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Çünkü duvarlar değil
barış kazanacak!
Duvar, doğrudan savaşı değil, uzun süren bir savaşın
sonucundaki manzarayı anlatıyor. İki topluluktan birinin,
ötekini her koşulda düşman belleyip silahla kendi arzularına
boyun eğdirmeye çalışmasının sonuçlarını bir çocuğun
gözünden aktarıyor.

Son dönemlerde ülkemiz dâhil
tüm dünyada dağarcığımızda en fazla
yer tutan sözcük barış. Medya sayesinde görsel tanıklığımız artıp kan gözümüzün önünde aktıkça, insanı insan,
toplulukları topluluk yapan şeyin ne
olduğu, savaşların kime yarar sağladığı, şu dünya hepimizi doyurabilecekken paylaşılamayanın ne olduğunu
soruları kaçınılmaz şekilde önümüze
çıkıyor.
Tarihte bir toprak parçasının etrafını ilk kez çitle çevirip oraya “benim”
diyenle, buna inanıp o çitleri sökmeyenlerin, o günden bu yana yaşanan
tüm kıyım ve katliamlardan sorumlu
olduğunu Jean-Jacques Rousseau yazmıştı ta on sekizinci yüzyılda. Duvarlar, çitler, sınırlar giderek artıyor.
Evimiz dediğimiz yer duvarlarla bizi

İyi Kitap’ta bu ay…
Ağır ve acı dolu zamanlardan geçiyoruz.
7 Ekim’de yazarımız Sennur Sezer’i
yitirişimizi, 10 Ekim’de Ankara’da
katledilen 102 insanımızın acısı izledi.
“Kanımızı dökenler bilmediler, kanımız
temel taşıdır. Kan umudumuzu pekiştirdi.
Bizim el ele düştüğümüz yerde barışın
parkları, sokakları, oyun bahçeleri, okulları
yükselecek şimdi.” diye yazmıştı Sennur
Sezer Suruç katliamının ardından. Aynı
umudu, aynı barış özlemini Ankara
katliamının ardından yükseltmek
bizim de borcumuz değil mi?
Adnan Özyalçıner, sonsuzluğa uğurlarken
“Sennur bir şairdi. Şiir yüklü, yaşam yüklü,
sevgi ve ümit yüklü bir defter kaldı ondan
geriye. İnsan hakları, kadın hakları, işçi
hakları savunucusuydu. Savunucumuz
gitti. Bize bıraktığı güneş rengi şiirleriyle
o ölmeyecek. ‘Ağrımasa bilir miydim
yüreğimin yerini’ derdi. Yüreğinin yerini bilen
insanlardan biriydi. O hep bizimle kalacak.”,
diye anlattı hayat arkadaşını.
Sahi biz biliyor muyuz yüreğimizin yerini?
Sadece katliam günlerinde değil ama… Barışa
vurulan her darbede ağrıyor mu yüreğimiz?
Yitirdiğimiz tüm barış sevdalılarına
özlemle…

diğerlerinden ayırıyor; komşumuz
“öteki” oluyor. Ulus devletin ortaya
çıkmasıyla devletlerin sınırı çekip vatan diye ayırdığı toprak parçası diğer
halkları “ötekileştiriyor”; sınırın diğer
yanındaki potansiyel düşman, girişi
izne bağlı bir tehdit unsuru oluyor.
Giderek sanayileşen modern toplumda toprakla bir ilişkimiz kalmadı, her
yere döktüğümüz betonla, şehir dediğimiz büyük hapishanelerde biz kendimizi topraktan ayırıyoruz. Ayağımız
toprağa basmıyor. Tüm modernleşme
süreci, toprak üzerinden ya da toprağın üzerinde kendimize ve diğerlerine
uyguladığımız bir tecridin öyküsü.
Bir de şehirlerin tam ortasına çekilen duvarlar var. Düne kadar komşu olan insanlar böylece artık “düşman”, elimizi uzatsak ulaşabileceğimiz

yer “ulaşılamaz” oluyor. 1961 yılından Berlin şehrinin ortasına çekilen
46 km uzunluğundaki ünlü Berlin
Duvarı’nın “utanç duvarı” olarak anılması boşuna değil. İsrail devletinin
2002 yılında yapmaya başladığı 360
km’lik ünlü Batı Şeria Duvarı’nın
“ağlama duvarı” olarak adlandırılması da öyle. En son gelen haber ise Türkiye devletinin savaştan kaçan Suriyelilerin ülkeye girişini engellemek
için sınıra çekme kararı aldığı 3 m
yüksekliğindeki duvar...
DUVARIN ARDI
William Sutcliffe’in Duvar adlı kitabını tam da bu dönemde okumak
lazım. Sutcliffe bu kitapta doğrudan
savaşı değil, uzun süren bir savaşın sonucundaki manzarayı, iki topluluktan

birinin kendine hak gördüğünü karşısındakine hak görmemesinin, ötekini
her koşulda düşman belleyip silahla
kendi arzularına boyun eğdirmeye çalışmasının sonuçlarını bir çocuğun gözünden anlatıyor. Bir duvarla ikiye bölünmüş bir coğrafyada geçiyor öykü.
Bir taraftaki toplum güçlü ve zengin,
diğer taraftakiler ise güçlünün sultası
altında yoksunluk içinde yaşıyor. Yazar kitabı yazmasını esinleyen “duvar”
fikrini, “Çağımızın hikâyesi sahip olanlarla olmayanlar arasında bölünmüş
bir dünyadan ibaret. İsrail ile Filistin
arasındaki Batı Şeria Duvarı bu durumun özel bir örneği, öte yandan her yerde olagelen bu tarz şeylerin de bir sembolü,” diyerek açıklıyor. Sutcliffe’in bir
Yahudi olması önemli. Kendini “ateist
bir Yahudi” olarak tanımlayan yazar
İsrail devletini eleştirmemeleri yönünde tüm Yahudiler üzerinde baskı olduğunu ama bu kitabı yazmak zorunda
oluşunu şöyle ifade ediyor: “Yahudi
halkının tarihten çıkarması gereken en
önemli ders adaletsizlik, baskı ve ırkçılık karşısında susmanın ahlakdışı olduğudur. İsrail dâhil herhangi bir devlete
karşı beslenen körce, eleştirel olmayan
bir bağlılık tehlikelidir.”
Sutcliffe kitabın sırf İsrail’e değil,
tüm dünyadaki ayrımcılık ve milliyetçiliğe eleştiri getirebilmesi amacıyla
duvarın çok net ve somut bir şekilde
tanımlanabilir olmasını istememiş.
Kitapta İsrail ve Filistin adının tek
bir kez geçmemesi, bu tarz somut
referanslara başvurulmaması ama
gene de nereden bahsedildiğini hemen anlamamız bu kaygının sonucu.
Bu yaklaşım fantastik okumalara ve
distopik dünyalara yakın duran genç
kuşak okurları kucakladığı gibi, net

bir adres göstermediği için etraftaki
görünür görünmez duvarların sorgulanmasının da kapısını açıyor. Tarihsel gerçekliğe hâkim olan yetişkin
okura ise içeriden, tarafsız bir tanıklık
imkânı sunuyor. (Kitabın yurtdışında
genç ve yetişkin okurlara farklı kapaklarla iki ayrı baskısının yapıldığını da
belirtmeden geçmeyelim bu arada.)
YEŞU VE LEYLA
Hikâye duvarın hemen dibinde
yeni kurulmuş, Amarias adlı bir sınır
yerleşiminde geçiyor. (Yazarın gerçekliği çift boyutlu kurma çabasına uygun
olarak Amarias diye bir yer yok aslında, bu isim Kuzey Irak’taki Samarra’dan
bir evirmece.) Kahramanımız, babasını
zorunlu askerlik görevi sırasında kaybetmiş olan on üç yaşındaki Yeşu. Babanın kaybının ardından annesi kendi
üzüntüsüne gömülünce Yeşu yavaş yavaş annesini de kaybediyor. Amarais’a
taşınmalarına sebep olan, onlara yepyeni bir ev ile konforlu bir hayat sunan
üvey baba savaşın, duvarın fanatik bir
savunucusu. Yeşu’nun askerlik görevini
yüceltmeyen, oğlunun kendisini asker
üniformasıyla görmesini bile istemeyen asıl babasına hiç benzemiyor. Üvey
baba Liev’in kendi doğrularından zerre
kadar şüphesi yok. Otoriter tavrını şiddete ve sadizme vardırabileceğini hissediyoruz. Nitekim yeniyetme Yeşu’ya
otoritesini, kişiliğini, “baba”lığını hiçbir
şekilde kabul ettiremeyince vardırıyor
da. Duvar’ın öte yanında yaşayanları
nasıl terörist olarak görüyor, her birinin
“düşmanlığından” hiç şüphe etmiyorsa,
onun fikirlerini kabul etmeyen herkes
onun gözünde bir “düşman”. Yeşu da
“isyankârlığıyla” yavaş yavaş panteonda
yerini alıyor.
Yeşu’nunki bir kayıp ve yas öyküsü olduğu kadar, kendini bulma ve
büyüme öyküsü aynı zamanda. Gerek
ailesi içinde gerekse yeni taşındığı bu

sınır yerleşiminde kendini yabancı
hisseden Yeşu bir gün gizli bir tünel
bulup Duvar’ın öteki tarafına geçince
o güne kadar ona benimsetilmeye çalışılan tüm “gerçeklik” yerle bir oluyor.
İnsanlar arasındaki gerçek ortaklığın,
sahici olanın kaynağı nedir sorusu
kitabın ortasına ağır bir taş gibi düşüyor. Duvar’ın diğer tarafında, Yeşu’nun
nereden geldiğini anlar anlamaz onu
öldürmek isteyen insanlar olduğu gibi,
hiç sebepsiz ona yardım eden, hayatını
kurtaran Leyla gibileri de var. Leyla’nın
ve ailesinin öyküsüne tanık olmasıyla Yeşu Duvar’ın varsıl ve “güvenlik”
içindeki diğer tarafında, “bir hayaller
âleminde” yaşadıklarını anlıyor. İdeolojik doldurma kavramlarla yaratılmış kurmaca bir dünya bu. “İnsan”
olmanın ötesinde yaratılmış pek çok
doldurma, hayalî kavram gibi... Gizli
bir geçitle varılan ve gerçek anlamda
geri dönüşü asla olmayan “öteki dünya” macerası böylece başlıyor. Sutcliffe Duvar ile Alice Harikalar Diyarında ve Hayvan Çiftliği gibi çok farklı
klasiklere aynı anda selam çakıyor.
Böyle zor bir soruya kolay yanıt
olmaz ama iki halk arasında dibine kadar yok edilmiş güven iki insan arasında tekrar nasıl tesis edilir, düşmanlık
nasıl aşılır acaba diye merak ediyorsanız kitabı okuyun. Tek bir ipucu vereyim: Yanıt toprakta. Üzerinde kimsenin değil, sadece ona bakıp emek
verenin hakkı olan toprakta...
Zarife BİLİZ
Duvar
William Sutcliffe
Türkçeleştiren: Petek Demir
Editura Yayınları, 256 sayfa
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Ümid-i vatan şimdi sizdedir
Zorla ağzına yemek tıkıştırmak gibi, kafaya bilgi sokuşturmak, hele ki bunu da onu aldatarak,
agucuklarla şirin görünmeye çalışarak yapmak bence affedilmez bir samimiyetsizliktir.
1958’den bu yana çiziyor Tan Oral.
57 yıl, dile kolay…
Milliyet Sanat’ın 2008 Nisan sayısında Atila Özer şöyle takdim ediyor
sanatçıyı: “Tan Oral’ın ilk karikatürü
20 Ağustos 1958 tarihli Dolmuş dergisinde yayımlanır. 2008; sanat yaşamının 50. yılı. Bu elli yıl süresince daha çok
politik ve sosyal olayları, “bu konuda
gözden kaçanlarla, göze batanları” çizmeye çalışmıştır. Ülkenin çalkantılı dönemlerine tanıklık etmiştir. İlk sergisi;
(bu karışıklıklar arasında) 25 Temmuz
1965’te “Yürüyenler” konulu Erdek’te
kendi elleriyle düzenlediği sokak sergisidir. “Yollar yürümekle aşınmaz”
diyen yöneticilere inat, tüm engelleme
çabalarına inat “yürüyenleri” topluma
gösteren bir sanatçı duyarlığıdır yaptığı.” Onun hayata, sanata ve mizaha
bakışını ne güzel özetlemiş Atila Özer.
Sadece politik ve sosyal olaylar
konu olmadı elbette Tan Oral’ın çizgisine. Çocuklar için de üretti. Kitaplar yazdı onlara, resimledi. Çizgi
filmler üretti. Dergilerde çizgi öyküler
anlattı. Hep aynı özen ve ciddiyetle,
Atila Özer’in bahsettiği sanatçı duyarlığından ödün vermeden seslendi
çocuklara.
Bu yıl, 34. Uluslararası İstanbul
Kitap Fuarı’nın Onur Çizeri büyük
usta. Çocuk ve gençler için ürettiği iki
eseri de bu ay Evrensel Basım Yayın
aracılığı ile okurlarına ulaşıyor. Bu
Kitabın Kuyruğu Var ve Sansür isimli kitaplarını tanıttığımız yazıya bu
sayımızda ulaşabilirsiniz. Kendisi ile
yaptığımız kısa bir söyleşiyi de sizinle
paylaşıyoruz.
MİZAH ACI VE DÜŞÜN YÜKLÜDÜR
Öncelikle bizimle görüşüp sorularımıza yanıt vermeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
Rica ederim. Madem soruyorsunuz, ben de yanıtlamaya çalışacağım.
34. Uluslararası İstanbul Kitap
Fuarı’nın onur çizerisiniz. Fuarın
teması ise “Mizah: Hayata Gülümseyerek Bakmak” olarak belirlenmiş.

Peki, Tan Oral nasıl bakıyor hayata
ve mizaha?
“Mizah acı ve düşün yüklüdür.”
Bu söz Aziz Nesin’den. Çünkü neşeli
ve mutlu bir yaşamın tadını sürekli
çıkarmanın önünde her zaman engeller olacaktır. Kişi bunları geçebildiği
gibi çoğunlukla aşamayabiliyor da. O
zaman mizah imdada yetişiyor. Yenik düşmemek için daha güzel, adil
ve paylaşılabilir bir hayat adına mücadelede edebilmek için mizah insanı
neşeli kılıyor. Nazım’ın dediğince:
“Neş’e kavganın musikidir
Kavgada kuvvetini kaybetmiş gibidir biraz
neş’enin çelik ahengini duymayan
adam.”
Evet, mizah, hayata gülümseyerek
bakmanın meşru bir yolu.
60’lı yıllardan bu yana çiziyorsunuz. Çeşitli dava, soruşturma, sansür
vb. eşliğinde sürdürdünüz yaşamınızı. Bunun en çarpıcı örneği “Sansür”
isimli çizgi film çalışmanızın başına
gelenler. Bugün durum farklı mı?
Yoksa çocuklara yine anlatmak gerekiyor mu sansürü? Ve bugün olsa
nasıl anlatırdınız?
Sözünü ettiğiniz süre, benim için
sanıldığı gibi anılmaya değer pek çok
dava, soruşturma ve sansür eşliğinde
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geçmedi. Sansür adlı film ve aynı isimdeki kitap hariç. Bunun dışında tabii
ki tek tük önemsiz ve unutulan olaylar vardır. Ama bu süre genel olarak,
dediğiniz gibi, basın ve kültür dünyamızda bitmez tükenmez soruşturma,
dava ve hükümlerle doludur. Bunlar
da neredeyse günü gününe çizgilere
yansımış ve konu edilmiştir.
“Sansür”ün çocuklara anlatılma
gerekçesi ise yaşadıkları ülkede bu
türden bir engellemenin ve haksızlığın var olabileceği gerçeği kulaklarında kalsın, diyedir. Bugün anlatılmaya kalkılırsa her şeyden daha çok,
özgün düşüncenin ve özgür ifadenin
önemini anlatmak isterdim.
ÇOCUKLAR HARİKADIR
Çocuklar için pek çok iş ürettiniz. Kendi çizdiğiniz eserlerin yanı
sıra başkalarının yazdığı eserleri de
resimlediniz, kapak tasarımlarını
yaptınız. Çizgi filmler ürettiniz. Bir
dönem Milliyet Çocuk Dergisi’nde
çizgilerinizle öyküler anlattınız. Çocuklar için üretmek farklı bir bakışı
ve çabayı gerektiriyor mu? Başka bir
deyişle yetişkinlere yaptığınız işler
mi yoksa çocuklar için yaptıklarınız
mı daha zorluyor sizi?
Yapmaya çalıştığım her şey zorluyor beni. Zaten zorladığı için de
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çiziyorum ya. Çocuklar büyükler
dünyasında sadece küçüktürler. Yoksa değerleri ve algıları küçük değildir,
eşdeğerdedir. Bence bu dediğim, onların ilgi alanları ve merak dünyaları
için geçerlidir. Doyurulması beklenen
de bu yanlarıdır. Yoksa zorla ağzına
yemek tıkıştırmak gibi, kafaya bilgi
sokuşturmak, hele ki bunu da onu aldatarak, agucuklarla şirin görünmeye
çalışarak yapmak bence affedilmez bir
samimiyetsizliktir. Çocuk elbette daha
yavaş yürür ama yürür. Elbette daha
az yer ama yer. Daha basit konuşur
ama konuşur. Ona büyükler dünyasında canını sıkan her şeyde, ona
arka çıkan bir şeyler sunmak bence
doğru olandır. Bugünün çocukları da

dünün çocukları gibi harikadır. Yapmacık, agucuklarla dolu yaklaşmaları yutmayacaklardır. Onlara örnek
verilecek ve gösterilecek en önemeli
değer dürüstlüktür. Bu da dürüstçe
verilmelidir.
Çocuklar ve gençler için çizmek ve
bunu edebiyatın sahasında sürdürebilmek nispeten yeni bir alan ülkemizde. Siz, 70’lerde Milliyet Çocuk deneyimi ile bu işin öncülerinden sayılırsınız. Çocuk ve gençlik edebiyatında
çizerlerimiz nerede duruyor bugün?
Doğrusu yeterince izlediğimi söyleyemem. Ne de olsa bir hayli büyümüş sayıyorum kendimi. Ama görebildiğim kadarı ile çocuklar için yazan

ve çizen yetenekli ve çalışkan imza
sahipleri var.
Çocuklara dönük çalışmalarınız
sadece bahsettiklerimizle sınırlı değil.
Bildiğimiz kadarıyla, bazı UNESCO
ve UNICEF projeleri de aralarında
olmak üzere pek çok farklı çalışmada
yer aldınız. Sohbetler, çizim atölyeleri
vb. etkinlikler de cabası. Önümüzdeki
dönem benzeri projeleriniz olacak mı?
Umarım olur. Dikkat ettim, ülkede politik sıkıntıların çoğaldığı, beklentilerinse az olduğu dönemlerde
yazarların ve yayıncıların aklına hep
çocuklar geliyor.
Tevfik Fikret’in dediği gibi; Ümid-i
vatan şimdi sizdedir.

Sansürün buyruğundan
kitabın kuyruğuna

Safter Korkmaz

Sansür çizgi filmi artık rahatça izlenebiliyor ya da kitabı rahatça basılıp okunabiliyor ama sansür
uygulamaları hayatımızdan çıkmış değil. Aradan geçen 45 yıla rağmen haber alma özgürlüğü ve
düşünce özgürlüğü önünde aynı engeller duruyor.
Elimde yeni basılmış iki kitap var.
İkisi de Tan Oral imzası taşıyor. İlki
bir tekrar basım. Gözlem Çocuk Aşama Dizisi’nden 1977 yılında ilk baskısı
yapılan kitabın adı Sansür. İkinci eser
ise Tan Oral’ın çocuklar için yeni kaleme aldığı öykülerden oluşuyor. Adı
Bu Kitabın Kuyruğu Var. Her iki kitap
da Evrensel Basım Yayın aracılığı ile
okurla buluşuyor.
SANSÜR
Sansür, bir çizgi filmin kitabı. Tan
Oral, hazırladığı bir çizgi film ile 1970
yılında TRT’nin açtığı bir yarışmaya katılır ve 16 mm. dalında “Büyük
Ödül” kazanır. Çizgi filmin adı tahmin
edebileceğiniz gibi Sansür.
TRT, ödül kazanan film ile ilgili
bir de söyleşi yapar Tan Oral ve kameramanı Berke Armay ile. Ancak olay
o ki çizgi film –elbette söyleşi de- adı
ve konusu gibi sansüre uğrar. TRT ekranlarıyla buluşamayan eser, yurtiçi ve
yurtdışı pek çok özel gösterimde, az
da olsa izleyicisine ulaşır. Dahası 1975
Akşehir Nasrettin Hoca Kısa Film
Yarışması’nda da büyük ödülü kazanır.
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Eserinin çoocuklara ulaşması
ası
için çaba harcayan
ayan
ve yıllarca bekkleyen Tan Oral,
al,
nihayet TRT sanansürüne yaka silkip
ilkip
filmini kitaplaşaştırma kararı alır.
lır.
İşte Sansür kitabı
tabı
böyle bir sürecin
cin
ürünüdür. Ama
ma
sansür buradaa
da bırakmaz
Tan Oral’ın
yakasını.
Çizgi filmini
anlattığı kitabı da sansüre
uğrar. Mahkemenin
verdiği bir karar ile 18 yaşından küçüklere yasaklanır kitap ve kapağında
özel bir uyarı ile basılır bir süre.
HER DAİM GÜNCEL
İroni, mizahın güçlü silahlarından
biri. Tan Oral da bu silahı gereğince

k
kullanabilen
bir
us Ancak sanıusta.
rım o bile, sansürü
a
anlatan
eserinin
san
sansüre
uğramasının yyarattığı ironiyi
haya
hayalinde
kurgulayama
yamazdı.
Çocuklara
sansü dolayısıyla
sansürü,
dü
düşünce
ve haber
alma özgürlüğünün
öne
önemini
anlatmak
için hazırlanan
bir eserin, sansürlen
lenerek
engellenmesi ne acı…
Üstelik bu acı
fa
farklı
boyutlarla
b
bugün
de karşımızda. Sansür
ç
çizgi
filmi artık
h t izlenebiliyor
rahatça
ya da kitabı rahatça basılıp okunabiliyor ama sansür uygulamaları hayatımızdan çıkmış değil. Aradan geçen 45
yıla rağmen haber alma özgürlüğü ve
düşünce özgürlüğü önünde aynı engeller duruyor. Sansür’ün kurgusunu
oluşturan olaylar neredeyse birebir

her gün yaşanıyor. Demem o ki 1970’e ait bir
kurgu, bugün bize ne
anlatacak diye düşünmeyin. Kitabı elinize
aldığınızda karşılaşacağınız “güncellik” ile
şaşıracaksınız.
Peki, 45 yılını devirmiş bir öykü olmanın izleri yok mu
kitapta? Elbette var.
İlk olarak kitabın bir
“dönem” eseri olduğunu vurgulamak gerekiyor. 70’li yılların,
bugünkünden farklı,
yoğun politik atmosferi kitaba -aslında çizgi filme de- yansımış durumda. Çizgi
filmin sessiz görsel anlatımı ve akıcılığı içinde, belki çok öne çıkmayan bu
yan, kitabın yazılı anlatımı -ve elbette
ki çizgi filmin başına gelenlerin bilgisi- yüzünden daha ön plana çıkmış
durumda. Bu durum kitabın çocuk
kahramanına rağmen, okuma yaşını
biraz yukarı çekiyor. Evrensel Basım
Yayın’ın da sınıflandırdığı gibi bir “İlk
Gençlik Kitabı” diyebiliriz Sansür’e.
70’lerin izlerini çizim teknikleri ve
görsel anlatım yönünden de hissedebiliriz kitapta. Bana oldukça sevimli
gelen ancak muhtemel, çocuk ve genç
okuyucunun fazlasıyla sade bulacağı
çizgilerle karşılaşıyoruz kitapta. Söz
konusu olan, çizgi filmde kullanılan
orijinal çizimler. Burada unutulmaması gereken temel nokta dönemin
teknik imkânları ile bir çizgi film yapılmaya çalışıldığıdır. Günümüzün
çok gelişmiş teknik olanaklarının
yanında 45 yıl önceki yöntemlerin
bahsi bile olamaz. Kitaba yansıyan
da bu ilk dönem çizgi film tekniğinin
sade çizimleridir. Tan Oral, söz konusu tekniği ve çizim yöntemini de
bizlere anlatmış zaten kitabın sonunda. Bu da bilgilendirici, hoş bir sürpriz
okuyucu için.
Farkındaysanız çizgi filmin ve de
dolayısıyla kitabın öyküsünden bahsetmedim hiç. Kitaptaki çocuğun sansürle imtihanını okuyarak keşfetmeniz dileği ile…

“Havasını, suyunu, acısını ve tadını onlarla paylaştığım şu dünyada dost
hayvanları ve dost hayranları anmak
kalemimin borcu olmalıydı.”, diye takdim ediyor kitabının kahramanlarını
Tan Oral.
Hepsi kuyruklu olmamakla birlikte, Tan Oral’ın yaşamına temas etmiş
dost canlıları tanıyoruz öykülerde.
Aralarında pireler ve tahtakurtları bile
var. Pireden dost olmaz mı? Orasını
Tan Oral’dan dinleyin.
10 öykü var anlattığı bize ustanın.
Başlıkları şöyle: Arkadaşım Eşek, Bir
Konuk, Cici, Bir Küçük Eski Zaman
Devi, Atom, Yemyeşil Tüylü Kıpkırmızı
Gagalı, İşte Benim Pireler, Penceremdeki Ses, Yaralı Kartal, Mor Yeşil Gıdılı
Cin Bakışlı Göğercin
Yazarın duru ve akıcı dili, hemen
öykülerin içine çekiyor bizi. Sıcak ve
sahici öyküler karşımızdaki. Tan Oral,
Sansür
Yazan ve Resimleyen: Tan Oral
Evrensel İlk Gençlik Kitaplığı, 72 sayfa

ç
çizerliğindeki
maharetini yazıya da taşımış belli
n
kki. Az çizgi ile güçlü karrikatürlerin yaratıcısı, bu
kkez sade ve süsten uzak
aanlatımı ile aynı beceriyi
yyazıya taşımış.
Öykülere Tan Oral’ın
ggüzel çizimleri eşlik ediyyor elbette. Kitapta az
sayıda ama her öykü kahrramanını kafamızda canllandırmamızı sağlamaya
yyetecek ölçüde çizim var.
B
Bu noktada yakalanan
denge de kitabın artılad
rrından.
Yazar anı/öyküler yoluyla bize canlılarla olan
luy
ilişkisini anlatırken, temelde doğa ve
hayvan sevgisi aşılamayı amaçlıyor elbette. Ama söylediğim yanlış anlaşılmasın sakın. Bunu aşırı didaktik bir üslupla, göstere göstere yapmıyor. Kendi
çocukluğuna ait öğrenme süreçleri ve
acemilikleri üzerinden, okura parmak
göstermeden beceriyor bunu. Öyküleri okurken küçük Tan’ı (bazen de
yetişkin Tan’ı) gülümseyerek izliyoruz. Onun aldığı dersler bizim de artı
hanemize yazılıyor böylece.
Öykülerin tek mesajı hayvan sevgisi ya da dost canlılarla ortak yaşam
değil. Bir güvercinle karşılıklı güveni,
bir kartalla özgürlük tutkusunu, bir
tahtakurduyla ısrar ve azimle çalışmanın önemini öğreniyoruz öyküleri
okurken.
Eh daha fazla ipucu vermek olmaz. Diğer kahramanları tanımak için
haydi kitabın başına.
Bu Kitabın Kuyruğu Var
Yazan ve Resimleyen: Tan Oral
Evrensel Çocuk Kitaplığı, 96 sayfa

SANSÜR
Tan Oral

KUYRUK NEREDE?
Sansür’den kuyruklu kitaba geçelim. Bu Kitabın Kuyruğu Var bir dizi
anı/öyküden oluşuyor.
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Yaşam ve ölüm
arasında

Gökçe Ateş AYTUĞ

Yaşam beş harf, ölüm dört. Onlarsa üç buçuk harfli… Geride yarım bıraktıkları, kopamadıkları şeyler
var. Gitmek istemiyorlar ama Tarlakoz’dan kaçmak kolay değil.
Çoğunlukla benzer konular etrafında şekillenen, alışılagelmiş “sıra
dışı” kahramanlar ve serüvenlerden
beslenen çocuk ve gençlik edebiyatının maceracı, cesur kalemlerinden
biri Miyase Sertbarut. Farklı türlerde, hem çocuklar hem gençler için
yazıyor. Kapiland’ın Kobayları, Sisin
Sakladıkları, Çöp Plaza, Buz Bebekler
gibi romanlarıyla zorlu kahramanlar
seçmiş, el değmemiş meseleleri tartışmış, övgüler almıştı. Son kitabı Ara
Âlem - Tarlakoz’un Tuzağı da, okurları
yine bambaşka bir biçimde şaşırtacağa
benzer.
Ara Âlem, fantastik bir macera
serisi. İlk kitap Tarlakoz’un Tuzağı
ile yaşam ile ölüm arasında bir yerde
geziniyor, kahramanları tanıyor, Ara
Âlem’i, üç buçukları keşfediyoruz.
Kitap son derece çarpıcı, güçlü bir
sahneyle açılıyor. Varlığından yayılan
kokuyu silmek için mezarlıkta dolaşan
bir kız, geceleyin mezarlıkta ağaç diplerini, çalı altlarını kazıyan bir oğlan
ve kızın doğrudan seslenerek adeta
yüzüne fener tuttuğu okuru sarıp sarmalayan tekinsiz hisler. Kim bu kız?
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Neden kokusunu silmek istiyor? Ya o
oğlan, mezarlıkta ne arıyor?
Sayfalar ilerledikçe tüm sorularımız yanıtlanıyor elbette. Canan, erken
ölmek istemezken, ortaokul diplomasını alamadan trafik kazasıyla yaşamını yitirmiş bir üç buçuk harfli. Üç
buçuk harfliler, ne ölü ne de diri; çok
istedikleri bir şeyi yapamadan ölmüş,
içlerindeki bir şey tam olarak ölmeyince de Ara Âlem’de sıkışıp kalmışlar.
Ara Âlem’in bekçisi Tarlakoz ise onları ölüm vadisine göndermek için pusu
kuruyor, eninde sonunda hepsini bir
bir enseleyip ebediyete teslim ediyor.
Yani üç buçuk harfliler fani, Ara Âlem
ise geçici. Fakat Canan bu yazgıya
karşı koymaya çalışıyor. Niyeti gerçek
anlamda ölmemek; öyle ya da böyle,
hacimsiz, suretsiz bir üç buçuk harfli olarak da olsa varlığını sürdürmek
istiyor. Bunun yolu ise Tarlakoz’dan
kaçmaktan geçiyor. Öncelikle üç buçuk harflileri ele veren, çürük patatese benzer kokusunu silmesi gerekiyor
Canan’ın. O nedenle mezarlıklarda geziniyor. Bir de Tarlakoz’un pusu kurabileceği yerlerden uzak durması ve bir
diri ile iletişim kurup sesin enerjisi ile
ona tutunabilmesi. İşte mezarlıktaki Kendal’la da yolu böylece kesişiyor. Kendal
cesur bir oğlan, korkmuyor Canan’dan; hiç
görmese de, neye benzediğini bilmese de onunla
arkadaş oluyor, hatta ona
sevdalanıyor.
Canan, Ara
Âlem’de yalnız
değil. Etrafında başka üç buçuk harfliler
de var: Onunla birlikte
terk edilmiş evde yaşamaya başlayan, kuş sevdalısı
Sinan, sonradan aralarına katılan ama Ara
Âlem’e bambaşka

bir biçimde geçmiş olan Cihan ve
Tarlakoz’dan kurtuluşu bir tabloya sığınmakta bulduğunu iddia eden örgü
saçlı, mavi elbiseli kız. Hepsinin gayesi ortak ama olaylar öyle gelişiyor ki,
Canan Tarlakoz’dan kurtulmak için
arkadaşlarını ele verip vermemek arasında gidip geliyor, sonunda verdiği
kararla da macera, bir sonraki kitapta
devam etmek üzere yepyeni bir boyut
kazanıyor.
Miyase Sertbarut, yer yer kahramanıyla okurunu karşı karşıya bıraktığı romanında fantastik bir macera
anlatmanın yanı sıra, tıpkı diğer kitaplarındaki gibi insan benliğinin derinlerini kurcalayarak, iyilik-kötülük
kavramlarını sorgulamış. Zaafları,
hataları, hesaplaşmaları ile başkahraman Canan, bazen bile bile kötülük
ediyor ve gizli saklı bırakmadan içini
açtığı için, aklımızdan geçebilecekleri-geçenleri söze, eyleme döktüğü için,
bir anlamda suçuna ortak ettiği okuru tedirgin ediyor. Hele Cihan’ı atlatıp
oynadığı tehlikeli bir oyun var ki maceranın tadını da, seyir keyfini de ikiye katlıyor. Ardından zincirleme gelişen
şe
n olayların
olaa
ol
neticesinde ise bize yeni
kitapları
kita
ki
t pl
ta
plaa merakla beklemek kalıyor.
Ara Âlem 1 - Tarlakoz’un Tuzağı
Miyase Sertbarut
Resimleyen: Kaan Demirçelik
R
Tudem Yayınları, 186 sayfa

İYİ KİTAP

Tan Oral’ın tüm okurlara mesajı var.
TÜYAP Kitap Fuarı uygulamasını App Store ya da Google Play’den veya aşağıdaki QR kod ile indirin, ilanı uygulamaya
taratın, Tan Oral’ın TÜYAP 34. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı davetini mobil cihazınızda görüntüleyin.

İNDİR

TARA

İZLE

İstanbulkitapfuari.com
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Bir araştırma projesi
olarak yellenme

Ayşegül Utku GÜNAYDIN

Raymond Bean, Tatlı Pırtlar kitabıyla gaz çıkarmak gibi ilginç ama bir yandan da kolaylıkla “gayri
ciddi” olarak nitelendirilebilecek bir konuyu bilimle bağdaştırıp edebiyatın içine eklemleyerek okumaya
hevesli olmayan genç okurları hedefliyor.
Yellenme, osuruk ya da pırt. Gaz
çıkarmak deyince genellikle akıllara
mizahi fikirler gelir ama bu temel ihtiyacın gün içinde insanları zor durumlara düşürdüğü de bir gerçektir.
Peki bu durum, bir hikâyeye nasıl
konu olur? Bu yazı, odak noktası gaz
çıkarmak olan bir çocuk kitabını ele
alıyor. Raymond Bean, Tatlı Pırtlar
kitabıyla gaz çıkarmak gibi ilginç ama
bir yandan da kolaylıkla “gayri ciddi”
olarak nitelendirilebilecek bir konuyu
bilimle bağdaştırıp edebiyatın içine
eklemleyerek okumaya hevesli olmayan genç okurları hedefliyor. Bean,
aslında Benjamin Franklin’in 1871’de
“Kraliyet Akademisi’ne Bir Mektup”
adlı metninden yola çıkmış. Pek çok
kişi Franklin’in bilime katkılarını bilir,
çünkü okullarda az ya da çok söz edilir.
Ama ünlü bilim insanının gaz çıkarma
üzerine akademiye yazdığı bu ironik
mektup pek bilinmez; çünkü gaz çıkarmak insan doğasına içkin temel bir
ihtiyaç olsa da genellikle “ayıp”, zaman
zaman küçük düşürücü ya da duruma
göre utanç vericidir. Oysa bu mektupta Franklin, o dönemde Avrupa’da
akademinin büyük bir çıkmazı olan
işlevsellikten uzak, gösterişçi tutumunu nükteli bir dille eleştirmektedir.
Franklin, yellenmenin doğasından ve
insanı küçük düşürücü yanından söz
edip bunu aşmak için bilim insanlarının yemeklere koyulabilecek ve insanların çıkardığı gazın güzel kokmasını
sağlayacak bir şey bulup bulamayacağı
sorusunu ortaya atar.
HAYAT PIRTLARLA DAHA GÜZEL
Tatlı Pırtlar’ın dokuz yaşındaki başkarakteri ve aynı zamanda
hikâyenin anlatıcısı Keith Emerson
da tam bu sorundan, yani pırtlardan
mustariptir. Babası ve küçük kardeşi
yüzünden pırt kokusu, evlerinin daimi esansıdır. Tüm bunların üzerine
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bir de sınıf arkadaşı Anthony’nin sınıfta gaz çıkarıp kokunun suçunu ona
atması ile Keith için her şey çığırından
çıkar. Bu bağlamda kitabın aslında
önemli temalarından birinin zorbalık
olduğunu söyleyebiliriz. Keith üzerine
yapışan etiketten ve çevresinde sürekli
olarak karşılaştığı bu nahoş durumdan kurtulmak amacıyla okulun düzenlediği bilim fuarına, yemeklerin
içine koyulduğunda gazların güzel
kokmasını sağlayacak bir buluş elde
etme fikriyle katılmak ister. Keith’in
fikri başta yine onu küçük düşürse
de okul müdürü, Benjamin Franklin’i
iyi tanımaktadır ve Keith’in bu fikrini destekler. Keith mustarip olduğu
bu sorunu çözüp dünyayı daha güzel bir yer hâline getirmek amacıyla
araştırmasına koyulur.
Tatlı Pırtlar, zor durumları pozitife çevirme ve zorbalık gibi konuları
başarılı bir biçimde ele alıyor. Ayrıca
genç okurları yakalama çabası ve kitaptaki komiklik dozu takdir edilesi.
Ama kitap her ne kadar özgün, komik
ve çocuklar kadar yetişkinler için de
heyecan verici bir konuyu kitaba taşısa da barındırdığı potansiyelin altında
kalıyor. Kitabın sonu da inandırıcı bir
biçimde bitmiyor. Peki Tatlı Pırtlar,
tüm çocuklara uygun bir kitap mı?
Nasıl bir okura hitap edecek? Kitap,

özellikle de okumaya hevesli olmayan çocuklar için iyi bir seçenek.
Bean de zaten okumayı sevmeyen
çocukları teşvik üzerine epeyce kafa
yormuş bir yazar. Bunda elbette on
beş yıl öğretmen olarak çalışması da
etkili. Dolayısıyla Bean, genç okurlar
söz konusu olduğunda bir yazarın
konudan kurguya bir metinde karşılaşacağı sorunları iyi tahlil edebilmiş. Tatlı Pırtlar’la ilgili bir ilginç
bilgi de konusu nedeniyle yayıncıların başta bu kitapla ilgilenmemesi.
Kitabı yayımlatacak kimse bulamayınca Bean çareyi kendi bastırmakta bulmuş. Bugün ise kitap farklı
dillere çevrilerek tüm dünyada çoksatanlar listesine girmeyi başarmış.
Son olarak kitabın Türkçe baskısından söz etmek gerekirse çok daha
özenli bir düzeltiyi hak ettiği vurgulanmalı. Bir kitabı yayına hazırlama
işi çok meşakkatli bir süreç, dolayısıyla zaman zaman gözden kaçan tashihler elbette göz ardı edilebilir ama
çok satacak bu kitabın ikinci baskısında metnin bu bağlamda yeniden
gözden geçirilmesi uygun olacaktır.
Tatlı Pırtlar
Raymond Bean
Türkçeleştiren: Şebnem Tansu
Epsilon Yayınları, 127 sayfa
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Her şey doğru dili
tutturmaya bakar

Özlem TOPRAK

Bazen, mükemmel yaptığı şeyleri sırf hatırı kırılmasın diye, dolambaçlı yollardan ustasından öğrenirken
görürüz ayıyı. Ya da tersinden her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdığında, ustanın onu nasıl tatlılıkla
teselli ettiğine şahit oluruz. Sonunda iş ikisinin ortak bir dil bulmasına varır.

Kitap isimleri genelde, hikâyenin
temel meselesine gönderme yapsa da
en ilgi çekici başlıklar aslında içini
bizim doldurabildiklerimizdir. John
Yeoman’ın Hayy Kitap’tan çıkan Usta
ile Ayı kitabı, ilk bakışta usta ile çırak,
öğretmen ile öğrenci ilişkisine gönderme yapıyor gibi görünse de, esasen bir
dostluk ve hatta bir yalnızlık hikâyesi.
Dostluk ile yalnızlık ilk bakışta nasıl da çelişkili iki kavram gibi duruyor
değil mi? Oysa birbirini dost olarak
seçenler, çoğunlukla çok insanı denemiş ve yalnızlığa razı gelmeye ramak
kalmış insanlardır.
Bunlardan biri, bizim sakar ve sarsak ayımız. Hayatı iyi niyet sözcüğüyle
özetlenebilir. Tek isteği ormandaki diğer hayvanlara yardım etmek ve onların dostluğunu kazanmak. Gel gör
ki işin içine efsanevi sakarlığı ve tez
canlılığı girdiğinde, bütün yardım girişimlerinin sonu hüsranla sonuçlanır.
Dolayısıyla ayının yalnızlığı bir seçim değil, dışlanmışlıktan kaynaklı. İyiliğinin kurbanı bir başka deyişle. Usta
ise sanki seçerek vazgeçmiş hayattan.
Bir mağarada sürdürdüğü inziva hayatında, zaman 1947 tarihli bir takvimde
durmuş. Kimdir, nedir bilmiyoruz.
Ama bir yandan da müthiş paylaşma
arzusuna ve paslanmamış öğretme
güdüsüne bakarak bir zamanlar öğretmenlik yapmış olabileceğini, bir sebepten insanlardan soğuyup kendisini
bir dağ başında gönüllü münzeviliğe
mahkûm ettiğini tahmin ediyoruz.

Ancak ne kadar seçilmiş olsa da
yalnızlık da bir yere kadar. Ayı
ve ustanın yolları, ustanın
15 yıl önce ağaca astığı
ilanla kesişir. İlanda
şöyle yazmaktadır:
“Usta öğretmenden
özel ders. Usta yalnızca bir öğrenci
kabul ediyor.
Tam pansiyon.
Uygun koşullar. Yeni kurs başlamak
üzere. Şahsen başvurun.”
Gerisi tarifsiz bir ilişkidir. Ayı ne
kadar sarsaksa, usta da bir ayıya öğretebilecekleri konusunda o derece acemidir. Sonuçta ikiliyi aşçılıktan spora,
balık tutmadan iskambil oyununa,
ilk yardımdan yemek yapmaya bir
dizi ilgisiz alanda sınanan özel bir zamandan geçerken görürüz. İlk bakışta
ilgisiz gibi duran bu alanlar, hayatın
en temel meselelerine dair mesajların verilmesine vesile olur. Ve daha
da önemlisi ayı ile usta, birbirlerine
duydukları sevgiden sebep, orta yolda
buluşmaya, eski alışkanlıklarından,
en sevdikleri şeylerden ödün vermeye
razı gelirler. Bunun doruk noktası ortak kahvaltıları sırasında ortaya çıkar;
ballı yumurtalı omlet! Ve bu muhteşem lezzete karşı yorumları birbirleri
için yapabileceklerinin göstergesidir:
“’Mmmm,’ dedi Usta keyifle lokmasını yutarken. Aslında omleti balsız tercih ederdi ama Ayı’yı kırmak istememişti. ‘Evet, çok leziz,’ dedi Ayı. O da
yumurtasız bir ballı omletin daha iyi
olacağını düşünmekteydi.”

Bir an gelir ayıyı, sırf hatırı kırılmasın diye doğası gereği çok daha
mükemmel yaptığı şeyleri dolambaçlı
yollardan ustasından öğrenirken görürüz. Bir sonraki sahnede her şeyi
yüzüne gözüne bulaştıran ayıyı ustanın nasıl tatlılıkla teselli ettiğine şahit
oluruz. Dolayısıyla iş birbirileri için
ortak bir dil bulmasına varır. Bunca
macera sonunda usta sabrını, ayı ise
hevesini sergilemiş olur.
Okura ise hüzünle gülümsemek
kalır, zira her bir sınav hem komik
hem acıklıdır. Son noktada ayı ile ustanın dostluk deklarasyonu gibi okunacak yeni bir ilanla baş başa kalırız:
“Usta kendisiyle yaşayacak ve ufak tefek ev işlerine yardımcı olacak bir asistan öğretmen arıyor. Bu pozisyon Üstün Başarı Diploması Olan Bir Ayı için
uygundur. Lütfen şahsen başvurun!”
Çocuk kitapları editörü Gökçe Ateş
Aytuğ’un isabetli seçimi ve Sumru
Ağıryürüyen’in çevirisi ile okuduğumuz hikâyeden geriye ise bu sıra dışı
dostluktan ilham almak kalıyor. Ola
ki bizim ustamız ya da ayımız da köşe
başında fark edilmeyi beklemektedir.
Usta ile Ayı
John Yeoman
Resimleyen: Quentin Blake
Türkçeleştiren: Sumru Ağıryürüyen
Hayy Kitap, 136 sayfa

SINANMIŞ MUHABBET
Bu kitap dâhil otuzdan fazla eserinin neredeyse hepsini resimleyen
Quentin Blake ile yoldaşlığın hakkını
veren John Yeoman’ın, 26 yıllık öğretmenlik deneyimiyle öğretme eyleminin iktidarına ve hiyerarşisine dair
anlatacağı çok şey var.

ɗZJ,JUBQt±PDVL,JUBQMʓt4BZt,BTN
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Hepimizin ezgisi

Müslime KARABATAK

Müziği, futbol oynamaktan çok seven bir çocuk Oğuz. Ama onu ilginç kılan bu değil elbette. Peki,
kedisi Kekik ve çello Çilli ile konuşabildiğini söylesek size…
Ahmet Önel’in 10-12 yaş arası çocuklar için yazdığı Ezgimizi Kim Çaldı? kitabında biz başkahraman Oğuz’u
tanımaya çalışırken, oradan bir ses biz
okuyuculara sesleniyor. Fark ediyoruz
ki Oğuz’un uyanışını, attığı çığlığı bir
anlatıcı aktarıyor bize. “Evet, onunla ilgili öğrenmeniz gereken ilk özellik
bu.” cümlesiyle sadece Oğuz’la ilgili
olan bir şeyi değil, öykünün anlatısıyla
ilgili de bir şeyler öğreniyoruz. Böylece
salt Oğuz’un yaşadıklarının hikâyesi
olmaktan çıkıyor bu kitap, o yaşarken, anlatıcı da bizi alıp sokuveriyor
hikâyenin içine. Sadece yaşanan olayları değil, kurulan hayalleri, akıldan
geçen cümleleri, mırıldanan şarkıları
da kitabın ta içinden görmemize, duymamıza, hatta eşlik etmemize olanak
sağlıyor anlatıcı. Sanki bize seslenen
bu sesi tanıyor, bizle kurduğu samimiyetle okuyoruz kitabın devamını.
Belki içindeki ezgi hiç bitmeyen küçük
Oğuz ile Oğuz Atay’a selam durmuştur Ahmet Önel; belki o da “Demiryolu Hikâyecileri”ndendir kim bilir…
Anlatıcıyı biz de yineleyelim; “Sanırım alışmanız gereken bir şey
var. Evet, bizim öykümüzde her
şey konuşuyor sevgili okur.”
Susan insanların gözleri konuşuyor, kedi konuşuyor,
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çello konuşuyor, karşılıklı konuşurken
bile insanlar içlerinden konuşuyorlar
ya da kendi kendilerine konuşuyorlar… Buna bir Oğuz, bir anlatıcı, bir
de biz inanıyoruz. Ne yazık ki annesi ve babası hayvanların ve eşyaların
sadece kitaplarda konuşabileceklerini iddia ediyorlar, kendilerinin zaten
bir hikâyede olduklarını unutarak…
Yeri gelmişken, ben en çok Kekik’in
konuşmalarını sevdim galiba bu
hikâyede. Aman ha karıştırmayalım,
anlatıcı bizi başta uyarmıştı ya, Kekik, yemeklerde kullandığımız değil,
kedi olanından Kekik. “Çok iyi makara yakalar, ağaca çıkar, kuyruğuyla
elektrik süpürgesini bile devirir.” Bir
de o farkında değil belki ama insanlar
onun şaşkın hallerine bayılır. Evlerine emanet bırakılan koca kutuyu açtırmak için Oğuz’u bir ikna edişi var
ki okurken pek bir sevimli gelecek.
Kekik, kedi cesaretiyle “Sorumluluğu
ben alıyorum”, diyor fakat yoksa bu
Oğuz’un ‘ben yapmadım kedi yaptı’
deyişi mi bir başka biçimde?
Neyse, biz konuşmaya dönelim.
Konuşmanın ya da konuşmamanın
yeri çok büyük bu hikâyede. Gerçekten konuşan kişilerin dedikleri yerinden kaldırılamaz şeyler, konuşulmayanlar ya da hayali kurulanlar ise
binlerce kez değiştirilir akılda. Oğuz
da bunun biraz farkında herhalde.
Kendisinden başka kimseye sohbet
ettiklerine inandıramadığı kedisi
Kekik ve çello Çilli ile konuşmaya bayılıyor, Suskun Amca’nın
konuşsa neler söyleyeceğini
baştan sona merak ediyor; fakat Ayşe Abla’nın
hikâyelerini dinlemeye pek
niyetli görünmüyor. Burada tehlikeli olmayan küçük
oyunlara başvuran
Oğuz, iletişimin
en önemli unsuru
olduğu arkadaşlık konusunda
biraz ikilemde
kaldığını hissettiriyor

bize. Kedi Kekik ve çello
Çilli ile arkadaşlıkları,
Sedat ile olan arkadaşlığını ara ara bastırıyor. Bir an nedense, bir kolunda
hayali, diğerinde
gerçek arkadaşını
alarak gezmesini
istiyorum içimden. Oğuz
benim hayalimi olmasa da kendi hayalini aktarıyor sonra bize.
Çilli ile ezgisini çalarken arkadaşı
Sedat’ı da katıyor hayalinin içine.
Baştan sona bir ezginin ritmiyle
ilerleyen bu güzel kitabın bir kusuru
var ne yazık ki. Okuyucularının çoğunlukla 10-12 yaş çocuklar olacağını
düşünürsek, bu küçük okuyucuların
kitaptaki kadın/erkek davranışları ve
rolleri ile öğreneceği şeylere oldukça dikkat etmek gerekiyor. Kitapta
bahsedilen ve resmedilen kadınlar ya
çok konuşuyor ya da her an yemek
yapıp evi düzenliyor. İlk sayfada yer
alan “tüm çorap uzatan anneler” ile
başlayan cümle başta sıcak gelse de
pişirdiği her “muhteşem anne” yemeğiyle gözümden düşüyor Oğuz’un
annesi. Keşke diyorum, keşke ona verilen görevleri bırakıp Oğuz’la başka
ezgiler çalsa.
Ezgimizi Kim Çaldı?
Ahmet Önel
Resimleyen: Sait Munzur
Elma Çocuk Yayınları, 172 sayfa
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Bu bir dedektif romanı
değil, Sherlock!

Nilay KAYA

Kahramanı Georges gibi sıra dışı bir roman Yalancılar ve Casuslar. Ama adına bakıp aldanmayın
sakın. Bu sadece bir dedektiflik hikâyesi değil. Aksine, dedektif romanı türünü ters yüz eden bir yapıya
sahip bir eser elimizdeki.
Enid Blyton’ın Afacan Beşler’i ve
Gizli Yediler’i ile büyüyen, kanına dedektiflik sevdası karışmış tüm çocuklar ve çocuk yetişkinler, karşınızda
dedektif romanlarını ters yüz eden eğlenceli mi eğlenceli bir roman var: Yalancılar ve Casuslar. Guardian Çocuk
Edebiyatı Ödülü’nü almış, New York
Times’da çoksatarlar arasına girmiş
Rebecca Stead imzalı roman, ailecek
Brooklyn’de bir apartman dairesine taşınmalarıyla hayatında değişikliklerin
başladığı on bir yaşındaki Georges’un
(sondaki “s” okunmamalı) dedektiflik
hikâyesi.
Ne var ki Yalancılar ve Casuslar,
sadece bir dedektiflik hikâyesi değil.
Hatta romanın sonunda da göreceğimiz gibi dedektif romanı türünü ters
yüz eden bir yapıya sahip. Bu hiç sıradan olmayan romanın, en başta
kahramanı Georges sıra dışı. Annesinin en sevdiği ressam olan Georges
Seurat’tan adını alıyor ve ilkokul çağlarından itibaren adının sonundaki “s”
harfinin telaffuz edilmemesi yüzünden arkadaşları tarafından alay konusu oluyor. Bu yüzden ebeveynlerden
bir ricası var: “İşte
İşte size muhtemelen hiç
kullanmayacağınız bir tavsiye: Oğlunuadını verza Georges Seurat’ın
Seu
ona
mek istiyorsanız,
is
George adını vereGeo
bbilirsiniz, sondaki
‘s’ olmadan. Sırf
onun hayatını
kolaylaştırmak
için”, diyor ki
haksız bir rica
h
sayılmaz. Okulda
sa
sırf ismi nedeniyle
kendine kabadayılık
kendin
yerine
yapan çocuklar
ç
arkaismiyle alay etmeyecek
e
Dilbildaşlar buluyor kendine.
k
gisine kendince kurallar getiren
süper kahramanlar
ve dersleri süp
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çizerek geçiren, her geçen gün tuhaflığını fark ettikçe daha çok sevdiği
Bob English ve yeni taşındıkları apartmandaki Safer ile kardeşi Candy yeni
hayatındaki cankurtaranları oluyor.
CASUSLUK KULÜBÜ
Georges, Safer’ın kurduğu casusluk
kulübüne katılıyor ve (kulübün sadece Safer ve Georges’dan oluştuğunu
belirtelim) apartman sakinlerinden
Bay X’in tuhaflıklarını mercek altına
alan bir davanın peşine düşüyorlar.
Safer, apartmanın görüntülü megafonlarına ve güvenlik kameralarına
erişen, “en basit görünen aletler en iyi
casusluk aletleridir” mottosuyla sakız
kâğıdından ipucu yakalamayı beceren, dürbünle karşı bloktaki papağan
sürüsünü seyretmek ve on iki yaşında olduğu halde bir kahve bağımlılığı
gibi ‘tuhaf ’ nitelikleri olan küçük bir
Sherlock Holmes. Safer ve şekerlemelere düşkün, satranç dâhisi kız kardeşi Candy ile kuşlara tutkun olan abisi
Pigeon okula gitmiyorlar, anneleriyle
babaları onların isimlerini kendilerinin seçmesine izin vermiş. Bu nedenle Georges’un annesi Safer’ın ailesini,
‘tuhaf ’tan ziyade tatlı ve bohem bir aile
olarak adlandırıyor.
Hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik etkili bir mizahı bir an olsun bile elden bırakmayan romanda,
en sonunda Georges’un çevresinde
gördüğü hiçbir şeyin göründüğü gibi
olmadığı ortaya çıkıyor. Babasıyla arada sırada gittiği Asya lokantasında verilen, hiçbir yerdekilere benzemeyen
fal kurabiyelerinden birinde bu gidişatın sinyalini veren bir falla karşılaşıyor
Georges: “Bu bir kurabiye, Sherlock.”
Georges aslında yaşadıklarının hiç
de bir dedektiflik macerası olmadığını, hayatına annesinin çok sevdiği
ressam Seurat’un meşhur resmindeki
gibi küçük küçük noktalardan büyük,

bambaşka bir resmi ortaya çıkaran bir bakış açısıyla bakması gerektiğinin farkına varıyor.
Öyleyse biz de Yalancılar ve
Casuslar için şöyle diyelim:
Bu bir dedektif romanı değil. Aileyi, arkadaşlığı, okulu, oyunları ve gerçekleri
anlatan küçük noktaların bir
araya gelip yepyeni, büyük
bir resim oluşturduğu ters köşe
bir roman. Keyifli okumalar...
Yalancılar ve Casuslar
Rebecca Stead
Türkçeleştiren: Ebru Gündem Kızıldağ
Kırmızı Kedi Yayınları, 200 sayfa

Hayallerimiz bir gün
gerçeğe döner mi?

E. Nida DİNÇTÜRK

Mehmet Atilla, “Parktaki Gergedanlar”da, hayalle gerçeğin iç içe geçtiği, sıcak bir hikâye anlatıyor. Kitap, yarım kalan onca hayata şahit olduğumuz şu günlerde, tanımadığımız insanlar için kurduğumuz
hayallerle onların hayatlarını tamamlayabileceğimizi fısıldıyor.
Korkunç günlerden geçiyoruz. Çok güzel geçireceğimizi
düşündüğümüz bir Cumartesi
sabahı uyanıyoruz ve şehrin
ortasında patlayan bir bomba
ile ölen onca insanın haberini alıyoruz. Üstelik bizlerin de
aralarında olmamızın çok olası
olduğu ‘onca insan’... Ve o insanlar öylesine masum bir amaç
peşinde ölmüş oluyorlar ki biz
hâlâ nefes alıyor oluşumuzdan
utanıyoruz. Son birkaç yılda
bu hissi ne kadar çok yaşadık,
değil mi? Aldığımız ölüm haberleriyle günlerimiz kararırken hayatını kaybeden insanların hikâyelerini
öğrendiğimizde gölgelerimiz daha da
koyulaşır oldu. Ölümün her şeyi nasıl
da yarım bıraktığını gördüğümüzde
aslında bize de ne kadar yakın olduğunu bir daha kanıksar olduk. Sonra
o insanlar hayatlarına devam edebilselerdi acaba neler yaşarlardı diye onlar
için hayal kurmaya başladık. Canımız
en çok da o zaman acıdı.
Tanımadığımız insanların gerçekte nasıl yaşadıklarını ya da hayatlarını nasıl sürdüreceklerini tahmin
etmeye çalışma oyunu çoğumuz için
gündelik bir rutin olabilir. Ama ben
bu sıralar sıkça, hayalleri yarım kalmış çok fazla insan için eğer yaşama
fırsatları kalsaydı neler yapabilirlerdi
diye düşündüğümüzü tahmin ediyorum. Bu konuyu açmamın sebebi,
Mehmet Atilla’nın son kitabı Parktaki
Gergedanlar. Gündemdeki meselelerin aksine aslında mutlu bir hikâye
anlatan, hayalleri arkasına almış bir
kitap Parktaki Gergedanlar. Sıradan
bir günde parkta oynamaktan sıkılan
Okan, Şenay ve Dilek sırasıyla, karşılarında oturan, adını sanını bilmedikleri
yaşlı bir adam için birer isim ve meslek uydurmaya çalışıyorlar. Aynı anda,
karşı banktan onları izleyen ve aslında

adı Kemal olan o yaşlı adam da aynı
şeyi onlar için yapıyor; bu üç çocuk
için birer meslek uyduruyor ve büyüdüklerinde ne olacaklarını öngörmeye çalışıyor. Fakat Kemal’in oyunu,
çocuklarınkine göre biraz daha ciddi.
O adeta paralel evrene geçerek, çocukların geleceğinden bir kesitin içinde
buluveriyor kendini.
Tüm serüven, Kemal’in tam da öngördüğü gibi bir mimar olan Okan’ın,
avukat olan abisi Orhan’ı (bu da aslında Okan’ın Kemal için düşündüğü
isim ve meslek) ziyaret etmesiyle başlıyor. Abisini ziyaret ettiğinde uzun
süredir görüşmediği yeğeni Ezgi’yle
kucaklaşan Okan, bu ziyaretin ikisi
için de büyük bir deneyim sakladığını
bilmiyor. Nitekim ertesi gün bir sürpriz yaparak Ezgi’yi okuldan almaya
gittiğinde, enteresan bir dizi olayın sonunda ikili, kendilerini kaybolmuş bir
kedinin sahibini aramak üzere hummalı bir çalışmanın ortasında buluyor. Bu küçük kedinin sahibini bulma
çabası, Okan’ı hem çocukluk arkadaşı
Dilek’le bir araya getiriyor hem de çocukların Kemal için tahayyül ettiği diğer iki karakterle buluşturuyor. Üstelik
yeğeni Ezgi’yle daha çok yakınlaşmasına olanak sağlıyor. Bu esnada Kemal,
Okan’ın ‘içindeki ses’ olarak ona çıkış
yolları sunarken hayalle gerçeğin içe
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içe geçtiği bu hikâyenin adeta
yönetmenine dönüşüyor.
Peki, gergedanlar bu hikâyenin neresinde? Hikâyenin
Kemal’in hayal ettiği kısmından uzaklaşıp, parktaki gerçek
akışına döndüğümüzde, çocukları derin bir hayal dünyasına dalıp gitmiş vaziyette
gören anneler hayrete düşüyor. Şenay’ın annesi de bu vaziyet karşısında ünlü ressam
Dürer’in gergedan gravürünü hatırlıyor ve çocuklara bu
hikâyeyi anlatıyor. Gerçekten
dünya tarihinde hayalle gerçeğin birbirine en çok yaklaştığı somut ürün
olan Gergedan, böylece bizimkilerin
hikâyesiyle de özdeşim yakalıyor.
Parktaki Gergedanlar, hayal kurmanın kıymeti ve sosyal ilişkiler üzerine başlayan, ilerledikçe ise iletişimin
ve arkadaşlığın kıymetine dair anlamlı
dersler veren bir kitap. Tam da bugünlerde, çocuklarımıza başkaları için hayal kurmanın, başkalarının hayallerine ortak olmanın değerini anlatmamız
gerekirken...
Parktaki Gergedanlar
Mehmet Atilla
Tudem Yayınları, 160 sayfa
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Da Vinci’den kıssa kıssa

Mehmet ERKURT

Resmin, heykelin, mimarinin, mühendisliğin yanında anatomi, jeoloji, astronomi, botanik ve pek çok
başka alanda da üretmiş bir dehanın kaleminden çıkan fabllar sözünü kime söylüyor?

Leonardo Da Vinci’nin bir metnini
okuyacak olmak, herhalde çocuktan
çok yetişkin için heyecan konusudur.
Çünkü üstün bir sanatçı ve biliminsanının iç galaksisinde çıkılacak özel
bir yolculuğun vaadidir bu. Merakın,
ilginin, gözlem gücünün ve çalışkanlığın müthiş bir zekâyla harmanladığı; bu harmanın da bilimsel sorular
sorabilme yeteneğiyle bütünleştiği bir
deha Floransalı Leonardo Da Vinci.
Resmin, heykelin, mimarinin, mühendisliğin yanında anatomi, jeoloji,
astronomi, botanik ve pek çok başka
alanda da üretmiş bir aklın taşıyıcısı.
Rönesans dendiğinde, belleklerde patlayacak en “sihirli ve gerçek” isim belki
de o. Peki ya yazdığı fabllar? Onlar da
aynı sihri taşıyor mu?
FABL GELENEĞİNİN İZİNDE
Bu kitapta, Da Vinci’nin 14871494 yılları arasında, Milano Dükü
Ludovico Sforza’nın hamiliğindeyken yazdığı fabllardan on ikisi yer
alıyor. Kitabın başında, yayıncısının
özel bir notla belirttiği üzere, her biri
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Leonardo Da Vinci: Yazılar, Masallar, Kehanetler, Nükteler ve Diğerleri
(YKY, 2010) adlı kapsamlı çalışmadan, özellikle çocuklar için seçilmiş. Eski Yunan’dan Aisopos
imzasıyla günümüze ulaşmış,
kökenlerini Hint anlatılarında
da bulabileceğimiz; daha yenilerini ise Da Vinci’den iki asır
sonra, Fransa’da, Jean de La
Fontaine’in şark masallarıyla
birleştirerek sürdüreceği fabl
geleneğinden bir kesit.
Doğal gerçeklikleri içinde
gösterilen, ancak insani duygu,
zaaf ve erdemlerle biçimlenmiş
hayvanlar, bitkiler ve nesnelerle karşı karşıyayız yine. Ateşin
cazibesine kapılan bir kelebek,
erimekten korkan bir kar tanesi, düşmanını tanımayan bir fare,
yerinden memnun olmayan bir taş
parçası gibi. Hepsi de birer “insanlık”
dersi alıyor. İşlenen genel zaaf kibir,
kıskançlık ve kendini beğenmişlik –
dolayısıyla, kendini bilmezlik. Onu,
acelecilik, bilinçsizlik ve patavatsızlık
izliyor. Doğanın canlıları ve nesneleri, hesapsız söz ve tavırları yüzünden
kendi sonlarını hazırlıyorlar.

sorularla zenginleşerek tartışılıyor.
Peki ya Da Vinci, bu masalları çocuklar için mi yazmıştı? Bu konuda da
farklı görüşler var. Kimisi doğrudan
yetişkinler için yazıldığını söylerken,
kimisi, daha işlevsel bir bakışla “çocuklara okutulabilecek fabllar” kategorisinde görebiliyor. Biz hepsini bir
kenara bırakıp, doğrudan metinlere
baktığımızda, önce öyküden ve üsluptan yoksun olduklarını, sonra da
yoğun bir didaktizme boğulduklarını görüyoruz. Niçin “çocuklar için”
kitaplaştırıldıkları da ciddi bir soru
olarak çıkıyor karşımıza. Tartışmasız,
tarihsel ve belgesel değere sahipler.
Üniversite düzeyinde bir çalışma için
birincil kaynak olma niteliğinde her
biri. Ancak, çocuklarla buluşmaları ne
kadar gerekli? Anakronik desenlerle
hem döneminden hem de yazarından
iyice koparılmış bu fablların, çocuğa
sunacağı şey ne olabilir?
Galiba, masalı gördüğümüz her
noktada “çocuk”u telaffuz etmekte aceleci davranmamamız gerekiyor. Bu gerekliliği, Grimm’den Masallar’ın cinayetten arındırılmış metinlerini okurken, ileriki bir sayfada aniden “Mavi
Sakal”la karşılaşan bizim nesil, aslında
çok iyi hatırlayacak ve anlayacaktır.

MASALIN SÖZÜ KİME?
Konu, masalların çocuklarla ilişkilendirilmesi oldu mu, haklı tartışmaların gündeme geldiğini biliriz. Yeni
değildir hiçbiri, çünkü metinlerin
“çocuğa göreliği” çağın ve toplumun
gerçeklerine göre değişir, biçimlenir.
Ortaçağ’da anlatılan kimi masalı, bugün çok farklı bir öyküyle dinlememiz
de ondandır. Charles Perrault, Jacob
ve Wilhelm Grimm gibi ünlü masal
derleyicileri de, topladıkları metinlere, çağın çocuklarının ihtiyaçları ve
algıları –elbette, yetişkinlerce algılanan ve tanımlanan algıları– ışığında
müdahalede bulunmuştur. Söz konusu masallar daha derlenirken bile,
çocukla kuracakları ilişki başlı başına
bir sorun olmuştur. Bu sorun, bugün
de, yeni algı ve tanımlar ışığında, yeni

Kelebek ile Mum Işığı - Masallar
Leonardo da Vinci
Resimleyen: Emine Bora
Türkçeleştiren: Kemal Atakay
Yapı Kredi Yayınları, 40 sayfa
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Sürpriz yeni dünya

Pelin ÖZER

İranlı genç sanatçı Vaghar Aghaei’nin yazıp resimlediği, Örümcek Timo’nun öyküsünü anlatan
Fırtına Bacası, teknik ustalığın zarafet ve zekâyla buluştuğu çocuk kitaplarından biri. Öykünün
sürpriz finali yüzünüzde tatlı bir tebessüm bırakacak.
Zaman zaman bazı çocuk kitaplarını, o kitapların kahramanlarının
da okuduğunu hayal ediyorum. İnsan
kahramanların değil de daha ziyade
hayvanlar ve bitkiler âleminin, evrendeki insan dışı canlıların... Kitabın düzeyini, başarısını belirleyen ölçütlerden biri de bu olsaydı, kitaplar yayımlanmadan önce o kahramanların da
onayından geçseydi daha iyi olurdu,
çocuklar daha da severdi o kitapları
gibi bir his doluyor içime. Belki de bu
nedenle, ne zaman kahramanının da
gülümseyeceğini, hatta sırrı ifşa edilmişçesine hafiften utanacağını sandığım çocuk kitaplarıyla karşılaşsam
yüzüm aydınlanıyor.
İstanbul’da yaşayan İranlı genç sanatçı Vaghar Aghaei’nin Can Çocuk
Yayınları’ndan çıkan Fırtına Bacası
adlı kitabı, öteki meziyetleri bir yana,
bu özelliğiyle öne çıkıyor ve çocuk

kitaplarından beklentilerimizi asla sınırlamamamız gerektiğini hatırlatıyor.
Yaratıcılığın önünün en açık olduğu
türlerden biri ne de olsa çocuk yazını.
Ve unutmamak gerekir ki bu okumalar sırasında atılan tohumlar, geleceğin
yaratıcılık düzeyini de belirliyor.
BİR ÖRÜMCEK AYINDA
Fırtına Bacası’nın kahramanı Örümcek Timo, başrolünde yer aldığı bu kitabı okusaydı, eminim onun da bizim
gibi gözleri parlardı. Timo’yu tanımak
için, kitabın sırrını ifşa etmeden, ona
komşu pencereden bir göz atalım:
Timo’nun hayatı fırtınaların odağında geçiyor. Bir örümcek ayında birkaç
fırtınayla başa çıkmak zorunda. Gözü
bu nedenle hep evinin tavanındaki
delikte. Sevimli örümcek ona, “Fırtına Bacası” adını takmış. Fırtına adeta
onun güneşi, havası, suyu... Arada bir
ona sadece toz toprak getirip canını

sıksa da, yaşadığı refahı da bu fırtınaya
borçlu Timo. Ne de olsa eşyasının tamamı ve afiyetle yiyip depoladığı onca
leziz yemek de bu fırtınanın sırtına
atlayarak gelmiş ona doğru. Enstrüman koleksiyonu, yiyecek depoladığı
buzdolapları, birbirinden güzel çanak
çömleği hep fırtınadan yadigâr. Ama
Timo, günün birinde fırtınaya hasret
kalıp onu özlemle bekleyeceğini hiç
düşünmemişti muhtemelen. Açlıktan
çaresizce gözlerini fırtına bacasına
diktiği ve garip bir sarsıntıyla her şeyin değiştiği o gün neler olup bittiğini
anlatmadan, sürprizi yeni bir dünya
olacak bu nefis sonu açık etmeden,
sırrı öğrendiğinizde yüzünüzde oluşacak tebessümü hayal ederek anlatmaya burada nokta koyalım.
Tasarım alanındaki eğitimini Türkiye’de sürdüren Aghaei’yi daha önce
Can Çocuk Yayınları için resimlediği
yirmiyi aşkın çocuk kitabıyla tanıyoruz.
Minimal anlatımla ve parlak bir fikirle
doğup rüştünü ispat etmiş bu ilk kitabında beklenti yaratmayı başaran sanatçının desenlerindeki teknik ustalık,
zarafetle ve zekâyla birleşip neredeyse
söze yaslanmadan öyküyü
taşıyor. Her sayfası ayrı
şölen olan Fırtına Bacası,
bir resimli kitapta samimiyet,
zekâ, incelik, yetenek arayan
tüm okurların ilgisini çekecek
bir kitap.
Fırtına Bacası
Vaghar Aghaei
Can Çocuk Yayınları, 36 sayfa
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Öğrenmeye nereden
başlıyoruz?

Sema ASLAN

Yatağın altında yatan, uyku saati geldiğinde odanın kuytularını, perdelerin gerisini, karanlıkta ortaya
çıkıveren canavarları, vampirleri vs. kontrol eden ve güvenliğinizi sağlayan, size cesaret veren bir
arkadaş ister misiniz? Can’ın böyle bir arkadaşı var: Zortan
Yıldıray Karakiya, çocuk edebiyatını yakından izleyenlerin hem yazar
hem de radyo programcısı olarak tanıdığı bir isim. Açık Radyo’da Banu Aksoy ile birlikte hazırladıkları “Bir Dolap
Kitap” isimli programda çocuk edebiyatı namına ne yapılıp ediliyor, dinleyicileriyle paylaşmaya çalışıyorlar. Sonra
da programlarını podcast üzerinden de
dinlemek isteyenler için www.birdolapkitap.com adresine yüklüyorlar. Bir
de Dünyalı Dergisi var; Karakiya’nın
yaratıcı enerjisinden geçen.
Ancak şu an, yeni bir serinin ilk kitabı nedeniyle odaklanıyoruz Yıldıray
Karakiya’ya: “Can ile Zortan’ın Maceraları” serisinin ilk kitabı “Flaş Disk
Operasyonu”, Tudem Yayınları’ndan
çıktı. Öyküsünü Karakiya’nın yazdığı
kitabı, Gökçe Yavaş Önal’ın resimlemiş. Kitabın ruhuyla çok uyumlu bir
resim dili tutturulmuş; canlı, muzip,
renkli...
Ebeveynlerinden biri yazar, diğeri
ressam olan Can, öyle görünüyor ki
henüz okula başlamamış, keşfetmeye
çok meraklı, hayal gücü ile sıkı fıkı
bağları olan, operasyonlara meraklı,
galiba biraz da ‘deneysel’ bir çocuk.
Öğrenmelerin en güzeli olan, deneme

– yanılma ile öğreniyor; başını belli ki
sıklıkla belaya sokuyor, fakat Can’ın
bu üslubu hikâyeye merak gıdıklayan
bir hava katıyor. Elbette tüm ‘operasyonlu’ hikâyelerde olduğu gibi, bunda
da bir suç ortağı var: Zortan. Mekanik,
yeşil, zıpır, yaramaz, cin, baştan çıkarıcı ve fakat sahici bir arkadaş Zortan.
Sadece Can’a görünüyor, sadece Can’la
arkadaşlık ediyor. Yeşil ışıklar saçan ve
nesnelerin içini görebilen gözleri falan
var. Bir hayal gücü mahsulü. Yatağın
altında yatıyor, uyku saati geldiğinde
odanın kuytularını, perdelerin gerisini, karanlıkta ortaya çıkıveren canavarları, vampirleri vs. kontrol ederek
Can’ın güvenliğini sağlıyor, ona cesaret veriyor. En az bu kadar hayırlı bir
görevi daha var Zortan’ın; sabah olunca Can’a uyanması gerektiğini söylüyor. Yatma kalkma faslındaki desteği iyi güzel, ancak günün kalanında
Can’ın başlıca ilham kaynağı olarak,
biraz yorucu biri. Can için bile. Zortan
ortalarda görünmediği için muzipliklerin sonunda tüm ceza her seferinde
sadece Can’a kesiliyor.
Her şey, olağan bir akışla başlamış
gibidir; Can için maceralı, anne babası
için Can’ın arkasını toplamak da dâhil,
koşuşturmalı bir gündür. Ancak, bugünü farklı kılan şey, kayıp flaş disk’tir.
(Buraya bir parantez: Bu kitapta gerilim unsuru olarak kullanılan kayıp
flaş disk meselesi, eğer yazınızın tek
kopyası o harici bellekteyse kolaylıkla hakiki bir gerilim kaynağı olabilir;
ihtimali bile yüksek oranda kaygıya
yol açar!) Can ‘flaş disk’, ‘editör’
gibi yeni kelimeleri de dağarcığına yükleyerek, işe yarar bir
polisiyecilik oynamaya karar
verir ve babasının mesleğini kurtarmasına (!) yardım eder. Tabii Zortan’la
birlikte. Yazar, tüm bu
aksiyonun içinde çok
da belli etmeden bazı

kelimelerin ne manaya geldiğini de
açıklıyor çocuk okura. Can’ın sorup
anne babasının yanıtladığı bu kelimeler, öykünün doğal akışı içinde konu
haline geliyor. İyi bir taktik olduğunu
düşündüğüm kısmı ise şu: Can, mesela harici bellek / flaş disk ve editör nedir sorusunu birkaç kez yineliyor; ancak üçüncü keresinde yanıt alabiliyor
anne babasından. Sorunun bu tekrarının anlamlı olduğunu, ilk seferinde
dikkatten kaçmışsa da devamında “ya
hakikaten, ne demekmiş bu?” duygusunu yarattığını düşünüyorum.
Özetle, elimizdeki, maceraya davet
eden üslubu, nesne – dil ilişkisindeki
esnekliği, keşif ve deneyim için alan
açan ferahlığı, bunlarla birlikte polisiyle tınısı ve doğal komedisiyle çocukların kopmadan okuyabilecekleri,
büyük ihtimal merakla devamını isteyecekleri, mutlu bir kitap.
Can ile Zortan’ın Maceraları – 1
Kayıp Flaş Disk Operasyonu
Yıldıray Karakiya
Resimleyen: Gökçe Yavaş Önal
Tudem Yayınları, 48 sayfa
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Harika arkadaşlar

Bahar MERAL

Shazia’nın farklı kıyafetleri, farklı aile ilişkileri var. Otoriter bir babası ve uyması gereken katı kurallar
söz konusu. Fakat geldiği bu yeni ülke, Shaiza için renkli ve farklı bir dünyanın kapılarını açıyor. Shazia
da bu dünyayı tanımaya, ona uyum sağlamaya hevesli.

Arkadaşlık Günlükleri - Yeni Arkadaş Eski Arkadaşlar, Julia Jarman’ın
“Arkadaş Günlükleri” serisinin üçüncü kitabı. Daisy, Phoebe ve Erika’nın
sınıflarına yeni gelen Shazia’ya yardım
etmek için giriştikleri tatlı rekabetin
ve giderek bu konuda birlikte çalışmak
zorunda kalışlarının hikâyesini okuyoruz bu kez.
Daisy, Phoebe ve Erika aslında birbirlerinden çok farklılar. Kitap, bu üç
küçük kızı tanıtarak başlıyor. Daisy
küskünlüğü sevmeyen, arkadaş canlısı, kibar ve anlayışlı bir çocuk. Daima
yardım edecek birilerini aradığı için
“rehber öğrencilik” yapıyor. Phoebe
utangaç ve Daisy kadar çabuk arkadaş
edinemiyor. Erika ise eğlenceli, enerji
dolu ve sportif. Farkında olmadan insanları kırabiliyor. Kızların böylesine
farklı özelliklere sahip olmaları “en iyi
arkadaş” olmalarına engel olmuyor.
Shazia’nın okula geleceği haberi ve
onu takip eden süreç, kızların günlüklerinden bize aktarılmış. Dolayısıyla
yaşananlara her biri kendi gözünden
bakıyor. Kitabın bu özelliği, çocuklarda
empati yeteneğinin gelişmesine katkı
sağlayabilecek bir yöntem oluşturmuş.
Günlükleri salı gününden itibaren
takip etmeye başlıyoruz. Bayan Davies,
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okula yeni gelen bir kızla Phoebe’nin
ilgilenmesini istiyor. Phoebe, bu görevin Daisy ya da Erika’ya değil de kendisine verilmesine hem şaşırıyor hem
çok seviniyor. Haberin heyecan verici taraflarından biri de kızın çok
uzak bir ülkeden, Pakistan’dan
geliyor oluşu. Yeni kızın adını
öğrenen Phoebe: “Shazia. Bir
masalda geçen prenses adı gibi!”
derken, tam da o yaş grubunun
hayal dünyasını yansıtıyor bizlere.
Shazia’nın geleceği haberi tatlı
bir telaşa sebep oluyor arkadaşlar
arasında. Kızların üçü de kendilerince yeni arkadaşlarına yardım
etme planları yapıyorlar. Giderek
bu yardım meselesi rekabete dönüşüyor. Shazia ile arkadaş olma yarışında;
dozunda verilmiş kıskançlıklar, bir dizi
yanlış anlama ve Phoebe cephesinde
alınganlıklar var. Çünkü Phoebe zaman zaman arkadaşlarının “Shazia’ya
rehber öğrencilik” görevini elinden
almaya çalıştıkları hissine kapılıyor.
Hikâyenin gelişiminde öğreniyoruz ki Karaçi’de hizmetçilerle dolu
büyük bir evde yaşayan; şoförü, çocuk bakıcısı bulunan ama yeni geldikleri ülkede bu imkânları bulamayan Shazia’nın annesi mutsuzdur.
Yaramaz erkek çocuklarıyla nasıl baş
edeceğini bilemez. Kızlar, annenin
hayatını kolaylaştırmak için de kolları sıvarlar. Daisy ve Phoebe annelerini
“Shazia’nın Annesinin Moralini Düzeltme Operasyonu”na dâhil ederler.
Bu arada Shazia’nın babası, kızına
geleneksel kıyafetlerini giymek şartıyla okul diskosuna gitme izni verir.
Oysa Shazia, yeni geldiği ülkedeki
yaşıtları gibi giyinmek ister. Tersinden Daisy ise Shazia’nın kıyafetlerini
giymeye başından beri heveslidir. Sonuç olarak, iki kafadar bir plan yapar:
Diskoda herkesten gizlice kıyafetlerini
değiştireceklerdir. Phoebe’de istemeye
istemeye plana dâhil olur. Ancak işler ters gider. Erika’nın da katılımıyla, Shazia’nın babasına yakalanmasını

önlemek için harcadıkları çaba ise
final bölümünün aksiyon unsurudur.
Kızların giriştikleri dolambaçlı işten
dolayı yaşadıkları huzursuzlukları ve
iç çelişkileri hissedebilmemiz, kitabın
kurgusunun dikkate değer bir yönü.
Shazia’nın farklı kıyafetleri, farklı
aile ilişkileri var. Otoriter bir babası ve
uyması gereken katı kurallar söz konusu. Fakat geldiği bu yeni ülke, Shaiza
için renkli ve farklı bir dünyanın kapılarını açıyor. Shazia da bu dünyayı
tanımaya, ona uyum sağlamaya hevesli. Uyum sürecinde kızlar en büyük
yardımcıları. Kitabın ana kurgusunu
oluşturan, kızların Shazia’ya gösterdikleri yakınlık, okura özendirici bir
hikâye sunuyor. Bu hikâyede olduğu gibi, çevre ve kültür farklılıkların
nasıl aşılabileceği konusunda yapıcı
mesajlar veriyor.
Arkadaşlık Günlükleri - Yeni Arkadaş Eski Arkadaşlar, çocukların keyifle okuyacağı bir hikâye. Onların iç
dünyasına dair ipuçları verirken, farklı
kültürlere saygı ve uyum konusunda
olumlu örnekler içeriyor. Ayrıca bizde,
anne babaların aşırı korumacı tutumu ve bir türlü yenemedikleri merak
hissi yüzünden gelişme imkânı bulamayan günlük tutma alışkanlığına da
özendirmesi açısından önemli.
Arkadaşlık Günlükleri
Yeni Arkadaş Eski Arkadaşlar
Julia Jarman
Resimleyen: Kate Pankhurst
Türkçeleştiren: Meltem Aydın
İş Bankası Kültür Yayınları, 112 sayfa
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Ötekine bakmak...

Şeyda İŞLER

Çocukların geleceğinin sorgusuz sualsiz belirlendiği ve günlerin biteviye birbirini kovaladığı mahalleye
Schröder ailesi taşınınca, kasap olmayı istememek Paul’ün en alelade derdi haline gelecektir.

Tüm dünyada “Rico ve Oskar” dizisiyle tanınan ve 2009 Alman Gençlik
Edebiyat Ödülü’nü kazanan Andreas
Steinhöfel, Çat Kapı romanında ötekine, daha doğru ifade etmek gerekirse
ötekileştirilene bakarak bizi önyargılardan sakınmaya ve kendimize ayna
tutmaya davet ediyor.
Alberto Manguel, Kelimeler Şehri’
nde “Yaşamımız asla bireysel değildir,
öteki’nin varlığıyla ilelebet zenginleştiği gibi yokluğunda da fakirleşir. Bir
başımıza, bir adımız ve bir yüzümüz
yoktur, bize seslenecek biri ve ayırt edici özelliklerimizin farkına varmamızı
sağlayacak bir yansımamız yoktur”
der. Çat Kapı romanı, Manguel’in tabiriyle ötekinin yokluğunda herkesin
birbirine benzediği, insanların ayırt
edici özelliklerini törpülemeyi ya da
saklamayı seçtiği Kayın Sokağı’nda
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geçer. Kitabın anlatıcısı Paul, yaşadığı
yeri “şirin ve uyuşuk” olarak tanımlar:
“Dar sokaklar, taşlarla döşeli bir pazar
yeri, pek görkemli olmayan bir saray.
Her şey dağ ve tepelerle çevrili. En son
yirmi yıl önce önemli bir olay olmuştu.
Savaş sırasında halkın sığınak olarak
kullandığı Enzberg’in iç tarafındaki geçit ve mağaraların bir kısmı çökmüştü.
O günden bu yana Kayın Sokağındaki huzuru hiçbir şey bozmamıştı. Bu
da benim hayatımın ilk on dört yılının oldukça olaysız geçtiği anlamına
geliyordu.”

Çocukların kaderi küçüklüklerinden
yazılmış gibidir. Misal, romanın kahramanı Paul üç kuşaktır kasap olan bir
aileden geldiği için babasının görevini
devralması beklenir. “Ben sıradaki kasaptım. (…) Bunda tartışacak bir şey
yoktu. Ta eski zamanlardan beri parasını ölü domuzlar, sığırlar ve bazen de
ölü atlarla kazanan başarılı bir sülalenin son ve en büyük başarısıydım.
Benim canımsa kesinlikle kasap
olmak istemiyordu.” Lakin çocukların geleceğinin sorgusuz
sualsiz belirlendiği ve günlerin biteviye birbirini kovaladığı bu mahalleye Schröder
ailesi taşınınca, kasap olmayı
istememek Paul’ün en alelade derdi haline gelecektir.
Schröderler dört çocuk ve bir
anneden oluşan bir ailedir. Fakat mahalledeki
diğer ailelere göre biraz farklılık gösterirler.
Schröder çocuklarının
her birinin alışılmışın dışında isimleri ve
özellikleri vardır: Altı
yaşındaki Sabrina uyurgezerdir, yedi yaşındaki Dandelion ise
beyaz teni ve saçlarıyla dikkat çeken
bir albino, on üçündeki Erasmus yaşıtlarına göre çok ufak tefektir ve on
Çat Kapı
Andreas Steinhöfel
Türkçeleştiren: Ziba Akkerman
Tudem Yayınları, 136 sayfa
Andreas Steinhöfel

EZBER BOZAN AİLE
Dışarıdan cennet gibi huzurlu bir
yer imajı yaratan bu sokağa bir gece
ansızın bir aile taşınır ve sokaktaki
“olaysız” hayat birdenbire değişir. Kayın Sokağı’ndaki annelerin geneli ev
kadınıdır, babalar iyi kazançlı işlerde
çalışır ve her ailenin iki çocuğu vardır.
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dördündeki Delphine mahalledekilere kıyasla sözünü pek
sakınmayan bir kızdır. Üstüne üstlük evcil hayvan olarak
kırma bir köpekle yılan beslemektedirler. Sadece ev ahalisi değil, yaşadıkları arsa bile mahalleliye ters gelir: “Bakımlı bahçeler, temiz arabalar, süpürülmüş kaldırımlar;
Schröder’lerde ise tüm bunların tersi. Evleri ve arsaları tüm
civara yapılan bir hakaret, yaşam tarzları ise her bir komşunun yüzüne atılan bir tokat gibiydi.” Bunların üstüne bir de
evde baba figürünün olmaması eklenince, mahalleli onları
ötekileştirmek için kendince yeterli farklılık saptamıştır.
ABARTIDAN NEFRETE
Manguel kendimizi ötekinden daha fazla ayrıştırabilmek için, onun yüzeysel niteliklerini abarttığımızı ve yaşamımız pahasına onu düşmanımıza dönüştürdüğümüzü
ileri sürer. Kayın Sokağı’nda olan tam da budur. İlk önce
Schröderlerle ilgili abartılı dedikodular yayılır. Paul, “Annemin tamamen saptırılmış hikâyesini düzeltmeyecek kadar
kendimle meşguldüm. Gelecek felaketlerin işaretinin bu abartılarda saklandığı aklıma hiç gelmemişti” diye bir itirafta bulunur. Haksızlığa ses çıkarmamanın nelere yol açabileceğini
kötü bir şekilde deneyimleyecektir. Dedikodulara katılmayanlar karşı bir duruş da sergilemediklerinden abartılan
hikâyeler nefret söylemine dönüşür. Mahalleli kısa sürede
Schröderleri sadece dışlamakla kalmaz, onlara gününü göstermek için de harekete geçer. Paul, Schröderlerle iletişim
kuran, hatta ailesinin “konu komşu ne der” nidalarına rağmen onlarla arkadaşlık eden tek kişidir.
Olaylar tırmandıkça Paul yaşadığı çevreyi, çocukluğundan beri tanıdığı insanları sorgulamaya başlar. Hem okuyucuya hem de çevresindekilere “Schröderleri diğerleri için
bu kadar korkunç yapan şey neydi?”, “Bir başkasını kendisinden farklı bir hayat sürüyor diye yargılama hakkını ona
kim vermişti?”, “Kim sürekli kendisinden uzak durulan ve
düşmanlık gördüğü bir çevrede yaşamayı isterdi?” gibi sorular yöneltir. Tanımadığımız yabancı bir mahallede on üç
yaşında bir çocuğun ağzından çıkan bu sorular, adeta günümüz Türkiye’sinde yaşananları sorgulamak adına elimize tutuşturulan bir meşale gibi. Steinhöfel’in ustalığı belki
de tam bu noktada ortaya çıkıyor: O, ele aldığı konu ve onu
işleme biçimiyle zamanın ve mekânın ötesinde, okuyucuya ulaşan bir yazar. Usta yazar, Çat Kapı’da bu sorulara
doğrudan bir yanıt vermese de bizi tamamen cevapsız da
bırakmıyor.
Paul’ün annesi kendi hayatına bakarak, sıradan bir mahallede, kendi halinde yaşayan insanlar arasında nefretin ve
şiddetin neden ve nasıl bu denli hızlı tırmandığına dair samimi bir açıklama getiriyor: “Burada herkesin Schröder’lerden korkmasının nedenini biliyor musun? Onları neden buradan olabildiğince çabuk sürmek istemelerinin nedeni? Ben
sana izah edeyim, Paul: Onlar düzeni bozuyorlar. Onlar, hiç
kimsenin sorgulama hakkının olmadığı şeyleri sorgulatıyorlar. Schröder’ler bize... Bize, bakarsak korkudan öleceğimiz
için, içine hiç bakmadığımız bir aynayı tutuyorlar.”
Steinhöfel geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda
“Tek bir dileğim var, o da insanları şu ya da bu özelliklerinden dolayı değerlendirmeden ya da yargılamadan önce,
hepimizin onlara gerçekten biraz daha yakından bakması”
demişti. En yalın ifadeyle, Çat Kapı romanı, bizi peşin hükümler vermeden evvel “yakından bakmaya” davet ediyor.

EĞLENCE DOLU
KİTAPLAR EPSİLON’DA!

Masal
M
asal kkahramanlarını
ahramanlarını ssıkıcı
ıkıcı b
buluyorum.
uluyorum.
Ne zaman biri bana bir kitap okusa, hep
aynı şey oluyor. Pamuk Prenses mesela...
zehirli olduğunu bile bile
o elmayı yiyor. Bu konuda onunla
konuşmaya karar verdim...

TIKLAYIN, ALIN... kitap365.com
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Neresinden bakarsan bak
sevimli ve faydalı

Burcu Arman

Bir gözü mavi, diğeri kahverengi ama Sibirya kurdu değil, hatta kurt bile değil. Tam bir kırma o. Birkaç
aylık minik bir yavruyken barınağa bırakılmış ve iki yaşına kadar da orada yaşamış.
Her köpek gibi oyuncu her köpek gibi sevilmeye düşkün…
Hiç barınağa gittiniz mi? İçeri
girdiğiniz anda varlığınızla bile
mutlu ettiğiniz onlarca köpek
sarar etrafınızı. Bazıları
kafeslerin arkasından
hüzünlü gözlerle
bakarken içinizi kıyar da
birden hepsini yanınıza
alıp ev sıcaklığını
yaşamalarını istersiniz.
Yine de eğer en azından
bir köpeği sahiplenmek
için oradaysanız ne
mutlu ikinize de! Gökçe
Gökçeer’in Pöti’si de
bu mutluluğun gerçek
hikâyesi.
PÖTİ'Yİ TANI
Önce Pöti’yle tanışın: Bir
gözü mavi, diğeri kahverengi
ama Sibirya kurdu değil, hatta
kurt bile değil. Tam bir kırma o.
Sahibinin iki yaşındayken barınaktan kurtardığı sevimli bir dişi. Birkaç
aylık minik bir yavruyken barınağa
bırakılmış ve iki yaşına kadar da orada yaşamış. Her köpek gibi oyuncu
her köpek gibi sevilmeye düşkün...
Bundan sonra yalnızca Pöti’nin
hikâyesini, yalnızca ne kadar oyuncu olduğunu ya da nasıl haşarılıklar
yaptığını kısacası, yalnızca başından
geçenleri dinleyeceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz (en azından ilk
kitap için). Zira Gökçeer’in kaleminden bir çocuğun köpekle nasıl iletişim kurabileceğine dair ipuçları var
Pöti’de... Mesela, tatlının köpekler
için ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz ama yine de o sevimli bakışlarıyla
size masum masum baktıklarında,
bir lokmacık da mı vermeyeceğiz?
Kuyruklarını ne zaman salladıklarını
biliyor muyuz? Ya onlarla nasıl oynayacağımızı? O zaman öğrenmek için
Pöti’ye biraz daha yakından bakın.
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PÖTİ’YE KULAK VER
Zira biraz yakınlaşınca onun bir
oyuncak olmadığından da emin olacaksınız. Köpeklere bakmanın eğlenceli olduğu kadar zor bir iş olduğunu
da. Hediye niyetine çocuklarına köpek
alıp, sorumluluğuyla başa çıkamayıp
barınağa ya da sokağa bırakan o kadar
çok aile varken bunu kesinlikle dikkate almak gerek. Hele ki petshoplarda
minicik kafeslerde yaşam hakları resmen ellerinden alınmış olanları düşününce... Pöti’yi dinleyin; iyi köpek
özel ırk demek değildir. Pöti’yi dinleyin; yalnızca bir köpeği evlat edinmek
onun bir yuvası sizin de bir dostunuz,
yoldaşınız olsun istiyorsanız bir barınağa gidin. Ona bakarsınız, o da size
bakar ve işte tıpkı aşk gibi bir şeydir
birbirinizi seçmek!

Uzun lafın kısası Pöti bilinçli minik hayvanseverler için. Bazı çocuk
kitapları, çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de mesaj verir. Okurken
aklımdan parayla köpek alan,
bakamayınca sokağa atanlar,
sokakta yanınızda köpeğinizle karşılaştığınızda “gitme bak köpek ısırır” diye
korkutanlar geçiyor... Sizin hayvanlara olan tavrınız elbette çocuğunuzun da davranışlarının
temelini oluşturur. Bu
yüzden önce yetişkinlerin
Pöti’ye kulak vermeye ihtiyacı var sanki...
Bundan sonra Pöti’nin
hikâyelerini dinlemeye devam edeceğiz elbette ama
Gökçeer’in anlattıklarından
sonra belki biraz daha bilinçli
olarak... Bu arada kitabın çizeri Mustafa Gündem de Pöti’nin
sevimliliğine sevimlilik katmış!
Son olarak kitabı aldığınızda Yedikule
Hayvan Barınağı’na bağış yapmış olacağınızı da not etmek gerekiyor... Kısacası neresinden bakarsanız sevimli,
neresinden bakarsanız faydalı...
Pöti – Bir Barınak Köpeğinin Hikâyesi
Gökçe Gökçeer
Resimleyen: Mustafa Gündem
Redhouse Kidz Yayınları, 40 sayfa
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Asıl olan hislerimiz mi?

Cem KARA

Robinson’un son derece naif ve rahat grafik anlatım dili, yazınsal içeriği kuvvetlendirici bir etki
yapmış. Bu, rahat ancak bir o kadar çağdaş ifade biçimi adeta bir çocuğun elinden çıkmışçasına
onun dünyasını kavramaktadır.
Gaston - Bir karışıklık hikâyesi! tam aradığımız reçete! Çocuklara asıl olanın, doğum yoluyla edindiğimiz değil de hissettiğimiz kimlik olduğunu gösterebilmek için etkileyici bir fırsat.
Yazar Kelly Dipucchio, kahramanları Gaston ve Lili ile bu
temel öğretinin altını dokunaklı bir anlatımla çiziyor. Hikâye
belki bilindik bir yaklaşım ile
anlatılmış gibi gelebilir. Ancak
yalın ve akılda kalıcı ifade dili ile
yerinde efektlerin kullanımı, mesajın öne çıkarılması açısından
dikkate değer.
Dipucchio, hikâyesinin hemen başında, o bildiğimiz ebeveyn görüntüsünü taşır bizlere.
Bayan Süslü Kaniş ile Bayan Sarı
Fularlı Buldog, belli ki kimliklerini tüm yavrularına taşımakta
kararlıdır. Ancak Gaston ve Lili bu
duruma ayak uyduramaz. İstemediklerinden değil, yapıları buna izin
vermez. Bu noktada yazar, hastane
karışıklığı klişesini uyarlar hikâyesine.
Aslında buldog olan Gaston yanlışlıkla Kaniş Ailesi’ne verilmiştir. Tabii
ki kaniş olan Lili de Buldog Ailesi’ne.
Kökenimizin mi yoksa bizi oluşturan
hislerin mi daha önemli olduğunu
sorguladığımız an bu andır. Hikâyede
bir ara “doğrusu bu gibi görünse de...”
diye yapılan hata da çok geçmeden
düzeltilir. Doğru olan hislerimiz ile
bağlı olduğumuz ailelerimizdir elbette. Sonunda kıssadan hisse çıkartan Dipucchio, kendimiz olmanın
değerini ve önemini anlatır. Tüm
ayrıştırmalara inat...
Ülkemizde Pearson Yayınları’ndan
çıkmış olan Gaston - Bir karışıklık
hikâyesi! Christian Robinson tarafından resimlenmiş. Kitap, ABD’de
on bir adet ödüle sahip. 2015 yılında
Amerika Kütüphaneler Birliği tarafından “Yılın Dikkate Değer Çocuk
Kitapları” arasında gösterilmiş.

Robinson’un son derece naif ve rahat grafik anlatım dili, yazınsal içeriği
kuvvetlendirici bir etki yapmış. Bu,
rahat ancak bir o kadar çağdaş ifade
biçimi, adeta bir çocuğun elinden çıkmışçasına onun dünyasını kavramakta.
Bu yaklaşımın Robinson’un resimlediği diğer kitaplarda da bir stil olarak
ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ayrıntılara indiğimizde de kahramanların,
Robinson’un kullandığı pastel zemin
renkleri içinde negatif etkiyle ortaya
çıktığını fark ederiz. Bu negatif etki
ister bir buldog olsun ister bir kaniş,
figürün fiziksel karakterini en yalın
biçimde anlatan beyaz görünümlerle çıkar karşımıza. Bu noktada geriye
sadece küçük dokunuşlar halinde yüz
çizimleri ve bir fular ya da papyon gibi
karakteri ortaya koyan diğer yalın eklentiler kalır. Yüz, ayak ve de kuyruk
çizimlerindeki ince, kalın, dokulu fırça
kullanımı basit göründüğü kadar, gerek
ifadeyi verme gerek naif anlatımı destekleme anlamında oldukça yetkindir.
Robinson’un resimlemelerinde bir
biçim dili olarak yarı saydam akrilik
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boyamalar yaptığını görüyoruz.
Bu şekilde fırçanın oluşturduğu
izler, artı bir değer olarak, dokulu
alanlar üretir. Bu yöntem monotonluğu engellemekte ve çalışmaya renk katmakta. Robinson’un
resimlemelerinde monotonluğu
kıran başka bir unsur da kompozisyonlar. Çocuk resminde olduğu gibi perspektifin arkaya atıldığı sayfa düzenlerinde kimi zaman
büyük bir figür ve yalın renk kullanımı, kimi zaman da dağınık
figür ve objeler ile yoğun renk ve
doku kullanımını görmekteyiz.
Ayrıca resimlemeler tüm sayfaya
yayıldığı gibi, sayfa içinde kenarları yuvarlatılmış belirli alanlar
içinde de kullanılmıştır. Tüm bu
kompozisyon uygulamaları dinamik etkiyi oluşturan unsurlardır.
Gaston - Bir karışıklık hikâyesi! Kelly Dipucchio’nun önemli
bir değeri bizlere tekrar hatırlattığı bir eser. Hiç kuşkusuz Christian
Robinson’un hayal gücü de küçüklere
ait görsel dünyayı daha da zenginleştirecektir. Pearson Yayınları’nın titiz
ve kaliteli bir üretim ile sunduğu esere
gönül rahatlığıyla koleksiyonlarımızda yer ayırabiliriz.
Gaston - Bir karışıklık hikâyesi!
Kelly Dipucchio
Resimleyen: Christian Robinson
Türkçeleştiren: Melike Hendek
Pearson Yayınları, 40 sayfa
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Çocukluğumuza bir bilet

Elçin KUZUCU

Ninemin Yemekleri Dedemin Oyuncakları duru Türkçesi ile sizi keyiflendirirken, hitap ettiği yaş
gurubunu gözeten sade, kısa ve anlaşılır cümleleri Mehmet Güler’in edebiyatçı kimliğinin yanı sıra
eğitimci yönünü de öne çıkarıyor.
Doğan ya da ninesi ve dedesinin
seslenişiyle Doğan Can, sizi çocukluğunuza kendi ellerinizle yaptığınız bez
bebeklere, çamurdan fırınlara, tel arabalara götürürken bir yandan da ninelerinizin evindeki mis gibi çaya, çorbaya, ekmeğe çağırıyor. Sayfalar arasında
ilerledikçe bazen burnunuzun ucunda
hafif bir sızı duyarken, bazen dudaklarınızın kenarında minik bir tebessüm
yakalıyorsunuz. O eski salatalıkların,
domateslerin tadı geliveriyor damağınıza aniden. Günümüzde dört duvar
arasına sıkışmış çocuklara üzülüp kendi çocukluğumuzun ne kadar da keyifli
geçtiğini hatırlarken; bir bakıyorsunuz
geçmişin o bahçeli, sokak oyunlu anıları saklı çekmecelerden çıkıvermiş.
Hazır gıdaların, hormonlu sebze
ve meyvelerin, tüketim çılgınlığının
dörtnala koştuğu günümüz dünyasında gerek çocuk okuyucuya gerek
çocuk kitabı severlere tatlı bir mola
fırsatı tanıyor Ninemin Yemekleri Dedemin Oyuncakları. Duru Türkçesi sizi
keyiflendirirken; hitap ettiği yaş gurubunu gözeten sade, kısa ve anlaşılır
cümleleri Mehmet Güler’in edebiyatçı
kimliğinin yanı sıra eğitimci yönünü
de öne çıkarıyor.

İLGİNÇ YEMEKLER
Kitabın konusunu oluşturan yaz
macerasında Doğan Can, bir bakıyorsunuz ninesinin güzelim yemeklerini
yiyor keyifle, bir bakıyorsunuz dedesiyle mühendislik harikası oyuncaklar
yapıyor.
İlginç isimler, diyor Doğan Can;
mıhlama, analıkızlı, kulak çorbası gibi
yemeklerin, höşmerim ve sütlü huriye
gibi tatlıların tadına bakarken. Yemeğini yer yemez, başlıyor dedesiyle maceradan maceraya koşmaya. Ninesi ve
dedesinin yanına ilk geldiğinde, uzaktan kumandalı arabası bozulduğu için
hissettiği üzüntü dedesiyle oyuncak
yapımına başladıkları gün geçip gidiyor. Dedesinin içindeki çocuğun da
ortaya çıkmasıyla coşku bir kat daha
artıyor oyuncak yapımında. Nihayetinde siz de kendinizi, onlarla birlikte, sabır ve emekle yaptıkları arabayı
sürerken buluyorsunuz.
Doğan Can ilginç yemekleri tatmanın, balkabağından araba yapmanın keyfini sürerken; her serüvenin
içine saklanmış somut bilgileri de
eğlenerek öğreniyor. Yaparak, yaşayarak öğrenmenin kalıcı değerini görüyorsunuz hikâyede. Oyunun çocuklar
için en güzel öğrenme aracı olduğunu hatırlıyorsunuz. Bütün bu
serüven-bilgi örgüsü, okuyucu
kitlenin gelişimine uygun bir
dille, ustaca kurgulanmış.
SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ
8-12 yaş aralığındaki çocukların
somut işlemler döneminde olması,
hayal gücünün yüksek ancak soyut kavramların henüz kalıcı
olmaması, bir eğitimci yazarın ustalığıyla tüm hikâyede
gözetilmiş. Üstelik hissettirilmeden ve hikâyenin
akışı bozulmadan.
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Okuduklarımız sadece bir yaz serüveni olarak kalmıyor zihinde. Hormonu ve hormonsuz gıdayı Doğan
Can’ın ninesinden dinlerken, adeta
fen bilgisi dersinde buluyoruz kendinizi. Dedesine atölyede çıraklık yaparken tamir aletlerinden bilmediklerinizin isimlerini ve ne işe yaradıklarını
öğreniyoruz.
Kitap ilkokullarda, yaratıcı okuma
ve yazma etkinliklerinde aktif ve etkili bir şekilde kullanılabilir. Yanı sıra,
duru Türkçesi ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel değerlerimize dair içeriğiyle sadece çocuk okuyucunun değil hepimizin ilgisini çekecek bir eser.
Çocukların kendi ürettikleri her
işin, aslında nasıl da hayal güçlerini
beslediğini; emek verilerek yapılan
işin kıymetini ve sabrın tatlı meyvesini sadece bir okur olarak değil,
iki çocuk annesi bir eğitimci olarak
hissediyorum kitabın satırlarında.
Bütün bu zenginliklerle harmanlanmış hikâyenin sonunda, Doğan
Can’ın hayallerini süsleyen ve gelecek yaz yapmayı planladığı araba;
hepimizin içinde “acaba ben de bir
oyuncak yapabilir miyim?” sorusunu
canlandırıyor.
Ninemin Yemekleri Dedemin
Oyuncakları
Mehmet Güler
Nesin Yayınevi, 96 sayfa
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Kim daha sorunlu? Gençlik
mi gençlik edebiyatı mı?

Suzan GERİDÖNMEZ

Mutlu sonlar gerçek yaşama değil romanlara, filmlere has ne yazık ki. Peki ya mükemmel bir Türkçe
konuşan, biri diğerinden duyarlı ve akılcı, hepsi de aydınlık fikirlerin savunucusu, hepsi de büyüklerine
karşı son derece anlayışlı Ebru, Tolga, Simge, Dilek, onlar gerçek mi?

On beş yaşınızı hatırlıyor musunuz? Ya da yetişkinlerin size işlerine
geldiği gibi bazen “büyük” bazen “küçük” muamelesi yaptığı ergenlik denen
o dönemeci? Gündeminizin bedensel
değişiklikler, ruhsal altüst oluşlar, küçük sivilceler, kocaman isyanlar, ilk
aşklar tarafından belirlendiği o zamanı? Herkesle, her şeyden önce de kendinizle kavgalı olduğunuz çalkantılı
günleri, kendinizi dağıttığınız, dağılanları toplarken de yeniden inşa ettiğiniz
ayları, her zamanki gibi sevgiye, ama
ondan da yakıcı biçimde özgürlüğe
ve güvene ihtiyaç duyduğunuz yılları?
Hoş Geldin On Beş Yaş tam da bu
süreci konu eden bir gençlik romanı.
Aynı sınıfta okuyan Simge, Tolga, Ebru
ve Dilek adlı dört gencin iç sesinden
dinliyoruz on beş yaşında olmanın onlar için ne anlama geldiğini. İlk sözü
alan Simge, “Öff! Bunun adı büyümek
mi şimdi?” diye soruyor. Bu sorusunu
bir dizi başka soru izliyor: “Ben kimim?
Kendimi iyice tanıyor muyum?”, “Ben
bile kendimi tanıyamıyorken; kim beni
anlayıp da anlatabilecek acaba?” (s. 45)
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Simge haklı. Gençleri anlamak ve
anlatmak, hele de bunu edebiyat yoluyla yapmak zor. Ünüvar bu güçlüğün
üstesinden bizzat genç kahramanlarını
konuşturarak gelmeye çalışıyor. Başı
çeken Simge samimi bir dille okulda sorun yaşamadığını, ailesiyle iyi
anlaştığını, Ebru ve Dilek’le uyumlu
bir arkadaşlık yürüttüğünü anlatıyor.
Simge’nin kafasını meşgul eden bir
oğlan olmasa hiçbir sorunu yok sanılabilir. Ama o “Zaman zaman Tolga’yı
düşündüğünü kabul etmek”le (s. 30)
kalmıyor, yakın arkadaşları Dilek ve
Ebru’nun aynı oğlana benzer duygular besliyor olabileceğinden endişe de
duyuyor.
Simge’den sonra anlatma sırası
Tolga’ya geliyor. Onun, “Okul değiştirmek çok zor. Bütün arkadaşların,
sevdiğin, alıştığın öğretmenin uzakta
kalıyor. Kendini yalnız, savunmasız,
kimsesiz duyumsuyorsun.” (s. 58) diye
yakınmasının arkasında eski okulundan ayrılmasına neden olan, haksız yere suçlusu ilan edildiği talihsiz
bir olay yatıyor. Tolga’nın bazen ses

tonuna isyan tınılarının karışması da
bu yüzden. Yoksa o da kendini şanslı
hissediyor. Özellikle de babası açısından. Kendi deyimiyle birçok arkadaşından farklı olarak babasıyla “kafası
uyuyor”. Hatta bir kıza tutulduğunu
ilk ona anlatıyor. Babanın karşılığında
kendi çocukluk aşkından bahsetmesi
Tolga’yı çok duygulandırıyor: “‘Babacım benim!’ deyip sarıldım. Öyle
içten anlatıyordu ki onu çocuk haliyle
Hoş Geldin On Beş Yaş
Zehra Ünüvar
Bilgi Yayınları, 340 sayfa
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gözümün önüne getirdim. Sevip okşayasım geldi. ‘Simdi biz
size göre ne şanslı çocuklarız.’” (s. 79)
Roman boyunca sadece bir kere dile gelen Dilek de
tıpkı arkadaşı Simge gibi sevimli bir genç kız olarak resmediliyor. Kendisi güzel sanatlara ama özellikle de örnek
bir öğretmen olan halasına düşkün: “Sanki öğretmen olarak doğmuştu. Okulu, çocukları çok seviyor; yaşamını hep
onlara göre düzenliyordu.” (s. 123)
Kısacası Hoş Geldin On Beş Yaş kendini şanslı sayan,
annesiyle babasıyla temelli sorunlar yaşamayan, kuşak çatışmasından fazlaca etkilenmeyen, okulda başarılı olan pek
cici, pek sorunsuz gençlerin romanı. Tek istisna Tolga’dan
sonra anlatıcı rolünü üstlenen Ebru. Onun tümüyle ilgisiz,
sevgisiz bir annesi ve bencil bir ablası var. Ebru’nun iyilik
meleği diye tarif ettiği babasına gelince; eve “gölge gibi” gidip gelen adamın kızını savunacak mecali yok. Ebru, onu
küçükken sık sık dövmüş olan, son birkaç yıldır da aşağılayarak dövmekten beter eden annesinin tutumunu sessizce
sineye çekse de,“Ben bu evde üvey çocuk muyum acaba?”
(s. 110) diye düşünmeden edemiyor. Hatta kafasında ölüm
fikrini evirip çeviriyor: “Ölüm bana yakışır mı?” (s. 111)
Hayır, ölüm Ebru dâhil hiçbir genç insana yakışmıyor. Zaten o da biraz ağlayıp açıldıktan sonra yaşama karşı kırgınlığının üstesinden, “Niye kolayca teslim oluyorsun Ebru?
Burası senin evin!” diyerek geliyor. Kendi kendine bütün iyi
niyetiyle şöyle sesleniyor: “Annene, ablana kendini sevdirebilirsin. Yılma! Geri çekilme! Uğraş! Savaş! Sen akıllı bir
kızsın; derdini paylaş. Yaz, anlat!” (s. 117)
Ebru’dan, onun da Tolga’ya karşı belli belirsiz duygular
beslediğini öğrendiğimizde, kurgunun bir aşk üçgeni üzerinde yoğunlaşacağı beklentisine giriyoruz. Romanın üçte
ikilik kısmı bizi haklı da çıkarıyor. Ama Tolga’nın sevdiği kızın Simge değil Ebru olduğu anlaşıldıktan ve iki genç
birbirine açıldıktan sonra kurgu birdenbire yön değiştirip
polisiye boyutlar kazanıyor.
Olaylar Ebru’nun trafik kazası geçirmesiyle hız alıyor.
Zira onu hastanede bekleyen sadece zor bir ameliyat değil.
Ameliyattan sonra kaçırılan genç kız, esir tutulduğu yatta
bütün hayatını tepetaklak eden, yıllar önce ailesinin yaşamında onulmaz sarsıntılara yol açan büyük bir depremle
bağlantılı gerçekler öğreniyor. Ebru yeni bir kimliğe ve yeni
bir babaya kavuşurken başta Tolga, Tolga’nın doktor babası
ve arkadaşları, herkes onu bulmak için seferber oluyor.
Ebru’nun kaza geçirmesi ve riskli bir ameliyata alınması
yetmezmiş gibi bir de kaçırılması aslında annesi olmayan
annesinin ve aslında ablası olmayan ablasının geçmiş tutumlarını sorgulamalarına ve büyük bir pişmanlık duymalarına yol açıyor. Kısacası tüm sorunlar çözülüyor, mutlu
sona bağlanıyor.
Mutlu sonlar gerçek yaşama değil romanlara, filmlere
has ne yazık ki. Peki ya mükemmel bir Türkçe konuşan,
biri diğerinden duyarlı ve akılcı, hepsi de aydınlık fikirlerin
savunucusu, hepsi de büyüklerine karşı son derece anlayışlı Ebru, Tolga, Simge, Dilek, onlar gerçek mi? Gözlerinizi
kapatın ve on beş yaşınızı düşünün. Siz kendinizi romanın
hangi kahramanıyla özdeşleştirirdiniz? Oğlunuz, kızınız,
öğrenciniz kendisini hangisiyle özdeşleştirebilir? Belki de
bu soruyu yanıtlamak için önce gözlerinizi açıp romanı
okumanız gerekir. Belki de sonrasında gençliğin değil, ama
gençliğin sorunlarına sahip çıkmaya çalışan gençlik edebiyatının sorunları üzerine düşünmenin ve tartışmanın yeridir.
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Çocukluğun
karanlık düşleri

Kutlukhan KUTLU

Karakura’nın Düşleri’nin, doğaüstü ve korkutucu öykülerle dolu olmasına karşın, ayaklarını “gerçekliğin
bu tarafına” da bastığını söyleyebiliriz. Öykülerin hemen hemen hepsinde doğaüstü korkuya eşlik eden
bir “gerçekçi korku” da var.
Çocukların dünyasının en müthiş
yanı, yetişkinlerinkinin aksine, gerçekliğin belli bir konuma kilitlenmemiş
olması. Kayabiliyor gerçeklik, başkalaşabiliyor, buharlaşıp yeniden cisimlenebiliyor. Bu da çocuklara dair öykülerin sihirli öyküler olabilmesini sağlıyor.
Dolap kapılarının büyüleyici öte dünyalara açılabildiği hikâyeler. Gelgelelim bu sihirli çocuk dünyası madalyonunun bir de öteki yüzü var. Karanlık
yüzü. Düğme gözlü “öteki anne”lerin,
dünyası. Kâbusların dünyası.
İşte Hanzade Servi’nin kaleminden
çıkan Karakura’nın Düşleri de madalyonun öteki yüzünde bulunan kitaplardan. Gerçekliğe meydan okuyan
şeylerin “karanlık taraf ”tan, korkular âleminden geldiği öyküler bunlar.
Üstelik iki ay önce bu derginin sayfalarında bahsettiğim Cesur Çocuklara
Korku Hikâyeleri’ndeki gibi ürkütücü
yaratıklarla dolu olmasına rağmen resimleriyle, diliyle ve mutlu sonlarıyla
yolculuğu eğlenceli bir “korku tüneli”
ziyaretine çeviren bir kitap da yok karşımızda. Çocukları anlatsa da (gerçi
kitabın çoğu 12 yaşındaki kahramanı
kızacaktır onlara çocuk dediğim için),

hatta çocuklara yönelik olsa da, düpedüz korku edebiyatı bu. Elini korkak
alıştırmıyor, germekten, ürkütmekten
çekinmiyor. Dahası, okurunu sırtını
sıvazlayıp temin ederek, “her şey iyi
olacak” diyerek göndermiyor. Travmaya, trajediye ve epeyce bir karanlık
finale yer veriyor.
Tüm bu karanlık ve trajediyle de
çocuklar kendi kendilerine başa çıkmaya çalışıyor. En iyi çocuk kitaplarının küçük kahramanları, etrafları
anlayışlı yetişkinlerce çevrili olsalar da
kurtuluşu kendileri arayıp bulmak zorundadırlar. Alice’den beri bu böyledir.
Burada da durum farklı değil: Yetişkin
işi gerçeklik plakaları, imkânsız olması gereken şeylerce kevgire çevriliyor
ama olayları hiçbir büyüğün ruhu
duymuyor! Ne o elde yazılmış eski
kitaptaki öykülerin geceleri çocuklarının yatak odasında canlandığını biliyorlar, ne duvarın içinde hakikaten
de ölülerin ruhlarının yaşadığını, ne
hastanede bilinçsiz yatan çocuklarının
aslında hortlaklara hedef olduğunu,
ne de karakuraların geceleri çocuklarını kaçırırken kendilerinin evde
uyurgezer gibi dolaştıklarını.
“Babam gülümseyerek beni alnımdan öptü ve odada tekrar yalnız kaldığımda, elbette ki sesler geri geldi” diyor
mesela Duvarın İçindekiler adlı öykünün kahramanı ve anlatıcısı Dilara.
Kitaptaki çocuk kahramanların ruh
halini, omuzlarındaki yükü çok iyi anlatan bir cümle bu. Öte yandan bu küçük karakterlerin dünyasındaki gerilim ve kasvet, kitabın tek hâkimi değil;
çocukların o doğal mizah damarı, karakterlerde sürekli kendini gösteriyor:
“Bu hesaba göre liseye başladığında
Robert Pattinson gibi bir şey olacaktı,”
diyor anlatıcımız, annesi tarafından
lisede yakışıklığı olacağına temin edilmiş, gözlüklü, çenebaz ve biraz göbekli
Çinel için. “Gülçe zeki bir kızdı. Bunu
nasıl anlamıyordu ki?”

Karakura’nın Düşleri’nin, doğaüstü
ve korkutucu öykülerle dolu olmasına
karşın, ayaklarını “gerçekliğin bu tarafına” da bastığını söyleyebiliriz. Öykülerin hemen hemen hepsinde doğaüstü
korkuya eşlik eden bir “gerçekçi korku”
da var. Çocuklukta insanın dünyasını
sarsan olayların yarattığı korkular bunlar: Anneyle babanın boşanması, bir
yakınını kaybetmek, taşınıp arkadaşlarından uzak düşmek, hatta yeni bir
okulda ilk gün... Öyle ki bazen çocuklar, gündelik korkutucu olaylardan kaçmak için doğaüstü korkutucu olaylara
odaklanmayı seçebiliyor!
Karakura’nın Düşleri Edgar Allan
Poe’dan Stephen King’e ve Amenábar
filmi “The Others”a, Batı kurgusundan tanıdık esintiler taşıyan bir kitap.
Gelgelelim Hanzade Servi bir taraftan Batılı örneklerine göndermeler
yaparken, bir taraftan da kâh Barış
Manço’ya kâh Yeşilçam’a atıfta bulunuyor... Bunun sonucunda da ortaya,
ayakları bu topraklara basan ama elleri deniz ötesine uzanabilen, çocukları
gözüne kestirmiş ürpertici bir Gotik
korku kitabı çıkıyor!
Karakura’nın Düşleri
Hanzade Servi
Resimleyen: Volkan Korkmaz
Tudem Yayınları, 200 sayfa
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Olcay Hanım’ın müziği

Safter Korkmaz

Filmin daha başında sizi yakalayan, Olcay Hanım’ı takip eden melodi, şimdi CD çalarımdan yükseliyor.
Filmin sahneleri canlanıyor hafızamda. Adını bilmesem de melodiyi tanıyorum. Müzik görsel hafızamı
tetikliyor. Görüntü ve ses bütünlüyor birbirini.
Göknil Genç’in kitabını
elime aldığımda, çıkacağım
yolculuğun farkında değildim. Hem de oturduğum koltuktan hiç kalkmadan sesler,
kelimeler ve görüntüler eşliğinde bir uzun yolculuk…
İtiraf etmeliyim ki iyi bir
müzik kulağına sahip değilim. Dahası klasik batı müziğine, bu alanda eser vermiş
Türk bestecilerine aşina sayılmam. Belki de bu yüzden
İnci’nin Kitabı Bir Müzik
Masalı isimli eseri elime aldığımda heyecan duyduğum
söylenemezdi. Beni çok cezbetmeyen
bir kapak tasarımına sahip bu “CD’li
Kitap”, daha ilk başta ilgi alanımın
dışına çıkmıştı. Yine de sayfalarını
çevirmek ve birkaç satır okumak iradesi gösterdim. Yukarıda bahsettiğim
cahilliğimden kaynaklı önyargımı kırmak adına bir çabaydı bu. Sonucunda
işte buradayız.
Göknil Genç’in ve esere önemli bir
müzikal katkı sunan Gülsin Onay’ın
önsözlerini okuduğumda elimde tuttuğum eserle farklı bir bağ kurduğumu
hissettim.
Şu ana dek anlattığım kısıtlı şeylerden bir müzik kitabı ya da müzikli
bir kitapla karşı karşıya olduğunuzu
anladınız. Ve işi bir adım daha ileri götürüp, diyorsunuz ki sesin ve yazının
birlikteliğine vurgu yapabilmek için
neler neler anlatıyor şu adam. Sanıyorsunuz ki bahsettiğim farklı bağ bu.
Üzgünüm, yanılıyorsunuz!
Sizi fazla merakta bırakmayayım.
Göknil Genç’in kurgusu ve Gülsin
Onay’ın piyanosu beni büyük sinema
ustası Halit Refiğ’e götürdü. Ses ve
yazı birleşti, bir filmin sahnelerine dönüştü. Göknil Genç önsözünde Halit
Refiğ’in “Hanım” filminden bahsettiğinde varacağım noktayı hissetmiştim
bile...
Defalarca izlediğim, bende izler
bırakmış, sinemamızın önemli film-
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lerinden biridir, “Hanım”. Yıldız
Kenter’in muhteşem yorumuyla tanıştığım Olcay Hanım ve kedisi nasıl
unutulabilir ki…
Dikkat etmediğimiz detayların,
önem vermediğimiz bilgi kırıntılarının sizi ne çok şaşırtabileceğini bir bilseniz... İşte “İnci’nin Kitabı” bu detaylardan oldu benim için. Elimdeki kitabın konusu, ünlü bestecimiz Ahmed
Adnan Saygun’un bestesi “İnci’nin
Kitabı”, Hanım filminin de fon müziğiymiş. Dahası filmin bir sahnesinde,
Olcay Hanım öğrencisine bu besteyi
çalıştırıyor. Ne garip, onca seyretmişliğime rağmen bu bilgi yer etmemiş
hafızamda.
Kitabı okurken, birlikte gelen
CD’yi dinledim bir yandan. Ve evet
işte o melodi! Filmin daha başında
sizi yakalayan, Olcay Hanım’ı sizinle
takip eden melodi, şimdi CD çalarımdan yükseliyor. Filmin sahneleri canlanıyor hafızamda. Adını bilmesem
de melodiyi tanıyorum. Müzik görsel
hafızamı tetikliyor. Görüntü ve ses bütünlüyor birbirini. Sanatın gücü de bu
değil mi?
İşte Göknil Genç’in başardığı şey
bu! Farklı sanat dalları arasındaki geçişi, duyularımızın bu geçişlere verdiği tepkiyi elle tutulur hale getiriyor.
Elbette öyküyü okuyan, müziği dinleyen herkes kendi yolculuğuna çıkacak.

Anlattıklarım bana ait; benim
maceram.
Göknil Genç’in oluşturduğu öykü kurgusu, Halit
Refiğ’in filminde kurduğu
yapıyla ciddi benzerlikler
içeriyor. Filmde Olcay Hanım, eski bir konakta yalnız
yaşayan ve piyano öğretmenliği ile yaşamını sürdüren yaşlı bir kadındır. Kedisiyle yaşar ve ona çok değer
verir. Öyküde yer alan iki
ayrı İnci karakteri de piyano
çalmayı sever ve birer kediye
sahiptirler. Dahası yetişkin
İnci karakteri de bir konakta yaşar ve
yaş olarak Olcay Hanım’ın kuşağına
aittir. Bu benzerlikler –en azından benim için- öykü, film ve müzik arasındaki bağı artıran şeyler.
Öykünün detaylarına girip tadını
kaçırmak istemiyorum. Ancak bu kurgunun asıl amacının çocuklara Adnan
Saygun’u ve onun müziğini tanıtmak
olduğunun altını çizmek gerekiyor.
Kurguya dair beklentilerimizi bu işlevsellik içinde sınırlamak daha rahat bir
okuma sağlıyor. Gülsin Onay’ın piyanosundan gelen “İnci’nin Kitabı” CD’si
kitabın en önemli artılarından biri.
İnci’nin Kitabı Bir Müzik Masalı
Göknil Genç
Resimleyen: Zafer Okur
Müzik: Gülsin Onay
Doğan Egmont Yayınları, 48 sayfa
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Öykü yazacak olana
yürüyüş iyi gelir

M. Banu AKSOY

Birbirinden güzel kitapları, sizi hiç yormadan kendi kendine yazan sihirli bir mürekkebe ne dersiniz?
Bulut bu fırsatı kaçırmıyor elbette. Ama her şey istediği gibi gidecek mi?

Kitap okumak
büyülü bir iştir.
Elinize iyi bir kitap
geçti mi, büyünün
devreye girmesi kaçınılmazdır. Sayfalar
boyu sıralanmış
sözcüklerin peşine
takılır ve kendinizi olmadık bir zamanda, olmadık yerlerde bulursunuz.
Kitabın kahramanını bir gölge gibi
takip edersiniz. Bazen nasıl olduğunu
anlamadan, bir de bakmışsınız ki artık
o kahraman olmuşsunuz. İyi bir kitap,
güzel bir macera size olmadık şeyler
yaşatır, olmayan şeyleri var eder zihninizde. Dedim ya, büyülüdür kitap
okumak…
Bulut da yatma saatinde, ışıklar
söndüğünde bile okumaya devam edecek kadar düşkündür kitapların büyüsüne. Sevdiği pek çok kitap vardır;
ama en sevdikleri hep aynı yazara aittir. Kocaman gri bir sakalı, gri saçları,
gri çerçeveli gözlüğü ve üzerinden hiç
çıkmayan gri bir süveteri olan yazarın
adı da Bay Gri’dir. Günün birinde Bulut, Bay Gri’nin yaşadığı kasabanın kütüphanesini ziyaret edeceğini öğrenir.
Bulut, etkinlik günü erkenden kütüphaneye gider. Kapıda beklerken
iki fare geçiverir yanından. Kitaplarda ve filmlerde sıkça karşısına çıkan
bu hayvanı ilk kez canlı olarak gören
Bulut, bunun tam da Bay Gri’nin geleceği gün gerçekleşmesini hayra yorar.
Sonunda etkinlik saati gelip çatar ve
Bay Gri kitaplarından öyküler okumaya başlar. Sıra yazar olmak isteyen
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ve “hayallerinin peşinden gitmek için
büyümeyi beklemeyen” bir çocuğun
hikâyesine geldiğinde Bulut öykünün
sonunu bekleyemeden fırlayıp gider.
O da kendi hikâyesini yazacaktır!
Bütün gün ve gece yaptığı onlarca denemenin hiçbirinden memnun
kalmaz Bulut. Tekrar Bay Gri ile karşılaşıp ona nasıl yazar olacağını sorduğunda aldığı yanıt “Biraz yürüyüş yap,”
olur. “Yürü, yürü, yürü… Yolları arşınla. Sonra yolda ilgini çekecek bir şeyler
bulursan, otur ve yaz. Ne hakkında olduğu önemli değil. Yeter ki yaz. Sadece
yazmak için yaz.”
Bulut, bu yanıt onu tatmin etmese
de, haftalar boyunca yazmaya çalışır.
Sonunda yine başarısız hissettiği bir
anda çıktığı yürüyüş onu bir antikacı
dükkânına ve yaşlı dükkân sahibinin
sihirli olduğunu iddia ederek ona sattığı mürekkebe götürecektir. Macera
arayan küçük beyaz farenin masalını
işte bu mürekkep sayesinde yazmaya
başlar.
Bu ana kadar Bulut’un yaşamı etrafında dönen öykü, sihirli mürekkeple
birlikte, yazdığı öyküye geçiş yapar. Ta
ki mürekkep yarı yolda bitene kadar…
Zeynep Alpaslan’ın yazdığı Bay Gri’nin
İzinde, hayran olduğu yazarın izinden
giden bir çocuk ile hayran olduğu gezginin izinden giden macera sever bir
beyaz farenin ortak öyküsü aslında.
Bulut öyküsünü yazarken beyaz farede kendini, gezgin Kaptan Bozbıyık’ta
Bay Gri’yi anlatıyor. İki kahraman
da aradıkları şey için uzun yollar kat
ediyorlar ama uzakta aradıkları şeyin
aslında hep yanı başlarında olduğunu
keşfediyorlar.
Ne yalan söyleyeyim, her iki kahramanın da yaşadıkları hayatın sıkıcılığını karamsarlık derecesinde tekrar tekrar vurgulamasından biraz rahatsızlık
duydum. Daha canlı karakterlerin
olduğu, yan karakterlerle zenginleştirilmiş ve Bulut’un yazma sürecinde
onu etkileyecek, yazısına yansıyacak

olayların olmasını isterdim. Bulut’un
öyküyü yazmasıyla başlayan hareketliliğin de yeterince işlenmediğini düşünüyorum. Sihirli mürekkeple çabucak
çözülen yazma problemi, mürekkebin
bitmesiyle yeniden ortaya çıkıyor. Bay
Gri’nin ilk baştaki öğüdünün anlamını
da Bulut ancak o zaman çözüyor. Tekrar –bu sefer sihirli olmayan mürekkeple- oturuyor masaya ve öyküsünü
tamamlıyor. Ama keşke farelerin maceraları biraz daha yer bulsaymış kitapta. Her şey biraz hızlı olupbitti hissi
yaşattı bende.
Öykü içinde öykü, kitap tasarımında farklı yazı karakteriyle görsel olarak
ayrıştırılmış. Ancak farenin öyküsünden tekrar Bulut’a dönüldüğünde grafik bir hata yapılmış ve font farklılığı
ihmal edilmiş. Kitabın illüstrasyonlarını yapan Nalan Alaca’nın çizgisi ise
öykünün yalınlığını tamamlıyor.
Bay Gri’nin İzinde bir çocuğun yazı
yazma macerasını konu ediyor. Ancak
bundan daha önemlisi belki de pek
çok çocuğa yazı yazma esini verecek
olması. Bunun için ne sihirli mürekkebe ne de başka bir şeye ihtiyaç var. Bay
Gri’nin de dediği gibi biraz yürümek
yeterli.
Bay Gri’nin İzinde
Zeynep Alpaslan
Resimleyen: Nalan Alaca
Final Kültür Sanat Yayınları, 64 sayfa
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Karanlık güzellikler ve suyun
hayat veren macerası

Toprak IŞIK

Kitabı açtığınızda iki sayfa bir araya gelip, tablo gibi duruyor karşınızda. Çizimler ve sayfanın sağına,
soluna, altına, üstüne serpiştirilmiş bilgiler birbirini tamamlıyor. Kitabın en çarpıcı imgesi, bütün
dünyanın ortak kullandığı su kuyusu.
İki
kitap: Birinin adı
“Suyun Hikâyesi”,
diğerininki “Karanlıktan Korkma”.
İlkini Rochelle Strauss
yazmış, Rosemary
Woods resimlemiş.
İkincisini ise
Nuray ve Alper
Uygur çifti birlikte var etmişler.
Adına uygun olarak
karanlık bir görüntüye
sahip, “Karanlıktan
Korkma’’. İlk sayfasında
sizi, geceyi keşfetmeye
çağırıyor. Sonrasında birbirinden
ilgi çekici görseller içeren bir şölen
başlıyor. Simsiyah gecede bulutları
parçalayıp denizle buluşan, kaynağı
ışık, muhakkak ki ruhunuz
ruhunuzbelirsiz ışık
da bir yerleri titretecektir. Karanlığın
bekçisi baykuşun kocaman gözleriyle
söylediklerini yalnız o ve siz bileceksiniz. Ateş böceklerinin kıvılcımlarla
delik deşik ettiği gecenin manzarasına hayran kalacaksınız. Deniz fenerinin karanlığı kesen ışığı ruhunuzda
da bölünmelere neden olacak.
Siyah tuval üzerine ışıkla çizilmiş resim gibi duran şehir… Uzayın
soğuk karanlığında süzülen uydu…
Güneş’ten çaldığı ışıkla geceyi aydınlatan Ay… Karanlık ve hep karanlık…
Gözlerinizin önünden geçip gidecek
değil, içinizde bir yerlere, belki de hafif bir ürperti eşliğinde oturup kalacak
görseller hepsi de. Ruhunuzla konuşan bu resimlerin ardından sahneyi,
“söz” alıyor ve sanatsal düzlemden
bilimsel düzleme geçiliyor. Görsellerin gerisinde yatan çarpıcı gerçeklerin
konu edildiği sayfalar bunlar. Şaşırtıcı
bilgilerden oluşan bir şölen… Gece
açan çiçek, ateş böcekleri, ışığın dalga boyundaki değişimlerin sonuçları… Ve daha neler neler… Elbette ki,

karanlıktan bahsedi
bahsedip de uykuya değinmemek olmaz. Bu
B yüzden son söz
uykuya dair.
görsel şölen,
Hani dedik ya, önce
ö
ardından bilgi şöleni
şölen diye… Şu da bir
okur görüşü olarak kayıtlara geçsin
lütfen: Bilgilerin hemen
hem hemen tümü
Yani her bilginin görgörsellere dair. Yan
var. Sanki,
seli, her görselin bilgisi
b
bunlar birlikte verilseydi daha iyi
olurdu gibi…
Suyun Hikâyesi’nde
Su
tam da öyle yapılmış.
Kitabı açtığınızda
iki sayfa bir araya
gelip, tablo gibi
duruyor karşınızda. Çizimler ve
sayfanın sağına,
soluna, altına,
üstüne serpiştirilmiş
üs
Kitabın
bilgiler birbirini tamamlıyor.
tam
en çarpıcı imgesi,
imgesi bütün dünyanın
ortak kullandığı su kuyusu. İyi haber
şu: Gezegenimizdeki su miktarı hiç
değişmiyor. Daimi bir döngü içinde
miktarını koruyarak dönüp dolaşıyor.
Kötü haber ise suyun tıpkı bakımsız
bir kuyudaki gibi kirlenmesi, içilebilir
miktarının azalması… Zaten, kitabın
yazılış amacının gerisinde de bu acı
gerçeğe dikkat çekme gayreti var.
Suyun Hikâyesi
Rochelle Strauss
Resimleyen: Rosemary Woods
Türkçeleştiren: Ebru Gündem Kızıldağ
Kırmızı Kedi Yayınları, 36 sayfa
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Her konuda karşımıza çıkan adaletsizlik su kullanımında da eksik
olmuyor. Aynı gezegenin tüm sakinleri aynı miktarda yararlanamıyorlar
Dünya’mızın neredeyse %70’ini oluşturan sudan. Pek çok adaletsizlik gibi
bunun da ulaştığı boyutlar iç yakıcı.
Kuzey Amerika’da nefes alıp veren
bir Dünyalı iseniz, payınıza günlük
elli beş kova su düşüyor. Ayaklarınız
Etiyopya’da yerküreye değiyorsa bir
kova su ile yetinmeye mecbursunuz.
Bir uygulamanın sırf adaletsiz diye
değiştirilmesine alışık değiliz. Buna
karşın ortak kuyunun aynı biçimde
kullanımının önünde bir başka engel
var. Mevcut kaygısızlık içinde devam
edemeyeceğiz. Gelecekte en zengin
bölgelerde doğan çocuklar bile, anne
babalarının doğaya ihanetlerinin bedelini su sıkıntısını tadarak ödeyecekler.
Peki, durum tamamı ile umutsuz mu? Değil elbette. Öyle olsaydı
Strauss ve Woods’un kitabı sadece bir
ağıt olurdu. Oysa son sayfalarda sorunu net biçimde tanımlıyorlar ve çözümleri de aynı netlikte okurun önüne koyuyorlar. Kuyuyu temiz tutacak
önerilerle noktalıyorlar sözlerini. Herkes bunlara uyarsa ve uymayanları
uyarırsa Dünya’nın daha yaşanası bir
gezegen olacağı muhakkak.
Karanlıktan Korkma
Yazan ve Resimleyen:
Nuray ve Alper Uygur
Kırmızı Kedi Yayınları
56 sayfa
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Şşşt, bir çıtırtı mı geldi?

Olcay Mağden ÜNAL

Küçük bir tavsiye: Yeni bir çift ayakkabı
ayakka alırken ya da şöyle yemyeşil bir elmayı ısırırken iki kere
düşünün!

Yalnızca Stephen King’in adını
duymam bile dikkat kesilip mümmüm
künse en yakın ışığın düğmesine bir
el atma isteğiyle dolmama sebep olur.
Ama çoğunlukla nutkum tutulduğundan olduğum yere mıh gibi çakılırım.
Başarısız bir korku filminin bile üzerimde en az altı aylık bir etkisi varken
çocukluk ve gençliğimin hatırı sayılır bir kısmını ne demeye kendisinin
kitaplarında bıraktım bilemiyorum.
Ama içimdeki merak hâlâ dinmemiş
ve hayal gücüm de -neyse ki- gündelik hayatın egzoz dumanı altında yitip
gitmemiş olacak ki kendimi farkında
olmadan korku türünün yakınlarında
ayak sürürken buluyorum, elbette yine
kitaplar söz konusuysa ve bunlar belirli bir seviyenin üstündeyse. Dolayısıyla
“Genç okurlara Stephen King tadında
öyküler” sloganıyla çıkan bir kitaptan
da uzak durmam mümkün olamazdı.
Shaun Hutson’ın yazdığı ancak yarattığı karakterlerden Gece Yarısı Kütüphanesi müdürü Nick Shadow’un
ağzından anlattığı, kütüphaneyle aynı
adı taşıyan serinin Sesler isimli ilk
kitabı üç hikâyeden oluşuyor: Sesler,
Tam Ayağıma Göre ve Günde Bir Elma.
SESLER
İlk öykü hastane koridorlarında
başlıyor ancak konuya girer girmez
telaşlanmaya ve de gerilmeye lüzum
yok. Çünkü kahramanımız Kate’in
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annesi -belirlenemeyen bir nedenden öt
ötürü- hasta ve Kate de babasıyla
birlikte annesini görmek için orada.
ziyaret sırasında annesi Kate’ten
Bu ziy
anneannesinin mezarına uğramasını
annean
doğum günü için ona bir çiçek göve doğ
türmesini istiyor. Kate annesinin ricatürmes
yerine getiriyor getirmesine ama
sını ye
mezarlığa girmesiyle birlikte kafasının
mezarl
bir daha hiç boşaltmayacak olan,
içini, b
gaipten sesler doldurmaya başlıyor.
Kızın normal seyrinde giden hayatı
birden yoldan çıkıyor, geçmişten mi
gelecekten mi geldiği belli olmayan
gelecek
sesler yüzünden uyku bile uyuyamaz
oluyor ve sonunda bu sesler Kate’in
hayatında öyle bir değişikliğe yol açıhayatın
yor ki okur öykünün sonunda adeta
duvara tosluyor.
Kitabın ikinci öyküsü Tam Ayağıma Göre yeni bir çift spor ayakkabı
alan Justin’in hikâyesi. Justin o ayakkabıları aldığından beri kendini çok
şanslı hissediyor. Mahalle maçında on
iki gol birden atması da bunun sadece bir his olmadığını kanıtlar nitelikte. On iki gol, dile kolay... Meselenin
tüyler ürperten yanıysa işte bu güzel
haberden sonra başlıyor. Ayakkabılar
boylarından büyük işlere kalkıyor, zan
altındaki Justin kendine bir çıkış yolu
arıyor ancak o yolun haritasını kimin
çizeceğini bulmak için son sayfaya
kadar cesareti yitirmemek gerekiyor.
ELMALARIN GİZEMİ
Son öykü Günde Bir Elma yeşiller
içindeki bir çiftlikte, masmavi göğün
altında geçiyor. Yani, ne kadar korkutucu olabilir ki? Ancak işte görüntünün aldatıcı olduğunu kanıtlayan sıradan bir durum daha. Tim büyükbabasının ölümünün ardından çiftlikten
ayrılmayı reddeden büyükannesinin
yanında keyifli bir tatil geçiriyor. Gerçi
bu yaşlı kadının her konuyla ilgili oturaklı bir lafının ve tabii bir de inandığı
bir sürü hurafenin olması biraz sıkıcı.
Elma çekirdeklerinin yutulması halinde insanın içinde elma ağacının büyüyeceği mesela. Tim muzırlıkla –ve

ufak tefek sıyrıklarla– geçen bir günün
sonunda açlığına söz geçiremeyip evlerinin yanındaki çitlerle çevrili ağaçlık alana giriyor, ağaçların dallarındaki
sert ve sulu elmalara karşı koymak güç
ne de olsa. Ancak isteğine ulaşamıyor, çünkü ağaçlığın sahibi huysuzun
biri. Büyükannesi her ne kadar Tim’e
o ağaçlıktan uzak durmasını söylese
de o ihtiyara birilerinin ders vermesi
gerekiyordur ve bunu yapacak olan
da Tim’in ta kendisidir. Yalnız ortada
tek bir sorun var, o da Tim’in o çitlerin ardındaki ağaçların, dallarındaki
elmaların ve onlara sahip olan adamın
ardındaki gizemi bilmemesi.
Farklı mahlaslarla çoğunluğu yetişkinler için korku-gerilim türünde
yazılmış altmışın üzerinde kitabın
sahibi Shaun Hutson’ın çocuklar ve
gençler için yazmış
zmış olduğu bu
u dizi için
“Stephen King tadında” ibaresi
bir parça abartı da olsa kendisini özellikle öykülerin
beklenmeyen vee
ani gelişen son-larından ötürü
türünün iyi örnekleri arasına
yerleştirebiliriz..
Gece Yarısı Kütüphanesi - Sesler
Nick Shadow - Shaun Hutson
Türkçeleştiren: Petek Demir
Altın Kitaplar, 112 sayfa
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Kitap Etkinliği
Basın toplantısı

Suzan GERİDÖNMEZ

Geçen sayıda duyurduğumuz gibi okumayı teşvik eden, kitaba merak uyandıran, farklı okuma
ihtiyaçlarını gözeten yeni bir kitap etkinliği ile karşınızdayız. Etkinliği ister okulda sınıfta, ister bu tür
çalışmalar için dersliklerden daha uygun koşullara sahip olan kütüphanelerde hayata geçirebilirsiniz.

Yaş grubu: 10 +
Malzeme: Resim içeren, yaş grubuna uygun on kadar kitap
Hazırlık: Öncesinde çocuklarla
bir kitabın oluşum süreçleri ve bu süreçlerde rol oynayan aktörler (yazar,
çizer, çevirmen, editör, grafik tasarımcı, yayınevi temsilcisi) hakkında sohbet edilir.
Etkinliğin akışı öğrencilere ana
hatlarıyla aktarıldıktan sonra “Basın toplantısı” için sınıfın ön tarafına
uzunca bir masa yerleştirilir.
Süre: 1 ders saati
Amaç: Çocuğun fikirden kitaba
giden yolu zihninde canlandırabilmesi, kitabın oluşumuna katkıda bulunan kişilerin meslekleri hakkında
bilgiler edinmesi. “Arka kapak yazısı,
görseller, künye vb. gibi ipuçlarından
hareketle bir kitap hakkında bir ilk
fikir oluşturulabilir mi?”, “Bu ilk izlenim kitabın içeriğiyle ne kadar örtüşür?” gibi sorular sordurtarak kitabın
içeriğine dönük merak uyandırılması.
Okuma isteğinin kışkırtılması.
Uygulama: 10 kitap küçük bir daire halinde yere dizilir. Çocuklardan
sessizce kitapların etrafında dolaşmaları, eğilip kapaklarını incelemeleri,
arka kapak yazılarını okumaları, sayfalarını karıştırmaları, görsellerine
bakmaları ve kitabın işlediği konu
hakkında bir ilk izlenim oluşturmaları istenir. Bu kitaplardan
birinin basın toplantısı yoluyla
edebiyat çevrelerine ve okura
tanıtılacağı hatırlatılır. Öğretmen gönüllü öğrenciler arasından yazarı, çizeri, çevirmeni, editörü, grafik tasarımcısını
ve yayınevi temsilcisini seçer.
Sınıfın önündeki masaya yerleşen bu gönüllü öğrenci grubuna,
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kendilerine seçenekler arasında en çekici gelen kitabı daha yakından incelemek için 10 dakika süre tanınır. Aynı
sürede, çeşitli basın organlarında çalışan gazeteciler rolünü üstlenen diğer
öğrenciler kitabın içeriği ve oluşum
süreciyle ilgili sorular hazırlar.
Öğretmen basın toplantısını küçük bir konuşma ile başlatır: “Değerli
basın mensupları. Bugün sizlere geçen
günlerde piyasaya çıkan … adlı kitabı
tanıtacağız. Yazarı, çizeri, çevirmeni ve
editörü aramızda ve kitapla ilgili birbirinden ilginç sırlar paylaşacaklar…”
Giriş konuşmanın ardından yayınevi temsilcisi söz alır ve kitabın konusu hakkında, daha önce edindiği
bilgi ve ipuçlarına dayanan kısa ama
olabildiğine dikkat çekici açıklamalarda bulunur.
Gazeteciler sırasıyla
sorularını yöneltir:

– Sevgili yazar, bu kitabı yazmak
nerden aklınıza geldi?
Yazar rolünü üstlenen öğrenci
yanıt verir:
– Bir gün yatağımda uzanırken
burnumun ucuna bir sinek kondu.
O anda beynimde bir karıncalanma
oldu. Meğer burnuma konan sinek değil ilham perisiymiş…
Esprinin, abartının ve süslemenin
serbest olduğu basın toplantısı kitabın
oluşumunda rol oynayan tüm aktörlere en az birer soru yöneltilinceye dek
devam eder.
Basın toplantısının ardından öğretmen çocuklara
kitapla ilgili gerçek
bilgiler verir ve
yazar, çizer, kitabın oluşumu
vb. hakkında
detaylara nasıl
ulaşılabilecekleri
(örneğin internet)
üzerine onlarla
tartışır.

Çoğul Kütüphane
Büyü, günlük hayatta saklıdır

Karin KARKAŞLI

Sırf Bela, bizi bir girdap gibi içine çekiyor. Öykülerdeki kahramanların evine, sokaklarına, yataklarına
giriveriyoruz. Aile sırlarından aşkın çılgınlığına, savaşın absürtlüğünden büyümenin sancılarına insan
hayatına dair ne varsa karşımıza çıkıyor.

Edebiyat ile sinemanın öteden beri
birbiriyle yakın ilişkisi vardır. Kimi zaman bir romanın film uyarlaması habizi, kimi zaman
yal kırıklığına uğratır bizi
yepyeni bir yorumla kitabından da
bağımsız olarak büyüler. Peki ya, dünyaca ünlü bir yönetmen kitap yazarsa
ne olur? Son dönemin en özgün yönetmenlerinden Emir Kusturica, adeta
bu soruya yanıt verircesine bu kez bir
öykü kitabı ile çıkıyor karşımıza. ‘Sırf
Bela’ başlıklı, birbirinden çarpıcı öykülerin yer aldığı kitabıyla da yönetmen ya da yazar olmanın ötesinde ve
öncelikle muhteşem bir anlatıcı olduğunu ortaya koyuyor. Gerisi hikâye!
Emir Kusturica’nın sinema dilinden, en acı gerçeklerden devşirdiği
akıl sır ermez büyüden haz edenler,
söz konusu altı öyküyü de birer kısa
film lezzetinde yaşayacak. Zira günlük hayatın en sıradan, sıkıcı ve zorlu anlarında aşka ve anlama tutunan
öykü karakterleri insan doğasının acz
ve kudretini bir arada sergileyen sahicilikleri içerisinde, kitabı bir kenara
bırakmamıza fırsat tanımayan bir akıcılıkla hepimizi başka türlü yaşanması
mümkün hayatlara buyur ediyor. Gerçeğin kahrediciliğine aşkın büyüsüyle,
yaşama sevinci ve hayatta kalma dürtüsüyle karşılık veriyor.
Kusturica’yı bu denli müthiş bir
anlatıcı kılan özelliklerinin başında
ayrıntıları yakalama ve tasvir etme
gücü yatıyor. Emir Kusturica, merak
duygusunu, soru sorma ihtiyacını hiç

yitirmemiş bir çocuğun gözüyle bakıyor dünyaya. Zaten öykülerin kahraçocuklar, ergenler
ergenler, meczup
meczupmanları da çocuklar
lar. Hal böyle olunca da, aile sırlarından
aşkın çılgınlığına, savaşın absürtlüğünden büyümenin sancılarına insan hayatına dair ne varsa karşımıza çıkıyor.
Daha doğrusu bizi bir girdap gibi içine
çekiyor; o kahramanların evine, sokaklarına, yataklarına giriveriyoruz.
PLUF SESLİ GERÇEKLER
Gerçeği bilen ve bunu anlatabilen insan hakkaniyetini de korur. Aile
içinde birikmiş hınçtan, babasının
sevgisizliğinden bunalan Dragan, bu
durumu en berrak haliyle şöyle tasvir
eder: “Dışarıdan bakıldığında, babam
bir ilah gibi görünüyor; oysa içten içe
çok mutsuz biri. Çok düzgün, gergin bir
şekilde yapılmış bir asker yatağını andırıyor, altına baksan şilte paramparça olmuş halde, güvelerle fareler her tarafını
kemirmiş. Benim kafamdaki düşünceler
de böyle bölük pörçük, tıpkı delikli peynirin içine dalan bir fare gibi!” Dragan
ilerleyen öykülerde bu kez kitaplarla tanışması macerasını anlatır bize.
Kusturica’nın deyişiyle “göbek deliğinin
arakasında saklı olan ruhun erimesini önlemek için” okunan kitapları...
Tam da bu tarif üzerinden yönetmenin aslında yazar kimliğiyle
de önceliği hayata, hayatın da mucizevi yanına vereceği aşikârdır. Nitekim Kusturica öyküleri boyu eski
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Yugoslavya’nın şehirlerinde ve ağırlıklı olarak da Saraybosna’da gezdirirken
köyler arası eşek üstünde süt taşıyan
Kosta’nın keskin nişancılardan korunaklı kalmasını, yılanlara süt vererek
doğayla bağ kurmasını ve savaş ortasında âşık olmasını sağlar. Çünkü asıl
büyüyü kaybettiği zaman ölür insan.
Elbet Kusturica’nın savaşa ve kadına yaklaşımı sosyolojik ya da feminist okumalar açısından eleştirileri de
beraberinde getirecektir. Ancak esas
olan insan hakikati ise yazarın burada yakaladığı ayrıntılar tıpkı hayattaki
anılarımız gibi unutulmaz. Ve yazar
bunu da kahramanı Dragan’a söyletir: “Deniz kıyısındaki yassı çakılları
havaya fırlatmayı seviyorum. Biraz
bekleyip, suya pluf diye düşüşlerini izliyordum. Benim için bir gerçeklik anı
gibiydi. Önemli bir gerçek açıklandığında, pluf diye bir ses çıkarırdı.”
Üzerimize boca edilen yalanların
arasından kendi hakikatimizi bulmak,
rutinin içerisinde debelenirken sihir
yakalamak için artık ‘Sırf Bela’ adında bir kapımız var. Kapının ardı nice
sürprizler ve mucizelerle dolu. Yeter
ki eşiği geçmeye cesaret edelim...
Sırf Bela
Emir Kusturica
Türkçeleştiren: Aylin Yengin
Sayfa 6 Yayınları, 216 sayfa
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Sahaf Dükkânı

Doğan GÜNDÜZ

Memnuniyet oyunu
Poli Anna teyzesinin yanına gider gitmez memnuniyet oyununu karşılaştığı herkese öğretir. Kendinden,
çevresinden, halinden memnun olmayan nice insanın yüzü, oyunu oynayınca gülmeye başlar.
Ne zaman karşılaşsak yüzünden
eksiltmediği gülümsemesiyle hal hatır
sorar, “Nasılsınız Doğan Bey?” Ya dolaşmaya çıkmıştır ya da alışverişe. Hep
böyle söyler ama aslında sokaklara,
insanlara, hayata karışmaya çıkmıştır
Nejat Hanım. Gezdiği yerlerde, uğradığı dükkânlarda sürekli komşularını,
arkadaşlarını düşünür. Rastladığı güzel bir çantayı, bir elbiseyi, bir kolyeyi
veya başka bir şeyi alır “Bunu görünce
aklıma sen geldin” der, tüm içtenliğiyle hediye eder. Başkalarını memnun
edebilmek için çırpınır durur.
Cumhuriyet ile yaşıt komşumuz
Nejat Hanım bizi de ihmal etmez. Neredeyse her hafta kapımızın zilini çalar, aldığı bir oyuncağı kızıma vererek
sürpriz yapar. Teşekkürümüze tüm
nezaketiyle “Ne önemi var canım”
diyerek gülümser.
Bir gün merakımdan Nejat
Hanım’a çocukken okuduğu ve unutamadığı bir çocuk kitabı olup olmadığını soruyorum. Tereddütsüz
“Poli Anna” diyor. Hiç şaşırmıyorum. Poli Anna kitabını hatırlamak
Nejat Hanım’ın çocukluğunun kapısını aralıyor, sohbetimiz keyifle uzuyor. Babasını, annesini, kardeşini,
Cumhuriyet’in kuruluş yıllarındaki
çocukluğunu anlatıyor.
Hep Nejat Hanım bize sürpriz
yapacak değil ya bu kez de ben ona
bir sürpriz yapmak istiyorum. Poli
Anna kitabının peşine düşüyorum.
Roman, Eleneor H. Porter tarafından
yazılmış ve ilk kez 1913 yılında İngilizce olarak basılmış. Türkçede ise
Arap harfleriyle 1927 yılında Türkiye
Himaye-i Etfal Cemiyeti Çocuk Külliyatı içinde, Vedide Baha’ın çevirisiyle
yayınlanmış. Ardından 1931 yılında
ama bu kez Latin harfleriyle basılmış.
Sahaf sahaf dolaşıp muhtemelen Nejat Hanım’ın da okuduğu, bana Arap
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harfleri kaldırıldıktan sonra okula gittiğini söylemişti, 1931 yılı kopyasını
bulup alıyorum.
Poli Anna kitabının girişine pembe bir kâğıt eklenmiş. Üzerinde özetle
“Bu eserin Maarif Vekaletince takdir
edildiği, genç kızlar ve erkekler için çok
faideli bir roman olduğu, bu çok cazip
ve meraklı kitabın yeni harflerle de basılarak bilhassa mektep kütüphaneleri
ile çocuklu ailelerin istifadesine arzedildiği” notu yer almakta.
Romanın ana kahramanı Poli
Anna, iki yaşında iken annesi öldüğünden bir kilisede vaiz olan misyoner babasının gözetiminde, Kadınlar
Yardım Birliği tarafından büyütülür.
Bir gün Kadınlar Birliği’ne gelen yardımların içerisinden kendisine oyuncak bir bebek çıkmasını çok ama çok
ister. Ancak bebek yerine koltuk değnekleri ile karşılaşınca çok üzülür. Bunun üzerine babası “koltuk değneklerine ihtiyaçları olmadığı için memnun
olabileceklerini” söyleyerek “her şeyde
memnun olunacak bir şey bulma”
oyununu başlatır. Kısa sürede Poli
Anna usta bir “memnuniyet oyunu”
oyuncusu olur. On bir yaşına geldiğinde babası da ölünce Kadınlar Birliği çok uzaktaki zengin ama mutsuz
Poli teyzesine bir mektup göndererek
öksüz kalan Poli Anna’yı büyütüp
büyütemeyeceğini sorar. Poli teyze
vazifesi gereği hayır diyemez.
Poli Anna teyzesinin yanına gider
gitmez memnuniyet oyununu karşılaştığı herkese öğretir. Kendinden,
çevresinden, halinden memnun olmayan nice insanın yüzü, oyunu oynayınca gülmeye başlar. Her şeyi vazife
olarak yapan, babasından söz etmesini
yasakladığı için oyununu anlatamadığı Poli teyzesinde bile gün geçtikçe
Poli Anna’nın sevinci ve coşkusuyla
olumlu değişikler olur. Talihsiz bir

araba kazası sonucu felç olan Poli
Anna, artık yürüyememesi bir yana
memnuniyet oyununu bile oynayamaz. İşte hayatının bu en zor döneminde daha önce oyununu öğrettiği
insanları yanı başında bulur.
Roman Poli Anna’nın yeniden yürümesi, Poli teyzenin küstüğü doktor
sevgilisiyle evlenmesi, arkadaşı öksüz
Cimi Bin’in zengin ama yapayalnız
Can Pendelton tarafından evlat edinilmesiyle mutlu sonlanır. Poli Anna her
şey için o kadar memnun olur ki hatta
“Kısa bir müddet için ayaklarımı kaybettiğime de memnunum” diye yazar
tedavi gördüğü hastaneden dostlarına.
Kapının zilini çalan bu kez ben
oluyorum. Nezaketle “Hoş geldiniz”
diyen Nejat Hanım, uzattığım Poli
Anna kitabını eline alınca bir an gözleri dalıp gidiyor. Sonra kendine gelip
“İlahi Doğan Bey, beni çocukluğuma
götürdünüz” diyor. “ Ben değil Nejat
Hanım” diyorum “Poli Anna sizi çocukluğunuza götürdü.” “Poli Anna”
diye tekrarlıyor “çocukken okuyup en
beğendiğim roman buydu.”
POLİ ANNA
Muharriri: Eleneor Porter
İngilizceden mütercimi: Vedide Baha
Matbaacılık ve Neşriyat
Türk Anonim Şirketi,
İstanbul-1931, 212 sayfa.

ɗZJ,JUBQt4BIBG%àLLÉOt4BZt,BTN

Can ile Zortan’ın Maceraları -1

GáZRá`Og9O`OYWgO
4ZOñ2WaY
=^S`Oag]\c
WZSz]QcYZO`á
VOgZOhZáîO
ROdSbSRWg]`

r
i
B
k
i

n
D
o
V
y
r
D
Bi
9
n
à
â

D
G
D
D
P
$rk $kOànD 8y
n
X
n
2

1O\gOZ\áhPW`z]QcY
O[OPcPW`a]`c\RSîWZ
1O\WzW\QO\aáYá\báaá
[S`OYSb[SYa]`c
a]`[OYdSRS\S[SYWzW\
cgUc\PW`]`bO[PW`b`
hWVW\aSZTá`ZOb[O`O[^Oaá
1O\gOZ\áhQOYS\RWaW\W\
U`^RcgOPWZRWîWR]abc
WñPW`ZWYzWaWH]`bO\WZS
PW`ZWYbSS\aOz[O
a]`cZO`á\PWZS^SñW\S
Rñ[SYbS\zSYW\[Wg]`

