine, nesli tükenmekte olan hayvanlar meselesine dokunuyordu. Cenk’in
hikâyesindeyse köylüler, Hollanda’daki
gezgin amcalarının fikriyle tarlalara
ithal “Altın Kavun” dikmeye karar verirler. Köy ahalisi başka hiçbir şey ekmez, sadece kavuna bel bağlar. Toprak
da onlara emeklerinin karşılığını verir
elbet. Fakat sadece bir mevsimlik verim
alırlar. Çünkü kavunlar çekirdeksiz,
yani tohumsuz çıkar. Dolayısıyla ertesi
yıl Hollanda’dan o ithal tohumların yine
gelmesi gerekecektir. Tıpkı son zamanlarda Anadolu topraklarında çekirdekli
yerli domatese hiç rastlanmaması, yerel
tohumların birer birer yok olması gibi.
Dokunduğu bu hassas noktalara
karşılık, ille de hanımından hizmet
bekleyen dede figürüyle taşıdığı cinsiyetçi söylem, öyküde eleştirilecek bir
OPLUBPMBSBLEŔLLBUŔÎFLŔZPS½ZLàOàO
bütününe baktığımızdaysa Cenk’in
birinci tekil şahıs ağzından anlatılan
hikâyesinde, bir çocuğun endişelerinin, hayallerinin kapısını aralıyor,
adeta kendi çocukluğumuza, büyüyünce ne olacağım sorusunu kendimize sorduğumuz o ilk âna dönüyoruz.
Dedemin Uçan Dairesi
Koray Avcı Çakman
3FTŔNMFZFO:BTFNŔO½[DBO
Tudem Yayınları, 104 sayfa
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Deliliğin derin
sularında...

Emel ALTAY

Foucault’yu Sayıklamak rüyayla başlayıp rüyayla sonlanan bir roman. Okuru iki rüya arasında
karakterlerinin peşinde şehirden şehre sürükleyen ve çok özel bir okur-yazar ilişkisine tanık
olmamızı sağlayan etkileyici bir kurgu.
Patricia Duncker, ilk romanıyla
ödülleri toplamakla kalmıyor, yarattığı son derece başarılı kurgu karakter
Paul Michel ile ünlü Fransız düşünür
ve yazar Foucault’yu mektup arkadaşı
ve sırdaş yaparak, gerçekle kurgusalın
sınırlarını kendine göre yeniden belirliyor. Asabi, eşcinsel, başına buyruk,
açık seçik ifade edersek raporlu deli
ama diğer yandan da Goncourt ödülü kazanmış, Fransa edebiyatı tarihine
geçmiş, Foucault tarafından fark edilmiş hatta onun hayranlığını kazanmış
bir yazar Paul Michel. Kitabın başkarakteri, tezini Paul Michel üzerine
yazan genç araştırma görevlisi bu gizemli yazara yaklaştıkça biz de okur
olarak sonunun nereye bağlanacağını
merak ettiğimiz bir maceraya
atılıyoruz. Aynı zamanda romanın anlatıcısı olan ve yazarın adını
bize bağışlamadığı genç İngiliz, kenEŔOŔ 'SBOT[ ZB[BSB BEZPS ½ODF UF[Ŕ
için profesyonelce ilerleyen bu ilişki,
zamanla yazarın kendisine hayran
okuruyla olan ilişkisine, oradan da
çok daha tutkulu bir ilişkiye evriliyor.
Foucault gibi Fransız edebiyatına
adını yazdırmış bir diğer yazar olan
Flaubert, “Hayatında sıradan ve düzenli ol ki, yazılarında şiddetli ve özgün
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olabilesin,” demiş. Bu kitapta ise tam
aksi bir yazarla karşı karşıyayız. Paul
Michel, hayatında ne kadar saldırgan,
uçlarda gezinen biri ve deliyse, romanlarını da o denli hesaplı ve incelikli bir
ustalıkla yazıyor. Bu çelişkiye birkaç
yerde değinen Patricia Duncker, yazar
olarak yaşamanın birçok farklı yüzü
olabileceğini gösteriyor bizlere. Eşcinselliğini hiçbir zaman gizlemeyen,
toplumda değer bulmuş tüm yargılara
karşı provokatif bir aktivist olan Michel, eleştirmenlerce beğeni toplayan
klasik üslubu ile onu tanıyanları şaşırtıyor. “Ben aptallar için yazarım!”
diyen Michel, bir tek Foucault’nun, kitaplarındaki bu duru berraklığın arkasına gizlenmiş labirente kadar kendisini takip edebildiğini söylüyor. Güzel
sözlerle süslü klasik hikâyelerin ardına
gizlenen ustalıklı oyunbozanlığı her
gözün görmemesi normal karşılanmalı. Foucault gibi bir büyük yazarın
görmesiyse son derece doğal...
VAROLUŞUN TAŞKINLIĞI
Kitapta delilik kavramı da önemli
yer tutuyor. Paul Michel; “Büyük yazarlar, öyle ya da böyle delidir. Yazmanın kendisi gerçekliğe karşı bir şiddet
eylemidir aslında wEŔZPS½ODFiDelilik
var oluşun taşkınlığıdır,” açıklamasını
getirip, ardından “Belki de delilik olasılığın taşkınlığıdır”da karar kılıyor.
Patricia Duncker aşka, okumanın ve yazmanın güzelliğine, deliliğe varan güçlü
tutkulara sahip insanlara
ve birkaç aylık bir sürecin
bile bir hayatı değiştirmeye yeteceğine dair güzel bir
romana imza atmış. Paul
Michel’in Foucault’ya yazdığı mektuplar bölümünde,
böyle bir yazarın gerçekten
var olduğuna ve Foucault
ile mektuplaştığına güzelce

ikna oluyorsunuz. Yirmi iki yaşındaki araştırma görevlisinin, üzerine tez
yazdığı yazar uğruna yerini yurdunu
bırakıp, şehir şehir onun peşinden dolaşması, dahası büyük bir adanmışlıkla bir daha asla unutamayacağı yazara
bağlanması hiç de imkânsız gelmiyor.
Kendi adıma “mockumentary” denen
uydurma-belgesel türünün hayranı
olarak, bu açıdan da çok başarılı ve
ilham verici buldum romanı. Ayrıca
roman, edebiyat eleştirmeni ve akademisyen olan Patricia Duncker’ın
edebiyat peşinde geçen akademik hayatından da izler taşıyor olsa gerek.
Foucault, Paul Michel’in kendisi için yazdığı, hatta uğruna yaşadığı
diyebileceğimiz tek okurudur. Çünkü
yazmak ve yaşamak büyük yazarlarda
iç içe geçer. Foucault ölünce Paul Michel hayattan ve yazmaktan elini eteğini
çeker. Ta ki tutkusuyla onu tekrar hayata döndürecek olan okuru, genç araştırma görevlisi gelip kendisini buluncaya dek. Her yazara nasip olmaz uğruna hayatını adayacağı bir okura sahip
olma şansı. Paul Michel, bu şansı yakalamıştır ama Foucault’yu, yani kendisi
için yazdığı yegâne okurunu kaybedince tekrar yazabilmek zordur. Fakat
gene de hayatta olasılıklar tükenmez!
Foucault’yu Sayıklamak
Patricia Duncker
±FWŔSFO.VSBU½[CBOL
ON8 Kitap, 252 sayfa

Kitap içi
Kızıl saçlı dâhi!
Altın Kitaplar’ın çıkardığı Benim Adım serisinde bugüne dek Einstein’dan Shakespeare’e,
Cervantes’ten Marco Polo’ya, Marie Curie’ye, Guttenberg’e pek çok önemli şahsiyetin yaşam
öyküsünü okuduk. Serinin son konuğu ise ünlü ressam Vincent Van Gogh.
g
Merhaba...
Hayatım boyunca birçok iş değiştirdim: sanat simsarı, maden bölgesinde vaiz, öğretmen ve kitap satıcısı
oldum. Ama bunların önüne geçen bir
şey vardı: resim yapma tutkum. Renkler mucizevi şeylerdir ve onlarla hayal
ettiğinden çok daha fazlasını yapabilirsin. Farklı kalınlıkta bir sürü fırça olduğundan, resmedebileceklerin
sonsuzdur. Fırçayı eline aldığında, onu
istediğin gibi hareket ettirebilirsin: ister daireler hâlinde, ister bir aşağı bir
yukarı,
istersen de
spiraller
çizerek. Bu
şekilde tabloyu ışıkla
doldurabilir,
doğanın tüm gücünü resmine yansıtabilirsin. Ben bunu yapabileceğimi keşfettiğimde,
yaşama sebebimi de artık
bulmuştum: gördüğüm
her şeyi içimden geldiği
gibi resmetmek!
Bana “Kızıl Saçlı
Deli” derlerdi. “Kızıl
Saç” demelerini anlıyordum, çünkü saçlarım doğuştan dalgalı ve
kızıldı. “Deli”ye gelince,
o bambaşka bir konu.
Etrafımı saran insanlar
benim düşüncelerimi,
yaşama ve resmetme
şeklimi anlayamıyorlardı. Tam da bu yüzden
hayatta olduğum süre
boyunca ancak bir
tane eserimi satabildim. Oysa bugün
gelin görün ki, eserlerim sanat müzayedelerinin en pahalı

parçalarından! Bazen gazetelerde veya
televizyonlarda benim çizimlerimden,
yağlı boya ve sulu boya tablolarımdan
bahsederler. Ha, bir de beni kopya etmeye çalışan sanat eseri dolandırıcılarından. Doğduğum ülke Hollanda’da
adıma bir vakıf ve bir müze açtılar.
Bazen benim için anma törenleri düzenliyorlar. Ayrıca eserlerimi ve resim
yapma tekniğimi inceleyen bir sürü
makale ve kitap yazıyorlar. Şimdi siz
söyleyin, “deli” ben miyim, onlar mı?
Büyük gözlü ve kızıl saçlı bebek
30 Mart 1853’te, Hollanda’nın
Brabant bölgesine bağlı olan Groot
Zundert adında küçük bir kasabada
dünyaya geldim. Saçları kızıl ve dalgalı, uzun suratlı, büyük gözlü bir bebektim. Doğar doğmaz ailemin gururu
olmuştum. Babamın adı Theodorus,
anneminkiyse Anna Cornelia idi. İyi
kalpli, ama sert ve tutucu insanlardı.
Babam katı kuralları olan bir Protestan rahibiydi. Disiplinli olmayı ve yaptığım her işe tüm gücüm ve isteğimle
sarılmayı ondan öğrenmiştim. Ama ne
yazık ki babamla iyi geçinemez, hatta
zaman zaman tartışırdık. Annem ise
tatlı ve anlayışlı bir kadındı. Kararlarıma hep destek olur, babamla kavga
ettiğimiz zamanlarda aramızda barışı
sağlardı. Doğayı ve sanatı sevmeyi ise
bana annem öğretmişti.
Altı kardeşin en büyüğüydüm:
Theodorus, Cornelius, Anna, Elizabeth ve Wilhelmina. Theo ve Wil içlerinde en iyi anlaştıklarımdı. İkisi de
sanata düşkünlerdi ve resimlerimde
gösterdiğim ilerlemeyi önemsiyorlardı. Wil, kız kardeşlerimin en küçüğüydü ve çizim yapmaktan en az benim
kadar hoşlanıyordu. Evde vakit geçirdiğim zamanlar Wil ile beraber kırların içinde uzun yürüyüşlere çıkardık.
Benden dört yaş küçük olan Theo
ise, resim yapmaya devam etmem ve

iyi bir sanatçı olmam için beni hep
desteklerdi.
Okulda öğretmenlerim derin ve
gözlemci bakışlara sahip olduğumu
söylerlerdi. Onlara göre suskun ama
[FLŔ CŔS ÎPDVLUVN ½[FM PMBSBL ŔMHŔlendiğim bir ders yoktu, ama –her
Hollandalı gibi– dil öğrenme konusunda yetenekliydim. Yapmaktan
zevk aldığım şeylerse, kırlarda ve köy
yollarında dolaşmak, rengârenk böcekler yakalamak, güzel kokulu bitkiler, çiçekler toplamak ve kömür ya da
kurşun kalemle, etrafımda gördüğüm
hayvanları ve manzaraları çizmekti.
Benim Adım... Vincent van Gogh
Carme Martin, Rebeca Luciani
Çeviren: Hazar Gül
Altın Kitaplar, 64 sayfa
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