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James Bond’un
pabucu dama atıldı!
Şimdinin küçük
kızlarını Barbieler’le
evcilik oynamak
paklamıyor. Onlar
da heyecan dozu
yüksek maceraların
kahramanları olmaya
yelteniyorlar artık.
Hele biraz içine
kapanık, sessiz sakin
görünenler, içlerindeki
olağanüstü gücün
ortaya çıkacağı günü
bekliyorlar. Onlardan
biri de Sarışın Jane!
Gelin Jill Marshall’ın
hayat verdiği küçük
ajanla tanışalım...
Janey, günün birinde casusluk yete
nekleriyle bezenmiş olduğunu öğrenir
ve kendini duşajın içinde bulur. Duşaj
da ne ola ki derseniz; Janey’nin özel ca
sus giysilerine büründüğü ‘casus duşu’.
Her gece odasının ortasında beliren
duşaja, Janey Brown olarak girip Sa
rışın Jane (Janey Blonde) olarak çıkan
bu casus kızın işi başından aşkın.
Janey neredeyse her gün başka bir
maceraya atılıyor. Gizemleri çözmek
için ipuçlarını takip ediyor, kıvrak
zekâsı sayesinde babasının gönderdiği
şifreli mesajları hemencecik anlayıve
riyor. Ne de olsa casus geni taşıyor, çok
başarılı olacağı muhakkak, ama önce
acemilik dönemini geçmesi şart. An
cak bu o kadar da kolay değil! Hem ca
sus olduğu gerçeğine alışması, hem de
yeni sorumluluklar alması gerekiyor.
Bu küçük, akıllı casus kızın mace
raları yedi kitaplık bir seri oldu bile.

Serinin iki kitabı Türkçeye kazandırıl
dı. Biz de vakit kaybetmeden serinin
yazarı Jill Marshall’la sohbet ettik.
İngiltere’deki hayatınızı geride
bırakıp Yeni Zelanda’ya yerleşmeye
nasıl karar verdiniz? Sanırım yazmaya da orada başladınız…
Evet yazmaya 2000 yılında başla
dım. 2003 yılında da buraya (Yeni Ze
landa) taşındık ve hemen Sarışın Jane’i
yazmaya koyuldum. Yeni Zelanda’ya
taşınmamın nedeni, kızıma büyürken
güzel bir ortam sunabilmekti.
Çocuk kitapları yazarlığı üzerine
yüksek lisans da yapmışsınız. Çocuklar için yazmak çok farklı ve özel bir
teknik gerektiriyor olsa gerek...
Çocuklar için yazmak epeyce özel
bir iş! Bir yandan, onları sürekli eğlen
dirmeli, ilgilerini sürekli canlı tutmalı
sınız, çünkü bence çocuklar için yazdı

Fuar sayımızdan merhaba...
Bu ay İyi Kitap’ta tam 45 kitap
tanıttık. 28. TÜYAP İstanbul Kitap
Fuarı’nın heyecanı bize de bulaştı
çünkü.
Bir güzel haber daha! Yazar ailemize bir 7. sınıf öğrencisi katıldı; İnci
Özgür. Dergimiz (bırakın yaşlanmayı)
henüz yaş bile almadı, ama bu taze soluk bize iyi geldi.
Fuar bize, sizlerle yüz yüze gelme,
İyi Kitap’ta neler yaptığımızı anlatma
fırsatını da veriyor. 7 Kasım cumartesi
günü 13.15-14.15 saatleri arasında Karadeniz Salonu’nda olacağız. Dergimiz yazarlarından Burcu Aktaş, Irmak
Zileli ve Şiirsel Taş, Aslı Tohumcu’nun
moderatörlüğünde “Çocuk ve Gençlik
Kitapları Tanıtımında İyi Kitap” konulu etkinlikte buluşacaklar.
İyi Kitap’ın nasıl bir rehberlik yapmayı amaçladığını, kimlere ulaştığını,
çocuklar ve gençler için iyi kitap seçmenin yollarını konuşacağımız panelde buluşmak dileğiyle.
ğınız tek bir kelime bile boşa gitmiyor,
çocuklar hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyor.
Öte yandan, çocuklar için yazarken
istediğiniz kadar hayalperest ve çılgın
olabiliyorsunuz çünkü, çocuklar oku
dukları metne kendilerini tamamen
kaptırabiliyorlar.
Yazarlığa soyunmadan önce (İngiltere’deyken) başarılı bir iş kadınıymışsınız. İşinizi çok sevmediğiniz halde ‘Sarışın Jane’ hikâyelerini
yazarken işinizden ilham almışsınız.
Ajanlık ve iş hayatı arasında nasıl
benzerlik kurdunuz?
Telekomünikasyon firmaları için
eğitim da
nışmanlığı
yapıyor
dum.
Aslında
işimi sevmiyor

değildim ama yazar olmayı her zaman
daha çok istedim! Kitaplarımı yazar
ken eski işimle ilgili bazı ayrıntılardan
yardım aldığım doğru ama sadece ya
zacağım kesin!
Sarışın Jane (Janey Blonde) ve James Bond isimleri arasında bir bağlantı var gibi geldi bana… Yoksa ben
de sizin hikâyelerinizde yaptığınız
gibi kelime oyunlarından bir şeyler
çıkarmaya mı çalışıyorum?!
Bunu yakaladığınıza çok sevindim.
Evet, ne diyebilirim ki, küçük kelime
oyunlarını seviyorum! (gülüyor)
Maceraların tamamında Janey ile
annesinin yakın ilişkisi hep ön planda. Bunun sizin de küçük kızınızla
yalnız yaşıyor olmanızla bir ilgisi var
mı?
Evet, kızımla ben de birbirimize
çok yakınız. Bilinçli bir şekilde olmasa
da, kitaplarımı yazarken ikimizin iliş
kisinden ilham alıyor olabilirim.
Günümüzde kızlar daha cesur ve
daha maceracı! Ne dersiniz, ileride,
edebiyatta olsun, sinemada olsun,
kadın kahramanların sayısı erkek
kahramanları geçebilir mi?
Evet, umarım yakında söylediğiniz
gibi dişi kahramanların sayısı erkekle
rinkini geçer!
Janey kumral, cılız bir kız çocuğuyken ajan olduğunda kadınsı bir

sarışına dönüşüyor. Sarışın olmasının özel bir nedeni var mı?
Söyleşinin başında keşfettiğiniz
gibi İngilizcedeki ‘blonde’ (sarışın)
kelimesi James Bond’un ismiyle ses
benzerliği taşıdığından Jane’i sarışın
yaptım. Kısacası, bu sadece bir kelime
oyunundan kaynaklanan bir tercihti!
Hikâyelerdeki en önemli unsurlardan biri bol bol ipucu veriyor olmanız. Özellikle ‘isimler’ hikâyenin
gelişimiyle ilgili ipuçlarıyla dolu.
Örneğin Güneş Krallığı, ya da Lea
Temizlik şirketi... Hepsinde bir
anagram gizli. Çocuklara iyi bir beyin pratiği sağlıyor bu ipuçlarını takip etmek…
Hikâyelerime böyle küçük bulma
calar eklemeyi seviyorum ve bu, merak
uyandırmasının yanı sıra çocuklara iyi
bir beyin pratiği de sağlıyor.
Bir ajan hikâyesi olduğundan
polisiye bir kurgu da göze çarpıyor
kitaplarınızda. Gizem finale dek çözülmüyor ve finalde büyük sürprizlerle karşılaşıyoruz. Polisiye-gerilim
edebiyatını takip eder misiniz?
Güzel soru! Aslında polisiye ki
taplar okumam, ama okuduğum ki
taplarda sıkı bir gizem yaratılması ve
sonunda güzel bir çözüm sunulması
hoşuma gider. Polisiye yazmayı da de
nemeliyim belki de!
Jane’in babası Solomon A. ülkenin en önemli gizli ajanlarından
biri. Aynı zamanda bir bilim adamı.
Solomon’un deneylerinden metalik
renkte ajan giysilerine kadar her yerden bilimkurgu kokusu da yayılıyor
seriden.
Yazarken bunu düşünmedim ama
kitaplarımda gerçekçiliği de yakala
mak için bilimsel terimlerden ve tek
nolojik yeniliklerden beslenmem kaçı
nılmazdı.
Sarışın Jane özellikle İngiltere’de
ve Avustralya’da bir sürü çocuk hayran edinmiş kendine. Sizce bu kadar
sevilmesinin en önemli nedeni nedir?
Aslında çok emin değilim ama
bence Sarışın Jane’in hayranlarının
çoğu, Janey Brown (Sarışın Jane’in ki
taptaki gerçek adı) gibi –birazcık utan
gaç, kendi halinde ve özel olduklarını

ümit eden– çocuklar. Ve doğal olarak
Sarışın Jane’de kendilerinden bir şeyler
bulabiliyorlar.
Jane’in hikâyesi bir yerde son bulacak mı, yoksa diğer kitaplarınızın
yanı sıra Jane’in maceralarını yazmaya devam edecek misiniz?
Yedi tane Sarışın Jane kitabı yaz
dım ve sonuncusu, Casuslar Ölüm
süzdür, bütün hikâyeyi özetleyerek
sonuca varıyor. Yani şimdilik yeni bir
Sarışın Jane kitabı yok, ama günlerin
ne getireceğini kim bilebilir ki?
Biraz da Jill Marshall’dan konuşalım… Kitap yazmadığınız ya da
annelik yapmadığınız zamanlarda
nelerle uğraşırsınız?
Jill Marshall şu ara yeni evine yer
leşmekle meşgul aslında (gülüyor)
ama çok yakında hobilerime geri dö
neceğim. Bir oyunculuk atölyesine
devam ediyorum; dans ediyorum ve
pilates yapıyorum. Ve gelecek yıl, yeni
kitabım Doghead için düzenleyeceğim
etkinlikler üzerinde çalışacağım.
Kendinizi fantastik çocuk kitapları yazarı olarak mı tanımlıyorsunuz? Gerçi yetişkinler için yazdığınız
iki kitabınız da var…
Yetişkinler için yazmaktan da keyif
alıyorum ama her şeyden önce iyi bir
çocuk yazarıyım. Ve hayatım boyunca
çocuklar için yazmayı sürdüreceğim.

Serda SEMERCİ
Sarışın Jane Bela’nın Peşinde
Jill Marshall
Çeviren: Nursel Yıldız
Tudem Yayınları / 200 sayfa
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Ortak Okumalar

Semih GÜMÜŞ

Füruzan bugün de “olay”
Ortak Okumalar’ın bu ayki konuğu, adeta birer söylenceye dönüşen büyüleyici öyküleriyle bir
dönem Türk Edebiyatı’nda olay yaratan Füruzan.
Füruzan’ın üç yıl art arda üç ayrı
öykü kitabı yayımlayıp üçüyle de
edebiyatımızın o günlerinin en çok
ilgi gören yazarı oluşu üstünde döne
dolaşa durulmalıdır. Bugünün genç
okurları ve yazarları o yıllarda yaşa
nan “Füruzan Olayı”nı tam anlıyor
lar mı, gerçekten kestiremiyorum,
ama Parasız Yatılı (1971), Kuşatma
(1972), Benim Sinemalarım (1973)
kadar bir arada ve birbirine bağlana
rak adeta bir söylenceye dönüşen üç
kitap daha yoktur edebiyatımızda.
Hem bu denli verimli olup hem
de bütün yazdıklarıyla bu denli yük
sek düzeyde bir öykü anlayışını titiz
likle korumak, o yazarı daha baştan
edebiyatın burçlarına yerleştirir. Pa
rasız Yatılı beklenmedik bir ilgiyle
karşılandığında, Füruzan’ın öyküleri
dilden dile aktarılmaya, önerilmeye
başlamıştı. Üstelik ilk bakışta ede
biyatımızın geleneksel çizgisi içinde
görünüyordu Füruzan’ın öyküleri.
Bütün biçimsel öğelerine bakınca,
öykücülüğümüzün Sait Faik ve Sabahattin Ali ile yenilenen biçimleri
ne bağlı görünüyordu, ama bambaş
ka bir duyarlığı, geçmiş zamanlara
yakın hayatların ayrıntıları içinden
çıkmaktan aldığı öylesine etkileyici
bir büyüsü vardı ki bu öykülerin, bu
özelliği başka bir öykücüde bulmak
olanaksızdı.
Üstelik art arda sözü edilen üç
kitabında da aynı duyarlık ve an
latım biçimi vardı. Demek ki öy
külerini yayımlamaya başlamadan
önce, onların adamakıllı hazırlanıp
olgunlaşmasını beklemişti Füruzan
ve herhalde bunun için, kırk yıl son
ra bugün de değerini aynı düzeyde
korumaktadır. Öyle ki, Füruzan’ın
öykülerinin ilk yayımlandığı yıllara
göre, bugün daha iyi anlaşıldığını
da söyleyebiliriz. Okuma kültürü bu
arada elbette yükseldi. Öte yandan,

kimilerinin öne sürdüklerinin tersi
ne, günümüzde de okurların büyük
çoğunluğunu gençler oluşturuyor
ve onların yeni okuma biçimlerine
açıklığı, eski kuşaklara göre daha ge
niş bir ufuk çiziyor.

Göçmenlik, geçmiş
özlemleri, mutluluk ile
mutsuzluk arasındaki
kararsız haller, varlık ve
yokluk, aile içi sorunlar, genç
kızların ve yeniyetmelerin
hayalleri, kısacası, örselenmiş
hayatlar...
Füruzan’ın öyküleri yalın bir dille
yazılmıştır. Ama düz, tek anlamlı bir
dil de değildir bu. Sıcaklığı, içtenli
ği, acıyla hüznü birleştiren uzaklı
ğı, kişilerinin hep yeni anlamlarla
canlandırılabilecek zenginliği, onun
öykülerinin çok çeşitli kesimlerden
okurlarca aynı biçimde sevilmesinin
nedenleri sayılır.
Öte yandan, hem bu özellikler her
öykü yazarında olabilir, hem de eski
zamanlar içinden çıkan duyarlıklar
herkesçe paylaşılabilir, dolayısıyla
her yazarca aynı düzeyde yaratılabilir
sanıldı. Bir bakıma, Füruzan’ın öykü
dünyası pek çok öykücüyü etkiledi.
Gelgelelim, aynı etki yaratılamadı.
Belki bir sahicilik sorunu vardı, bel
ki de anlatılanların yaşanmış olması
gerekiyordu; dolayısıyla eski zaman
ların duyarlığındaki kendiliğinden
büyü, yazarlara kendiliğinden geç
miyordu.
Göçmenlik, geçmiş özlemleri,
mutluluk ile mutsuzluk arasındaki
kararsız haller, varlık ve yokluk, aile
içi sorunlar, genç kızların ve yeniyet
melerin hayalleri, kısacası, örselen
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miş hayatlar... Onları Füruzan’daki
ayrıntılarıyla görebilmek ne denli
büyük bir duyarlık ve ustalık gerek
tirir, bunun için hangi hayatlardan
geçerek deneyimleri çoğaltmak ge
rekir, bilmiyorum.
Asıl güçlük, yalnızca kendimize
ait ayrıntıları seçebilmek ve onla
ra kendi anlamlarımızı yükleyerek
yeni öykü dünyaları yaratabilmekte.
Yoksa duyarlık ve hayatın etkileyi
ciliği derken, ayrıntıların taşıdığı
anlamlardan başka neyi anlatıyoruz.
Bunun dışında duyarlıklar da, hayat
lar da ortaktır. Onlardan kendimize
özgü öykü dünyaları yaratmak, an
cak ayrıntıları hiç kimsenin görme
diği biçimde görebilmekle olasıdır.
Füruzan’ın öyküleri edebiyatımı
zın klasikleri arasında sayılır. Hem
yazıldıkları dönemin dünyasını ve
ruh durumunu yansıtma yeteneği,
hem yazınsal özellikleri, bu öyküle
ri kendilerinden önce yazılanlardan
bir adım önde tutmuş; öykücülü
ğümüzün özelliklerini, niteliğini ve
değerini anlamak için sık sık dönül
mesi gereken bir dünya kurmuştur.
Füruzan’ı çağdaş bir klasik yapan
etmenlerdir bunlar.
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Kitap İçi
Baldan tatlı bir hikâye
Simla Sunay kalemine bir zürafa dolamış, ortaya Güneşten Sarı Baldan Tatlı adlı –çadıra
benzeyen– öykü çıkmış. İster yağmurdan ve rüzgârdan, ister can sıkıntısından korunmak
için olsun, Naz ile Uzunbal’ın içinde olduğu bu çadıra girebilirsiniz. İşte kitaptan tadımlık satırlar...
Uzun boylu bir canlı olmayı ben
istemedim. Ben, doğduğumda da böy
leydim. Zamanla daha da uzadım üs
telik. Büyüdüm. Ben büyüdükçe diğer
canlılar kısaldılar, küçüldüler. Bü
yük ormanlara tepeden baktığım
zamanlar oldu. Bu iyi bir şey
miydi, bilmiyorum. Tek bildi
ğim, tüm canlılar âleminde,
diğer zürafa arkadaşlarım
arasında, hatta kardeşlerim,
ailem arasında bile yalnız
oluşumdu. O ana dek...
Hayatımda gördüğüm en
küçük insandı.
Yine o yalnız yürüyüşlerimden bi
rindeydim.
Yürürken, diğer zürafaların aksi
ne, hep yere bakarım. Çevremde var
olan pek çok şey zaten yere benden
daha yakındır. Ben de toprağa bu denli
yakın olmayı isterdim. Güneşle ısınan
toprak üzerindeki çatlakları daha net
görürdüm o zaman. Belki de karınca
ları hatta yağmurdan sonra, ıslak top
rak üzerinde dans eden solucanları.
Ancak büyük taşları sayabiliyordum
yürürken.
Yine, küçük taşları hiç fark edeme
den (kim bilir ne çoktular) gözlerim
yeryüzüne odaklı, büyük taşlarla ye
tinerek ilerliyordum. Bir ses duydum.
Çok uzaktan gelen, üstelik ince bir
ses…
– Hey! Affedersiniz. Biraz başınızı
eğebilir misiniz?
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– Bana mı dediniz?
Önce, sesin kaynağını aradım. Çok
sürmemişti ki ‘onu’ gördüm. Ne kadar
küçüktü... Kırmızı bir kurdele ile süslü
sarı hasırdan kocaman bir şapkası ve
üzerinde sarı bir elbisesi vardı. Sırtın
daki çantayı zor taşıyor gibiydi.
– Elbette size dedim. Tanrım, siz
ne kadar da uzunsunuz! Size bir şeyler
sormam gerek ama önce başınızı bana
yaklaştırmalısınız!
Doğrusu ben de, benimle bu den
li konuşmayı isteyen, üstelik hoş bir
bayana yaklaşmayı isterdim. Hemen
eğildim. Göz göze geldik. Gülümsedi.
– Merhaba! Benim adım Naz. Si
zinki?
– Benim bir adım yok, dedim.
Adımın olmadığını o an keşfettim.
Şaşırmıştım. Kimse beni çağırmazdı.
Bu yüzden de hiç adım olmadı... Bir
adımın olmasını ilk kez istedim.
– Aa! Öyle mi? Aslında ben size ne
kadar ‘uzun’ boylu olduğunuzu ve bu
nedenle en uzağı bile rahatça
görebileceğinizi söyleye
cektim.
– İyi ama ben bu
nu zaten biliyorum.
Ayrıca
bu du
rum
dan çok
hoşnut

olduğum söylenemez.
– Ama ben sizin kadar ‘uzun’ ol
mayı çok isterdim. Böylelikle Dev Sü
müklüböcek’in nereye gittiğini kolay
ca görebilirdim.
– Sümüklüböcek mi?
– Evet, üstelik sizden de büyük.
Onu hemen bulmam gerekiyor. As
lına bakarsanız sizden yardım iste
mek için peşinizden koştum. Sizi
ilk gördüğümde dereden su
içiyordunuz. Sonra da kendi
kendime, zürafalar gökyüzü
ne en yakın canlılardır, yani
kuşlardan sonra, dedim. Kuşbakışı her
yeri rahatça görürler. Ben Beyaz Yol’un
izini kaybettim. Hani şu Dev Sümük
lüböcek’in açtığı, ‘bembeyaz’ bir yol.
Bir an önce o yola çıkmalıyım çünkü
ancak o yolu takip edersem ona ulaşa
bilirim.
Ne kadar da hızlı konuşuyordu.
Söylediklerinden hiçbir şey anlama
mıştım. ‘En uzaklar’ı görebildiğim
doğruydu.
Güneşten Sarı Baldan Tatlı
Simla Sunay
Resimleyen: Gözde Bitir S.
Tudem Yayınları / 104 sayfa
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Kahramanım benim!

Burcu AKTAŞ

Hayal, daha fazla hayal,
daha da fazla hayal...
Çocuk aklının dehasından geçmiş, tam anlamıyla bilge bir hayvan Kumkurdu. Onu zarif kılan,
didaktikliğin pençesinden kurtulmuş olması ve her şeyi bildiğini iddia etmemesi.
Sıradan bir karton kutu, yeri ge
lir yedi denizleri aşan bir gemi olur.
Hayal gücü böyle bir şeydir. Kitap
kahramanları da hayal gücünden na
sibini almış karakterlerdir çoğunlukla.
Ama öyle bir kahraman var ki, onun
için hayalin çocuğu diyebiliriz... O,
Zackarina’nın arkadaşı... Diğer adıyla
Kumkurdu...
Zackarina, annesi ve babasıyla bir
likte deniz kıyısında bir evde yaşayan
küçük bir kız. Henüz okula gidecek
yaşta değil. Günlerini deniz kıyısın
da kendine yeni oyunlar bularak,
ağaçlarla, kayalarla haşır neşir olarak
geçiriyor. Ağaç kovuklarının içinde,
kayaların arasında kendisine konu
şabileceği, oynayabileceği bir arkadaş
bulmakta gecikmiyor. Yalnız kendisi
nin görebildiği bir arkadaş yaratıyor,
Kumkurdu’nu yaren seçiyor.
Bir çocuğun hayali bir arkadaşı ol
ması kimilerine endişe verici görüne
bilir. Ancak buna şizofrenik bir durum
gibi bakmaya gerek yok. Çünkü Åsa
Lind’in yarattığı bu kahraman, pato
lojik boyutta bir endişeye mahal ver
meyecek kadar ‘kararında’ bir karak
ter. Hem hayal çocukların can yoldaşı
değil mi! Biz yetişkinler çoğu zaman
hayallerimizi ya da hayal gücümüzü
kaybetmekten yakınmıyor muyuz?
Ya da hayal gücümü
zü kaybettiğimiz için
yetişkin olduğumuzu
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düşünmüyor muyuz? Kumkurdu, bir
çocuğun hayali arkadaşı olarak tescil
lenmiş, çocuk aklının dehasından geç
miş bir kahraman. Çünkü Lind kızın
dan ilham alarak yaratmış onu. Bir gün
alışverişten dönerlerken, üç yaşındaki
kızının bir türlü arabaya binmediğini
gören Lind, ne olduğunu sorduğunda,
arabada Kumkurdu olduğu cevabını
almış. Lind’in kızı arabaya bindikten
sonra da Kumkurdu’nun arkalarından
koştuğunu söylemiş. Yazar, böylece
Kumkurdu’nu çocuk edebiyatına ar
mağan etmeye karar vermiş.
GERÇEKTEN VAR OLABİLİR Mİ!
Peki, Kumkurdu nasıl bir kahra
man? Sarı tüylü, Zackarina boyunda,
nine ya da dede bilgeliğinde bir hay
van o. Çok eski çağlardan beri yaşıyor.
Dinozorların kokusunu ve ay ortaya
çıkarken neler yaşandığını biliyor.
Hayatla ilgili konulara hâkim. Ve an
latacak o kadar çok şeyi var ki, bunlar
bir kitaba sığmıyor. Onun için de üç
kitaplık bir seri bu kahramanın ma
ceraları. Kumkurdu, Daha Fazla Kumkurdu ve Daha da Fazla Kumkurdu…
Yazarın kitabına koyduğu bu isimler
her kitapta biraz daha yerini buluyor.
Bilge Kumkurdu’nun akıl yürütmeleri,
hikâyeleri artarak devam ediyor. Zac
karina ve Kumkurdu’nun muhabbetle
ri (ikilinin konuştuğu konular arasın
da karanlık, utangaçlık, hiçbir şey yap
mamak gibi birçok cezbedici
mevzu var) naif olduğu ka
dar sevimli örneklerle dolu.
Åsa Lind’in üslubu yetiş
kinlere bile, “Kumkurdu
gerçekten var olabilir mi?”
diye sordurabiliyor.
Bilge bir kahraman
yaratmak zordur. Onu
didaktikliğin pençe-

sinden kurtarmak daha da zordur.
Kumkurdu’nun zarafeti, her şeyi bil
diğini iddia etmemesinden geliyor.
Bu, tabii ki yazarın tutumu… Lind bir
röportajında her soruya yanıt vermeye
çalışmadığını şöyle anlatıyor: “Bütün
soruları cevaplamaya çalışmıyorum
çünkü ben de bilmiyorum. Zaten çoğu
çocuk benden daha çok şey biliyor.
Küçükler, ama çok tecrübeliler. Mesela
benim annem hâlâ hayatta ve onunla
konuşabiliyorum, ama birçok çocuğun
anne babası yok. Bu açıdan bakıldığın
da benden çok daha fazla hayat tecrü
besine sahipler. Ben sadece kendi ken
dime sorduğum sorularla başladım,
çocukken aklıma takılan sorularla. Bir
yerlerde birkaç çocuk da kendine aynı
soruları soruyorsa, sadece onlar için
bile hikâye yazmak güzel, çünkü ço
cukların hikâyeye ihtiyacı var.”
Kumkurdu’nu hayal ile eş tutun ve
ondan vazgeçmeyin.
Kumkurdu
Åsa Lind
Resimleyen: Kristina Digman
Çeviren: Ali Arda
Kanat Çocuk / 298 sayfa
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Edebiyatta
olmayacak dua yok!

Irmak ZİLELİ

Bizi asla giremeyeceğimiz dünyalara konuk eden edebiyat, neyse ki gücünü resimli kitaplardan da
esirgemiyor. Hal böyle olunca, sadece çocuklara değil, anne babalara da diyecek sözü olan dört resimli
kitap konuk oluyor sayfalarımıza.
Edebiyatın bize, belki de ömrümüz
boyunca gitme olanağı bulamayaca
ğımız öteki diyarlara yolculuk şansı
verdiğini düşünürüm hep. Tabii bu tu
ristik bir gezi değildir; kimi zaman hiç
tanışamayacağımız duygularla, insan
larla karşılaştırır bizi. Bilmediğimiz o
insanların ruhuna girer, keşfetmenin
hazzını duyarız. Kimi zaman da kendi
içimize dönük bir yolculuk vaat eder
kitaplar. Dünyanın bir başka noktasın
da, bir başka insanın ruhudur yazılan,
ama bizi bize anlatabilir.
Edebiyatın bu ücretsiz seyahat ola
nağı sunan yönü, okul öncesi bir çocuk
kitabında karşıma çıkınca şaşırdım.
Üstelik yeni bir şey eklenmişti. Yalnız
edebiyatın değil, sanatın her türünün
böyle bir özelliği olduğunu söylüyordu
öykü bize. Ama bundan da ötesi vardı.
Yaratmak. Sanatın izleyeni, edebiyatın
okuyanı, onu yaratan sayesinde başka
diyarlara gidebiliyor, ücretsiz seyaha
tin tadını çıkarabiliyordu, evet. Ama
bir de yaratıcıyı düşünün. Yaratan hep
gitmeyi istediği bir yere sanatı sayesin
de ulaşabilirdi pekâlâ. Ya da hasretini
çektiği bir insanla yaptığı bir resim sa
yesinde buluşabilirdi. Tıpkı Seza Kutlar
Aksoy’un yazdığı, Serap Deliorman’ın
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resimlediği Yolculuk isimli bu kitapta
olduğu gibi.
Kitap kapağında kıvır kıvır sarı
saçları yukarı doğru bakan çitlembik
gibi bir kız çocuğunun kollarını açmış
görüntüsüyle karşılaştığımda bunun
bir kavuşma öyküsü olduğunu an
lamalıydım. Arkasında hayalden bir
deniz olduğuna göre, söz konusu yol
culuk da hayali bir yolculuk olabilirdi
ancak.
SIKI CAN İYİDİR
Öykü, bu kız çocuğunun annesiyle
evde otururken canının çok sıkılma
sıyla başlıyor. Bu can sıkıntısının de
rinlerinde bir başka neden olduğunu
anlıyoruz hemen: Baba hasreti. “Artık
babasının yanına gitmek istemektedir”
bu kız. Ve annesi kızının bu dileğini
duyar duymaz başını kaldırır kitabın
dan. Hemen dışarı çıkarlar, boya kale
mi, resim defteri alırlar ve eve gelirler.
“Yolculuk başlıyor,” der annesi. Kızın
heyecanla, “Aaa, nereye?” diye sorması
üzerine açıklar: “Ben düşleyerek, oku
duğum kitaptaki yere, sen de resim ya
parak git canının çektiği yere.”
Küçük kız, babasının çalıştığı ge
miyi, geminin üstünde kendisini, ba

basını ve annesini yan yana çizer. Ve
böylece yolculuk başlar... Hayallerdeki
bu mutlu yolculuk, hasreti kısa bir sü
reliğine de olsa kavuşmaya dönüştü
rür... Resimleriyle, anlatımıyla çocuk
ların hayal dünyasını renklendirecek
bir kitap Yolculuk.
Minik Ayı Vadu isimli kitap, ‘Ba
bam beni seviyor mu?’ altbaşlığını taşı
yor. Erkeklerin duygularını sözcüklere
dökme güçlüğü taşıdığını düşünürsek
yerinde bir soru bu. Belki de pek çok
çocuğun kendi kendine sorduğu bir
soru. Hikâye, bu sorunun soruldu
ğu evlere konuk olup, onun yanıtını
vererek anne babayı da, çocukları da
rahatlatacak bir çözüm bulmuş. Sev
giyi sözcüklerde değil, davranışlarda
aramak...
Minik ayı Vadu, annesine babası
nın kendisini sevip sevmediğini sorar
ve annesi babasının onu ne kadar çok
sevdiğinin kanıtlarını bir bir sunar.
Yiyecekleri azaldığı gün, minik Vadu
daha çok yiyebilsin diye karnının çok
tok olduğunu söyleyen, baba ayı değil
midir? Canı bal çeken Vadu burnunu
arı kovanına uzatınca, elini arılarla
Vadu’nun burnu arasına sokan, baba
ayı değilse kimdir? Ormanda boz
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kurtla karşılaşan minik Vadu’nun he
men arkasında dikilip, onun kendini
savunmasına izin veren, ama her daim
bir kol mesafesinde onun güvenliği
ni sağlayan, yine baba ayıdan başka
kim olabilir? Tüm bu kanıtlar minik
Vadu’yu rahatlatır gerçekten. Baba
sının onu sevdiğine ikna olmuştur.
Ayrıca sevgi sözcüklerinden daha çok
davranışlardır sevginin göstergeleri.

miş miy
dim size,
edebiyat bizi
asla giremeyece
ğimiz dünyalara ko
nuk eder diye? Uykusuz Bir Gece isimli
kitap, uyumak için çareler arayan baba
ayının, sabaha kadar evin içinde o oda
dan bu odaya dolaşma öyküsünü anla
tıyor. Günlük yaşamımızda sık sık kar
şılaşabildiğimiz bir olay, hiçbir olağa
nüstülük olmadan aktarılıyor. Sıradan
gibi gelen bu öykü, bize çocuk kitabı
denilince illa ki içinde cadılar, kazan
lar, zehirli elmalar, prensler, prensesler
olması gerekmediğini de söylemiş olu
yor. Bir de tabii bütün gece, karısının
horlamaları nedeniyle uykusuz kalan
baba ayının anlayışına hayran kalıyor
sunuz. “İyi uyudun mu?” sorusu kar
şısında homurdana homurdana öteki
tarafa dönmek yerine, son derece se
vecen bir sesle şu yanıtı veriyor baba
ayı: “Hayır, pek sayılmaz canım.” Bu
komik öykü, gülmeye bahane arayan
çocuklara iyi gelecektir...

Doğru söze ne denir? Yine de ben
bu öykü kitabını çocuklara babaların
okumasından yanayım. Böylece her
kesin sevildiğini duymaya da ihtiyacı
olduğunu onlar da öğrenmiş olurlar
belki. Daha da iyisi bu öykü, iyi geceler
öpücüğünün yanına bir “seni seviyo
rum” cümlesinin de kondurulmasına
yarayabilir, neden olmasın?
Şimdiki iki kitap, aynı yazarın im
zasını taşıyor; Jill Murphy. Ve her ikisi
de ayılar diyarında geçiyor. Ben deme

AY’A YOLCULUK
Aynı yazarın ikinci kitabı Ay’a Yolculuk ismini taşıyor. Aynı ailenin ufak
lığı bebek ayının pencereden aya ba
kıp, “Ay’a gidebilir miyim?” sorusunu
sormasıyla açılıyor kitap. Annesinin
bunun olanaksız olduğunu belirtmesi
bir işe yarayacak mıdır dersiniz? Hiç
sanmam. Bir kere ipucu verilmiştir.
Anne ayı bilmeden aya gitmenin yolu
nu söylemiştir bebek ayıya: “Önce bir
roket bulman gerekiyor.”
Bizim bebek ayının bücürlüğüne

Ay’a Yolculuk
Jill Murphy
Çeviren: Gülten Sanem Kaleli
Mandolin Yayınları
32 sayfa

Minik Ayı Vadu
Babam Beni Seviyor mu?
Ayfer Gürdal Ünal
Resimleyen: Gözde Bitir S.
Can Yayınları / 34 sayfa
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bakmayın, şeytana pabucunu ters giy
dirir o. İşte bunun kanıtı: Evin orasını
burasını kurcalar ve ihtiyacı olan ge
reçleri bir bir bulur bizimki. Bir ro
ket, mutfakta karşısına çıkan bir uzay
başlığı (bildiğimiz delikli süzgeç) ve
bir çift uzay botu! Ve yolculuk başlar!
Yazının başındaki yolculuktan farklı
olarak, burada ne boya kalemin
den, ne resim defterinden söz
edebiliriz. Üstelik masuma
ne bir deniz yolculuğundan
çok, aya doğru uçuşa geçmiş
bir bebek ayı görürüz kitabın
sayfalarında. Eğer çocuğunu
zun, kendini Armstrong sanıp
bacadan gökyüzüne doğru uçabile
ceğine inanmasını istemiyorsanız, bu
hikâyeyi bebek ayının zengin hayal
gücüne bağlamalısınız. Yazının başın
da bilmediğimiz diyarlara gitmekten
söz ederken, açıkçası bu kadarını ben
de tahmin etmemiştim...
Yolculuk
Seza Kutlar Aksoy
Resimleyen: Serap Deliorman
Tudem Yayınları / 32 sayfa

9

Arkadaş olalım mı
Küçük Beyaz Tavşan?

Serda SEMERCİ

Anne babası ve kız kardeşiyle yaşayan Küçük Beyaz Tavşan’ın yaşıtı çocuklardan hiç farkı yok. Hepsi
gibi o da, bir an önce büyümeye can atıyor, sinirlenince burnunu aşağı düşürüyor, çikolatalı kreplere
bayılıyor. Çocuklar, Küçük Beyaz Tavşan’ın maceralarına kapılıp gidecek gibi gözüküyor…
Miniklerin hayatında neler oluyor
bir bilseniz… Kocaman açmışlar göz
lerini dünyaya, her şeyi yakalamaya,
yalayıp yutmaya çalışıyorlar. Yaşadık
ları her deneyimle büyüleniyorlar. Bir
an önce büyüyüp, daha çok şey yaşa
mak görmek istiyorlar! Hayat acı tatlı
işliyor içlerine. Çünkü sadece güzel
likler değil, zorluklar da var aşılması
gereken. Ama zorlu sınavlarla başa çı
kabilmenin ne demek olduğunu, insa
nı ne kadar mutlu ettiğini onlar da bi
liyorlar. İşte bu süreçlerden geçmekte
olan okul öncesi çocuğunuz için yeni
bir arkadaş. Tanıştıralım: Küçük Beyaz
Tavşan!
NEŞELİ HAFTA SONU
Küçük Beyaz Tavşan, çocuğunu
za, yakın bir dost gibi kendi gündelik
hayatından maceralar anlatacak, onun
anlatamadıklarını dile getirecek (el
bette, bunun için sizin sesinize ihtiyacı
var! Artık orası yaratıcılığınıza kalmış);
siz yetişkinlere de miniklerin hayata
bakışlarını, nelerden mutlu oldukları
nı, nelere sıkıldıklarını, bir şey yaptık
larında aslında ne demek istediklerini
anlamanız için kılavuz olacak! Çünkü
Küçük Beyaz Tavşan’ın sizin çocuğu
nuzdan hiç farkı yok! Haydi, serinin
kitaplarına teker teker göz atalım.
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Küçük Beyaz Tavşan Havuzda kita
bında, Küçük Beyaz Tavşan babasıyla
havuza gidiyor ama havuza atlamaya
çok korkuyor. Çünkü yüzme bilmiyor.
Havuzda tesadüfen karşılaştığı arkada
şı Tolga, Küçük Beyaz Tavşan’ın imda
dına yetişiyor. Tolga’yla hem eğlenen
hem yüzme öğrenen küçük tavşan,
korkularından kaçmaktansa üstüne
gitmesi gerektiğini anlıyor.
Küçük Beyaz Tavşan Dağda adlı ki
tapta ise tavşan ailesinin kayak mace
rası anlatılıyor. Yüzme gibi kayak yap
mayı da yeni öğrenecek olan Küçük
Beyaz Tavşan bu kez babasından yar
dım alıyor. Başlarda ayakta duramayıp
karların üzerinde debelense de baba
sıyla vakit geçirmekten çok memnun.
Küçük Beyaz Tavşan Trene Biniyor’da, kahramanımız kendine yeni
bir arkadaş ediniyor. Trende Kaan ile
tanışıyorlar. Gidecekleri yere kadar
birlikte oyunlar oynuyorlar.
KÜÇÜK TAVŞAN BÜYÜYOR
Küçük Beyaz Tavşan Öfkeli! adlı
kitapta ise Küçük Beyaz Tavşan, za
man zaman bütün çocukların yaptığı
gibi annesine mızmızlanıyor. Neden
mi? Arkadaşı Tolga’yı parkta bırakıp
annesiyle eve dönmek istemiyor çün
kü. Küçük Beyaz Tavşan yol boyunca
annesiyle hiç konuşmuyor. Hatta küs
künlüğünü evde de devam ettiriyor.
Ancak annesi de babası da hiçbir şey
yokmuş gibi davranıyorlar ona. Küçük
Beyaz Tavşan, annesi, babası ve küçük
kız kardeşinin eğlenceli çığlıklarını
duyunca onlara katılmaktan kendini
alamıyor. Babası, küçük tavşana biraz
sabırlı ve anlayışlı olmaktan zarar gel
meyeceğini anlatınca, o da babasına
hak veriyor.
Küçük Beyaz Tavşan Yatağını Islatıyor ise bütün çocukların başına gelen
yatak ıslatma durumunu işliyor. Kü
çük Beyaz Tavşan yatağını ıslattığın
da annesi onu telkin ediyor ve bunun
küçük bir tavşan için çok normal bir

durum olduğunu anlatıyor. Küçük kız
kardeşinin, hatta küçükken annesinin
ve babasının da yatağını ıslattığını
öğrenince Küçük Beyaz Tavşan’ın içi
rahatlıyor. Sınıf arkadaşlarından biri
ni altını ıslattığı için ağlarken gören
Küçük Beyaz Tavşan, arkadaşının ya
nına gidiyor ve annesinin kendisine
anlattıklarını ona aktarıyor. Böylece
hem Küçük Beyaz Tavşan hem de ar
kadaşı büyümek için önlerinde daha
çok zaman olduğunu ve yataklarını ıs
lattıkları için üzülmemeleri gerektiğini
anlıyorlar.
Küçük Beyaz Tavşan Öfkeli
Marie-France Floury
Resimleyen: Fabienne Boisnard
Çeviren: Sibel Akyüz
Mandolin Yayınları / 20 sayfa
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Fare mi, çocuk mu?
Yoksa fare çocuk mu?

Elif TÜRKÖLMEZ

Philip Pullman’ın kaleme aldığı ‘Ben Bir Fareydim Ya da Kırmızı Terlikler’ Niran Elçi’nin çevirisiyle
Türkçe’de. İthaki Yayınları’ndan çıkan kitap, özenli baskısı, kırmızı ciltli kapağı ve resimleriyle
insanın okuma iştahını açıyor.
Fareleri sever misiniz? Durun, he
men ‘hayır’ demeyin, önyargılarınızı bir
kenara bırakıp tekrar düşünün. Mickey
Fare’yi, Ninja Kaplumbağalar’ın bil
gesi Splinter Usta’yı, Tom ve Jerry’nin
sevimli ve zeki faresi Jerry’yi ve daha
pek çok çizgi film, kitap ya da masala
konu olmuş ‘kahraman fareleri’ sev
mez misiniz? Cevabınız bu kez ‘evet’,
değil mi? O halde sizi, sevdiğiniz fa
reler kervanına katacağınızdan şüphe
duymadığım yeni bir fare kahramanla
tanıştırayım.
Bu ‘fare-çocuk’, ‘çocuk-fare’ kahra
man bildiklerimizden biraz farklı yal
nız. O aslında çocuk suretinde bir fare!
Ama buna kimseyi inandıramıyor. Ne
evlerine sığındığı şefkatli yaşlı çifti, ne
zorla kayıt olduğu okuldaki öfkeli mü
dürü, ne de eski fare hayatını bırakıp
insan hayatını öğrenirken sürekli ba
şını belaya soktuğu için sık sık ziyaret
etmek zorunda kaldığı karakoldaki
‘çavuş’u... Hiç kimseyi, bir süre önce
pazardaki peynir tezgahının arkasın
da yaşadığına, nasıl olup da bir insana
dönüştüğünü bilmediğine inandıra
mıyor.
UCUBE OYNATICISI
Fare çocuk, ya da Joan ve Bob adlı
yardımsever ihtiyarların ona verdiği
adla Roger, aslında çok iyi kalpli, se
vimli ve de zeki bir çocuk. Tek kusuru
var: “Ben bir fareydim” diyor, başka
bir şey demiyor.

Bir gün, kapısını çaldığı yaşlı çift,
onun biraz ‘yarım akıllı’ olduğunu ya
da hafıza kaybına uğradığını düşünüp
bağırlarına bassa da, ‘saray filozofu’
ve ‘ucube oynatıcısı’ Roger’a pek de
şefkatli davranmıyor. Saray filozofu,
onu yeni çalışmaları için bir ‘deney
hayvanı’ olarak, ‘ucube oynatıcısıysa’
kendisine bir servet kazandıracak bir
mahluk olarak görüyor. Neyse ki, Ro
ger pek talihli bir çocuk. Her zaman
kötülükten kurtulup, iyi ve güvenli
insanlara sığınmayı beceriyor.
DİDAKTİK AMA İYİ NİYETLİ
Kitap boyunca Roger’ın macerala
rını okurken aklımızda tek bir soru var
tabii ki: Bu çocuk doğru mu söylüyor?
O gerçekten de bir zamanlar bir fare
miydi? Eğer bir fareydiyse şimdi nasıl
oldu da bir insana dönüştü? Bu soru
nun cevabı tabii ki kitabın sonunda
gizli. Roger’ın öyküsü o sıralarda ül
kenin tek gündemi olan Prenses Leydi
Aurelia Ashington’ın öyküsüyle para
lel ilerliyor. Prensesin de Roger’ın da
şimdiki hallerine bürünmelerinde bir
‘büyü’ gizli. O büyünün içeriğinin ne
olduğunu söylemesek ama çokça ‘iyi
kalplilik’ içerdiği ipucunu versek yeter
herhalde.
Kitabın dili çok akıcı, içinde yer yer
günlük kullanımda pek sık karşılaş
madığımız sözcükler de yer alıyor ama
bu okumayı engellemiyor, aksine yeni
sözcükler öğrenmemizi sağlıyor. Hem
bugünün dünyasından hem balolu, sa
raylı, prensesli bir masal dünyasından
seslenmesi de artısı.
Çocuklara ‘özür dilerim’, ‘teşekkür
ederim’ gibi nezaket kalıplarını öğre
tirken biraz didaktik bir dil kullanıl
mış ama kitabın, çocuklara terbiyeli
olmanın değerini öğretmeye çalışması
bile iyi niyetli bir yaklaşım. Kaba, ya
lancı ya da kötü insanların kaybettiği,
iyi yürekli ve çalışkanların kazandığı
bir dünya resmedilmiş. Yer yer klasik
felsefeden, yer yer günlük hayat felse

fesinden yararlanılarak çocuklara fel
sefi düşünme metodu da çaktırmadan
öğretiliyor. Bunu en çok ‘dili’ çözmeye
çalışan fare çocuk Roger’ın çabalama
larında görüyoruz. O dili çözerken biz
de onunla birlikte, nasıl olup da söz
cüklerin düşünceyi karşıladığını anla
maya çalışıyoruz. Bu arada yaşlı çiftin
yıllar sonra dinen evlat özlemi, zanaa
tın önemi, doğru söylemek… gibi pek
çok ayrıntı da öykünün diğer önemli
unsurları.

Bu çocuk gerçekten bir
zamanlar fare miydi?
Eğer öyleyse nasıl oldu da
bir insana dönüştü?
Philip Pullman’ın kaleme aldı
ğı ‘Ben Bir Fareydim Ya da Kırmızı
Terlikler’ Niran Elçi’nin çevirisiyle
Türkçe’de. İthaki yayınlarından çıkan
kitap, özenli baskısı, kırmızı ciltli ka
pağı ve Peter Bailey’nin illüstrasyonla
rıyla insanın okuma iştahını açıyor.
Ben Bir Fareydim!
Philip Pullman
Resimleyen: Peter Bailey
Çeviren: Niran Elçi
İthaki Yayınları / 201 sayfa
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Klasik bir korku hikâyesi,
cesaretiniz varsa dinleyin...

Umay SALMAN

Ödüllü yazar Pete Johnson, Çocuk Kitapları Federasyonu tarafından yılın kitabı seçilen Küladam
adlı kitabında; intikam, kıskançlık, rekabet gibi kavramların çocuk dünyasındaki karşılığını korku,
heyecan ve macera dolu bir öykü içinde arıyor.
İntikam, kıskançlık, rekabet ve hat
ta bağışlama gibi duyguların çocukla
rın dünyasındaki mealine ulaşmak
zordur. Hele artık büyümüş ve bu duy
gularla kurduğunuz ilişkilere kendi kı
lıflarınızı uydurmuşsanız, onların ço
cukların dünyasına henüz uğramamış
olduğunu düşünmek istersiniz. Ödül
lü yazar Pete Johnson’ın, bu duyguları
kelimelerin dünyasına taşımaktaki
başarısını teslim etmek gerek. Yazar,
Küladam adlı kitabında, habis denile
bilecek duyguları çocuk duyarlılığıyla
ele alıyor; hem gerçekçi hem de esprili
bir dille öykülüyor. Küladam sürükle
yici ve zaman zaman insanın ödünü
kopartan masal tadında bir hikâye…
Ama bu kadarıyla yetinmiyor. Dostluk
hakkında da söyleyecek çok sözü var.
Kahramanımız Lucy, bir eskici
dükkânında eski bir korku hikâyesi
kaseti bulur: Küladam. Kasetin ka
pağının üzerinde yanmış bir el resmi
vardır. Lucy çok heyecanlanır, biraz da
korkar ama o kadar da değil. Cadılar
Bayramı için harika bir planı vardır ar
tık: Bu heyecan verici kaseti en yakın
arkadaşı Amy ile dinleyecektir. Ve ger
çekten heyecan ve korku dolu bir Ca
dılar Bayramı geçireceklerdir. Ancak,
hevesle beklenen o büyük gece gelme
den, Lucy ile Amy’nin arası bozulu
verir. Lucy’nin Amy’yi de dahil ettiği
planları çoktan suya düşmüştür. Daha
da önemlisi, hayal kırıklığı ve kıskanç
lık Lucy’ye göz
kırpmaktadır.
Çünkü Lucy
ve Amy’nin
arasının
bozulması
nın sebebi
Natalie’dir.
Amy,
Natalie’den
nefret etmek
tedir. Çünkü
en yakın arkadaşını
kaybetmesinin sebebidir

o. İki yakın arkadaşı birbirine düşür
müştür. Üstelik Amy’nin peşinden
ayrılmamakta ve onu hediyelere boğ
maktadır. Böylece nefret de işin içine
girer.
Cadılar Bayramı’nda Lucy, Amy
olmasa da kaseti dinlemeye karar verir
ve kaseti Jack’le birlikte dinlerler. Ama
kaset sandığı gibi bir eğlencelik değil
dir. Lucy gerçekten korkmaya başlar,
çünkü hikâyedeki Küladam kötülük
yapanlardan intikam almaktadır.
Bunun Lucy ile ne alakası var de
meyin! Çünkü o da en yakın arka
daşına karşı küçük bir suç işledi. Ve
kendisinden de bir intikam alınacağı
nı düşünüyor. Utanıp kimseyle payla
şamadığı sırrıyla yüzleşmek zorunda
kalınca kendisiyle bir hesaplaşma içine
giriyor Lucy. Daha da önemlisi: Küla
dam Lucy’nin peşinde mi acaba?
İşte çocukları gerçekten ciddiye
alan yazarın masalsı ama gerçekçi,
korkulu ama esprili, kötülüğü dengeli
bir şekilde ele alan eserini okumak için
sabırsızlananlara tadımlık satırlar…
Küladam
Pete Johnson
Resimleyen: Ünver Alibey
Çeviren: Tuba Yılmaz
Büyülü Fener / 131 sayfa
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Kitaptan...
Korkunç bir şeye benziyordu.
Ama önünden geçip gide
medim işte. Sanki o iğrenç el,
dükkânın vitrininden dışarı uzanmış, beni kendine çekmişti.
Başımı kaldırıp baktım.
Elin üzerindeki bütün deri
soyulmuş gibiydi. Parmak uçları
çatlak, yanık ve pençe gibi kıv
rıktı.
Bayağı tuhaf bir resim. Altın
da titrek turuncu harflerle yazıl
mış bir sözcük vardı: Küladam.
Altında, çok daha küçük harf
lerle: “KLASİK BİR KORKU Hİ
KAYESİ – CESARETİNİZ VAR
SA DİNLEYİN” yazıyordu.
Cesaretim vardı. Üstüne üst
lük gelecek perşembe Cadılar
Bayramı’ydı. En iyi arkadaşım
Amy de o gece bizde kalacaktı.
Annem özel bir Cadılar Bayramı
yemeği planlamıştı. Ama korku
filmleri seyretmemize kesinkes
karşıydı. Amy’nin annesiyle birlik
olmuşlardı: Güya çoğu film, bizim
yaşımızdaki çocuklar için uygun
değilmiş, şuymuş, buymuş... An
cak, Küladam bir teyp kasetiydi,
demek ki sorun yoktu. Annem de
böyle düşünür müydü acaba?
Yine de, annemle babam yo
lun karşısında eski kitapları ince
lemekle meşgulken, çabucak içeri
girip kaseti almaya karar verdim.
Burası bir ikinci el dükkânıydı.
İçerideki bir masada kızıl sakallı
bir adam oturuyordu. Sakalları
fırça gibiydi. Hemen yanındaki
tepside de çayla kurabiye vardı.
Ona Küladam’ı sorunca, çayından
dev bir yudum aldı ve sallana sal
lana vitrine yollandı.
Kaseti alıp ceketiyle tozunu
sildi.
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Günler geçiyor
bense hep aynı yerde

Seda GÜRBÜZ

11 Yaş Günü, aynı gün doğmuş, bebekliklerinden beri yakın arkadaş olan ve yaş
günlerini hep beraber kutlayan iki çocuğun hikâyesini anlatan fantastik bir roman.
Sisifos mitinin yeniden ve komik bir uyarlaması da diyebilirsiniz!
Sisifos, Ölüm Tanrısı Hades’i kan
dırmaya çalışmış ve bunun sonucunda,
Olimpos’un tanrıları tarafından ceza
landırılmıştı. Kocaman bir kayayı her
gün dağın tepesine çıkarması gereki
yordu. Ama kaya, tam zirveye ulaştığı
sırada aşağıya düşüyordu. Sisifos bunu
sonsuza dek tekrarlamak zorundaydı.
Onun cezası sonsuzluğun, kısırdöngü
nün içine hapsolmaktı…
Albert Camus bu mitin ‘hayatın
ta kendisi’ni simgelediğini söylese de,
iyimser Hollywood, bu kısırdöngüden
kurtulma umudunun var olduğunu ve
bunun tam da kendimize, hayatımı
za çekidüzen vermekten; başkalarına
yardım etmekten geçtiği fikrini icat
etti. Harold Ramis’in 1993 tarihli fil
mi Groundhog Day bir hava durumu
sunucusunun bir haber yapmak için
ekibiyle beraber küçük, ‘sıkıcı’ bir ka
sabaya gelmesiyle başlar. Sunucu, erte
si gün kasabadan ayrılacakken, ‘bugü
nün aslında dün olduğunu’ fark eder.
Ve yarın, bugündür. Her gün aynı
günü yeni baştan yaşamak zorunda
olduğunu anlayınca isyan eder. Sonra
ne yaparsa yapsın ‘yarın’ yeni baştan
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başlayacağını bildiğinden, aklına ese
ni yapmaya başlar. Ama kısırdöngü
içinde yaşamak, eskisi kadar zevkli
değildir artık. Bunun üzerine bu du
rumdan kurtulmanın çaresini arama
ya koyulur… Ve gözlerini açtığında,
kasabanın tüm o ‘sıkıcı’ insanlarının
içlerindeki iyiliği ve en nihayetinde,
kendi içindeki iyiliği görmeye başlar.
ZAMAN GEÇMEZSE!
Wendy Mass, Sisifos mitinin bu
sıcak, samimi ve komik uyarlamasını
çocuklar için yeni baştan yazdı. 11 Yaş
Günü, aynı gün doğmuş, bebekliklerin
den beri çok yakın arkadaş olan ve yaş
günlerini hep beraber kutlayan iki ço
cuğun, Amanda ile Leo’nun hikâyesini
anlatan fantastik bir roman. Onuncu
yaş günlerinde kavga edip bir yıl bo
yunca birbirleriyle hiç konuşmayan
Amanda ve Leo, on birinci yaş günleri
gelip çatınca, bu günü birbirlerinden
ayrı geçirmek zorunda oldukları için
zor anlar yaşamaya başlarlar. Büyük
günün sabahı gözlerini açar açmaz
Amanda’nın karşısına çıkan Sünger
Bob balonu onu neşelendirir, ama yaş
günü partisi sıkıcı ve hüzünlü geçer.
Amanda, Leo’yu özler, ama bunu belli
etmez. Zaten hayatı çok karmaşıktır;
kendisi bandoya girmek isterken, ar
kadaşları ona jimnastik takımı seçme
lerine girmesi için baskı yapmaktadır,
annesi işten kovulmuştur, bir de üstü
ne, öfkeli bir ablanın azarlarına maruz
kalmaktadır! Amanda gün nihayet
bitti diye sevinip yatağına girer, ama
sabah gözlerini açtığında, SüngerBob
balonunun ona tıpkı dünkü gibi gü
lümsemekte olduğunun farkına varır.
Amanda önce bunun bir şaka ol
duğunu düşünür. Ama ev halkının ve
okuldaki arkadaşlarının davranışlarından, durumun ciddiyetini anlar. Her
gün SüngerBob balonunu yeni baştan
görmek ise, tüylerini diken diken eder!
Cesaretini toplayıp durumu Leo’ya

anlattığında,
dünya üzerin
de aynı günü
yaşayıp da
ertesi sabah
bunu hatırla
yanların bir tek
ikisi olduğunu
anlar. Bu işi çözmek için önce barışmak zorundadırlar. Ve sonra, yaptık
ları nasıl olsa yanlarına kâr kalacağın
dan, bunun tadını çıkarmak…
Amanda ve Leo’nun her gün aynı
günü yaşama durumuyla Sisifosvâri
bir kararlılıkla başa çıkma yöntemleri
ni; değişen tepkilerini, ilişkilerini yeni
den gözden geçirmelerini, ailelerine ve
arkadaşlarına yardım etmelerini okur
ken, hikâyenin ve tüm karakterlerin
inandırıcı sevimliliği, bu çocuklarla
özdeşleşmeyi, onlarla –ve onlara– gül
meyi, onlar için endişelenmeyi müm
kün kılıyor. Ve korkunç bir ceza gibi
görülebilecek bir durumun, aslında ne
kadar komik, eğlenceli ve öğretici ola
bileceğini görmeyi.

11 Yaş Günü
Wendy Mass
Çeviren: Zeynep Alpaslan
Tudem Yayınları / 248 sayfa
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Yaşayan ilk ve tek kâşifin
keşif günlüğü

Simla SUNAY

İsveçli çocuk yazarı Åsa Lind, Kumkurdu’ndan sonra Ellika
Tomson’un Keşif Günlüğü adlı eseriyle şu soruya cevap arıyor:
Keşfetmek için başka ülkelere gitmek şart mı?
İsveçli çocuk yazarı Åsa Lind,
Türkiye’de de çok satan –yakın za
manda Kürtçe’ye de çevrilen– di
zisi Kumkurdu’ndan sonra Ellika
Tomson’un Keşif Günlüğü adlı yapıtıyla
okurlarla buluştu. Yine Ali Arda’nın
harika çevirisiyle. Ellika Tomson’un
Keşif Günlüğü ilk kez 2008’de İsveç’te
basılmış. Resimlerini Emma Göth
ner yapmış, ancak Türkiye baskısın
daki çizimler Türk illüstratör Hakan
Gürsoytrak’a ait. Ayrıca bu kitap, İs
tanbul İsveç Başkonsolosluğu, Ana
dolu Kültür ve Kanat Kitap işbirliğiyle
hayata geçirilen ‘Her Çocuğa Bir Kitap’
projesi kapsamında 50 bin çocukla bu
luşacak. Projenin hedefi, Anadolu’nun
değişik şehirlerinde ya da büyük şe
hirlerin yoksul semtlerinde nitelikli
kitapları alma imkânı bulamayan öğ
rencilere bu kitapları ulaştırarak, onla
rı hem zengin içerikli hem de baskı ka
litesi yüksek kitaplarla tanıştırmak…
Proje kapsamında 10 İsveçli yazarın
10 çocuk kitabı Türkçe’ye çevrildi ve
basıldı.
Ellika Tomson’un günlüğü sıradan
bir günlük değil: Kâşif Ellika’nın keşif
günlüğü… Cebe sığabilen minik si
yah bir defter bu… Bu defteri Ellika’ya
mavi apartmanın giriş katında oturan

tamirci ve temizlikçi komşusu Pampas
verdi. Ellika, Kristof Kolomb hakkın
da bir kompozisyon ödevi yapmak
zorundaydı. Ama canı hiç yazmak is
temiyordu çünkü o kâşiflerin hepsinin
‘ölü moruklar’ olduklarını düşünüyor
du. Pampas, ona bu ödev yerine kendi
hakkında bir kitap yazmasını önerdi.
Ellika itiraz etti, çünkü o bir kâşif de
ğildi. Pampas’a göre ise, kâşif olmak o
kadar da zor değildi. Çünkü bir şeyleri
keşfetmek için mutlaka uzaklara git
mek gerekmez!
YAŞASIN YAŞAYAN TEK KÂŞİF!
İşte o andan itibaren Ellika bir ke
şif günlüğü tutmaya başladı. Yaşayan
ilk ve tek kâşif olmak üzere! Yazdıkça
daha da keyif aldı. Sadece mavi apart
manın etrafında, bodrumda ve terasta
dolanarak, komşularla iletişim kurarak
pek çok şey keşfetti. Onun bu keşifleri
sırasında apartman sakinleriyle de ta
nışmış olduk.
Ellika’nın keşifleri de bu insanla
rın hayatlarına ve kendi iç dünyasına
dair. Keşfedilen şey somut olmaktan
çok soyut. Örneğin şu Kolomb’u dü
şünün… Keşfedilmesi en kolay şeyi
keşfetmiş: Kocaman bir kıtayı! Peki,
ya yakınımızda keşfedilecek neler var?
Belki dağlar, göller, nehirler değil, sa
dece duygular… Ellika’nın da küçücük
hayatı içerisinde keşfedip öğrendiği
çok şey var: Mavi apartmanda anne
si ile yaşayan Ellika’nın babası araba
çaldığı için hapistedir. Ellika, araba
çaldığı için babasına kızgındır. Bir
gün babasının arkadaşı olan Pampas’a
babasıyla arkadaş olmaya devam
edip etmeyeceğini sorar. Pam
pas elbette devam edeceğini
söyler. Burada hapiste yatan
(suçu kesin işledi mi bilemi
yoruz) hükümlülere karşı
toplumsal tutumlara de
ğinen Lind, cezasını çekip
çıkan birinin toplumda dış
lanmaması gerektiğine dik

kat çekiyor. Nitekim Ellika’nın babası
hapisten çıktıktan sonra Pampas ile
satranç oynamaya devam edecektir.
Åsa Lind’e göre hiçbir şey çocuk
lara anlatılmaz değildir. Keşfettiği
niz şeyin değeri ona nasıl baktığınıza
bağlıdır. Ve bazen plastik bir yüzük de
parlayabilir. Hem de altın gibi…
Ellika Tomson
Åsa Lind
Resimleyen: Hakan Gürsoytrak
Çeviren: Ali Arda
Kanat Çocuk Yayınları / 121 sayfa
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Bir yaz gecesi rüyası

G. Mine OLGUN

Nazlı Eray, büyülü dünyasının kapılarını çocuklara sonuna kadar açtı. Çok da iyi yaptı! Gece Çiçeği
İstanbul ve Frej Apartmanı’nın Esrarı’ndan sonra, şimdi de Naz ve Köşkteki Vampir adlı romanıyla
çağdaş masallar anlatıyor yazar. İçindeki kaynak ise bitip tükeneceğe benzemiyor.

Naz ve Köşkteki Vampir, küçük
Naz’ın babaannesinin Kızıltoprak’taki
köşkünde geçirdiği bir yaz rüyası
hikâyesi… Naz hikâye içinde adeta
büyüyor ve en önemlisi, okuyucusuna,
büyümenin ille de hayallerimizden,
düşlerimizden vazgeçmek demek ol
madığını anlatıyor. Naz düşlerle, ha
yali arkadaşlarla ediniyor hayat tecrü
besini. Romanda düş ve gerçek adeta
kolkola girmiş. Bu konuda ustalığını
zaten bildiğimiz Nazlı Eray da, genç
okura selam çakıyor: “Dünyama gel.
Birlikte gezelim, keşfedelim, düş kura
lım. Benim yaşadıklarımı sen de yaşa.
Hisset benimle.” Fazla uzatmadan sözü
yazarın kendisine bırakalım.
Nazlı Eray bir düş sihirbazı…
Çocuklara yazmak için ve belki de
çocuk kahramanlara hayat vermek
için geç kalmadı mı?
Hayır, geç kaldığımı sanmıyorum.
İçimde, ruhumda gizli bir vana vardı,
onu bulup açmam gerekiyordu. Onu
açtım ve yazıyorum. Bu vanadan bi
rikim, hayat ve çocukluk karışımı bir
şey akıyor, ben de onu çocuklara da
ğıtıyorum.
Naz, acaba Nazlı Eray’ın çocukluğu mu?
Naz bir yerde benim çocukluğum
tabii. Babaannemin köşkünde geçir
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diğim o büyülü yazlar, kendi kendime
yarattığım oyunlar ve mutlu olmayı
öğrendiğim, ağaçlar ve çiçeklerle iç içe
olduğum yıllar. Ağaçtan düşen bir ka
radutun beyaz fisto elbiseme mor bir
leke bıraktığı, dondurmacının sokak
tan bağırarak geçtiği yıllar. İstanbul…
Mor salkımlar…
Siz nasıl bir çocuktunuz?
Oyun oynamayı çok seven, düş
gücü kuvvetli, serüvenlere düşkün bir
çocuktum. Çok korunan bir çocuk
tum, bu da beni biraz yaramaz yaptı.
Babam kıyıp da beni ilkokula yolla
mamıştı, evde özel hocalarla eğitili
yordum. Dünyanın en yalnız ve sıkıcı
şeyiydi bu. Piyano hocamdan nefret
ediyordum. Beni yeteneksiz buluyor
du. Ondan küçük intikamlar alırdım.
Bir keresinde piyanonun kapağını
ellerinin üstüne düşürdüm ve beni
eğitmeyi bıraktı. İlkokul 4. sınıfa ya
zıldım sonunda. Dünyanın en mutlu
çocuğuydum! Şişhane’de bir mahal
le mektebiydi. Onu hiç unutmadım.
Arkadaşlarımı, öğretmenleri, bahçeye
gelen macuncuyu, verem aşısı kuyru
ğundan kaçışımı…
Kitapta en sevdiğim unsurlardan
biri Naz’ın büyüdüğünü fark etmesi oldu. Peki, eserin yazarı olarak
sizin en çok hoşunuza giden unsur
nedir?
Romanın tümünü çok seviyo
rum diyebilirim. ‘Küçük Naz’ın olgunlaşması’nı ben de çok sevdim
yazarken. Büyüyor, hayatı anlıyor
ve yudum yudum içiyor. Babaanne
min Kabul Günü’nü, Değnekli Hafız
Hala’yı, Hızır’ı sevdim.
Kitabınız sanki küçük okurların
yüreklerinde eski İstanbul’u, dolayısıyla köşkleri, bahçeleri, hayat
tarzını canlandıracak gibi... Belki
de hikâye masalsı tadını biraz da
buna borçludur. Artık düşlerde mi
kaldı o eski İstanbul, gündelik hayat, insanların nezaketi?
Kitabım eğer küçük okurlarımın
yüreklerinde eski İstanbul’u, köşkleri,

bahçeleri ve hayat tarzını canlandırır
sa ne mutlu bana. Onlara ‘gerçek olay
lar’ vermek istiyorum. Kurgu’nun yanı
sıra, yaşanmış bir gerçeğin de olması
lâzım. Bellekte ve ruhta yer etmesi için.
Naz ve Köşkteki Vampir’i okurken fark ettim ki, ister çocuklarla
birlikte yürüsün ister büyüklerle,
Nazlı Eray’ın düşsel yolculuğunun
izleği aynı. Fallar, parfümler, periler,
esrarengiz olaylar, âşık olunan ya da
âşık olan heykeller…
Çocuklarla da, büyüklerle de düş
sel yolculuğumun izleri aynı. Çocuklar
için yazarken daha büyük bir heyecan
duydum. İçimdeki düş muslukları
nı sonuna kadar açtım. Yazarken çok
mutluydum.
Derin alt metinlerle genç okuyucuya selam mı çakıyorsunuz? Örneğin Gül Perisi’nin Heykel Fabio’ya
âşık olması, heykelin ‘ölümsüz
ama yaşamıyor’ olması, daha sonra
Hızır’ın etkisiyle canlanıp var olmanın dayanılmaz hafifliğini tatması
aklıma gelen ilk örnekler…
Tabii ki derin alt metinlerde genç
okuyucuya bir selâm çakıyorum.
‘Dünyama gel. Birlikte gezelim, keş
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fedelim, düş kuralım. Benim yaşadıklarımı sen de yaşa.
Hisset benimle,’ diyorum. Heykelin, ‘ölümsüz ama yaşa
mıyor’ olması. Bunu iyice düşüneceklerini, düşünmeleri
gerektiğini biliyorum. Belki de yazmamın nedeni bu.
Çocukları zamansız ya da onlara göre uzak zamanlara giden dünyalara davet ediyorsunuz… Peki dil, içerik ya da üslupla ilgili olarak nelere dikkat ettiniz?
Çocuklar için yazarken daha yalın bir dil kullanmaya
dikkat ettim. Yazdıklarımı seviyorlar. Onu gördüm. Bir
gecede okuyanları, ikinci kitabı aldırmak isteyenleri hep
duydum bu kısa zamanda. Hoşuma gitti. Beni hızlandırdı
bu. Demek ki zamansız veya uzak zamanlara giden dün
yaları seviyorlar. Bana ulaşmaya başladılar, bu en heye
can verici şey.
Tuhaf bir nostalji yaratmışsınız… Tabii, Naz, hayali
arkadaşı Hızır, yusufçuk Peyami, Gül Perisi ve Heykel
Fabio da ayrı bir tat veriyor. Kahramanlarınızı biraz
tanıtsanız…
Naz romanın başkişisi. Hızır da öyle, o yaşlarda ger
çekten köşkte, yanımda Hızır’ın olduğuna inanıyordum.
Babaannemden dinlemiştim onu. Yusufçuk Peyami bir
haberci. Âşıklardan haber getiren güzel mi güzel bir bö
cek. Gül Perisi bahçenin kraliçesi. Heykel Fabio ise eski
asırlardan kalma bir yakışıklı. Birbirlerine âşık olmaları
çok doğal. Heykel Fabio’nun dünyayı asırlar sonra yeni
den tanıması bence çok güzel.
Bu eski İstanbul köşkünde geçen hikâye içinde
Kont Drakula kendine nasıl yer bulabildi?
Kont Drakula bu eski İstanbul köşkünde kendine ra
hatlıkla yer bulabildi. Çünkü o zamanlarda çok meşhur
du Kont. Hatta bir Yeşilçam filmi bile izlemiştim onunla
ilgili. Bir resimli Drakula kitabım da vardı, şimdi ne oldu
bilmem?
Naz’ın serüvenlerinin ikinci kitabının yolda olduğunu biliyoruz. Bu kitapla ilgili ipuçlarını sizin vermenizi isteyeceğim.
Naz ve Büyülü Bahçe’de Naz İzmir’de. Bir büyülü bah
çeye düşüyor. Arkadaşları var; Hezarfen Ahmet Çelebi,
gözleri görmeyen Yaşlı Kâhin ve elinde bir şişe sihirli
su. Kâhin ondan
Naz ve Köşteki Vampir
içince Brad Pitt’e
Nazlı Eray
benziyor. Bütün
Resimleyen: Serap Deliorman
kızlar peşinde.
Genç Turkuvaz / 152 sayfa
Ama o bunun
farkında değil.
Lamba Cini Sela
hattin pek çok şey
yapabilen bir cin
ama biraz çağdışı
kalmış. Lambası
demode. Gene de
pek çok şey başarı
yorlar. Büyülü bah
çede Dilli Duvar’ı
tanıyorlar. Onun
verdiği konserler
den Pink Floyd’u
ve Zeki Müren’i
öğreniyorlar. Başka
sürprizler de var.
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Hayata kaçan kahramanlar

Serda SEMERCİ

Doğaüstü becerileri olan bir yazarın öykü kahramanları bir gece bilgisayar ekranından kaçarsa
ortaya şaşırtıcı serüvenlerle dolu sıradışı öyküler çıkar. Güldem Şahan, Ekran Kaçkınları’nda tam
olarak bunu yapmış!
Kim demiş Peter Pan ya da Hei
di yalnızca çocukların kahramanıdır
diye... Aniden çıkıp gelmemeleri onla
rın mı sizi, yoksa sizin mi onları unut
tuğunuzdan? Çocukluk mucizelerinin
peşine takılmaktan vazgeçmeyenler
bilirler: Çocukluk kahramanınız, mut
fak penceresinden dışarıyı izlediğiniz
bir anda ya da yorgun argın işinizden
evinize dönerken tutturduğunuz bir
şarkı esnasında aniden yanınızda be
lirebilir.
BİGUDİLİ KÜÇÜK KIZ
Biraz peri tozu alın ağzınıza, Peter
sizi başka masalların anlatıldığı dün
yalara götürsün. Belki büyüdünüz,
biraz kilo da aldınız, kafanızda metal
renkten bigudilerle dolaşıyorsunuz
geceleri. Olsun varsın, sihir sizin eli
nizde! Onları görebildiğiniz sürece
hepsi yanı başınızdalar. Hem yalnızca
çizgi kahramanlar mı? Hayır. Hayvan
dostlarının da konuşmalarını duyabi
lirsiniz kulak kabartırsanız iyice. Peter
Pan’ın kanatları altında Heidi’nin evine
uçarsınız… Her şey yerli yerindedir.
Büyükbaba, sabahın erken saatinde
kalkmış, odunu ateşe vermiş, taze keçi
sütü kaynatır torunu Heidi’ye.
Onlar yalnızca kitap sayfalarına
yazılıp çizilmiş hayaletler değil, hayal
edebildiğiniz kadar gerçekler. Yaşlan
mazlar, değişmezler ve sizi bırakıp git
mezler. Çocukluğunuzun üze
rine örtülmüş
kapının bir
adım ötesinde o
kapıyı
aşındırır
lar; tek
rar içeri
girebilmek
için. Ek
ran Kaçak
ları onlar
dedik
ya!
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Bilgisayar ekranının içine doğmuş bu
öykü kahramanları, ekseriyetle gecele
ri ortalık sessizliğe büründüğün
de, ekrandan hop zıplayıve
riyorlar odanın ortasına.
Yazar memnun halinden.
Onlarla yaşadıkça daha
çok benimsiyor kendi can
verdiği karakterleri. Uyku
zamanı yataklarına yatırıp
öpücükler konduruyor
yanaklarına. O kahra
manlar yaratıcılarına,
gerçek olmayacak
kadar müthiş ve çocuk
saflığında bir hayali
yaşatıyorlar.
İşte bu yüzden bu kitap
çocuklar için yazılmış olsa da, bence
büyüklerin de göz atması gereken bir
değer taşıyor. Neden mi? Çocukluk
zamanlarında bir yerlerde asılı kalmış
birkaç eski tanıdığa rastlamak için el
bette. Fantastik romanlar, bilimkurgu
romanları ve hatta metafiziğe varan
edebiyat ürünlerine rağbet son zaman
larda artmışken asıl, eline almalı bü
yükler bu kitabı… Yeni dünyanın yeni
kahramanlarıyla haşır neşir olan şim
diki nesil, robotların parçalarını topla
maya çalışadursun, siz, Noel Baba’nın
hediye çuvalına zıplayıp birkaç küçük
çocuk sevindirseniz fena mı?
Pamuk şekeri tadında hikâyeler
yazmış Güldem Şahan… Ekran
Kaçkınları’nı okuyunca biz büyüklerin
nostaljik ve naif tarafı uyanacak, şim
dinin çocukları da hassas, cin fikirli
ve güleç çocuk kahramanların izlerini
sürecek.
Öykülerin yazarı, aslında bir öğ
retmendir ama, yazdığı öykü kitapları
sayesinde gerçek dünyadan harikalar
diyarına taşınır. Onun en yakın dost
ları kuzular, kuşlar, küçük oyun arka
daşları Peter Pan, Heidi ve daha nice
leridir…
Sabahları 35 yaşını devirmiş yor
gun kadın, akşamları kelimelerinin
arasına sıkıştırdığı arkadaşlarını bilgi
sayarının beyaz ekranından çekip çıka
rıyor. Bütün sıkıcı gerçekleri gündüz

lere bırakıp geceleri rüyalar âleminde
ikinci hayatını yaşıyor; saf ve çocuk
kalan en güzel yanını… Kafa
sında bigudisiyle Peter
Pan’a espri malzemesi
de olsa, onlarlayken
kendini hâlâ

saçları iki
yandan tutturulmuş, çırpı bacaklı küçük bir kız gibi
hissediyor. Sonra geçiyor yeniden bil
gisayarının karşısına ve başından ge
çen yepyeni maceraları okuyucularına
anlatmak için işe koyuluyor. Yazmak
en sevdiği iş belki de… Çünkü ancak
bu şekilde yaşadığı serüvenleri anlata
biliyor başkalarına. Gidip konuşmayı
denese deli diyecekler biliyor. O da
yazı evreninin kendine has büyüsünü
kullanıp okuyucularını kendine inan
dırmayı deniyor ve ustalıkla başarıyor
bunu...
Ekran Kaçkınları
Güldem Şahan
Resimleyen: Canan Barış
Tudem Yayınları / 104 sayfa
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Aman canı sıkılan
çocuk kalmasın sakın!

Şebnem AKALIN

Yaz tatilini Ege’deki bir sahil kasabasında yaşayan büyükanne ve büyükbabasının yanında geçirmek
zorunda olan Özgür, hayatından hiç memnun değil. Ama bu ‘sıkıcı’ yerde onu bekleyen sürprizler var.
Arkadaşlık ve mücadele üzerine heyecanlı bir macera!
Anadolu’nun eski uygarlıklarını ve
onlardan günümüze ulaşabilen anıtları
tanıtan, tarihsel ve kültürel değerlerin
korunması bilincini aşılamaya çalışan
hikâyelerin özellikle çocuk edebiyatın
da sıkça ele alınıyor olması kuşkusuz
çok sevindirici. Aynı hassasiyete doğal
hayatın ve yaşadığımız çevrenin ko
runmasını işleyen kitaplarda da rastla
maktayız. Sahip çıkılmadığında tahrip
edilen, hızla bozulup yok olan doğal ve
kültürel değerlerimizin gelecek kuşak
lar tarafından tanınması ve koruma
bilincinin oluşması açısından bu ko
nulardaki yayınlar daha da çoğalmalı.
Dursun Ege Göçmen’in kaleme al
dığı Canı Sıkılan Çocuk Ege’de bu ki
taplardan biri. Hızlı yapılaşma sonucu
doğal güzellikleri bozulan, toprak al
tındaki antik kalıntıları tahrip edilen
sahil kentlerimizdeki sorunlardan biri
de kıyıların kullanımı. Yıllardır denize
girdiğiniz kumsalın bir gün, kodaman
ların oturduğu tatil sitesinin güvenliği
gerekçe gösterilerek tel örgülerle ka
patıldığını görürseniz ne yaparsınız?
İlçe belediyesi bu engelleri kaldırtmak
için mahkemeye başvurmuş ama süreç

uzayacağı için eli kolu bağlı bekliyor.
Oysa ki yasalarda bu konuda herhangi
bir boşluk yok. Sahillerimiz tümü ile
halkın kullanımına açık olmalı. Ama
hemen her yerde bu tür uygulamala
ra rastlamak günlük yaşantımızın bir
parçası. Çoğu kez biz yetişkinler bu
duruma sessiz kaldığımız için vur
dumduymazların sayısı artıyor.
ZAMANE ÇOCUKLARI
Kitaptaki kahramanlarımız ise diji
tal fotoğraf makinesi ve video kamera
ile durumu tespit edip, ulusal televiz
yon kanallarının ana haber bültenle
rinde ve gazetelerin baş sayfalarında
yayınlatınca, başbakan konuya el atı
yor ve bir genelge ile o tel örgüler bir
günde sökülüyor. İşte haklarını ara
mak zorunda kaldıklarında, ülke ger
çeklerine göre plan yapan zamane ço
cukları. Yazarın satır arasında yaptığı
bir göndermeden, kahramanlarımızın
bu taktiği Canı Sıkılan Çocuk adlı ki
tabından öğrendikleri bilgisine de ula
şıyoruz. Bu, Dursun Ege Göçmen’in
2007 yılında Gülten Dayıoğlu Çocuk
ve Gençlik Edebiyatı Vakfı Çocuk Ro
manı Ödülü’nü kazandığı kitabı.
Bu kitaplardaki kahramanlar dü
rüst, cesur, şakacı ve arkadaş canlısı ço
cuklar. Maceralarını onların anlatımı
ile öğreniyoruz. Bir bakıma yaşadıkları
olayları, düşüncelerini, sıkıldıkları ko
nuları ebeveynlerine anlatıyor gibiler.
Çocuklara yönelik bir romanı onların
ağzından yazmak bazı sakıncaları da
beraberinde getirebiliyor. Yazar belki
kendini çocukların yerine koymaya
çalışıyor, ama büyümüş de küçülmüş
gibi konuşan ve sürekli öğüt veren ka
rakterler bazen sıkıcı olabiliyor. Hatta
arkadaşları bile bazen bu çokbilmiş
karakterden sıkılıyor.
Kitapta göze çarpan bir diğer hu
sus da birçok konuda bilgi verme ih
tiyacı duyulması. Çocuklar sebze de
yemeli denilip, Ege’nin ot yemekleri
sıralanıyor. Güney Afrika’ya safariye
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mi gidilecek, kıtada kaç tür kara me
melisi yaşıyor hemen bazıları sayılıyor.
Eğlendirirken bile bir şeyler öğretme
ihtiyacı bazen gözden kaçan hatalara
da neden olabiliyor. Tarantula örüm
ceğinin anavatanının yanlışlıkla Af
rika olması, Tanrıça Artemis’in tanrı
olarak gösterilmesi gibi.
Kitabın adından yola çıkarak, ebe
veynler çocukların canlarının nelere
sıkıldığı hakkında da ipuçları bulabi
lirler. Çalışan anne babaların çocuk
larının en büyük sorunu yaz tatilinde
ne yapacakları. Tatil planlarını kendi
yapamayan, gittikleri seyahatte tele
vizyonda izledikleri belgesellerdeki
ortamı bulamayan (kahramanlardan
biri Güney Afrika’ya safariye gitti), bü
yük kent ortamında istemediği sporla
rı yapmak zorunda kaldığı yaz okul
larına ya da büyükanne ve babasının
yazlığına giden çocuklar bu duruma
çok bozuluyor. Ama sonuçta isteksizce
gidilen bir yerde bile yeni arkadaşlık
ların kurulabileceği mesajı verilmekte.
Sanırım canı sıkılan çocukların
yeni maceralarını okumaya devam
edeceğiz.
Dursun Ege Göçmen
Canı Sıkılan Çocuk Ege’de
Altın Kitaplar / 96 sayfa
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Kitap İçi
Başka dünyalar, başka masallar
Kitap İçi’nde bu ay, sevgili Akşit Göktürk’ün derleyip çevirdiği bir masal kitabı var:
Kralın Piresi. Yazarı James Krüss’e de selam ederek, kitaba adını veren Alman masalını
sayfalarımıza konuk ediyoruz. İyi okumalar!
Çok eski zamanlarda kralın biri,
bitten pireden tiksindiği kadar hiçbir
şeyden tiksinmezmiş. Günümüzde
böyle zararlı böceklere karşı kullana
bileceğimiz türlü türlü haşarat tozları,
ilaçlar var. Ama o zamanlar böyle ilaç
lar bilinmediği için krallar bile bitten
pireden kurtulamazmış. Yalnız bu kral
kendine göre bir kurtuluş yolu bulmuş.
Her akşam giysileriyle birlikte banyo
ya girer, gövdesinde bir pire varsa can
korkusuyla banyoyu dolduran suya
sıçrar, kralın en saygılı uşağı da pire
ciği usulca yakalar, iki tırnağı arasında
“çıt!” diye eziverirmiş. Böylece yüce
kral, geceleri rahat uyku uyurmuş.
Zamanla, hiçbir pirenin ısırama
dığı bu kralın masalı insanlar arasın
da olduğu gibi hayvanlar arasında da
yayılmış.
Pirenin biri ne yapıp yapıp kralı
ısırmayı kafasına koymuş. Kralın say
gılı koruyucu uşağının titizliği düşü
nülürse, pire için çok tehlikeli bir ka
rarmış bu. Ölüm kalım işiymiş. Ama
pirecik yine de dönmemiş kararından.
Bir sıçrayışta
kralın gür saçları
arasına girmiş.
Bütün gün hiç
kımıldamadan
saçların
arasında
bekle
miş.
Bir ke
resinde
kralın
sert
tacı
altında
az kalsın
ezile
cekmiş
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ama yine de saçlar arasından çıkma
mış.
Akşamleyin kral, her günkü gibi
banyosuna girdiğinde, pirecik korkulu
anlar geçirmiş. Ya kral kafasını suya
daldırırsa, hali ne olurmuş? Neyse ki
korkusu boşa çıkmış. Kral, saçları bo
zulmasın diye kafasını suya daldırma
mış, pirecik de böylece kralla birlikte
yatağa girmiş.
Saygılı uşak, yüce krala iyi geceler
dileyip de odadan ayrılır ayrılmaz, pi
recik, kralın ense kökünden aşağı doğ
ru inmiş. Bütün gün acıkmış olduğu
için kralın orasında burasında oynaya
sıçraya, kana kana kral kanı içmiş, kar
nını bir güzel doyurmuş.
Pirenin ısırıklarını sezen kral se
sinin yettiğince bağırmış. Saygılı uşak
geceyarısı yatağından fırlayıp giyinmiş,
kuşanmış; kralın piresini aramaya koş
muş. Öbür uşaklar da gelmişler, ara
mışlar taramışlar, ama çabaları boşuna
olmuş. Pire, yine kralın saçları arasına
sıçramış. Oysa, ulu kralın saçları arası
na bakmayı hiç kimse akıl etmemiş.
Böylece pirecik bütün bir haf
ta boyunca her gece kral kanıyla can
beslemiş. Ülkenin dört bir yanından
çağrılan haşarat uzmanları kralın bu
durumuna bir çözüm yolu bulmaya
çalışmışlar.
Ama sekizinci gece pirecik bir
düşüncesizlik etmiş; kralın ense kö
künden ineceğine, yüzünden inmeye
kalkışmış. Bu kez kral onun gelişini
sezmiş, elini attığı gibi pireciği tam
burnunun üzerinde yakalayıvermiş.
— En sonunda geçtin elime! diye
kükremiş. Şimdi iki tırnağım arasında
ezeceğim seni!
Ama tam bu sırada, pireciğin, kral
kanı taşımakta olduğunu düşünmüş.
Ülkenin yasalarına göre, kral soyunun
kanını taşıyan herkes, sarayda özel bir
bölmede yaşamaya, parasız bakılmaya

hak kazanmış sa
yılırmış.
— Yasalar her şeyden üs
tündür, diye iç çekmiş kral. Uşakla
rını çağırmış, büyük bir gururla piresi
ni göstererek şöyle buyurmuş:
— Bu pire, kral kanı taşıyor. Sa
rayın kuyumcusu buna hemen altın
bir taç, bir de kafes yapsın. Kafesin
parmaklıkları arasından her gün ona
parmağımın ucunu ısırtarak karnını
doyuracağım.
Hemen yerine getirilsin bu buy
ruklarım!
Uşaklar pireyi almışlar, altın taç ile
kafes yapılıncaya dek, üzerinde hava
delikleri bulunan bir kutuda saklamış
lar.
İşte o günden beri taçlı pire, bütün
böcekleri kıskandırırcasına hep kral
sarayında oturur, kral kanıyla beslenir,
Tanrı’nın günü, sabahtan akşama dek,
başına bu işleri getiren budalaca kah
ramanlığını düşünerek iç çeker.
Kralın Piresi
Akşit Göktürk
Resimleyen: Ayşın Delibaş Eroğlu
YKY Yayınları / 131 sayfa
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SineKitap

Zeynep ALPASLAN

Nerede o eski sinemalar...
Yazlık sinemalar, kadife perdeli sinema salonları, Türkan Şoray kanunları, Ayşeçik fimleri açık havada
çekirdek ve buz gibi gazoz... İşte mahallenin sinema tutkunu çocuğunun kendini sevdiren anıları.
“Düşünmeden edemiyor insan, şu si
nema ne bereketli bir sanat diye. İçinde
olana olmayana bambaşka kanatlar takıp
hayal ülkesine pırr diye uçuruveriyor.”

Yazlık sinemalar, kadife perdeli
sinema salonları, Türkan Şoray ka
nunları, açık havada çekirdek ve buz
gibi gazoz, Ayhan Işık hayranları, “ağ
langaçlı, şıkırdım” Ayşecik filmleri,
kadınlar matinesi, Ses Dergisi, esas
oğlanla esas kız öpüştüğünde salonda
huzursuzca kımıldanan ‘büyükler’…
“Nerede o eski sinemalar”la başlayan
cümlelerin vazgeçilmezleri. Çoğu ge
ride kaldı, ama hiçbiri unutulmadı.
Çünkü sinema, Ayşe Kilimci’nin dediği
gibi, ‘unutulmayan’dır.
İzmirli yazar, Sinemamız İftiharla
Sunar isimli kitabında unutulmayanı
anıyor. Ama mahallenin sinema tut
kunu çocuğunun anılarından oluşan
bu öyküler, yalnızca geçmişi yâd etme,
yetişkinlerin yüzünde özlem dolu bir
gülümseme bırakma gibi amaçlar ta
şımıyor. Kilimci, filmleri televizyon
ekranından izlemeye mahkûm zama
ne çocuklarına, en içten nasihatlerle
sesleniyor: “Sinemacılık oynayın,” di
yor. “Sinemayı sevmek, insanı hikâyeci
yapıyor.” Ve Ege kasabalarında geçen
mutlu bir çocukluğu, çocuklarla, ço
cuksuluğundan hiçbir şey yitirmemiş
bir hevesle paylaşıyor.
Eski sinemalar, eski mahalleler,
eskide kalmış komşuluk ilişkileri. Bir
dönemin toplumsal değerleri, başka
bir dönemin nostaljisi. Evet, sinema
ya nadiren film izlemek için gidilirdi.
Filmler büyülüydü elbette, ama esas
olan eğlenmek, sosyalleşmekti. Özel
likle de gazetenin günlük tefrikalarını
heyecanla takip eden, filmlerden çok
film seyretme eyleminin kendisine
tutkun bir çocuk için. Ve şimdiki gibi
eşofmanları çekip sinemaya gitmek söz
konusu bile değildi o zamanlar. Süsle
nilir, dedikodular hazırlanır, pasta bö-

rek yapılır öyle gidilir
di. ‘Gidilirdi’ diyorum;
bildiğimden değil, annemden duyduğum
dan. Sinemamız İfti
harla Sunar’da tasvir
edilen mekânları ve
karakterleri ise, artık
tanıyor gibiyim.
Kitaptaki öykülerde
Kokoreççi Jön Rıza,
Şen Abla, Giritli Kır Ali
(vurdu mu indirir!) ve
Malkoçoğlu Ecevit gibi
eğlenceli karakterler
var. Hepsi de hayatın
içinden, gerçek, kendini okuyucuya sevdiren karakterler.
Ama kitabın ‘esas oğlan’ı, sinema sa
lonları. Öykülerde, sinema salonları
nın kendisi de birer karaktere dönü
şüyor. Ali Naci Sineması da, en az Jön
Rıza kadar kanlı canlı.
Sinema salonlarının gelişimi, film
seyretme biçimleri, bir eğlence ve sos
yalleşme aracı olarak sinemaya bakış…
Bütün bunların kaydını tutmak, aynı
zamanda toplumun değer yargılarının
ve değişen yaşam biçimlerinin de kay
dını tutmak demek. Kilimci’ninki gibi
kitaplara bu yüzden, sadece ‘anı kitabı’
deyip geçmemeli. Bu öyküler, kişisel
ve toplumsal tarih yazımı açısından
önemli birer kaynak olarak görülme
li, yalnızca ‘eskiden her şey ne güzel
miş,’ diye başlayan şikâyetler sıralama
imkânı verdikleri için değil.
Hem, şikâyet edip zamane çocuk
larını üzmenin ne gereği var? Evet,
yazlık sinemalar güzelmiş ama tama
men ortadan kaybolmadılar ki. Hâlâ
sayfiye yerlerinde tek tük de olsa kar
şımıza çıkıyorlar. Üstelik, artık sosyal
leşme ve diğer seyircilerle kaynaşma
açısından büyük önem taşıyan festi
valler var. Film sırasında cep telefonu
çalanlarla da kaynaşmayıverin! Hem,
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arkadaşlarla toplanıp mısır patlatıp
DVD izlemenin; üçboyutlu gözlükleri
takıp, sinema koltuğuna kurularak en
güzel animasyonların içine girmenin
tadı da bir başka. Belki bu çocuklar da
büyüyüp ileride DVD ile ilgili nostal
jik öyküler yazarlar, kim bilir? Esas ve
kalıcı olan, sinema sevgisi. Kitapta da
dendiği gibi: “Şu sinema iyi ki var, ne
iyi etmişler de icat etmişler!”
Sinemamız İftiharla Sunar
Ayşe Kilimci
Resimleyen: Sait Munzur
Tudem Yayınları / 144 sayfa
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Kuzeybatı Avrupası’nın
tarihi olmayan günlükleri

Saadet ÖZKAL*

Çocukları tarihöncesi insanların çetin dünyasında gezdirirken dostluk, sadakat, intikam gibi
evrensel ve çağlar ötesi konuları ele alan Tarihöncesi Günlükleri dizisi, konusuyla olduğu kadar,
anlatım diliyle de çocukları cezbetmeye aday. Altı kitaplık dizinin beş kitabı yayımlandı bile!
Bazı kitaplar insanı öylesine büyü
ler ki elinizden bırakamaz, bir an önce
bitirmek istersiniz. Bitirdiğinizde de
“Niye bitti?” diye üzülürsünüz. İşte,
Kardeşim Kurt’la başlayan dizi benim
için öyle oldu.
Altı bin yıl öncesinin Kuzeybatı
Avrupa’sı. Henüz her yer orman. Vah
şi hayvanlar, azgın sular, buz çölleri,
amansız kar fırtınaları… Ama insan
lar doğayla uzlaşmışlar. Avcılıkla, top
layıcılıkla geçiniyor, klanlar halinde
yaşıyorlar: Kurt Klanı, Kuzgun Klanı,
Somon Klanı, Yabanatı Klanı, Fok
Klanı. Her birinin kendi lideri, kendi
büyücüsü var. Özel bir dövmesi var.
İnsanlar yedikleri her yemekten bir
parçayı ‘klan koruyucusu’ için bir ağaç
dalına bırakıyorlar. ‘İfritlere’ ve ‘Dün
yanın Ruhu’nun bir dağda yaşadığına’
inanıyorlar.
İnsanın üç ruhu var onlara göre:
isim ruhu, klan ruhu, dünya ruhu…
Ölüm yolculuğuna çıkanları, beden
lerine bu üç ruhun işaretlerini çizme
den göndermiyorlar Öteki Dünya’ya.
Kimileri, özellikle de deniz klanları,
ölülerini bir kano içinde açık denize
bırakıyor.
Aylara özel adlar vermişler: Kara
çalı Ayı, Kızıl Söğüt Ayı… Yaşlarını bu
dünyada kaç yaz geçirdiklerine göre
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ölçüyorlar. Çocuklar onuncu yaşını
değil, onuncu yazını sürüyor. Ve daha
küçücük yaşlardan hayatta kalmayı
öğrenecek şekilde yetiştiriliyorlar.
BAŞKA RUHLARDA GEZİNMEK
Güçlü, dirençli insanlar hepsi. Ama
onların da iyileri, kötüleri var. Hırslıla
rı, bütün gücü kendi elinde toplamak
isteyenleri var. Dizi, bu iyilerle kötüle
rin mücadelesi üzerine kurulu. İyilerin
temsilcisi Torak adlı bir erkek çocuk.
O aslında Kurt Klanı’ndan. Bir kurt
gibi iz sürüyor. Hatta kurtların dilin
den anlıyor ve onlarla konuşabiliyor.
İkinci başkişi Kurt’un kendine özgü
bir dili var: Suyun adı, ‘Islak’. Sel sula
rına ‘Hızlı Islak’ diyor. Bir ‘Şimdi’ var,
bir de rüyalarında yaşadığı ‘Öteki Şim
di’. Ateşin adıysa ‘Sıcak-Isıran-Parlak
Canavar’. Torak’a da ‘Uzun Kuyruksuz’
adını uygun görüyor ve neredeyse hiç
koku alamadığı, kulakları iyi duyma
dığı için onu ‘Zavallı Uzun Kuyruksuz’
diye niteliyor. Daha sonraları Kuzgun
Klanı’ndan Renn onlara katıldığında,
Kurt onu da ‘Dişi Uzun Kuyruksuz’
adıyla anıyor.
İşte dizi, başta bu üç kişilik ekip
olmak üzere, tarihöncesi insanlarının
çetin dünyasında, dostluk, sadakat,
ihanet, intikam, kötülükle mücadele
gibi evrensel konuları işli
yor ve bunlar arasındaki
sınırları tartışıyor. Yazar
Michelle Paver her roman
için çeşitli Kuzey Avrupa
ülkelerinde, Grönland’da,
Kanada’nın
kuzeyinde
uzun araştırmalar yap
mış. Bu nedenle, hiçbir
ayrıntı havada kalmıyor.
Her şeyin ‘ruhu’
var ve her şey kendince
bir kişilik. Huş ağaçları
Torak’ın geçişini fısıl
dıyor birbirlerine. Bir
sansar hırlayarak Torak’a
uzak durmasını söylüyor.

Klan koruyucusu bir çığlıkla, Renn’e
mücadelenin bitmediğini haber veri
yor. Kimi kötü kişiler başka ruhları ele
geçirme peşinde. Torak’sa, iyilik uğru
na, kendi ruhlarından sıyrılıp başka
ruhlarda gezinmeyi göze alıyor.
Anlatımın bir başka özelliği, İngilizce’nin kısa, vurucu cümlelerle
kullanılması. Çevirmenler, ilk dört ki
tapta Aslı Kurtsoy Hısım, sonra Ebru
Sürmeli, diziyi bu yönüyle de çok gü
zel aktarmışlar Türkçe’ye. Böylece, o
insanların sürdüğü yalın yaşam, yalın
dilde de yansıyor: “Doğuda gökyüzü
griydi. Gök gürledi. Fırtınanın ışığın
da ağaçlar parlak yeşil görünüyordu.
Dağlarda yağmur yağıyor, diye düşün
dü hissizleşen Torak. Sellere dikkat.”
(Kardeşim Kurt, s. 15)
Ne yazık ki bu olağanüstü öyküler
altıncı kitapla son bulacak. Her yaştan
çocuklar için üzücü bir durum; ama
en azından, varolanları okuyanlar ken
dilerini şanslı sayabilirler.
* Michael Ende’nin Bitmeyecek Öykü
yapıtının çevirmeni.
Yemin Bozan
Michelle Paver
Çeviren: Ebru Sürmeli
Remzi Kitabevi / 240 sayfa
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Tükenişi durduralım!

David Burnie

David Burnie, Tükenişe Geri Sayım’da türü tükenme tehlikesi altında olan hayvanlara dikkat çekiyor.
Geniş bir yelpazeyi içeren kitap, görselliği ile de göz dolduruyor.
Ortalama her 15 dakikada bir
Dünya’nın bir yerinde, bir hayvan türü
nün nesli tükeniyor. Bundan haberdar
olma olasılığınız düşük, televizyonda
haber yapıldığını görme olasılığınız
ise çok daha düşük. Ama tükeniş saati
günde 24 saat tıkırdamaya devam edi
yor. Her yıl, 30.000’den fazla hayvan
türü yeryüzünden siliniyor. Bu, korku
tucu bir sayı ve sürekli artmaya devam
ediyor.
Bir hayvan neslinin tükenmesi yeni
bir şey değil. Aslında, Dünya üzerinde
yaşamın başlangıcından itibaren, yani
üç milyar yıldır var olan bir olgu. Bu,
doğanın işleyişinin bir parçası: Yeni
türler zaman içinde evrim geçirerek,
hayatta kalma konusunda daha başarı
sız olan türlerin yerini alıyor. Ama gü
nümüz dünyasında, nesillerin tükenişi

önceye göre bin katı bir hızla gerçekle
şiyor ve artık inanılmaz sayıda çok tür,
nesli tükenme tehlikesi altındaki hay
vanlar listesinde. Listede 500 memeli
türü, yaklaşık aynı miktarda kuş türü
ve 1000’den fazla amfibik hayvan var.
Her yıl, 30.000’den fazla hayvan
türü yok oluyor.
Bu hayvanlara yardım etmek için
bir şeyler yapılmazsa, kısa bir süre son
ra yok olma sırası onlara gelecek. Böyle
bir şey en son 65 milyon yıl önce ger
çekleşmişti. Dünya’ya çarpan dev bir
meteor bir felakete yol açmış ve dino
zorların yok olmasına neden olmuştu.
Ama bu sefer, hayvanların neslinin
tükenmesinin nedeni biz insanlar ve
yaşama biçimimiz. Saati durduramayız
ama yavaşlatabiliriz. Bunu yapmamızın
hayati önemi var, çünkü bir hayvanın

nesli bir kere tükendi mi, onu geri ge
tirmek için hiçbir şey yapılamaz.
Tükenişe Geri Sayım
David Burnie
Çeviren: Şeyda Öztürk
İş Bankası Yayınları / 80 sayfa

Dizeler çocuk açtı!
Tudem Yayınları’nın 2003 yılından beri düzenlediği ve bu yıl DİZELER ÇOCUK AÇSIN! başlığıyla
şiire ayrılan Tudem Edebiyat Ödülleri’nde dereceye girenler 28. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda
düzenlenen törenle ödüllerini aldı.
Koordinatörlüğünü Mavisel Yener’in, jüri üyeliğini Ataol Behramoğ
lu, Ayla Çınaroğlu, Ülkü Tamer ve
Mustafa Ruhi Şirin’in yaptığı yarışma
da Büyüyor Muyum ne? adlı dosyasıyla
Ertuğrul Deveci birinciliği, Kafesteki
Çikolata adlı dosyasıyla Mehmet Atilla
ikinciliği, Pembe Kedi, Becerikli Martı
ve Ben adlı dosyasıyla Özlem Sözbilir
üçüncülüğü elde etti. Yarışmada man
siyon ödülünü Bir Avuç Yıldız adlı dos
yasıyla Selami Yıldırım aldı. Temmuz
ayında kaybettiğimiz ve aslında yarış
manın jüri üyeleri arasında bulunan
Kemal Özer’in anısına verilen Kemal
Özer Özel Ödülü ise İyi Geceler Kitabı
adlı dosyasıyla Salih Mercanoğlu’nun
oldu. İşte ödüllü şiirlerden tadımlık
dizeler:

BÜYÜYOR MUYUM NE
Nar tanesidir / dilimde bilmeceli /
her tadında / bin cennet saklı / sayısız
bereketi / babamdan öğrendim / yere
dökmemesini
Elma çekirdeğidir / toprak ananın
kucağında / al al ninnilerle / göksütü
yağmurların / sabırla büyüttüğü / ni
nemden öğrendim / başımı okşadıkça
/ bir ağaca / uzun uzun bakmasını
Ertuğrul Deveci
SONSÖZ YERİNE
ŞİİRİN GÜZELLİĞİ
Ben kafes deyince / Sen de kafes /
Anlıyorsun
Ama başka bir kafesi
Sen çikolata deyince / Ben de çiko
lata / Anlıyorum
Ama başka bir çikolatayı
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Kafesteki çikolata deyince biri /
İkimiz de bilmiyoruz aslında / Ne de
mek istediğini
İşte budur şiirin güzelliği…
Mehmet Atilla
KALABALIK
Bahçe havuzuyum küçücük / İçin
de renk renk balıklar yüzen
Balıklara hayran badem ağacıyım /
Kendimden habersiz
Yüreği çiçekli kumruyum / Çiçekli,
çiçeksiz pencere pervazlarında…
Özlem Sözbilir
TUDEM Edebiyat Ödülleri’nin
2010 ve 2011 yılı ana temaları da açık
landı. Buna göre ödüller, 2010 yılında
resimli kitap, 2011’de ise roman ala
nında verilecek.
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Arslan oğlanın,
fırından yeni çıkmış öyküleri

Ceylan USLU

Karganın Rengi, Arslan Sayman’ın sıcak, samimi öykülerini biraraya getiriyor. Sayman öykülerinde
çocukların hem gündelik hem de gerçekçi sorunlarına çocuklarla birlikte cevap aramaya çalışıyor.

Saçları inattan dimdik olmuş iki
çocuk kıyasıya tartışıyor; karga kara
mı yoksa siyah mı? Karganın Rengi, bu
iki inatçı çocuğun öyküsüyle açılıyor.
İki yakın dost olan Cenk’le Emre’nin
bu inatlaşması, birbirlerine duydukları
sevginin ve yakınlığın gücüyle tatlıya
bağlanıyor. Arslan Sayman,
kaleme aldığı öykülerinde
sevgi, anlayış ve hoşgörüyü
ön plana çıkararak çocuk
lara kavgasız bir dünyanın
da mümkün olabileceğini
hissettirmek istiyor. Ama
bunu yaparken çocuklara bir
şeyleri dayatan, mesaj kaygı
sıyla yüklü cümleler kurmak
tan özellikle kaçınıyor. Arslan
Sayman’la yeni öyküleri ve çocuk ede
biyatı üzerine söyleştik.
Söyleşimize genel bir soruyla
başlamak istiyorum. Öykülerinizde içiçe geçmiş birçok tema bulmak
mümkün, örneğin aynı öykü içinde
sır saklamanın öneminden hayvan
sevgisine, sorumluluk duygusuna
kadar çocukların sosyal yaşamında
birincil öneme sahip temaları işleyebiliyorsunuz. Bu temaları hangi
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kriterleri gözeterek seçiyor ve harmanlıyorsunuz? Daha açık ifade
edersem, temalarınızı yetişkinlerin
çocuklardan beklentilerine göre mi,
yoksa çocukların sosyal hayatlarında
karşılaşabilecekleri sorunlara göre
mi belirlemeyi tercih ediyorsunuz?
Kesinlikle ikincisi. Temalarımı seçerken yetişkinleri hiç ama hiç düşün
müyorum. Bir yetişkin olarak kendimi
bile geri plana itmeye özen gösteriyo
rum. Açıkçası şunu da eklemeliyim,
illa tematik bir yan olsun, bir mesaj
vereyim, ders çıkartılsın diyerek, zor
layarak, kaygılanarak yazmıyorum
öykülerimi. Hatta bundan özellikle
kaçınıyorum.
Öykülerinizin bir diğer ilgi çekici
özelliği de, dikkatli çocuk okurların
kulağına yeni şeyler fısıldayarak onların merakını uyandırıyor olması:
Ahmet Hamdi Amca’nın kim olduğu, Samed Behrengi’nin kitaplarında
neler anlattığı, gündelik kavramların dışında kullanılmayı bekleyen
yüzlerce yeni kavram olduğu, başka
sevme ve hissetme yolları olabileceği
vb. gibi. Çocuklara bir şeyleri doğrudan empoze etmektense onların

kendilerinin keşfetmesini sağlamak
sizin temel ilkelerinizden biri gibi
duruyor.
Bunu bir övgü olarak değerlen
diriyor ve sevinçle kabul ediyorum.
Empoze etmek zaten sevimsiz bir şey.
Empoze kulağa hoş geliyor ama an
lamı biliyorsunuz ‘dayatma’ demek.
Çocukların özellikle bundan sıkıl
dıklarını, nefret ettiklerini biliyorum.
Ayrıca bana da ‘empoze’ edilmesini
hoş bulmam, bulmuyorum. Öyleyse
neden çocuklara herhangi bir şeyi ‘da
yatayım’ ki?
İlk öykünüz ‘Karganın Rengi’nde
Cenk’le Emre’nin karganın rengi
konusunda inatlaşmasına şahit oluyoruz. Bu tatlı inatlaşma sürerken
Cenk’in annesiyle babasının boşanacağı ve bu nedenle taşınmaları
gerektiği ortaya çıkıyor. Anne ve
babanın ayrılması bugünün çocuklarının daha sık yaşadıkları ve onlara korkunç görünen bir sorun. Bu
kadar güncel bir soruna, sizce çocuk
edebiyatımız gereken önemi veriyor
mu?
Tabii ki hayır. Hatta izleyebildiğim
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kadarıyla bu tür konulardan kaçınılı
yor. Nedenleri üzerinde yorum yapa
mayacağım. Ben ailelerin parçalan
ması, boşanma, çocuk istismarı gibi
konuları da çocuklarla paylaşmayı
sürdüreceğim. O öyküde Cenk’in bu
durum karşısındaki düşüncelerini ak
tardığı bir cümlesi var. Çok açıklayıcı
bir cümle bu. Cenk anne babasının
ayrılacağını öğrendiğinde, “Çocuklar
böyle şeyleri anlamaz sanıyorlar, ama
büyükler çok yanılıyorlar… bir evin
içinde bunlar konuşuluyorsa bizim
duymamamız mümkün mü?” diyor.
Ne kadar doğru, değil mi?
‘Karganın Rengi’, iki sıkı dostun
mektuplaşmasıyla son buluyor. Şunu
merak ediyorum, elektronik iletişim
araçlarının kullanıldığı günümüzde
çocuklar, mektubu eski ve ilkel bir
iletişim aracı olarak mı bilecek? Yoksa onlar da mektup yazmanın zevkini, mektup beklemenin heyecanını
duyabilecekler mi?
Sanmıyorum. Mektup bugün ‘mo
dası geçmiş’ bir iletişim biçimi. Artık
yeni iletişim araçları var ve çocuk
lar bu araçları ustalıkla kullanıyor
lar. Zaten öyküde de modern iletişim
araçlarına ulaşımları geçici olarak kı
sıtlandığı için, Cenk’in annesinin yön
lendirmesiyle mektup devreye giriyor.
Ben bu duruma ahlanıp vahlanan biri
değilim. Ben de uzunca bir süredir
mektup yazmadım, mektup almadım.
Fakat her gün maillerime bakıyor, on
larca mail atıyorum. Ama bugünlerde
şöyle sayfalar dolusu bir mektup gelse
fena olmazdı… Ama nerdeeee?
Şunu da sormadan edemeyeceğim; peki sizce karga ne renk?
Kuzguni siyah. (Gülüyor.)
‘Ilgın’ın Fili’ adlı öykünüzde, çocuklara hayvan beslemenin hafif bir
iş olmadığını, onların da birer canlı
olduğunu, ancak belli koşullar sağlandığında bir hayvan sahibi olunabileceğini anlatıyorsunuz. Bana bu
tür duyarlıklar ancak çocukken edinilebilirmiş gibi geliyor, bu konuda
siz ne düşünüyorsunuz?
Çok doğru bir yaklaşım. Size katıl
mamak mümkün değil. O öyküyü tam
da bu nedenle yazdım. Aslında o se
vimli köpeğin üzerinden sorumluluk
fikrini anlatmaya çalıştım.
Sır vermek, sır saklamak. Çocuklar için ortak bir sırra sahip olmak,
özel bir bağa sahip olmak anlamına
gelir. Ama nedense sır vermekten
çok sır tutmak büyük önem taşır. Siz

‘Ilgın’ın Fili’nde sır vermenin karşı
tarafa yüklediği sorumluluğa işaret
ederek çocuklara durumun diğer
cephesini de gösteriyorsunuz.
Ben birine sır vermenin çok bencil
bir dürtüyle yapıldığını düşünenlerde
nim. Sır verirken belki paylaşmak ve
rahatlamak istiyoruz. Verdiğimiz sırrı
tutmasını istediğimiz insanı ise hiç dü
şünmüyoruz.
‘Nikbin’in Gece Gezmesi’ küçük
bir kızın kendinden farklı olanla
kurduğu ilişkiyi ele alıyor. Çocukların kendilerinden farklı olanla kurdukları ilişkide acımasız olmamaları
için neler yapılabilir? Burada edebiyata düşen rol nedir?
Bu soru saatler boyunca konuşma
yı, sayfalar dolusu bir yanıtı gerektirir.
Ben yapmaya çalıştığımı söyleyerek
sizi yanıtlayayım. ‘Farklı’ olanı sürek
li yazmak, çocukları ‘farklı’ olanlarla
yüzyüze getirmek, ‘farklı’ olan ne varsa
anlatmak ve farklılıkların da hayata ait
olduğuna vurgu yapmak.
‘Sevgili Mandolonim’ adlı öykünüzü okurken gülümsemeden edemedim açıkcası. ‘Mandolin’ denince
gözümün önünde hemen, çocukken
alınmış ve hiç çalınmadan dolabın
üstünde tozlanmaya bırakılmış bir
alet beliriyor. Öykünün kahramanları da tıpkı birçok küçük hevesli gibi
zavallı mandolini tozlanmaya terk
edecekken son anda vazgeçip, onu
çalmayı başarıyorlar. Kahramanlarınızın bu başarısını neye bağlıyorsunuz?
Mesleğini çok seven iyi bir öğret
mene ve o öğretmenin akılcı yönlen
dirmesine bağlıyorum. Böyle başarısız
bir mandolin çalma macerası benim
de başımdan geçti. Ama o iyi öğret
men benim hayat öykümde yoktu. O
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nedenle Sevgili Mandolinim isimli öy
küdeki çocuklar çok şanslılar.
Son olarak şunu sormak isterim;
öykülerinizde genelde ideal karakterler yer alıyor. Örneğin anne ve
babalar çok anlayışlı, boşanacak bile
olsalar çocuklarına bunu yansıtmıyorlar, çocuklar hiç kavga etmiyorlar, çevrelerine karşı son derece duyarlılar. Bunu tercih etmenizin bir
nedeni var mı?
Bunun bir tercih olduğunu söyleye
mem. Belki de için için şunu amaçlıyor
olabilir miyim? Kitaplarımı, öyküleri
mi okuyan çocukların ebeveynlerine,
kavgacı arkadaşlarına, çevrelerine kar
şı duyarsız çocuklara kitabımı gösterip
“Bu kitaptaki anne babalar, arkadaşlar,
çocuklar gibi davranabilirsiniz,” de
melerini, benim öykülerimdeki kah
ramanları örnek olarak göstermelerini
istiyor olabilir miyim?
Karganın Rengi
Arslan Sayman
Resimleyen: Deniz Üçbaşaran
Tudem Yayınları / 104 sayfa
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Ben yazsaydım...

Yekta KOPAN

Her yazarın, hatta sıkı okurun ben yazsaydım dediği bir kitap yok mudur? İyi Kitap sordu; okul
öncesi çağdaki çocuklar için yazdığı Burun adlı resimli kitapla çocuk yazınına merhaba diyen Yekta
Kopan, ben yazsaydım dediği çocuk kitabını bizlerle paylaştı...
korkularla büyütülen tedirgin evlatla
rından biri olarak, okulun bahçesin
deki polislerin ürkütücü kasklarına
bakar, yakındaki lisenin bahçesinden
gelen çatışma seslerinin, slogan atan
ağabeylerimizin ve ablalarımızın hay
kırışları eşliğinde kendimi Pıtırcık’ın
şahane arkadaşlarından biri olarak
düşünürdüm; Lüplüp, Çarpım, Gümüş,
Toraman, Sırım, Dırdır. Onlar için tek
tehdit okulun gözetmeni Karagöz’dü
ne de olsa. Milliyet Çocuk’u okumaya
hep Pıtırcık’la başlamışımdır. –Kim
se kusura bakmasın yani, sonracıma
üzüldüm falan demek yok ama!–

Pıtırcık’la, Milliyet Çocuk dergisinin
sayfalarında tanışmıştım. Ankara’da
geçen çocukluğumun dünyaya açılan
parlak kapılarından biriydi Milliyet
Çocuk dergisi. Ülkü Tamer’den Tele
Yunus, Umur Bugay’dan Kirpi Çocuk,
Mıstık’ın çizgi dizisi Uzay Çocukları,
Emin Özdemir’den Sözcükler Dünyası,
Sulhi Dölek’ten Muzaffer İzgü’ye usta
lardan öyküler, her sayıda bir çizgi ro
manın tamamı.
Ama Pıtırcık’ın yeri ayrıydı. Der
giyi elime alır almaz, sayfaları iştahla
çevirir, Sempé’nin desenlerini görene
kadar hız kesmezdim. Orta sınıfın
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PARİSLİ KARDEŞİMİZ
Vivet Kanetti’nin maharetli çeviri
siyle Pıtırcık olarak tanıdığım Parisli
kardeşimin dünyaya geliş öyküsünü
yıllar sonra öğrenecektim. Şaşıracak
tım. Hem de ne şaşırma! Okuldan
evden sokaktan tanıdığım, bana ha
yatımın gülünecek yüzünü gösteren
Pıtırcık ağabeyim sayılırdı, benden on
yıl önce doğmuştu. Renè Goscinny’nin
kaleminde, Jean-Jacques Sempé’nin fır
çasında hayat bulmuş, sonra da karde
şim olmuştu.
Çocukluk böyle bir şeydi işte.
Ankara’nın havası kirliydi, okula gi
derken ağzımızı bir mendille kapat
mamız gerekiyordu, tüpgaz ve yağ
kuyruklarında beklerken üşümemek
için türlü oyunlar bulmalıydık, o kışı
çıkaracak kadar kömür depolaya
mamıştık, Milliyet Çocuk almak için
Küçükesat Pazarı’nda fazladan mesai
yapmam gerekiyordu ve bilmediğim
bir şehrin tanımadığım dünyasında
yaşayan Pıtırcık sayesinde bütün bun
lara gülebiliyordum.
Derken kararımı verdim. Ben de
benzer hikâyeler
yazacaktım.
Üstelik sıra
arkadaşım
Levent Gönenç, usta
ların

takdirini kazanan, daha o yaşlarda
dergilerde gazetelerde karikatürleri ya
yımlanan özel bir yetenekti. GoscinnySempé ortaklığının bir benzerini yara
tabileceğimize inanıyorduk. Bizi an
latan bir karakter yaratacaktık, bunu
uzun uzun konuştuğumuzu, hatta bir
iki deneme yaptığımızı hatırlıyorum.
Notlar, hikâyecikler, desenler… “Ben
yazsaydım,” demektense “Ben yazıyorum,” diyecek olmanın hayaliyle pay
laşılan heyecanlar… Elbette öyle bir
karakter hiç doğmadı. (İşin kötüsü,
bu yazıyı yazmadan Levent’le konuş
tum, ikimizde de not, desen, hiçbir şey
yok!)
PITIRCIK OLDUM BEN!
Yine de pes etmedik. Özgün ka
rakterimizi yaratamamıştık ama oku
duğumuz Pıtırcık hikâyelerinden ha
reketle başka bir şey yaptık: minik bir
oyun! Oyunumuz ilkokul mezuniyet
töreninde görücüye çıktı. Ben Pıtırcık
rolündeydim, Levent ise Çarpım –o
tarihlerde gözlüklü tek arkadaşımız
oydu, üstelik itiraf etmeliyim, gerçek
ten de öğretmenin kuzusuydu. Bu fikir
Pıtırcık tutkunu sınıf arkadaşlarımızın
da hoşuna gitmişti. Lüplüp, Çarpım,
Gümüş, Toraman, Sırım, Tıngır, hep
si Ankara’daki bir devlet ilkokulunun
aynı zamanda beden eğitimi dersle
rinde kullandığı orta avlusunda sah
nedeydi işte. Bir şekilde başarmıştık.
Hem ayrıca, Goscinny’nin sözleriyle de
olsa, müdürümüzle ve halden anlama
yan bazı öğretmenlerle de dalgamızı
geçmiştik.
O mezuniyet töreninden siyahbeyaz birkaç fotoğraf var elimde, kötü
çekilmiş, titrek. Hepsi bu.
Pıtırcık’la ilişkim hiç bitmedi, hâlâ
arada bir açar, bir hikâyecik okuyuve
ririm. Parisli kardeşim, bana yine bu
dünyanın anlamlı kahkahalarından
birini hediye eder. Yaşlanmayan iki
zimi hiç okumamış olanlara da üzün
tüyle bakarım. Ne yani, yalan mı, iyi
valla…

Çocuk (da) yazar

İnci ÖZGÜR

Narin ve kırılgan
En genç (ve hadi ne yalan söylemeli, çocuk) yazarımız İnci Özgür, ilk yazısında Pürnur Soğangöz’ün
Narin adlı romanı ile Mucize Özünal’ın Gece Sevgilisi adlı öykü kitabını ele aldı. Ortaya gerçekten
keyifli bir yazı çıktı.
Bu yaz tatilinde öncekilerden çok
farklı bir şey yaptım: Kitap okudum.
Hayır, tatil kitabımı değil, roman,
öykü ve çocuklar için yazılmış biyog
rafi kitapları… Okul açıldığından bu
yana sınıfta öğretmenime ve arka
daşlarıma hiç susmadan okuduğum
kitapları anlatıyorum. Biraz abarttım
galiba. Geçen gün Türkçe öğretmenim
bana, arkadaşlarıma anlatmak yerine,
okuduğum kitaplar hakkında yazı yaz
mamı önerdi, ben de kabul ettim ve ilk
yazımı yazdım. Öğretmenim biraz dü
zeltti ve yazdıklarımı İyi Kitap’a gön
dereceğini söyledi. Derginin editörleri
yazımı beğenmişler. Böylece yazarlık
serüvenim başladı. Size e-mail adresi
mi yazıyorum, belki siz de bana yaz
mak istersiniz.
Bunları anlatacağım derken ken
dimi tanıtmayı unuttum, adım İnci
Özgür. (Annem bana “Özgür İnci” de
meyi çok seviyor.) 7. sınıfa gidiyorum,
büyüyünce ne olmak istediğimi pek
bilmiyorum. Daha doğrusu istediğim
şeyi olabilmek için girmem gereken sı
navları düşündükçe bir şey olasım gel
miyor. Bu konuyu yeri gelince yeniden
dile ge
tireceğimi
bilerek,
şimdi son
günlerde
vitrinlerde
gördüğüm
ve beni
çok
heye
can
lan
dıran
ki-
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taplardan söz etmek istiyorum biraz.
Yetişkinler için klasiklerin çizgi ro
manlarını yapıyorlar ya, onları çok
kıskanıyorum. Ben bu yaz, Küçük
Prens’i okudum. Çizgilerini biraz
ürkütücü bulmuştum ama yine de çok
güzeldi.
NEREDE O ESKİ GÜNLER
Çizgilerden söz etmeye başlamış
ken aklıma Narin geldi. Narin, okullar
tatil olunca minyatür dersi almaya baş
layan küçük bir kızın adı. (Bugünlerde
ikinci kez Narin adıyla karşılaşıyorum,
ama diğeri ablamın arkadaşının kedi
si) Dedesiyle İstanbul’un bilinmeyen
yerlerine gitmekten, oralarda kaybol
maktan ve her seferinde dönüş yolu
nu bulup bütün bunlar olurken yeni
şeyler öğrenmekten, yeni yerler gör
mekten çok hoşlanan Narin, dedesi
ölünce ondan öğrendiği pek çok şeyi
minyatür derslerinde uygulamaya baş
lar. Minyatür sabır isteyen bir uğraştır.
Narin zaman zaman sabırsızlık etse
de çok uyumlu ve başarılı bir öğren
cidir. Onu her şey konusunda uyaran
hocası Güven Usta, Narin’in gelecekte
büyük bir sanatçı olacağını sezmiştir.
Hikâyenin burasında sonunu çok me
rak edeceğiniz bir şey oluyor. Narin
derse yetişmek için koşarken Baston
Nakkaş’la karşılaşıyor ve birden her
şey tuhaflaşıyor.
Kitabın devamı en az başı kadar
ilginç, dahası çok sürükleyici, insanın
elinden hiç bırakası gelmiyor, ama keş
ke resimleri renkli olsaymış, Narin’in
kuşu, komşularının kedisi Filinta ve
özellikle de Narin’in yaptığı minya
türleri renkleriyle görebilseymişiz ve
çizimler biraz fazla olsaymış ne kadar
güzel olurdu.
Keşke benim dedem de Narin’inki
gibi elimden tutup beni sokak sokak
gezdirse, bizim sokakta eskiden ne var-

dı,
Emi
nönü nasıl
bir yerdi, şim
di koca koca
apartmanların olduğu Erenköy gerçek
ten köy müydü, anlatsa… Dedem, hep
“nerede o eski günler!” diyor, “Dede
gel bakalım yeni yerler yapmışlar, çok
güzel olmuş?” dediğimde de, “Aman
istemem, her şey bozuldu,” diye söyle
nip duruyor.
Narin’in başından geçenleri okur
ken en çok da dedesiyle gezmelerini
kıskandım. Bir de dedesinin Narin’e
anlattığı ahenk öyküsü. Hayatta mutlu
olmanın çok basit bir kuralından söz
ediyor dedesi Narin’e: “Düşündüğün
ile yaptığın aynı olsun.” Devamını an
latmayacağım; oynadıkları oyun o ka
dar güzel ki…
Narin’i dedeme okutmanın bir yo
lunu bulsam…
İSTANBUL’DAN UZAKLARA…
Bazı akşamlar, annem haber bül
tenini seyretmeme izin vermiyor, o
zaman haberlerde kötü bir şeylerin
anlatıldığını, savaşlardan ve ölümler
den bahsedildiğini anlıyorum. Gazete
haberlerinde, internette okuyorum,
sokakta insanlar konuşurken duyuyo
rum. Türkiye’de her gün pek çok insan
ölüyor. Bunların büyük bir bölümü
nün Güneydoğu’da olduğunu, zaman
zaman çok şiddetli çatışmalar yaşandı
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ğını da biliyorum. Ama bütün bunların neden olduğunu
anlayamıyorum, anneme ya da babama insanlar birbirle
rini neden öldürür ki, insan için hayattan daha değerli ne
olabilir ki diye sorduğumda, birbirlerine bakıp yanıt vere
miyorlar. Bu durumda annem ortadan kayboluyor, babam
da ağzında bir şeyler geveliyor. Her seferinde ortada bü
yük bir haksızlık olduğunu, gencecik insanların öldüğünü
ve kendisinin buna çok üzüldüğünü söylüyor. Ben de çok
üzülüyorum ama ‘neden’ soruma kimseden yanıt alamıyo
rum. Öğretmenlerime de soruyorum, onlar bazen kızıyor
lar, sana ne bunlardan, sen daha çocuksun diyorlar. Çocuk
olduğumu biliyorum, çocuk olmam insanların ölmesine
katlanamamam için yeter de artar bile. Gece Sevgilisi adlı
bir öykü kitabından birkaç öykü okudum. İşte benim an
lamaya çalıştığım şeyleri anlatıyor bu kitap. Orada neler
oluyor, insanlar neden ölüyor. Okuduklarım beni çok et
kiledi, gece dağ başında yapayalnız bırakılmış, sonra da
ateşe tutulmuş olarak gördüm rüyamda kendimi.
HAYAT BÖYLE BİR ŞEY
Kitabı bitiremedim, yavaş yavaş okuyorum, biraz ağır
geliyor. Ağır olan kitap değil, yazarın anlattıkları. İnsan
lar ne kadar acı çekiyormuş. “Amber Tesbih” adını taşıyan
öykü bir çavuşun günlüğü gibi yazılmış. Belki de gerçek
ten bir günlükten alınmıştır. Kendimi oradaki insanların
yerine koymaya çalışıyorum her öyküden sonra, çok zor.
Hep ölüm, hep acı var… İnsan buna nasıl dayanır. Neyse
ki kitabın ikinci bölümünde içinde ölüm olmayan öykü
ler de var. Bu kez de çok yoksul insanları anlatıyor yazar.
Bu bölümdeki öyküleri okurken özellikle konuşmalar yü
zünden epeyce güldüm. “Gastelere Basılacak Sevda” çok
eğlenceli… Evin içinde “Eh parim veresin, bir tasçık su
içeyim, içerim yanmıştır!” diye diye dolaşıyorum. Annem
de ne yapacağını pek bilemiyor, dün ağlıyordum bugün
gülüyorum. Niye diye soranlara okuduğum kitap yüzün
den diyorum, sonra anlıyorum hayat böyle bir şey: bir ağ
lıyorsun bir gülüyorsun.
Anneme ve babama haberleri izlemek istediğimi söy
leyeceğim, ben de gerçekleri öğrenecek kadar büyüdüm
artık.
cocukyazar@hotmail.com
Narin
Pürnur Soğangöz
Resimleyen: M. Delioğlu
Can Çocuk / 152 sayfa

Gece Sevgilisi
Mucize Özünal
Tudem Yayınları
109 sayfa
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Kitap İçi
Huzurlarınızda meraklı Ispanak
Kırmızı Başlıklı Kız masalının büyüsüne kapılan Ispanak, masal kahramanı olmaya karar verip zalim
kurdun peşine düşerse neler olur neler... Yayın hayatına yeni başlayan Çizmeli Kedi Kitaplığı’nın
yayımladığı sevgi dolu bir masaldan satırlar paylaşıyoruz sizlerle...
Yemyeşil kabarmış ıspanak tarla
sında körpe bir ıspanakçık yaşarmış.
Bu tarlanın kıyısında pembe boyalı
bir de okul varmış. İlkbaharda okulun
pencereleri açılınca körpe ıspanak çok
sevinmiş.
Çünkü sınıflarda olup biteni en çok
o merak edermiş.
Yine bir gün yapraklarını kulak
gibi kıvırıp pencerelere doğru çevir
miş. Bu haliyle çatılardaki antenlere
benzemiş.
Arkadaşları onun aldığı biçime pek
gülmüşler.
Ama bizim ıspanak aldırmamış.
“Ne meraksız şeylersiniz siz!” de
miş. “Dünyada neler olup bitiyor bil
mek istemez misiniz?”
“Bilsek ne olur, bilme
sek ne olur!” diye
umursamazca omuz
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silkmiş ıspanaklardan biri.
“Beni neden ilgilendirsin topra
ğımdan ötesi?” demiş diğeri.
“Atalarım nasıl boyun eğdiyse ıs
panak olmanın yazgısına, bizim de ne
olduğumuz yazılmış işte alnımıza.” de
miş öteki.
Bizim ıspanak şaşkınlıkla dinlemiş
bu görüşleri. Sonra kendi düşünceleri
ni anlatmış yapraklarını sallaya salla
ya.
“Bir ıspanak olarak gelmiş olsam
da dünyaya, bilmek isterim tarlayı
ekip biçen çiftçiyi, toprağı ısıtan güne
şi, serçenin neşesini... Bilmekle yazgım
değişmez belki.
Ama sofraya konan akılsız bir tabak
ıspanak olmaktansa, akıllı bir tabak ıs

panak olmayı yeğlerim ben.” demiş.
Gücenmiş birazcık diğer ıspanak
lar bu “akılsız” sözüne. Ama yine de
merak etmişler.

Kırmızı Başlıklı Ispanak
Miyase Sertbarut
Resimleyen: Beyza Tükel
Çizmeli Kedi Kitaplığı / 64 sayfa
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Beyaz atlıyı beklemeyen
dört arkadaşın serüvenleri

G. Mine OLGUN

Olur ya, Pamuk Prenses, Cinderella, Uyuyan Güzel ve Rapunzel aynı okulda okuyan çok iyi
dostlardır ve kaderleriyle mücadele etmek için birbirlerine sıkı sıkı tutunurlar! Genç Turkuvaz’ın
yayınladığı Prenseslik Okulu adlı seri, hepimizin çok iyi bildiği masallara farklı yorumlar getiriyor.
Çocukluğunuzu süsleyen masal
kahramanlarını düşünün; Rapunzel,
Cinderella, Uyuyan Güzel, Pamuk
Prenses, Kırmızı Başlıklı Kız, Gretel…
Bunlar aklıma ilk gelenler! Peki, birer
masal kahramanı olarak kendile
rine biçilmiş kaderleri yaşamak
dışında gündelik hayatlarında
neler yaparlar, hiç düşündü
nüz mü? Eh, hepsi çocuk yaşta
olduklarına göre okula gidiyor
olmalılar. Hangi okula mı? Pren
ses olmanın inceliklerinin öğretil
diği Prenseslik Okulu’na… Çünkü, bir
gün makus talihlerinin onlara sundu
ğu zorlukların üstesinden gelip mutlu
birer prenses olarak hayatlarını süre
ceklerini çocuklar bile biliyor!
HAYAT MÜCADELESİ
Ancak Prenseslik Okulu’nun dört
öğrencisi var ki, onlar Beyaz Atlı
Prens’i beklememeye ve kendi sorun
larını kendileri çözmeye çoktan ka
rarlılar. Kimler mi? Sakın Rapunzel,
Cinderella, Uyuyan Güzel ve Pamuk
Prenses olmasın! Kader ortaklığının
birbirlerine daha da bağladığı dört ar
kadaş, dayanışma dolu bir hayat mü
cadelesi içine giriyorlar. –Kimbilir bel
ki de çocuklar artık Beyaz Atlı Prens
masallarına kanmıyordur?–
Ayinesi iştir kişinin. Kahraman
larımızın kişilik özellikleri de dökü
lüyor ortaya yavaş yavaş. Rapunzel
açık sözlü ve dikkafalı biri, Cinderel
la Külkedisi iyi yürekli, Snow Pamuk
Prenses her zaman neşeli, Uyuyan
Güzel Rose adı üstünde tam bir güzel
ler güzeli, ama yalnızlıktan musdarip.

Onları tanımayan yok. Bu fantastik
dörtlü yan yana gelmiş ve donuk birer
model olmaktan çıkıp insani ne varsa
yüklenmişler: Dostluk, fedakârlık, yar
dımlaşma, sevgi, sevinçler, derken işin
içine korkular, hırslar, kıskançlıklar da
girmiş.
DOSTLUK VE DAYANIŞMA
Serinin birinci kitabı olan Balo
Ayakkabıları’nın kahramanı
Ella,
nam-ı diğer Cinderella. Ella, okula
ürkerek başlıyor ama şapşal Pamuk
Prenses, maceracı Rapunzel ve güzel
Rose’la tanışınca tüm korkuları geçi
yor ve okulda karşılaştığı zorlukları
atlatıyor. Fakat, bir sorun var. Ella’nın
korkunç üvey ablaları da Prenseslik
Okulu’nda okuyorlar ve ona hayatı
zindan etmeye devam ediyorlar. Balo
Ayakkabıları, Cinderella masalının
farklı bir yorumu, hatta uyarlaması…
Serinin ikinci kitabı olan Hangimiz
En Güzeliz? ise en sevdiği masal kah
ramanı Pamuk Prenses olanlar için!
Onu tanırsınız. Babası ortadan kay
bolduktan sonra –sakın bu işte üvey
annesinin bir parmağı
olmasın!– evden kaçıp
Yedi Cüceler’le bir
likte yaşamaya
başlayan bu
zavallı kız
okulunu
ihmal

etmiyor. Ancak, Prenseslik Okulu’yla
Grimm Cadılar Okulu arasında yapı
lacak olan Genç Kız Oyunları nede
niyle kaygılı. Çünkü kötü kalpli üvey
annesi Karabella, yarışmanın jüri
üyelerinden biri. Karabella’nın ba
kışları bile Snow’un korkudan tir tir
titremesine yetiyor. Kahramanımızın
bir karar vermesi gerek. Genç Kız
Oyunları’na katılırsa kötü bir şeyler
olacağını hissediyor, ama arkadaşları
nı yarı yolda bırakmak da istemiyor.
Oyunların ödülü olan Altın Top, Ca
dılar Okulu’nun elinden alınması ge
reken bir değer… Şimdi, dört kafada
rın birbirlerine her zamankinden daha
çok ihtiyaçları var. Bakalım Karabella
gibi güçlü bir cadıyla boy ölçüşebile
cekler mi?
Son olarak, çocukları yormadan ve
yabancılaştırmadan dersler veren ki
taptan bir kıssadan hisse: Kim olduğu
muz hayatlarımızı büyük ölçüde belir
ler, ama mutsuz oduğumuz durumları
değiştirmek için her zaman yapılacak
bir şeyler vardır. Yeter ki korkuları
mızla yüzleşelim.
Hangimiz En Güzeliz?
Jane B. Mason - Sarah H. Stephens
Resimleyen: Serap Deliorman
Çeviren: Sanem Erdem
Genç Turkuvaz / 144 sayfa
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Beni bu havalar mahvetti!

Şiirsel TAŞ

Ampirik gözlemlerden modern teknolojiye, iklimbilim büyük aşamalar kaydetti. Son dönemin baş
gündem maddelerinden birinin iklim değişikliği olmasıyla çocukların iklimle ilgili soruları da arttı.
Şiirsel Taş da bu ay, bu minvaldeki bazı başvuru kitaplarına bir göz attı.
Her türlü musibetin sorumlusu ha
valar. Gerginliğimizin, zonklayan başı
mızın, azan romatizma ağrılarımızın,
baş gösteren grip salgınının… Kısaca
sı, belki evkaftaki memuriyetimizden
ayrılmadık ama hepimizi öyle ya da
böyle, bu havalar mahvetti. Üstelik bu
kadarla da kurtaramadık paçamızı. Bu
havalar var ya bu havalar! İstanbul gibi
bir metropolde dere yataklarını taşırdı,
azgın sele yenik düşürdü insanları, can
kaybına yol açtı. Sele kapılıp gidenler
gibi, ayazda donan evsizlerin sonunu
getiren de havalar değil mi zaten? Bu
naltıcı yaz sıcağında, tavana vurmuş
bağıl nemin ezici ağırlığı altında inim
inim inlememizin, klimatize ortam
ların sığınılacak mekân statüsüne ka
vuşmasının nedeni de havalar. Hatta
bu yazı da az sonra çorba kıvamına ge
lip karışmaya başlarsa, bilin ki nedeni,
birbirine girmiş olan mevsimler, yani
elbette ki yine havalardır!
SORUMLU GÖZLER NEREDE!
Meteoroloji-iklim bilgisi konusunu
ele alan iki kitaptan bahsedeceğiz. Gö
nül isterdi ki, yaşanan sel felaketinin
ardından ‘ihmalkârlığa, vurdumduy
mazlığa çözüm arayışları’ ya da ‘çarpık
yapılaşmanın önlenmesi’ konulu baş
vuru kitaplarını tanıtalım. Ne var ki,
çocuklara ve gençlere yönelik bu tür
başvuru kitaplarının henüz yazılma
mış olduğunu fark ettik. Bu konularda
daha önceleri yazılıp çizilenlerin, ‘so
rumlu gözler’ tarafından nasıl da gö
zardı edildiğine ise kısa süre önce hep
beraber tanık olduk.
İster sel, ister deprem, isterse tsu

32

nami olsun, her afette şahit olduğumuz
olay ‘doğal bir enerji deşarjı’dır aslında
ve bu noktaya kadar pek de engellene
bilir tarafı yoktur. Buna karşılık, afetin
üzerimizde hissettiğimiz etkisi, önle
yici/koruyucu yaklaşımlarla engelle
nebilir ya da hafifletilebilir niteliktedir.
İşte her seferinde çuvalladığımız nokta
tam da burasıdır. Kızılay’ın 4. sınıf ve
üzerindeki öğrenciler için hazırlamış
olduğu Kızılay ile Güvenli Yaşamı Öğreniyorum* adlı yayındaki ‘tehlike’ ve
‘risk’ tanımlarına göz atalım: “Tehlike,
önceden önlem alınmadığı takdirde
can ve mal kayıplarına neden olabile
cek, gündelik yaşamımızı sürdürme
mizi engelleyebilecek, doğa veya insan
kaynaklı afetleri tetikleyici olaylara
denir.” “Risk, afetlerin yaratabileceği
olası kötü sonuçlardır (…) Risk azal
tılabilir.”
Yazılıp çizilenlere daha fazla itibar
edildiği bir dönemde Aristo, hava du
rumuyla ilgili bütün bilinenleri özetle
diği Meteorologica adlı kitabı yazmış.
Ancak yüzyıllar içinde, salt gözleme
dayalı olan bu tahminler yerini giderek
termometre, higrometre, anemometre
gibi ölçüm aletleriyle elde edilen sayı
sal verileri esas alan hava durumu tah
minlerine bırakmış. Yirminci yüzyılın
ortalarına yaklaşıldığındaysa radyo
sondalarının, meteoroloji uydularının,
radarların, radyometrelerin devreye
girmesiyle çok daha hassas ve isabetli
tahminler çağı başlamış.
Hava Durumu ve İklim Değişikliği,
ampirik gözlemlerden modern tek
nolojinin kullanıldığı hava durumu
tahminlerine uzanan bu süreci kolay

kavranabilir bir anlatımla açıklamayı
başaran bir kaynak kitap. Sel konusu
bu aralar gocunduğumuz yara oldu
ğundan ilgili bölümler ister istemez
hemen dikkatimizi çekiyor: “Kimi uz

manlar, birçok bölgede küresel ısınma
nın gelecekte daha yağışlı bir havaya
ve şiddetli yağmurlara neden olacağını
öngörüyor.”
İklim kuşakları, yerel iklimler der
ken, kendi iklimimizi buluveriyoruz
kitapta: “Bir kentin yerel iklimi, çev
resindeki bölgelere göre daha sıcaktır.
Bunun nedeni, kentlerin genellikle
Güneş’ten gün boyu gelen ısıyı yavaşça
soğuran betondan yapılmış olmasıdır.”
İKLİMBİLİME ILIMLI BİR GİRİŞ
Hava tahmini ile ilgili bölümde,
özel ekipmanlarla aletsel verilerin top
lanmasına ilişkin teknik ayrıntılara yer
verilmiş. Bu bölümde sinoptik kartlar
ve bilgisayar modelleri kullanılarak
hazırlanan hava durumu haritaları,
günlük hava tahminlerinin yanı sıra
iklim ve çevre koşullarının izlenme
si amacıyla kullanılan iklim uydula
rı hakkında kapsamlı bilgi edinmek
mümkün.
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sajını vermeye çalışan
şarkının sözleri
(“Dam dam dam
dam damlaya
damlaya göl olur,
damlacıklar bir gün
bakarsın sel olur”)
taşkın görüntüleriyle
şaşkına dönen çocuklarımızın kafası
nı karıştırmaz.
*http://www.kizilay.org.tr/
dosyalar/1252668846_KZLY_gyo_ogren
ci_kitabi.pdf

İnanmak zor!

Kitaptaki ilgi çekici bölümlerden
biri “Geçmiş İklimlerin İpuçları” baş
lığını taşıyor. Paleoklimatoloji ile ilgili
temel bilgilerin verildiği bu sayfalarda
arazi özellikleri, kayaların yapısı, fo
siller, ağaç gövdeleri, binlerce yıl bo
zulmadan kalan polen taneleri ve buz
tabakaları arasına sıkışıp kalan hava
kabarcıklarından yola çıkarak, geç
mişteki iklim koşullarını belirlemeye
yönelik araştırmalardan bahsediliyor.
Ayrıca yaşadığımız iklim değişikliği
nin insan eliyle nasıl ve hangi yönde
hızlandığı konusu da irdeleniyor. Böy
lece hava durumu tahmini konusu,
geçmiş iklimlere ilişkin kestirimler ve
geleceğin ikliminin öngörülmesi ko
nularına bağlanıyor.
“Şu an için, Dünya’nın enerjisinin
yalnızca %4.5’u, yenilenebilir kaynak
lardan sağlanıyor” saptamasından ha
reketle alternatif enerji kaynaklarının
anlatıldığı, ayrıca günlük yaşamda
bireysel çabalarla sağlanabilecek kat
kılara değinen “Yapabileceklerimiz”
başlıklı bölüm ise, yazının başında
vurguladığımız gibi, daha büyük fela
ketlerin yaşanmaması için benimsen
mesi gereken önleyici yaklaşım konu
sunda ipuçları veriyor.
Popüler Bilim Kitapları serisinde
ki diğer kitaplar için de geçerli oldu
ğu gibi, ilgili sayfalardaki yönergeleri
izleyerek, internet üzerinden daha
ayrıntılı bilgiye ya da indirilebilir gör
sel malzemeye ulaşmak mümkün. Bu
bağlamda, kitabın başında yer alan
“İnternet Güvenliği” bölümünün ki
taptan yararlanan çocuklar, “Veliler
İçin Uyarılar” bölümünün ise ana ba
balar tarafından okunması önemli.

“Kar ne kadar soğuktur?”, “Rüzgâr
neden eser?”, “Bulutlar nasıl oluşur?”,
“Yağmur ormanlarında ne sıklıkla
yağmur yağar?”, “Çöller ne kadar sı
caktır?” gibi sorulara maruz kalan ana
babaların imdadına koşacak kitap ise
Merak Ediyorum serisinden Rüzgar
Neden Eser? ve Gezegenimiz Hakkındaki Diğer Sorular adlı kitap olabilir.
Kitap, sadece hava durumu ve iklim
konuları üzerinde odaklanmamakla
birlikte, hitap ettiği yaş grubuna uygun
tarzda soru-yanıt şeklinde hazırlanmış
metniyle iklimbilime ılımlı bir giriş
yapıyor.
Okul öncesi dönemde bu gibi so
rularla konuya giriş yapmakta fayda
var. Böylece okula başladıklarında öğ
rendikleri, ‘suyu tasarruflu kullan’ me-

• Kuzey Kutbu’nda güneş bütün
gün ışıldarken, Güney Kutbu’nda
yirmi dört saat boyunca gece ya
şanır.
• Hindistan’ın muson iklimi altın
daki bölgelerinde, bir yılda 26.000
milimetre yağmur yadığı görül
müştür.
• Antik Mısırlılar Nil Nehri’nin
her sene taşmasını bir hikâyeyle
açıklıyorlardı. Hikâyeye göre ko
casının yasını tutan Tanrıça Isis,
göz yaşlarıyla nehri dolduruyor
du.
• Tropik fırtınaların farklı adları
vardır. Kasırgalar Atlantik üzerin
de, tayfunlar Pasifik üzerinde ve
siklonlar ise Hint Okyanusu üze
rinde meydana gelir.
(100 Adımda Hava adlı kitaptan)

Hava Durumu ve İklim Değişiklikleri
Laura Howell
Çeviren: Cumhur Öztürk
İletişim Yayınları / 96 sayfa

Merak Ediyorum / Rüzgar Neden Eser?
Anita Ganeri
Çeviren: Bora Denker
Tudem Yayınları / 32 sayfa
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Fazla bilim göz çıkarmaz

Zarife BİLİZ

Şeylerin ve dünyanın anlamını daha iyi kavramak isteyen, ancak bilimsellik duvarına çarpan gençler
yaşadı! Claude Allègre, Herkese Biraz Bilim ile yetinmedi, Herkese Biraz Daha Bilim’i yazdı ve
bilimin macerasını bir kez daha sıradan insan için anlaşılır kıldı.
Fransız Bilimler Akademisi, ABD
Ulusal Akademisi ve İngiliz Kraliyet
Bilimler Akademisi üyesi Profesör Claude Allègre’nin kaleme aldığı Herkese
Biraz Bilim, 2007 yılında Yapı Kredi
Yayınları tarafından yayımlanmıştı.
Bilim serüveninin devamını bekleyen
ler, biraz daha bilim isteyenler için se
vindirici bir haberimiz var. İkinci cilt
raflardaki yerini aldı: Herkese Biraz
Daha Bilim.
Dizinin birinci cildinin dikkate
değer başarısının ardından, Claude
Allègre bu ikinci kitapta, herkes için
bilimin macerasını gözler önüne ser
meye ve bir kez daha büyük bilimsel
keşifleri anlatmaya devam ediyor. Her
ne kadar kendisi Fransa’nın tartışmalı
bakanlarından biri olmuş, demokra
tik ve sosyal hakların kesintiye uğramasına katkıda bulunmuş, küresel
ısınmaya insanın katkısını yadsımış
da olsa, bilimin sıradan insanın se
viyesine indirilmesindeki kaygı ve
katkısını paylaşmamak imkânsız.
YILDIRMADAN OKUTMAK
Bilim bazen özümsenmesi zor bir
alan olduğu için, bilim adamlarının
eski zamanlardan beri üst kasta dahil
edilip bir tür modern toplum Brah
manları olarak algılandıklarından dem
vuran yazar, bu kitaptaki hedefinin,
fiziği, başka deyişle doğa bilimlerini,
şeylerin ve dünyanın anlamını daha
iyi kavramak isteyen sıradan kişilerin
de anlayabileceği bir şekle sokmak ol
duğunu belirtiyor. Orta öğretimin en
büyük başarısızlığının bilimi kültürün
içine katamamak olduğunu belirten
Allègre, belli ki bu kitaplarla söz ko
nusu açığı biraz da olsa kapatmaya
çalışıyor. Sözü yazara bırakırsak: “Bu
kitabın amacı bilimin
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büyük kazanımlarını, en zor olanlarını
bile herkese erişilir kılmaktır. Teknik
bir kitap ya da bir ders kitabı değil, 21.
yüzyılın sıradan insanına yönelik bir
genel kültür kitabıdır bu.
Temel buluşların ve-ya bilimsel dü
şüncenin ilerlemesinin özünü iyi anla
tabilmek amacıyla, matematik diline
alerjisi olanları yıldırmamak için, bu
dile her türlü başvurudan kaçındım.
Aksine bilimin büyük serüveninin
tarihsel, insansal, yaşayan yönüne ön
celik verdim, ama bilimin öz niteliğin
den ve kesinliğinden ödün vermedim.
Bu işte en büyük amacım, bilimi
herkese, bilimle uğraşmayanlara bile
sevdirmeyi başarmaktır...”
AKIŞKANLARDAN DALGALARA
Biraz da kitabın içinde neler var,
onlardan bahsedelim. İlk bölüm akış
kanlara ayrılmış. Kan dolaşımından
yerkürenin manyetik alanının kayna
ğını oluşturan yerküre çekirdeğinin
hareketlerine dek geniş bir alanı kap
sayan bu konunun, insana ilk etapta
çağrıştırdığından daha geniş olduğu
kesin.
Kalp için enerji tasarrufu yapmak
isteyenlerin uzanmasının neden iyi ol
duğunu ve aniden ayağa kalktığımızda
neden zaman zaman başımızın dön
düğünü; ya da ısınması için ateşin üze
rine koyduğumuz suyun neden belli
bir noktaya kadar hareketsiz kalıp son
ra birden oynamaya başladığını merak
ediyorsanız, yanıtları bu bölümde bu
labilirsiniz.
İkinci bölümün konusu ise dalga
lar; müziğe, görüntüleme tekniklerine
ve sinyalin fiziksel özellikleriyle iş
lenmesine kadar genel görünümüyle
madde konusu ele alınıyor. Bir araba
nın titreşiminden bir kelebeğin kanat
larının ya da bir keman telinin titre
şimine dek gündelik hayat içerisinde
çok çeşitli şekillerde karşılaştığımız bu
fiziksel olgunun nerelere kadar uzan
dığını görmek gerçekten ilgi çekici.
Mikroskobikten
makroskobiğe,
Ku-antum mekaniğinden dalga me
kaniğe, oradan da matris mekaniğine,

hadi işi biraz edebiyata kaydıralım,
Dr. Jekyll ve Mr. Hyde’a, Zorro ya da
Batman’e veyahut gene ciddileşelim,
Schrödinger denklemine uzanırsak ne
tür gizemlerle karşılaşacağımızı kim
bilebilir?
Peki ya, “Hint Okyanusu’nda okya
nusbilim araştırma gezisi ya da zebra
derisi mantığı” gibi bir başlık sizi he
yecanlandırıyorsa, tam kitabındasınız
demektir. Yerkürenin oluşumundan
ve kıtaların hareketinden, ‘en büyük
evren’ olan insan vücuduna geldiği
mizde, “Moleküler biyoloji mi? Mo
noküler biyoloji mi?” sorusu ile bu kez
yaşamın en derinlerine, DNA zincirle
rine, genetik kodlara; virüs ve bakteri
lerden genetik mühendisliğine, geneti
ği değiştirilmiş organizmalara ve etik
sorunlara varır ve belki de bütün insan
yaşamının şu kilit sorusuyla kitabı ar
tık noktalayabiliriz: “Anatole France’ın
beyni 1000 gram iken, Lord Byron’ın
beyni 2000 gramdır. Byron [acaba] o
ölçüde daha yüksek bir performansı
mı sergilemiştir?”
Kitabın okurları, beyinlerinin ağır
lığına aldırmadan, yaratıcılığın ve kav
rayışın keyfine varırlar umarım.
Herkese Biraz Daha Bilim
Claude Allègre
Çeviren: Birsel Uzman
YKY Yayınları / 400 sayfa
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Kavak yellerinin
bir nedeni var...

Irmak ZİLELİ

Bir ergenin aklından geçenleri anlamak mümkün mü derseniz… Evet, artık
mümkün! Çünkü Nicola Morgan, Beynimi Suçla adlı kitabı yazdı. Üstelik bunu
yaparken kalemini okur cephesinden oynatmayı da başardı.
Kışkırtıcı bir ismi var kitabın. Üs
telik merak da ettiriyor. Bir kere, be
yin denilen o bilinmeze dair bir kitap
olması merakımız için yeter de artar.
Üstelik bu kitap, ergenlik çağında be
yinde neler olup bittiğine ışık tuttuğu
için ikinci bir merakı da hak ediyor.
Ergenliğini yaşayan/yaşayacak/yaşa
mış herkesin sorularına yanıt veren,
yer yer güldüren, bu da mı varmış de
dirten, anne ve babalara çocuklarını
anlamanın anahtarını sunan, ‘meraklı’
her bireyin ilgiyle okuyacağı bir başu
cu kitabı, Beynimi Suçla.
Kitabın önemli bir özelliği, anlaşı
lır bir dil kullanılması. Bunda kuşku
suz bilim insanlarına değil de, sıradan
okura yönelik olmasının payı büyük.
Bir de öyle sanıyorum ki yazarının da
‘bizden biri’ olması bunda etkili. Nicola
Morgan, bilimsel kitapları inceleyerek,
beyin alanında ve ergenlik dönemine
ilişkin yapılmış araştırmaları okuya
rak, makaleleri toplayarak hazırlamış
bu kitabı. Ama kendisi
bir akademisyen
olmadığı için,
okur cephesin
den konuya bak
mayı başarmış ve
ne tür soruların
zihinleri kurca
ladığını kestire
bilmiş. Böylece
hem doğru so
rulara yanıtlar
bulmuş, hem de
bu yanıtları akta
rırken herkesin
anlayacağı, akıcı
bir dil kullanmış.
Beyninizin işle
yişine dair yeni
bir şeyler öğren
mek, en azından
konuya bir giriş
yapmak için, öyle
sanıyorum ki iyi
bir başlangıç ola-

caktır, Beynimi Suçla. Üstelik kitaptaki
bilgiler tazelenmiş ve yeni bulgularla
da güncelleştirilmiş durumda. Eskimiş
ya da eksik bilgiler yer almıyor.
KORKACAK BİR ŞEY YOK!
Kitap, beynin nasıl işlediğiyle ilgi
li temel bilgileri vererek başlıyor. Bu
bölümde öğrenme faaliyetimiz için
önemli bilgiler aktarıyor yazar. Ör
neğin, öğrenmenin temel kuralı olan
tekrar etme faaliyetinin doğru za
manda yapılmasının öneminden söz
ediyor. Yabancı bir dili yedi yaşından
önce öğrenmek, o dili uygun aksanla
konuşmamızı sağlayacaktır sözgelimi.
Çünkü beynin aksanları ayırt edebildi
ği dönem yedi yaştan sonra çok geri
lerde kalmış olacaktır.
Bu giriş bölümünün ardından ge
len sayfalarda bir ergenin beyninin
nasıl çalıştığı, davranışlarının ardın
daki nedenler örneklerle aktarılıyor.
Hikâyeleri aktarılan gençlerin isimleri
istediği kadar Matt, Sam, Marco ya da
Gemma olsun, anlatılanlar bize hiç ya
bancı değil. Çünkü beynin işleyişi de,
ergenlik davranışları da esas olarak ev
rensel. Diyelim annesi odasına girdiği
için büyük bir tepki gösteren Matt’in
hikâyesi. Annesine, “Çık git hayatım
dan!” diye bağıran Matt, az sonra an
nesinin yanına gidip akşam arkadaşla
rıyla bir partiye gideceğini, paraya ih
tiyacı olduğunu söyleyecektir. Aslında
olan çok basittir, beynin “annenizden
para isteyecekseniz ona hayatınızdan
çıkıp gitmesini söylememeniz gerek
tiğini belirten mantıklı bölümü olan”
frontal korteksti bir yetişkin gibi ça
lışmamaktadır. Onun yerine duygusal
yönümüzü yöneten kısım geçmiş gi
bidir adeta. Yalnızca bu örnek bile bu
kitabı ergenlerden önce yetişkinlerin
okuması gerektiğini söylüyor. Öyle ya,
ergenlik dönemindeki bir genç beyni
ne müdahale edemez, ama anne babası
o beynin nasıl çalıştığını öğrenip daha
anlayışlı bir yaklaşım edinebilir...
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Bunun gibi
diğer örneklerden
de öğrendiğimiz
kadarıyla, er
genlerdeki uyku
ihtiyacı, risk alma
konusundaki aşı
rı cesaret, kız ve
erkekler arasındaki
farklılıklar, depresyon
ve kendine zarar verme
eğilimi; bunların hepsi
beynin çalışma biçimi,
beyindeki bağlantılar ve
değişimlerle ilgili. Kitap bu
değişimleri ve gelişmeleri
tek tek ayrıntılarıyla açıklı
yor.
Eğer bu çağların arifesinde ya da
içinde çocuğunuz varsa, aslına bakar
sanız yeni doğurmuş bile olsanız onla
rı anlayabilmek ve bu dönemi ‘kazasız
belasız’, sağlıklı bir şekilde atlatabilmek
için bu kitabı okumanızı öneririm.
Okuduğunuzda siz de o kadar korku
lacak bir durum olmadığını ve hepsi
nin geçici olduğunu göreceksiniz...
Beynimi Suçla
Nicola Morgan
Çeviren: Kerem Işık
Tudem Yayınları / 216 sayfa
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Nesnelerin yapılış sürecine
heyecanlı bir yolculuk

Ferhat ULUDERE

‘Ne, Nasıl Yapılır?’ gündelik hayattan elli dört nesnenin yapılış sürecini, masalsı anlatımı
ve mükemmel çizimleriyle ortaya koyarak çocukların merak ettiği, büyüklerinse
cevap vermekte zorlandığı birçok soruya cevap veriyor.
Thomas Adams ve oğlu, atöl
yelerinde oturup kara kara düşün
meye başladıklarında yıl 1869’du.
Meksika’nın yağmur ormanlarından
bin bir zorlukla getirttikleri kurumuş
ağaç özsuyuna bakıp ne yapacaklarını
düşünüyorlardı. Kurumuş ağaç özsu
yu atölyeye lastik üretmek için getiril
mişti, ama lastik yapmak için elverişli
bir malzeme değildi. Thomas Adams,
arpacık kumrusu gibi düşünürken bir
servet ödediği kütlenin kenarından bir
parça kopardı ve ağzına atıp çiğneme
ye başladı. Tadını beğenmişti, çiğne
menin de oldukça keyifli bir şey oldu
ğunu düşünmeye başlamıştı. Thomas
Adams farkında olmadan sakızı icat
etmişti. Şimdi, biz sakız çiğnerken bu
kadar düşünceli değiliz elbette, hatta
bu sakızın nasıl yapıldığını ve nasıl bu
hale geldiğini bile bilmiyoruz. Balonlu
sakızların yıllardır neden pembe renk
te olduklarından bile haberimiz yok.
NEYE NİYET, NEYE KISMET
Hikâyemize dönersek, Amerika’nın
bir numaralı sakız markalarından biri
olan Adams Sakızları, New York’ta bu
şekilde doğmuş oldu ve dalgınlıkla
yaptığı bir hareket Thomas Adams’a
bir servet kazandırdı. Evet, böylesine
tuhaf bir hikâyesi var sakızın, daha
önce bilmediğimiz… Peki, sakız nasıl
yapılır? Hammaddenin küçük bir sa
kız olarak paketlenene kadar geçirdi
ği işlemleri biliyor musunuz? Balonlu
sakızların ilk balonlu sakız pembe
renkte olduğu için pembe olduğundan
haberiniz var mı?
Sakızı bir tarafa bırakalım; müzik
dinlemek, film izlemek ya da bilgisa
yar dosyaları
taşı-
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mak için kullandığımız CD’lerin nasıl
yapıldığını merak etmiyor mu çocuğu
nuz? Peki, siz bu sorulara basit cevap
lar verebiliyor musunuz? Ortaçağ’da
kötülük belirtisi olan misketlerin nasıl
üretildiğini, Mısırlılar’ın kutsal say
dığı oyuncak bebeklerin mağazalara
gelmeden önce hangi aşamalardan
geçtiğini… Kısaca kitabın kapağında
da dediği gibi “Dondurmadan gitara
pek çok şeyin” nasıl yapıldığını bilme
yen çocuklar ve tabii ki yetişkinler için
yepyeni bir başvuru kaynağı var artık.
Bill ve Jim Slavin’in birlikte hazırladığı
ve yine Bill Slavin tarafından resimle
nen İletişim Yayınları tarafından ya
yımlanan Ne, Nasıl Yapılır? bu başvuru
kaynağının adı.
MASALSI BİLİM
Başvuru kaynağı dendiğinde ilk
anda sıkıcı metinler ve soğuk kitaplar
geliyor insanın aklına. Ama Ne, Nasıl
Yapılır? sanıldığının aksine eğlenceli
metinler, küçük bilgiler, yerinde espri
ler ve başarılı çizimler bilgi edinmeyi
ve bilimi eğlenceli bir hale getiriyor.
Ne, Nasıl Yapılır? çok yönlü ve
kapsamlı bir kitap. Her sabah sofraya
konan peynir ve ekmeğin midelerimi
ze inmek üzere masada yerlerini ala
na kadar ne aşamalardan geçtiğine ve
bu süreçte insanların nasıl çalıştığına
dair kafaları kurcalayan sorulara da,
baş döndürecek hızla ilerleyen tekno
lojinin nasıl geliştiğine dair çok daha
karmaşık sorulara da yanıtları var.
Üstelik Ne, Nasıl Yapılır? açık, masalsı
dili ve mükemmel çizimleriyle ansik
lopedilerdeki ya da internetteki ma
kalelerden çok daha akılda kalıcı bir
anlatıma sahip.
Kitap, çocuklar için öğretici
bir kaynak olmasının yanında, on
ların hayata bakışlarını da değiş
tirecek bir niteliğe sahip. Her gün
kullanılan nesnelerin nasıl yapıldı
ğını anlatırken, yaşadıkları toplumun
sadece tüketim üzerine kurulmadığı-

nı da söylüyor çünkü. Yaratım ve üre
tim süreçlerinin altını çizerken, bu
nesnelerin, isimleri, hatta varlıkları
bile anılmayan üreticilerine de selam
çakıyor. Çocuklara yaratım ve üreti
min aslında doğal süreçler olduğunu
göstererek onları bu konuda cesaret
lendiriyor.
Norma Fleck Ödülü ve Informati
on Book Ödülü sahibi olan Ne, Nasıl
Yapılır? ayrıca Uluslararası Fen Bilim
leri Öğretmenleri Birliği tarafından da
tavsiye ediliyor. Göz atmakta fayda (ve
eğlence) var!
Ne, Nasıl Yapılır?
Bill-Jim Slavin
Resimleyen: Bill Slavin
Çeviren: U. Ceren Ünlü
İletişim Yayınları / 128 sayfa
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Entrika, cinayet, ihanet ve
da Vinci’nin dehası

G. Mine Olgun

İhtişamlı bir Rönesans hikâyesi olan Medici Mührü, hem yetişmekte olan genç bir çocuğun gizemli
ve heyecanlı hikâyesi, hem de Da Vinci’nin dünyasına eşi benzeri bulunmaz bir davetiye…
Tüm zamanların en önemli dehası
Leonardo da Vinci, son yıllarda ‘çağı
mızın bir kahramanı’ oldu çıktı. Deha
nın ve eserinin konu edildiği kitaplar
çok satanlar listelerinin zirvesini işgal
ediyor. Eserlerine yüzyıllardır duyu
lan merak ve bu merakı yaratan gizem
bir yana, da Vinci kişisel özellikleriyle
de adeta bir mitolojik kahraman gibi
farklı eserlere ilham kaynağı oluyor,
yazarların ve okuyucuların hayalgü
cünü zorluyor. Bu ilginin gençlere
yansıması da kaçınılmaz. Ödüllü yazar
Theresa Breslin de, genç okuyucuyu,
Rönesans düşüncesinin kalbinin at
tığı ancak aynı zamanda politik ent
rikaların da hâkim olduğu 16. yüz
yıl İtalyası’nın çarpıcı atmosferine
ışınlıyor ve büyük ustayla tanıştırı
yor. Yanlış anlaşılmasın, eserin baş
kahramanı da Vinci değil; küçük bir
çingene çocuğu olan Matteo.
MATTEO’NUN GERÇEĞİ
Medici Mührü, küçük Matteo’nun
hikâyesi aslında. Bazen sona vardığınızı
sandığınız anda başlayan hikâyelerden
onunkisi. Azılı bir eşkıya olan Sandino’nun elinden kaçarken, da Vinci
ve arkadaşları tarafından kurtarılıyor
Matteo. Önce başına aldığı darbeye ilk
müdahale yapılıyor. Matteo, da Vinci
ve arkadaşlarıyla birlikte yola koyu
luyor. Kendine bakan meraklı gözlere
eşlik eden sorulara gelişigüzel yanıtlar
dökülüyor ağzından: Annesini ve ba
basını kaybettiğini, civar çiftliklerde
işçi olarak çalıştığını, son çalıştığı çift
liğin sahibinden dayak yediğini ve bu
nedenle oradan kaçtığını ve karnını
doyurmak için balık avlamaya çalışır
ken nehre düştüğünü...
Oysa Matteo’nun gerçeği bambaş
ka. Ufacık yaşında, her an soluğunu en
sesinde hissettiği bir Azraili var onun:
Sandino. Çünkü Matteo, Sandino’nun
peşinde olduğu değerli hazineyi, yani
Medici Mührü’nü taşıyor boynunda.
Floransa’yı yöneten Medici ailesine ait
olan mührün değeri ihtiva ettiği altın

dan çok daha fazla. Çünkü, her tür bel
geyi gerçek gösterecek bir imza olarak
kullanılabilir. Yani, yine peşine düşü
len bir iktidar nesnesi var ortada…
Peki, ufacık bir çocuğun tüm bun
larla ne işi olur? İşte cevabı: Bir şifacı
olan büyükannesini kaybettikten son
ra yapayalnız kalan bu küçük çocuğa

bir korsan gemisinde çalışmayı vaat
eden Sandino, onun üstün kilit açma
yeteneğinden faydalanıyor. Ama son
rasında işler umduğu gibi gitmiyor ve
Matteo’yu değerli hazineyle birlikte
elinden kaçırıyor. Matteo da hayatını
kurtaran da Vinci ve arkadaşlarıyla
kalıyor, çünkü büyük ustanın hima
yesinde olmak, ona göre Sandino’dan
kaçmanın ve hayatta kalmanın en gü
venli yolu.
Keskin bir zekâya, üstün bir göz
lem yeteneğine, sorgulayıcı bir zihne
sahip olan Matteo, da Vinci’nin vaz
geçilmez yardımcısı haline geliyor. Ve
kâh ustasıyla birlikte insan bedenini
inceliyor, kâh ustasının eşyalarını dü
zenliyor, kâh yerleri süpürüyor. Ang
hiari Muharebesi adlı resmin yapılı
şından, Mona Lisa’ya ve hatta trajik
bir şekilde sonuçlanan uçma makinesi
denemesine kadar Matteo hep ustanın
yanında yer alıyor ve küçük bir uşak
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olarak kendi payına düşeni yapıyor.
Da Vinci’nin kelimenin tam anlamıyla
hayat verdiği –suni teneffüsle– küçük
çocukla usta arasında bir efendi-uşak
ilişkisinden çok, bir baba-oğul ilişkisi
kuruluyor.
MÜHRÜN LANETİ
Matteo zamanla, sabırsız, cahil
bir çocuktan zarif ve sanatçı ruhlu bir
genç adama dönüşüyor. Tabii, doğa
sında taşıdığı cesaret, gurur, doğru
culuk gibi özellikleri kaybetmeden…
Ancak, boynunda taşıdığı mührün
lanetinden kurtulabildiğini sanma
yın. Mührün onda olması, sevdikle
rine zarar vermesine neden oluyor.
Matteo’nun hayatını saran korkuya
bir de suçluluk duygusu ve kim ol
duğunu bulma arzusu ekleniyor.
Matteo, kitap boyunca gözlem
lerini ve çıkarımlarını bütün detay
larıyla okuyucuya aktarıyor. Bazen
boyundan büyük laflar etmiyor değil,
ama yazarın böylesi bir romanda bir
‘enlerin’ kahramanı yaratmasını ve
Matteo’ya fazlasıyla kaderci ve epik bir
‘ kimlik’ biçmesini de garip karşılama
mak gerek.
Medici Mührü
Theresa Breslin
Çeviren: Arif Cem Ünver
Tudem Yayınları / 648 sayfa
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Şövalyelik kimilerinin
kanında vardır!

Ferhat ULUDERE

Son yıllarda, dünyada en çok ilgi gören fantastik macera serilerinden biri olan Gölgelerin Efendisi
serisinin ilk kitabı Gorlan Harabeleri Türkçe’de. Heyecan verici kurgusuyla öne çıkan fantastik
hikâye, bir çocuğun kimlik arayışı ve ergenlik döneminde yaşadığı sıkıntılara da odaklanıyor.
Latin Amerika’nın yaşayan en den ayrılan en önemli özelliklerinden
önemli yazarlarından Eduardo Gale biri ise; bir çocuğun kimlik arayışı ve
ano kitaplarından birinde şöyle yazar: ergenlik döneminde yaşadığı sıkıntılar
“Hikâyeler anlatılırken bitkiler büyü üzerine odaklanması… Flanagan her
meyi bırakır ve kuşlar yavrularını bes ne kadar Harry Potter’dan etkilendiği
lemeyi unuturlar.” Hikâyeleri sevme ni söylese de, Harry Potter’da bile arka
yen ya da bir şeyler dinlemekten çok planda kalan bu arayış ve sıkıntılar,
hazzetmeyen biri için inandırıcılıktan Gorlan Harabeleri’nde biraz daha öne
yoksun bir cümle gibi durabilir bu. çıkıyor ve kitabın karakterlerini ve an
Ama Tolkien’in oğullarına anlatacak latımını da büyük ölçüde etkiliyor.
bir masal yazmaya başlaması ve daha
sonra o masallardan fantastik edebi BİR ANLIK CESARET
Hikâyeye gelirsek; yetimhanede
yatın başyapıtlarından biri olan Yü
züklerin Efendisi’nin doğması boşuna büyüyen ve hiç tanımadığı babasının
cesur bir savaşçı olduğunu düşleyen
değildir.
John Flanagan’ın yazdığı Gölgelerin Will, yetimhanedeki yaşıtları gibi Şö
Efendisi serisinin de benzer bir yazılış valyelik Okulu’nun seçmelerine girer.
amacı var. Serinin temeli, yazarın on Ama çelimsiz bedeni yüzünden şövalye
iki yaşındaki oğluna cesaret vermek olma hayalleri suya düşer. Hayallerini
için yazdığı hikâyelerle atılıyor ve ar gerçekleştiremese de, onun yazgısı bir
dından bu hikâyeler kitap haline geti çiftçinin yazgısı değildir. Hayatın ona
riliyor. Yazarın oğlunun, ilk hallerini, hazırladığı başka sürprizler vardır. O
zamana kadar farkında
hatta belki de
eskizlerini din Şövalye olmak isteyen Will, değildir ama her hare
keti birileri tarafından
lediği hikâyeler
daha sonra 18 Kral Arthur efsanelerinden izlenmektedir. Will’in
yetenekleri Şövalyelik
dile çevrildi, bu
bildiğimiz, Perceval’ı da
Okulu’nun başındaki
yetmezmiş gibi
andırıyor.
Sir Rodney’i tatmin et
New York Timese de; Orman Mu
mes’ın en çok
satan çocuk kitapları listesinde 11 hafızı Halt onu kendine çırak olarak
hafta boyunca kalmayı başardı. Kısa seçmiştir bile. Will’in şövalye olmak
zaman önce Türkçe’ye çevrilmeye baş için yetersiz olan bedeni ve becerileri
lanan Gölgelerin Efendisi serisinin ilk Orman Muhafızı olmak için oldukça
kitabı Beyaz Balina Yayınları tarafın elverişlidir. Will’in serüveni işte böyle
başlar… Ama başlayan sadece Will’in
dan yayınlandı.
Gorlan Harabeleri iyi yazılmış ve serüveni değildir, iyiyle kötünün sa
başarıyla kurgulanmış bir fantastik ro vaşının da eli kulağındadır. Çünkü
man. Kitabın, türün diğer örneklerin Lord Morgarath; Wargal ve Kalkara
adlı yaratıklardan
hazırladığı orduy
la birlikte iyilerin
dünyasına saldır
mak için gün say
maktadır. (Yüzük
lerin Efendisi se
risinde de benzer
bir ordu kurma ça
bası hatırlıyoruz.)
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Akışıyla, anlatımıyla ve özellik
le kovalamaca bölümleriyle heyecanı
yüksek tutan kitap, okuru kendine
bağlıyor ve ikinci kitap için azımsan
mayacak bir beklenti ve merak yaratı
yor. Tabii bu merakı yaratan da Will’in
sırrı. Şövalye olmak isteyen Will, Kral
Arthur efsanelerinden bildiğimiz,
Perceval’ı da andırıyor. Percaval da
şövalye olmak için gösterdiği çabanın
karşılığını bir türlü alamaz, ama bir
anlık cesareti ona şövalyeliği getirir.
Yüzüklerin Efendisi ve Harry
Potter’dan sonra, bu tip eserleri beyaz
perdede görmeye alıştık. Hatta birçok
eserin film haklarının yayımlanır ya
yımlanmaz satıldığı da biliniyor. Me
raklısı için hemen söyleyelim, Gorlan
Harabeleri’nin 2010 yılında sinemada
da boy göstermesi olası. Yönetmenliği
ni Paul Haggis’in yapacağı uyarlamada
işler pek yolunda gitmiyormuş gerçi
ama, yeterli kaynak bulunursa film ge
lecek yıl vizyona girecek.
Gölgelerin Efendisi
John Flanagan
Çeviren: Özgü Çelik
Beyaz Balina Yayınları / 270 sayfa

Karanlığı bilgiyle ve
matematikle yen!

Yiğit Değer BENGİ

Ülkemizde de ilgiyle karşılanan Çirkinler ile başlayıp Güzeller ile devam eden serinin yazarı Scott
Westerfeld, Gececiler başlıklı üçlemesiyle yine fantastik, bilimkurgu ve korkuyu heyecanlı bir şekilde
harmanlıyor. Karanlık güçlerle savaşan gececi çocuklarla tanışmaya hazır mısınız?
Gececiler üçlemesinin temel me
selesi Harry Potter’dan da hatırlayaca
ğımız, hep tekrarlanan bir kalıp. Şehre
yeni gelmiş mutsuz çocuk, aslında do
ğaüstü güçlere sahip olduğunu öğre
nir. Sıradan ve sorunlu gençler aslında
birer süper kahramandırlar. İşte size
asla eskimeyecek bir klişe; ama Gececiler bunu renklendirip gayet iyi kul
lanıyor.
Gececiler birçok anlamda Peter
Pan’e ve çocuk dostlarına benziyorlar.
Özellikle üçlemenin ikinci romanı Karanlığa Dokunmak’ın ilk sayfalarında
sevgilisinin penceresine uçarak gelen
Jonathan’ı okurken böyle düşünmüş
tüm. Karanlığa karşı, büyüklerin asla
giremediği bir diyarda büyülü güçle
riyle savaşırdı Peter Pan ve hiç büyü
mezdi. Tabii, Gececiler büyüyorlar.
Onlar mistik bir enlem ve boylam şif
resinin ortasındaki Oklahoma Bixby’de
yaşayan bir grup genç. Gençlerin her
birinin, öz anlamıyla fantastik de olsa,
kullanım alanları ve açıklamalarıyla
oldukça bilimkurgusal güçleri var. Biri
telepat ve biri süper atlet, biri de üstün
bir matematik yeteneğine sahip –İn
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gilizce söylemek gerekirse o bir ‘Poly
math’. Gececiler, binlerce yıldır karan
lıkta, gece yarısından sonra, kimsenin
bilmediği günün 25. saatinde ortaya
çıkan Yaratıklar’a karşı savaşıyorlar.
Serinin ilk kitabı olan Gizemli Saat is
mini bu kavramdan alıyor.
KESKİN ZİHİN OYUNLARI
Bu karanlık yaratıklar sadece tek
noloji, bilim ve 13 sayısı ile yenilebili
yorlar. Gençlerin bilime meraklı olma
sı da bu dokuyu derinleştiriyor. Kitabı
çeviren sevgili dostum Barbaros da çe
viri sırasında bazı yerlerde biraz zor
lanmış olmalı. Zira yaratıkları öldüre
cek olan silahların mutlaka 13 sayısı
ile bir ilişkisi olması gerekiyor. Mesela
isimleri 13 harfli olmalı. “Cibilliyetsiz
nedenbilimsel cadısüpürgesi” hiç de
fena bir buluş değil mesela.
Gececiler serisi sadece karanlık bir
yaratık kovalamacasından ibaret değil.
Gececiler’in her ergen gibi gençlik so
runları, çekişmeleri ve aşkları var. As
lında bu durumları, onları tanımlayan
kendilerine özgü güçleriyle de güzel
bir akış içerisinde.
Gizemli Saat, Jessica’nın gücünü
ve Gececiler’i keşfedip onlara dahil
olması üzerineydi. Serinin ikinci ki
tabı Karanlığa Dokunmak’ta ise teh
like Jessica’nın yeni edindiği arkadaşı
ve kitabın da önemli bir karakteri
olan Costanza’nın çevresinden ge
lir. Costanza’nın kuzeni olan Ernesto
Grayfoot’un ailesi Yaratıklar’la haber
leşmektedir. Ve bu haberleşme için
de üzerlerinde gizemli şekiller olan
domino taşları kullanmaktadırlar. Ya
ratıklar eski bir Gececi olan Anathea
isimli kızı ‘karanlık tarafa’ çekmiş ve
onu bir buçukluğa çevirmişlerdir.
Anathea da tıpkı Gececilerden biri
olan Rex gibi görme gücüne sahip.
Bu kitabın heyecanını kaçırmamak
için kurgudan fazla bahsetmeye
ceğim ama Rex’in hikâyede önem
li bir yeri olduğunu söyleyebilirim.

Hikâye boyunca bilim ve mate
matiğin çok ustaca akıl oyunları için
de kullanılıyor olması, doğrusu iştah
kabartıcı ve ilham verici. Sayıların,
zaman ve saatin kullanımı ve özellik
le de Jonathan’ın ilgi duyduğu fizik
problemleri gençlerin de bilimin eğ
lenceli yanlarını hatırlamasına yönelik
iyi ipuçları. Ayrıca kabalizm ve okül
tizmin sahasına da eğlenceli bir eday
la girerek, yine Rex’in eski efsaneleri
okuyabilme kabiliyeti sayesinde çöz
düğü gizemler de kitaba ayrı bir renk
katıyor.
Şimdiki Gececiler sadece genç in
sanlar, dolayısıyla yüzyıllardır var olan
Gececiler’in ve onların savaştığı yara
tıkların efsanevi geçmişlerini bir de
dektif ya da arkeolog gibi ortaya çıkar
maları aşaması da okuyucuya keskin
zihin oyunları sunuyor. Bu nedenle
seri, bilginin, matematiğin ve bilimin
karanlık güçleri yendiği hoş bir me
tafor olarak da okunabilir. Gececiler
akıcı ve zekice bir kurgulanmış, hızlı
okunan çok ödüllü bir gençlik dizisi.
Gececiler
Scott Westerfeld
Çeviren: Barbaros Bostan
Artemis Yayınları / 372 sayfa
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Dokunaklı ve düşündürücü
bir kara ütopya

Şiirsel TAŞ

Yazar Gemma Malley, sonsuza dek yaşam ütopyasını distopik bir gerçeklik haline dönüştürdüğü
Bildirge’den sonra, devam kitabı Direniş’te düzen karşıtı yeraltı örgütlenmesine ve
örgütün eylemlerine odaklanarak etkileyici bir üslupla oynatıyor kalemini.
“Ebedi gençlik araştırmasına No
bel Ödülü: ABD’li üç bilim insanı ‘ebe
di gençlik’ umutlarını artıran gen ça
lışmalarıyla ödüle layık görüldü.”* Bu
yıl Nobel Tıp Ödülü’nü paylaşan üç bi
lim insanının (Jack Szostak, Elizabeth
H. Blackburn ve Carol Greider) ortak
araştırma konusuyla ilgili haberden bir
alıntıydı az önce okuduğunuz satırlar.
Az sonra okuyacaklarınız ise, Gemma
Malley’in Bildirge ve onun devam kita
bı olan Direniş adlı iki romanıyla ilgili.
Aradaki benzerlikler dikkat çekici!
Bildirge ve Direniş, insanın zihnini
ezelden beri kurcalamış olan ‘sonsu
za dek yaşama ütopyası’nın somut bir
gerçeklik haline dönüştüğü bir gele
cekte geçer. İngiltere’de yapılan kök
hücre çalışmaları sonucunda 21. yüz
yılın ikinci yarısında geliştirilen ‘Uzun
Ömürlülük’ ilaçları nüfus patlamasına
yol açar. Bunun üzerine, ‘Uzun Ömür
lülük’ ilacı kullanmanın karşılığında,
çiftlerin sadece bir bebek sahibi ola
bileceği koşulunu getiren Bildirge yü
rürlüğe girer. Ancak 2080 yılına gelin
diğinde, Bildirge’nin koşulları, sonsuz
yaşamdan vazgeçilmediği sürece, ço
cuk sahibi olmayı yasaklayacak şekil
de değiştirilir. Bildirge’ye göre, sadece
“bir vazgeçiş karşılığında bir çocuk”,
yani “bir hayat karşılığında bir hayat”
kabul edilebilir.
Sonuçta karşımıza çıkan dünya,
‘Yasallar’ın (Bildirge’yi kabul eden
ler), ‘Vazgeçenler’in (Bildirge’yi kabul
etmeyenler), ‘Suçlular’ın (Bildirge’yi
kabul etmelerine rağmen çocuk sahi
bi olanlar) ve ‘Artıklar’ın (Suçlular’ın
çocukları) yaşadığı bir dünyadır. Üre
tim fazlası olarak görülen Artıklar,

Yasallar’ın personel gereksinimini kar
şılamak için eğitilip kıymetli mal ha
line gelmek üzere Artık Depoları’nda
yetiştirilirler.
DERİN BAĞLANTILAR
İkinci kitap olan Direniş’te, Mal
ley, düzen karşıtı yeraltı örgütlenmesi
ve örgütün eylemleri üzerinde odak
lanıyor. Hükümetin Makyavelist yak
laşımını, etik konusunda herhangi
bir kaygı taşımaksızın, her durumu
nalıncı keseri gibi kendine yontma ve
her koşulu kendi lehine çevirme bece
risini, ilaç sektörüyle arasındaki ‘derin’
bağlantıyı ve bilimin bu çıkar ilişkisine
alet edilişini ustaca bir kurguyla an
latıyor. Güvenlik görevlisinin ağzın
dan çıkan, “Anti-terör yasası Pincent
İlaç’ın güvenlik görevlilerine, Yeraltı
için çalışanlardan bilgi koparmak için
ne gerekiyorsa yapma yetkisini veri
yor,” sözleri bu bağlantıyı doğruluyor.
Pincent İlaç’ın sahibi olan Richard
Pincent ise, amaca ulaşmak için kulla
nılan her yol mubahtır görüşünün na
sıl meşru kılındığını bakın nasıl açık
lıyor: “…Hükümet’in amaçlar kadar
onlara ulaşma yollarını da onaylaması
gerekiyor.” Distopik bilimkurgu olarak
tanımlayabileceğimiz bu iki kitabın,
konunun etik ve sosyolojik boyutunu
sorgulayan bir zihnin ürünü olduğu
çok açık.
Yazının başındaki Nobel Tıp Ödü
lü haberinden ve Direniş’ten kısacık
birer alıntıyla, yine bazı paralelliklere
dikkati çekerek noktayı koyalım:
“Ödülü kazananlar arasında bulu
nan Elizabeth Blackburn, daha önce
ABD Başkanlık Biyoetik Kurulu’nda
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da görev yapmıştı. Ancak Blackburn,
kök hücre araştırmaları ile ilgili kısıt
layıcı politikaları eleştirdiği için 2004
yılında dönemin ABD Başkanı George
Bush tarafından, Konsey üyeliğinden
ihraç edilmişti.”*
Direniş’te, Richard Pincent, kök
hücre araştırmaları alanında İngiltere’nin nasıl olup da ABD’nin önüne
geçtiğini şöyle açıklar: “Bilimsel araş
tırma konusunda ABD’nin hayli geri
sindeydik, herkes bizim değil onların
Uzun Ömürlülük gibi bir ilaç bulaca
ğını tahmin ediyordu. Ama onların
dini liderleri kök hücre araştırmalarını
engelledi.”
* http://www.dw-world.de/dw/article/0..4758690.00.html
Direniş
Gemma Malley
Çeviren: Demet Evrenosoğlu
Tudem Yayınları / 328 sayfa
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Abrakadabracıların
en gizemli ve havalısı

Neyfel SEMİZ

Doğaüstü güçleri olan Sihirbaz Mandrake’nin beş macerası tek kitapta toplandı: Sihirbaz Mandrake
ve Abdullah. Özleyenler hasret gidersin, bilmeyenler daha fazla gecikmeden okusun, tanısın diye.
Daha ne duruyorsunuz, hadisenize!
Briyantinli saçları, ince bıyığı,
fötr şapkası ve kırmızı siyah pelerini
ile 1930’lu yıllardan beri tanınan bir
kahraman Sihirbaz Mandrake. Yayım
landığı yıldan bu yana dünyanın fark
lı farklı ülkelerinden birçok kuşağın
gözde çizgi karakterlerinden biri ol
duğunu söyleyebiliriz. Bir yazarın ya
şamöyküsünü ve yazın hayatını anlatır
gibi Mandrake’nin öyküsünü anlatmak
mümkün. Yıllar içinde hikâyesi, çizeri,
hatta yazarı bile değişti Mandrake’nin.
Ama o, o kadar sevilmişti ki, yeni yara
tıcılar ile serüvenlerine devam etti. İşte
Mandrake’nin doğuşunun ve geçtiği
yolların hikâyesi.
ON YIL GECİKMELİ MERHABA
Sihirbazların sihirbazı Mandrake,
1924 yılında henüz on dokuz yaşında
ki Lee Falk tarafından yaratıldı. Ancak
Mandrake yaratıldıktan on yıl son
ra okuyucu karşısına çıkabildi. Falk,
New York’ta bir tatil esnasında King
Features Syndicate’nin genel müdürü
Joe Connoly’ye Mandrake taslaklarını
sunduktan sonra, KFS, Mandrake’nin
fikrini satın aldı. Kısa süre içinde il
lüstrasyonlarını Phil Davis yapmaya
başladı. 11 Haziran 1934’te günlük ola
rak The New York Evening Journal’da
yayımlanmaya başladı. Ve Lee Falk’un
dönemin ünlü illüzyonisti Leon Mandrake’den esinlene
rek çizdiği
karak
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ter kısa sürede sevildi. Hatta yayıncılar
iki yıl sonra Falk’tan yeni bir karakter
daha yaratmasını istediler. Kızılmaske
de böyle doğdu. Biz Mandrake’ye dö
nelim.
POLİTİK AMBARGO
Mandrake daha ilk senelerinde
pek çok yabancı gazetede yayımlandı
ve 17 farklı dile çevirdi. Öyle ki, 1938
yılı itibarıyla KFS’nin Mandrake’den
kazandığı gelir 42 bin dolardı. Ancak
bu gelişmeleri, olumsuz gelişmeler
takip etti. 30’lu yılların sonunda po
litik sebeplerden ötürü İspanya, Al
manya, İtalya ve Çin’de pek çok gazete
Mandrake’yi yayından kaldırdı. Ama
Mandrake sevilmişti bir kere ve yük
selişine gölge düşmedi. 1939 yılında
yönetmenliğini Norman Deming ve
Sam Nelson’ın yaptığı Mandrake the
Magician gösterime girdi. Türkiye de
Mandrake’ye kayıtsız kalmadı. 1967’de
yönetmenliğini Oksal Pekmezoğlu’nun
yaptığı, Güven Erte’nin Mandrake’yi
oynadığı, Mandrake Killing’e Karşı
gösterime girdi. Yetmişlere gelindiğin
de Mandrake büyüsü hâlâ devam edi
yordu. 1976 yılında Lee Falk’ın yazdığı
Mandrake the Magician and the Enchantress adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Mandrake 1964’te Phil Davis’in ölü
müyle zorunlu bir değişiklik yaşadı.
Hikâyenin çizimine Davis’in eşi ve
asistanı Martha devam etti. 1987’den
sonra ise Fred Fredericks, Evrenin Koruyucuları serüveninin daha önce
yayımlanmış dört sayısı ve yayımlan
mamış beşinci sayısının birkaç say
fasının renklendirmesini yaptı. 1999
yılında Lee Falk hayata veda ettikten
sonra Fredericks, Mandrake’yi yetim
bırakmadı. Mandrake’nin hem yazı
mından hem de çiziminden sorumlu
oldu. 2002’de, Mandrake eskisi kadar
ilgi görmediği için –milenyumun et
kisi ile belki de kim bilir– pazar günü
sürümünü gazeteler yayımlamamaya
başladı.
Peki, bu kadar ilgi gören ve çizgi
karakter olmanın ötesine geçip be
yazperdede, tiyatroda yankı bulan
Mandrake’nin maharetleri neler? Nasıl
bir kahraman Mandrake? O, çok başa
rılı bir hipnozcu ve insanlara yanılsa
ma yaşatabilen bir kahraman. İlk bö
lümlerde karşımıza doğaüstü güçleri
olan bir sihirbaz olarak çıksa da, daha
sonra insani yönleriyle öne çıkıyor.
Mandrake, polisle yakın ilişkide
olup Inter-Intel adı verilen güvenlik
örgütü için çalışır. Tibet’te binlerce yıl
öncesine dayanan bir cemiyetin lideri
olan Theron’un oğludur. Küçük yaş
larda tele-kinetik, hipnotizma ve sihir
öğrenir. Maceralarının konuları ilginç
tir. Bilimkurgudan dedektiflik öyküle
rine ve polisiyeye kadar geniş bir alanı
kapsar. Bu maceralar uzay, okyanus
dipleri, kutuplar, gizli sığınaklar, baş
ka boyutlar ya da dünyanın egzotik
yerlerinde geçer. Bu serüvenlerin
vazgeçilmez bir ismi ise sihirba
zın yardımcısı Abdullah’tır. Sih
rin yetmediği yerde Abdullah
devreye girer. Abdullah’ın, çizgi
romanların ve çizgi dizilerin ilk
ciddiye alınan Afrika kökenli kah
ramanı olduğunu söyleyebiliriz. Çok
güçlü bir insan olarak ifade edilen

Abdullah, ilk çizimlerde İngilizcesi iyi
değilken, daha sonra düzgün İngilizce
konuşabilen bir karakter olur. Uzun
soluklu bu çizgi romanda Mandrake’ye
eşlik eden önemli bir karakter de
Narda’dır. Narda, Mandrake’nin Avru
pa soylu sevgilisidir ve ilerleyen mace
ralarda evlenirler.
MANDRAKE KÖTÜLERE KARŞI
Mandrake, bazen hırsızlar ve
soyguncular ile mücadele eder ama
daimi düşmanları da vardır. Kobra,
Mandrake’nin ilk bölümünden itiba
ren karşımıza çıkan en dişli ve acımasız
düşmanıdır. Derek ise Mandrake’nin
ikiz kardeşidir. Görünüşleri ne kadar
benziyorsa, karakterleri ve yaşam tarz
ları da o kadar farklıdır. Derek, kötü
lerden yanadır. Mandrake’nin bir diğer

ezeli düşmanı ise, dünyadaki en gizli
ve tehlikeli mafya örgütü olan Sekiz
Çetesi’dir.
KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK
Lee Falk’un senaryoyu oluşturan
yazıları, canlı ve akıcı diyalogları, ha
yal gücü bakımından zengin açılımları
Mandrake’nin düz macera kalıbından
çıkıp esrarengiz fantastik öykülere,
hatta bilimkurguya uzanmasını sağ
lamıştır. Mandrake serüvenlerinde
ki karakterlerin çokkültürlülüğü de
dikkati çeker. Gerek Abdullah’ı gerek
Mandrake’nin Japon aşçısı Hajo’yu bu
karakterlere örnek gösterebiliriz. Bir
çizgi romanda yer alan bu çeşitlilik
–özellikle ortaya çıktığı dönem düşü
nüldüğünde– hayret verici olduğu ka
dar da sevindirici.
Mandrake, bugün mo
dası geçmiş bir kahraman
olarak değerlendirilse de
gerçek çizgi roman okur
ları Mandrake’nin kıyme
tini, eminim ki biliyordur.
Tamil ve Bengal’de hay
ranların ilgisinin azalma
mış olmasını belki buna
bağlayabiliriz. Bir Mand
rake nostaljisi yaşamak,
üst üste maceralar oku
mak içinse elimizde hari
ka bir kaynak var.
Marsık Yayıncılık’ın
Horoz Şekeri Çizgi Ki
taplar dizisinden çıkan
Sihirbaz Mandrake ve
Abdullah, efsanevi kahra
manların beş macerasını
biraraya getiriyor çünkü.
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Lee Falk’ın diğer evladı!
Kızılmaske, Falk’un ikinci çocuğu
diyebiliriz. Mandrake’nin başarılı
olmasıyla ikinci bir kahraman ya
ratması istendiğinde Falk 1936’da
Kızılmaske’yi, çizgi roman dünyası
nın ‘ilk özel kostümlü’ kahramanını
yarattı. Orijinal baskıda kostümü
mor olarak renklendirilse de, daha
önce kırmızı renk kostümü tercih et
miş yayıncılar maceraları bu renkle
yayınlamaya devam ettiler. Ve söy
lemeden bitirmeyelim: Unutmayın
Kızılmaske, nam-ı diğer The Fantom,
ormanda on kaplan gücündedir!

Sihirbaz Mandrake ve Abdullah
Lee Falk
Resimleyen: Fred Fredericks
Çeviren: Kerem Işık
Marsık Yayıncılık / 258 sayfa
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Gerçeğin tuzu
saçlarına değerse

Zarife BİLİZ

Yıl 1832. On üç yaşında ‘saygın’ bir genç kız olan Charlotte, İngiltere’den Amerika’ya gitmekte olan
Balık Kartalı adlı geminin tek yolcusudur. Tayfanın arasında iki ay sürecek olan yolculukta yalan,
ihanet, nefret gibi kavramlarla tanışacak, ‘sınıf ’ ve ‘adalet’ kavramlarını ise yeniden sorgulayacaktır.
Her şey, “16 Haziran 1832’de,
ikindi vakti, günbatımından hemen
önce, İngiltere’nin Liverpool şehrinin
kalabalık doklarında” başlar. Varlık
lı ve saygın bir Amerikalı ailenin kızı
olan 13 yaşındaki Charlotte Doyle’un,
Atlantik’i aşacak 1-2 aylık bir yolcu
luk için Balık Kartalı adlı gemiye tek
başına binmesiyle… Aslında normal
koşullarda, onun gibi “adaba uygun
davranan, terbiyeli bir bayanın” tek
başına böyle bir yolculuğa çıkması
elbette düşünülemez. Ama babasının
işi nedeniyle aile hemen Amerika’ya
dönmek zorunda kalınca, “kurallara
ve düzene katı bir inanç duyan” Bay
Doyle, kızının Barringon Kız Ahlak
Okulu’ndaki eğitimini yarıda bırak
mak istemez. Bu yüzden, başka birkaç
ailenin de eşliğinde, kendi şirketinin
ticaret gemilerinden biriyle dönüşünü
ayarlayıp İngiltere’den ayrılır.
Gelgelelim, gemiye binme anı gel
diğinde Charlotte diğer ailelerin yolcu
luklarını iptal ettiğini öğrenir, hayduda
benzer bir avuç adamın bulunduğu bu
karanlık ve pis gemiye yapayalnız bin
mek istemese de, babasının yardımcısı
kendisine verilen işi tam denildiği gibi,
vaktinde tamamlamaya kararlıdır.
Charlotte, kendini kamara denen, dik
bile duramadığı karanlık bir bölmede
bulur. Yatak dedikleri şey duvara ça
kılmış daracık bir raftır ve sandığının
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kamaraya sığmadığı için konulduğu
ambarda gördüğü şeyler ödünün pat
lamasına sebep olacaktır. Üstelik ge
minin yegâne siyah tayfası, ona dostça
davranan tek kişi, gelip eline bir bıçak
tutuşturur, yastığının altında durması
nın faydalı olacağını söyler.
OKYANUSUN TUZLU RÜZGÂRI
Gemi bir kez denize açıldığında
artık dönüş yoktur. “… (Ş)u güzelim
saçınızda biraz tuz kalmasından baş
ka zarar görmeyeceksiniz” der Kap
tan Jaggery. Görünüşte Charlotte’un
bildiği ve inandığı dünyanın temsil
cisiymiş gibi duran kaptanın varlığı
içine biraz su serptiyse de, olayların
gelişimi durumun hiç de göründüğü
gibi olmadığını ortaya serer. Charlot
te Doyle düzene, adalete, üstlerin her
zaman liyakatli olduğuna inanır. Ama
onun kafasındaki bu ideal dünya, açık
denizin rüzgâr ve dalgalarla sarsılan,
ilerlemenin de batmanın da onlara
bağlı olduğu bu tuzlu dünyada acaba
ne kadar dayanabilecektir?
“Üstlerin hakkında kötü sözler
edersen adalet yerini bulmaz,” der ba
bası. Adaletin yerini bulması için üst
ler hakkında kötü söz söylememek ye
tecek midir? Yoksa adalet, siyahî tayfa
Zachariah’ın Charlotte için söylediği
gibi, insanın ruhundaki bir güçle kav
rayacağı daha zor bir kelime midir?
“… (B)urada örnek bir çocuğun
hikâyesini ya da dokunaklı bir olgun
laşma öyküsü bulacağınızı sanıyor
sanız yanılıyorsunuz. İnsanı zorlayan
maceralı hikâyeleri kaldıramıyorsanız
bundan sonrasını okumayın,” diyor
kitabın başında yazar. Charlotte Doyle
da önce bu yolculuğa çıkmak istemi
yor. Çünkü belki de için için başına
geleceklerden korkuyor: Yani, isyana
hazırlanan bir tayfanın arasında, o
güne dek öğrendiği tüm doğruların
okyanusun tuzlu rüzgârıyla baştan
aşağı sorgulanmasından.
Maceralar bizi değiştirir, başka biri

haline getirir. İçinde bulunduğumuz
güvenli limandan bir kere çıkmaya gö
relim, rüzgârın nereden eseceğini, kar
şımıza hangi tayfayı çıkaracağını, han
gi direğe hangi fırtınada tırmanmak
zorunda kalacağımızı ve rüzgârsız, hiç
hareket etmeden ne kadar süre bekle
mek zorunda kalacağımızı bilemeyiz.
O maceradan kim olarak çıkacağımızı
da.
YAĞLI İLMEK
“Gemiyi güvenli bir limandan
çıkaracak rüzgârı seçen denizcinin
kendisidir. Evet… ama bir kez gemiye
bindiğinde… rüzgâr nasıl isterse öyle
eser.” Evet, Charlotte da o gemiye bini
yor ve ‘normal’ bir kızın nasıl olması,
nasıl davranması gerektiğine dair tüm
yargılarını bir kez daha düşünmek zo
runda kalıyor. Hem de yağlı ilmeğin
kıyısına gitme pahasına. Balık Kartalı
yüreğinizin ve bileğinizin gücünü sı
namak için sizi bekliyor. Hadi çocuk
lar babafingo sereninin tepesine!
Saçtaki Tuz
Avi
Çeviren: Bülent Doğan
Hayykitap / 262 sayfa
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İyi Kitap Vitrini

Hareketli Tren
Rebecca Finn
Çeviren: Nevin Avan Özdemir
İş Bankası Yayınları / 8 sayfa
Hareketli Kitaplar serisi, çocukla
rın boyut algılarını, el göz koordinas
yonlarını ve çevreyle bağlantı kurma
yeteneklerini geliştirmek üzere hare
ketli maketler biçiminde 2-5 yaş gru
bu için hazırlanmış. Serinin Hareketli
Uçak ve Hareketli Tren adlı iki kitabı
bulunuyor. Hareketli Tren’deki öğretici
bir biçimde tasarlanmış hareket eden
tren ve insan figürleri, minikleri eğ
lenceli bir yolculuğa davet ediyor.

Çocuklarla Yoga Hareketleri ve
Sağlıklı Yaşam
Özlem Göçek
Kaknüs Yayınları / 108 sayfa
Yoga, çocuklara da iç dünyalarını
keşfetme ve yaratıcılıklarını geliştir
me olanağı sağlıyor. Çocuklarla Yoga
Hareketleri ve Sağlıklı Yaşam, yoga
eğitimi aldıktan sonra çocuk yogası
konusunda uzmanlaşan Özlem Göçek
tarafından hazırlanmış. Göçek’in özel
bir kolejde verdiği derslerden oluşan
kitapta temel yoga hareketleri dersler
sırasında çekilmiş fotoğraflarla açık
lanıyor. Çocuklarla Yoga Hareketleri
ve Sağlıklı Yaşam, oyunlar oynanarak
yapılan bu özel yoga için güzel bir baş
vuru kaynağı.

Yıl Boyunca Korsan Gemisi
Metin: Elizabeth Havercroft
Resimler: Inklink, Floransa
Çeviren: Leman Yılmaz
Remzi Kitabevi / 20 sayfa
Denizde büyük bir fırtınaya yaka
lanan korsanların başı büyük belada!
Yıl Boyunca Korsan Gemisi, bir kor
san gemisinin heyecanlı maceralarını
aylara bölerek anlatıyor. Üstelik resim
lerle. Ayrıca kitabın içinde, hikâyedeki
ipuçları takip edilerek oynanan bir
oyun da var.

Bir Anadolu Masalı
Yaşar Miraç
Resimleyen: Hanefi Yeter
Cumhuriyet Kitapları / 67 sayfa
Her masal, bir varmış bir yokmuş
diye başlar. Bir varmış ile bir yokmuş
da kim ola ki derseniz, biraz anlata
lım: Onlar iki can dostuymuş. Bir var
mış biraz şişman, bir yokmuş ise ince
uzunmuş. İkisi de çok sevimli ama bi
raz huysuzmuş. Onların şimdiye kadar
hiç masalı olmamış. Lâcivert Ozan bu
nun farkına varınca, bu iki can dostun
masalını yazmaya koyulmuş. Neler mi
olmuş? Bir yokmuş, bir gün ortadan
kaybolmuş, bir varmış da Anadolu’da
diyardan diyara, masaldan masala sü
rüklenerek bir yokmuşu aramış. Ma
salın sonunu merak edenler Lâcivert
Ozan’a kulak kabartsın.
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Nasreddin Hoca Bir Gün 2
Mustafa Delioğlu
Can Çocuk / 57 sayfa
Yayın dünyasında, özellikle çocuk
kitapları için yaptığı desenlemelerle
tanınan illüstratör Mustafa Delioğlu,
Nasreddin Hoca Bir Gün serisi vesi
lesiyle yazarlığa soyunmuş. Sanatçı bu
kitapta, Nasreddin Hoca ile diğer kah
ramanları hem resimlemiş hem de en
sevdiği hikâyelerden bazılarını anlat
mış. Önerimiz, Mustafa Delioğlu’nun
titizlikle seçtiği ve ustalıkla renklen
dirdiği fıkralar derlemesi Nasreddin
Hoca Bir Gün 2’yi her gün okumanız,
her gün gülümsemeniz…

Eylül
Mehmet Rauf
Artemis Yayınları / 402 sayfa
Türk edebiyat tarihine ilk psiko
lojik roman olarak geçen Eylül, tu
haf, derin ve trajik bir aşk hikâyesi.
Servet-i Fünun yazarlarından Mehmet
Rauf ’un ilk kez 1901 yılında basılan
eseri, bir asırdan fazla süredir, farklı
yayınevleri tarafından üzerinde çeşitli
düzenlemeler yapılarak tekrar tekrar
yayımlanıyor. Roman, son olarak, Ar
temis Yayınları tarafından, genç oku
yucular için dil ve üslup açısından sa
deleştirilerek yeniden basıldı. Üstelik
cep boyutunda.
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Talih Yıldızı
Ingelin Angerborn
Çeviren: Ali Arda
Kanat Çocuk / 119 sayfa
Kanat Çocuk, İsveç’ten seçtiği ki
taplarla küçük okurlara merhaba dedi.
Bu kitaplardan biri de, küçük Astrid’in
sıradışı hikâyesini anlatan Talih Yıldı
zı. Karlı ve soğuk bir aralık günü baş
lıyor hikâye. Astrid için kötü bir gün.
En yakın arkadaşıyla arası bozuldu.
Bu da yetmezmiş gibi, annesi Astrid’e
sürekli söylenip durdu. Yatak odasının
camından başını uzatan Astrid kayan
bir yıldız gördü ve bir dilek tuttu. Tut
tu tutmasına da, dileğinin gerçekleşe
ceğini nerden bilsin! Astrid, dilediği
üzere bir köpeğe dönüştü ve birbirin
den ilginç maceralar başladı.

Bir İyi Bir Kötü Haberim Var
Annie Bryant
Çeviren: Nazlı Tüzüner
Beyaz Balina Yayınları / 272 sayfa
Onlar çok yakın beş kız arkadaşlar.
İsimleri BCK, yani Beacon Caddesi
Kızları. Hepsinin birbirinden farklı
özellikleri var, ama ortak yönleri sa
mimi ve eğlenceli olmaları... Ancak
bu kez kızların alışveriş ve güzellik
ten daha mühim işleri var: Kızlardan
biri olan Charlotte’un babasının iş için
İngiltere’den ayrılması gerekiyor. Bunu
engellemek de kızlara düşüyor. Yoksa
BCK dağılacak! Arkadaşlık ve daya
nışmanın altını çizen Bir İyi Bir Kötü
Haberim var, Beacon Caddesi Kızları
serisinin ikincisi.
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Yağmur Kuşları
Bestami Yazgan
Nar Yayınları / 105 sayfa
Yağmur Kuşları, içinde 13 farklı
masalın bulunduğu bir masal kitabı.
Yazar, çocuklara masal okumaya gi
den kuşları dost edinmiş kendine ve
onları masallarının anlatıcısı yapmış.
Leyleğin de, papağanın da, kekliğin de
sözü hep aynı yere varmış: Sevgiye…
Çünkü yazara göre bugün en çok ih
tiyaç duyduğumuz şey sevgi. Akıcı bir
üslupla kaleme alınmış bu sevgi dolu
masallar çocukların bir çırpıda okuya
cağı türden. Çocuklarımıza dilimizin
güzelliğini, anne sütü gibi damakla
rında hissettirecek bir kitap.

Kaçkın
Paul Biegel
Çeviren: Türkay Yalnız
Paloma Yayıncılık / 80 sayfa
Paul Biegel’in hayattayken yayın
lanan son romanı olan Kaçkın, içinde
bir bilge tavrıyla yazılmış öğretilerin
olduğu bir kitap. Romanın asıl mese
lesi insanın içinde hep var olan itki
lerden biri: Kaçmak, nereye, nasıl ve
neden gittiğini bilemeden kaçmak…
Kaçkın’da, içinde büyüyen kaçma iste
ğine karşı koyamayıp uzak limanlara
yük taşıyan Denizfaresi gemisine bi
nerek yerinden yöresinden uzaklaşan
Nik’in hikâyesi anlatılıyor. Tarihi ve
mitolojik öğeler de içeren kitap hem
çocuklar, hem de yetişkinler için ilginç
bir seçenek.

Sivrisinekler Dikiş Dikebilir
Şule Tankut Jobert
Resimleyen: Necdet Yılmaz
Kelime Yayınları / 80 sayfa
Fransa’nın Nice şehrinde yaşayan
Jobert’in kaleme aldığı Küçük Dedek
tif Daniel’in maceraları üç kitaplık
bir dizi olarak yayımlandı. Serinin
üçüncü kitabı olan Sivrisinekler Di
kiş Dikebilir’de meraklı Daniel, yine
ilginç sorular soruyor: “Sivrisinek
ler neden dikiş dikemesin?”, “Tavşan
Enişte aslında bir canavar mı?”, “Ar
lette Teyze’nin burnu nereye kaybol
du?”, “Peki, elma ısırılınca neden ka
rarır?”… Daniel’in soruları yazmakla
bitecek gibi değil. En iyisi bu meraklı
ve kurnaz dedektifin peşine takılıp
sayfaları çevirmek…

Halime Kaptan
Rıfat Ilgaz
Çınar Yayınları / 160 sayfa
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
tavsiye edilen 100 Temel Eser arasın
da yer alan Halime Kaptan adlı roman,
Cideli bir kadın kaptanın, Kurtuluş Sa
vaşı sırasında azgın fırtınalarla ve kor
sanlarla mücadele ederek İnebolu’ya
cephane taşımasını anlatıyor. Güç
lü karakteri ve sezgileriyle görevini
hakkıyla yerine getiren cesur Halime
Kaptan’ın hikâyesini Rıfat Ilgaz’ın usta
kaleminden okuyoruz. Yazarın ço
cukluğundan tanıdığı Halime Kaptan,
Kurtuluş Savaşı mücadelesindeki en
ilginç figürlerden biri.
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