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merhaba
Mayıs ayında İyi Kitap, yenilenen tasarımıyla üçüncü kez okuruyla
buluşuyor. 7. yaşımızı kutladığımız 82. sayımızla başlayan değişim,
okurlarımızdan ve yayın profesyonellerinden gelen geri dönüşlere
bakıldığında, büyük beğeni ile karşılandı.
Göze hoş gelen ve okuma rahatlığı sağlayan yeni tasarımımız, Mavisu Demirağ’ın güzel kapak çizimleriyle birlikte, geleceğe dönük
sağlam bir temel oluşturdu. Yazılar için ayırdığımız alanlardaki
görece artış ve görsel sunumdaki yenilikler, ilgiyi artıran önemli
faktörlerden.
Tasarım alanındaki bu yenilikleri, içeriğimizde de bazı yeni uygulamalar ve değişimler izledi. Kriter puanlama sistemimiz, bunların
arasında en dikkat çekeni oldu. Sistem ve uygulanışı hakkında
endişelerini dile getiren, eleştirilerini paylaşan birkaç arkadaşımız
dışında; ciddi anlamda ilgi gören, beğenilen bir yenilik oldu bu.
Sürecin bizce en önemli ayağı ise dergide eleştiri ve inceleme yazılarının ağırlığındaki artış. Elbette sadece üç sayı üzerinden böyle
bir değişimi ilan etmek mümkün değil. Ancak bu yönde ilk adımlarımızı attığımızı, kısa sürede bu alanda da ilerlemeler kaydettiğimizi söyleyebiliriz. Dergide giderek hacmini artıracak olan eleştiri ve
inceleme yazılarımız, şimdiden olumlu/olumsuz tepkilerle karşılık
bulmuş durumda. Bu çabamızın, nitelikli yayıncılığın gelişimine ve
eleştiri kültürünün oturmasına katkı sunacağını inancımız tam.
Bahsettiğimiz değişim sürecine, internet sitemizin yeniden yapılanmasını da eklemek gerekir. www.iyikitap.net adresinde yayın
hayatına devam eden sitemizi ziyaret ederek, hayata geçen yenilikleri kendiniz gözlemleyebilirsiniz.
Safter Korkmaz

iyikitap

Aylık Yaygın Süreli Yayın / 15.000 adet basılmıştır. Ücretsizdir. ISSN: 1308 - 8866
İmtiyaz Sahibi: Tudem Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına İsa Aykanat Yayın Yönetmeni: İlke Aykanat Çam
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Safter Korkmaz Yazı İşleri: Suzan Geridönmez
Tasarım - Uygulama: Burak Tuna, Nayime Korkmaz Kapak İllüstrasyonu: Mavisu Demirağ
Baskı ve Cilt: Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Eskişehir Yolu 40. km. Başkent OSB 22. Cadde No: 6 Malıköy / Ankara 0 (312) 284 18 14
İrtibat Adresi: 1476/1 Sk. No: 10/51 35220 Alsancak - Konak / İzmir Tel: 0(232) 463 46 38 www.iyikitap.net e-posta: iyikitap@tudem.com

OKUL ÖNCESI KITAPLIGI

Komşu Teyze
Yaşamın her evresinin ne kadar değerli olduğunu
anımsatan Komşu Teyze, sadece küçüklerin değil
her yaştan insanın yüreğine dokunacak bir kitap.
Çok yaşlı insanlarla çok genç inanlar arasında
hep özel bir bağ olduğunu düşünmüşümdür. İletişim kanalları aynı frekansa ayarlı olduğundan
mıdır acaba? Belki de biri henüz önyargıları tanımadığı, diğeriyse koca bir hayat deneyiminin
ardından önyargıları bir kenara bıraktığı içindir,
kim bilir… Yaşlı olan, gencin yaşam enerjisiyle
canlanır; genç olansa her an sürprizlerle dolu
olan yaşlı tarafından sürekli şaşırtılır. Sonuç olarak çok genç ile çok yaşlı ortak bir dil kullanmayı
bilirler. Daha da önemlisi bu frekansı tutturan her
iki taraf da mutlu olur.

Heinz Janisch’in yazdığı, Helga Bansch’ın resimlediği Komşu Teyze de işte bu ortak dille konuşan
iki mutlu insanın hikâyesini anlatıyor. Perihan
Teyze, çok çok yaşlı bir hanımdır. Kitabın anlatıcısı olan oğlan çocuğunun komşusu olan bu yaşlı
kadının çok özel yetenekleri vardır: Sihirli gözleriyle insanın içini görüp onun üzgün olduğunu
anlayabilir; sihirli sözcüklerle insanları kahkahaya
boğar, keskin kulaklarıyla kilometrelerce ötedeki
yardım çağrısını duyabilir.
Perihan Teyze’nin derviş
sabrı vardır; bu sayede kuş
yuvasındaki yavru kuşları
korumak için bir hafta ağaç
tepesinde kalabilir. Çok
becerikli elleri sayesinde
birbirinden değişik oyuncaklar yaratabilir. Bazen de
91 yıllık ömrün ağırlığı çöker üzerine. İşte o zamanlar
Komşu Teyze yataktan çıkmak istemez.
Heinz Janisch Böyle günlerde onu neşelenResimleyen: Helga Bansch
Türkçeleştiren: Dürrin Tunç dirme sırası komşu çocuğa
Yapı Kredi Yayınları, 28 sayfa geçer. En sevdiği şey ise

Yazan: M. Banu Aksoy

çocuğun ona kendisiyle ilgili hikâyeler anlatmasıdır.
Her şeyi nasıl becerdiğini duydukça Perihan Teyze
güler; çocuk güler. Gülmek bulaşıcıdır.
Heinz Janisch yazmak için ağır bir konuyu seçmiş.
Özellikle okul öncesindeki çocuklar için yaşlılığı,
hatta bunamayı ve ölümü anlatmak, bunun için doğru ifadeleri bulmak zor mesele. Akıp giden zaman,
kırılganlık ve yalnızlıkla örülü öykünün kasveti,
kuşaklar arası iletişimle, çocuğun ışıl ışıl parıldayan
hayal gücüyle farklı bir havaya bürünüyor. Perihan
Teyze’yle beslenen çocuk, kendi anlattıklarıyla da
yaşlı kadını besliyor. Böylece ortaya sımsıcak bir
dostluk hikâyesi çıkıyor.
Janisch’in başlattığı işi illüstratör Helga Bansch da
ustalıkla tamamlamış. Adını, daha önce yayımlanan
pek çok kitaptan artık bildiğimiz Bansch’ın, kurşun
kalem desenler, boya ve kolajı ustalıkla birleştirdiği
resimlerini de tanıyoruz. Geniş boşluklar içine yerleşen anıtsal figürleriyle çarpıcı sahnelere yaratmayı
iyi bilen sanatçı, her kitabından olduğu gibi yine
fonda ayrı bir öykü anlatmayı ihmal etmemiş ve bu iş
için iki sevimli kediyi kullanmış. Kitapta bolca kullanılan kırmızı renk ve Perihan Teyze’nin evindeki eski
zaman fotoğrafları da öyküye ayrı birer ruh katmış.
Yaşamın her evresinin ne kadar değerli olduğunu
anımsatan Komşu Teyze, sadece küçüklerin değil
her yaştan insanın yüreğine dokunacak bir kitap.
Bunu resimlerinde bir scooter ile bir bastonun
birbirine dayandığını göstererek yapan başka kaç
kitap var ki?
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Büyüleyici
Yazan: Şeyda İşler

bir veda

Hikâyede görünürde, elflerle cadıların çatışmasına şahit oluyoruz.
Fakat asıl çatışma bu iki dünya arasında değil, bencillik ve
diğerkâmlık, şüphe ve kendine güven arasında gerçekleşiyor.

Çobanın Tacı
Terry Pratchett
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Delidolu Yayınları, 280 sayfa

gençlik KITAPLIGI
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Disk Dünya serisiyle her yaştan
okurun kalbinde taht kuran
Terry Pratchett, ölümünün ardından sevenlerine miras niteliğinde bir roman bıraktı. 2007
yılında Alzheimer hastalığına
yakalandığını öğrenen Pratchett, 66 yaşında hayata gözlerini yummadan evvel (sekiz yıl
içinde) beş roman yazdı ve son
romanı Çobanın Tacı’nın sonsözünden öğrendiğimize göre,
daha pek çok kitap projesi vardı. Pratchett bu romanıyla giderayak bize çok anlamlı
bir mesaj bırakıyor:
Ölümün bir son değil
yeni başlangıçlar anlamına geldiğini, cesaretin ve tevazunun
önemini ve değişimi
kucaklamamız gerektiğini söylüyor.
Ölümün bir son değil
başlangıç olduğunu
daha kitabın ilk sayfalarında görüyoruz.
Nitekim Disk Dünya
serisinin ana karak-

terlerinden biri olan ve okurlar tarafından çok sevilen Havamumu Nine,
romanın başında aramızdan ayrılıyor. Disk Dünya’da ete kemiğe bürünmüş ve büyük harflerle konuşan
bir karakter olan Ölüm, Nine’nin
karşısına çıktığında, Nine ölmek
hakkındaki düşüncelerini şöyle
aktarıyor: “Sıkıntı verdiği doğru.
Hiç hoşlanmadığımı da
söyleyebilirim.
Ama herkesin
başına geldiğini biliyorum
Ölüm Bey. Başka yolu var mı?”
Ne yazık ki ne fantastik edebiyatın usta
kalemi Pratchett ne
de onun can verdiği
en güçlü cadılardan
biri olan Havamumu Nine için başka
çare yok. Fakat yine
de Havamumu Nine, ölümün tam
olarak ona ne zaman uğrayacağını
bildiği için, gitmeden evvel dünyadaki
işlerini yoluna koyabiliyor ve yerine birini
tayin ediyor. Bu kişi de Disk Dünya serisinin
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en eğlenceli romanlarından biri olan Küçük Özgür
Adamlar’da ilk kez karşımıza çıkan Tiffany Sızı’dan
başkası değil. Tiffany Sızı doğum, yaşlı ve hastaların
bakımı gibi sıradan işlerle uğraşan, alelade bir cadı.
Havamumu Nine’nin mirasını ve görevlerini ona bırakması cadılar arasında şaşkınlık yaratıyor. Genç ve
sıradan işlerle uğraşan Tiffany’nin, cadıların cadısının yerini nasıl dolduracağı bir merak konusu. Hatta
Tiffany bile kendine tam güvenemiyor.
Havamumu Nine gibi güçlü bir karakterin dünyadan ayrılmasıyla, dengeler doğal olarak bozuluyor.
Elflerin yaşadığı Peri Ülkesi ve insanların dünyası
arasındaki kapı zayıflıyor. Pratchett’ın elfleri, Tolkien’inkilere hiç benzemiyor. Bu dünyada elfler
“kinci, duygusuz, hınçlı, güvenilmez, bencil ve
nefretlik baş belaları” olarak görülüyor. Elflerin
en büyük silahı, insanlara kendilerini zavallı bir
hiç gibi hissettirebilmeleri. İki dünya arasındaki
kapının zayıflamasını fırsat bilen elfler, dünyaya
bir saldırı düzenlemeyi planlıyorlar. Havamumu
Nine’nin yerine geçen Tiffany’yi zorlu bir görev
bekliyor: Dünyadaki dengeyi tekrar sağlaması, bir cadı olarak kendi yolunu çizebilmesi
ve deneyimli cadılara kendini kabul ettirebilmesi gerekiyor.
Tiffany kendi yolunu çizmeye çalışırken,
Pratchett artık dünyanın eski dünya olmadığını net bir şekilde anlatıyor. Karşımıza cadı olmak isteyen bir erkek
çıkıyor, oysaki bugüne kadar
cadılık “kadın işi” olarak görülmekteydi. Goblinler, insanlarla iç içe yaşıyor ve demir yolları yapımında çalışıyorlar. Artık kadın-erkek, insan-goblin arasındaki
fark şeffaflaşıyor. Bir cadıyla bir elfin arkadaş
olabileceği tahayyül edilebiliyor. Pratchett, mizah
dolu diliyle uç örnekler vererek bizleri, en derin önyargılarımızı sorgulamaya davet ediyor.
Hikâyede görünürde, elflerle cadıların çatışmasına şahit oluyoruz. Fakat asıl çatışma bu iki dünya
arasında değil; bencillik ve diğerkâmlık, şüphe
ve kendine güven arasında gerçekleşiyor. İnsanların elfleri yenmesinin tek yolu birlik olmak ve
onların, kendilerine güvenlerini sarsmalarına
izin vermemek.
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Pratchett, Çobanın Tacı’nda mesajını diğer eserlerine kıyasla daha direkt bir şekilde aktarıyor. Bir
taraftan ne ekersen onu biçersin diyor. Fakat diğer
taraftan, iyi ve kötü ayrımının kolayca yapılamayacağına da dikkat çekiyor. Mesela, “Höyükteki Tanrı”
bölümünde Tiffany bir bebeği kaçıran üç elfi görüp
sinirden köpürüyor ve onları öldürüveriyor. Fakat
bunun ardından kendini sorguluyor. İlk önce, “Ancak
karanlık tarafa geçmiş bir cadı öldürür!” diye düşünüyor, sonra “Ama onlar yalnızca elf. Ve bebeği incitiyorlardı,” diye yaptıklarını meşrulaştırıyor. Fakat
yine de bu mazeret içini ferahlatmaya yetmiyor, yaptıklarıyla yüzleşip bu düşünce biçiminin onu masallardaki kötü cadılara benzeteceğine kanaat getiriyor:
“Tiffany, bir cadı canlılar hakkında yalnızca diye
düşünmeye başlarsa, bu yolun, eh, zehirli elmalara, ip
eğirme tezgâhlarına, dehşete ve karanlığa çıkacağını
biliyordu.”
Roman, Pratchett’ın alışık olduğumuz eserlerinden
biraz farklı. Zira bunun sebebini sonsözden öğreniyoruz. Rob Wilkins sonsözde, Pratchett’ın yazma
biçimini şöyle anlatıyor: “Terry genelde aynı anda
birden fazla kitap üzerinde çalışırdı ve her kitabın
ne hakkında olduğunu yazdıkça keşfederdi. Terry bir
yerden başlardı, hikâyeyi kendi kendine anlatırdı,
açık seçik görebildiği kısımları yazardı ve sonra bitirdiğinde her şeyi birbirine bağlardı – tıpkı dev bir edebi yapboz gibi. Hikâye şekillenince yazmaya devam
eder, eklemeler yapar, bazı kısımları düzeltir, sürekli
cilalar, bağlayıcı cümleler kurar, bir iki dipnot veya
olay daha eklerdi.” Kelimesi kelimesine bu romanın
tamamını Pratchett kaleme almış fakat ömrü Wilkins’in cilalamak dediği aşamaya vefa etmemiş.
Hatta Pratchett’in yakın arkadaşı Neil Gaiman’a
göre, yazarın aklında farklı bir son varmış. Bu sonun
ipuçlarını okurken görmek mümkün, özellikle de
Havamumu Nine’nin kedisi Sen’e daha yakından
bakarsak. Uzun yıllar hastalıkla boğuşan Pratchett,
Gaiman’ın dediği gibi romanı aklındaki gibi bitiremediyse de bu son eseriyle sevenlerine büyülü bir
şekilde veda ediyor. Hatta belki de unutulmaz eserler
yaratarak, ölümü bir şekilde alt ediyor.
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Hain çocuk
ve iyi yazar
Kara mizah ve çikolata. İşte, Roald Dahl denince hemen aklıma gelen iki kavram. Şimdi
buna bir de Akıl Fikir Defterleri ve Charlie’nin Çikolata Fabrika’sı romanından atılan
Miranda Mary Piker eklendi…
Yazan: Suzan Geridönmez

Benek Tozu ve Müthiş Sırlar!
Roald Dahl
Resimleyen: Quentin Blake
Türkçeleştiren: İpek Şoran
Can Çocuk Yayınları, 122 sayfa

ÇOCUK KITAPLIGI
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Çocuklar kötüdür… Bunu, büyük
bölümü Almanya’da geçen çocukluğumdan biliyorum. Bir karış
boyuma bakmaz, penceremizin
altından geçen kokanalara gizli
gizli su atardım. Özellikle yaşlıları seçer, öncelikle süslüleri hedef
alırdım. Nasıl da ciyaklarlardı.
Nasıl da gülerdim!
“Terrrbiyesizzz!” diyen ihtiyar, titrek seslerini taklit eder, kıkırdayıp
dururdum. Allak bullak hallerini
dikizlemekten kendimi alamazdım. Çoğunlukla başımı yeterince
hızlı eğemez, suçluyu arayan
gözlerinden zamanında kaçamazdım. Bunun yerine öfkeli
suratlarına edepsizce
bakar, üstüne üstlük dil
çıkartırdım. Beni şikâyet
etmeye sırılsıklam kapımıza dayandıklarındaysa
“kanatsız melek” numarasına yatardım. “Ben mi?”,
“Su mu?”, “Pencere nasıl
açılır ki?”, “Üst kattakiler
yapmıştır kesin!”
Bizimkiler hep bana inandı. Özellikle babam. Saf
olur babalar! Yıllar sonra,

ben koca bir kadın, o yaşlı bir adamken babama bütün o su dökme hikâyelerinin doğru olduğunu; beni
Paskalya zamanı çikolata yumurtası hırsızlığıyla suçlayan ve bu densizliği nedeniyle, masumluğumdan
hiç şüphe etmeyen babamın hışmına uğrayan mağaza dedektifinin yanılmadığını itiraf ettim. Babam
bana inanmak istemedi. O güne kadar sakladığım
sırlar ona komik de gelmedi. Üstünden onca zaman
geçmesine karşın adıma utandı, sıkıldı.
Herhalde iyice yaşlanmıştı. Herhalde hafızası bayağı
zayıflamıştı. En azından bize çok eskiden, uzun pazar
kahvaltılarında anlattığı kendi hain çocukluk hikâyelerini unutmuş görünüyordu. Sanki zamanında
adı Yugoslavya olan memlekette, soğuk kış sabahları
evin önündeki yokuşa kaynar su döken, sonra da namaza giden babasının, oluşan müthiş kaygan, incecik buz tabakasında popo üstü düşüşünü seyretmek
için merdiven altına saklanan velet kendisi değildi!
Sanki çiçeklerinin üstüne titreyen ninesini çıldırtmak için bahçeye keçi yavrularını başkası salmıştı!
Bunları inanılmaz komik bulan, tekrar tekrar dinlemeye bayılan ve çoğunlukla “Peki, eşek nineyi sırtından nasıl atıp nehre fırlatmıştı, bir daha anlatsana,
n’olursun!” diye yalvaran küçük kızdan ne beklenir?
Biraz büyüyüp de kitap dünyasıyla tanışınca sıkı bir
Roald Dahl hayranına dönüşmesi tabii!
Nitekim öyle de oldu. Çocukken Dahl’ın kitaplarının
beni neden böylesine mutlu ettiklerini bilmiyordum.
Küçük yaştakiler için yazdığı eserlerde cirit atan Bay

ve Bayan Kıl gibi pis karakterlere, George gibi büyükannesini zehirlemeye kalkacak denli çılgın tiplere
bir zaafım olduğu açıktı. Ama adını koyamıyordum.
Üstelik bu zaafımda yalnız değildim. Pek cici, pek
sevimli görünen yaşıtlarım da benim gibi Dahl’ın
kara mizahtan beslenen hikâyelerine düşkündü. Hele
de Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nı zevkle okumayan yoktu.
Galiba bu, bizim (en uslularımız dâhil) kötülük kadar
güçlü bir adalet duygusuyla da donatılmış olmamızla ilgiliydi. Sonuçta Bay Wonka’nın tuzak dolu
çikolata fabrikasında, şımarık zengin çocuklarının
başına korkunç şeyler geldiğinde sırtımızdan bir
ürperme geçer, öte yandan onların peşinden Umpa
Lumpalar’ın söylediği alay dolu şarkılardan tuhaf bir
haz alırdık. Eh, biraz haindik!
Bence Roald Dahl’ı çocuk ve gençlik edebiyatında
apayrı bir yere oturtan, onu öncü kılan en önemli özelliği, birçok yazarın görmezden gelmeyi tercih ettiği
çocuğun içindeki bu karanlığa çekinmeden dokunması, cesaretini de çocuğun adalet duygusuna olan
inançtan almasıdır. Mizahı sadece haince değil, her
şeyden önce ustaca kullanması onun üç hatta dört kuşaktır tutkuyla okunmasını açıklayan bir diğer neden.
Yaşasaydı önümüzdeki Eylül ayında 100. doğum gününü kutlayacaktı. Çocuk kitaplarının Türkiye yayıncısı Can Çocuk bu vesileyle Benek Tozu ve Müthiş
Sırlar! adlı özel eseri çıkardı. Adından da anlaşıldığı
üzere kitap bu olağanüstü yazar ve sıra dışı insanın
birbirinden renkli sırlarını içeriyor.
Birçok kere sinemaya uyarlanan Charlie’nin Çikolata
Fabrikası’nın son halini alması neden bunca uzun
sürdü? Devler hakkında yazmayı seven Dahl tam
tamına kaç boyundaydı? Bay ve Bayan Kıl’ın bunca
kıl olmasında çizer Quentin Blake’in payı büyük mü?
Yazar, Akıl Fikir Defterleri’ndeki notlarının üstünü
ne zaman çizerdi?
Bu sorularla daha birçok ayrıntıyı merak eden Dahl
hayranlarına ve yazarlığa hevesli küçük okurlara hitap
eden kitap, adeta janjanlı kâğıda sarılmış (altın kapağı
yadırgadım açıkçası) nefis, küçük bir çikolataya benziyor. Tadı damakta kalıyor, benden söylemesi.
İçeriğin özgünlüğü
Dilin akıcılığı
Kapak tasarımı

Sonsuz bir varoluş
mümkün (mü?)
“Belirsizliği, tutarsızlığı, çelişkiyi,
kararsızlığı kucaklamaya istekli ol.”
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci hakkında ne çok kitap vardır.
Sadece ismi bile kitap adı olarak ne çok kullanılmıştır. Sır, bilinmezlik, gizem, yetenek, deha… Tüm
bu kavramlar ve daha
fazlası hep Leonardo’yu çağrıştırır. Zira
yaşamı ve yapıtları
hepimiz için bilinmezliklerle doludur.
Mona Lisa ya da Son
Akşam Yemeği resimleri hâlâ gizemlerini
koruduklarından, sıklıkla gündeme gelirler. Hep yeni görüşler
atılır ortaya, incelenir,
yorumlanır bir daha
ve bir daha.
Leonardo’nun Son Defteri
B. B. Wurge
Türkçeleştiren: Renk Özcan
Doğan Egmont Yayınları, 112 sayfa
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Yani kısaca hakkında binlerce
kitap, makale yazılmış, romanlara, filmlere konu olmuş, ressam,
heykeltıraş, bilim adamı, mucit
olarak dünya tarihinin en gizemli ve tanınmış kişilerinden birisi
olan Leonardo Da Vinci hep
çekici bir isim olmuştur. Adının
geçtiği ya da yaşamından bahsedilen her kitap bir adım öndedir.
Çünkü merak edileceği daha
başından bellidir.

Yazan: Özlem Toprak

İşte şimdi elimde yine adının geçtiği ve hatta Leonardo’nun da maceraya dâhil olduğu bir hikâye var:
Leonardo’nun Son Defteri. İsmini okur okumaz göndermeleri bol bir kitap olduğunu düşündüm, Leonardo’nun defterleri meşhurdur ne de olsa.
Bakalım hikâye beni haklı çıkaracak mı?
Doğan Egmont yayınlarından çıkan kitabın yazarı
B. B. Wurge. Yine ilk defa duyduğum bir yazarla
karşı karşıyayım. Benim cahilliğim mi acaba diyerek
koyuldum araştırmaya. Türkçeye ilk, hatta tek çevrilen kitabının elimdeki kitap olması, içime biraz su
serpti. Meğer B. B. Wurge yazarın mahlasıymış. Asıl
adı ise Michael Graziano. Princeton Üniversitesi’nde
Psikoloji bölümünde doçent doktor olan yazar; bilinç, bilişsel düşünce vb. birçok çalışmaya imza atmış ve bu alana önemli katkılar sağlamış biri. Bilimkurgu da dâhil olmak üzere farklı türde dört yetişkin,
üç de çocuk romanı var. Araştırmamda anladığım
kadarıyla sadece çocuk kitaplarında B. B. Wurge
mahlasını kullanıyor. Bunun nedenini açıkladığı bir
makale ya da röportaja rastlamadım. Belki ülkemizde
kitabını okuyan ve yazıdan bu bilgiyi de edinen çocuklar yazara mail yoluyla sorabilir.
Leonardo’nun Son Defteri kitabı aslında Michael
Graziano’nun 9 yaşındaki oğluna gece yatmadan
önce anlattığı hikâyelerden oluşuyor. Hatta yazar bir
röportajında kitabın ortaya çıkma hikâyesini şöyle
anlatmış; “Hikâyeleri orangutan kostümü giyerek
anlatıyordum ve bir gün oğlum bana ‘umarım beni de
bir şeye çevirmezsin,’ dedi. Ben de, ‘Şapşal olma umarım seni yaratıcı ve hayalperest bir insana dönüştürebilirim,’ cevabını verdim.” Yazarın oğluna yanıtı
hayal gücü gelişmiş, yaratıcı çocuklar arzuladığını
ve hatta kitaplarıyla da bu arzusunu desteklediğini
gösteriyor.

Hayat bir anda
tepetaklak olursa!
New York’ta başlayan hikâyenin anlatıcısı 10 yaşındaki Jem. Asıl adı Jeremy. Jem, babasıyla birlikte
mutlu bir hayat sürmektedir. Babası Manhattan’daki
bir gökdelenin bodrum katında devlet için çalışan,
sürekli deneyler yapan ama ne üzerine çalıştığı bilinmeyen, Leonardo Da Vinci hayranı bir bilim adamıdır. Adeta Jem, babası ve Leonardo aynı evi paylaşır
gibidirler. Jem ise babasının tuhaf hallerine alışmış,
hayal gücü gelişmiş, akıllı bir çocuktur. Babasının
Leonardo hayranlığı sayesinde o da en ince ayrıntısına kadar Leonardo’nun hayatını bilmektedir.
Babasının türlü türlü deneylerini, eve tuhaf hallerde gelişlerini olağan karşılayan Jem, bir gün öyle
bir şeyle karşılaşır ki gözlerine inanamaz. Babası
kendisini iki metre boyunda bir orangutana dönüştürmüştür ve bu deneyin dönüşü yoktur! İşte o gün,
hayatlarının dönüm noktası olur. Önce babası işini
kaybeder, sonra evlerinden atılırlar. Ayrıca bir orangutan baba ile sokaklarda yürümek, alışveriş yapmak
ya da bir kafeye oturmak pek de kolay değildir.
Yazar orangutan metaforuyla günümüz dünyasına,
metropollerdeki insan yaşamlarına ve ilişkilerine
açıkça göndermede bulunuyor. İnsanları görünüşlerine göre değerlendirmek, tanımadan yargılamak,
anlamaya çalışmamak ve hiçbir ilişkiye emek harcamamak gibi yeni dünya düzeni insanının özelliklerine çarpıcı bir eleştiri getirdiğini söylemek mümkün.
İmkânsızın peşinden gitmek!
Jem ve artık orangutan olan babası, çareyi acımasız
ve tahammülsüz insanların yaşadığı bu koca eyaletten
gitmekte bulurlar. Leonardo’nun hayatıyla ilgili bir bilinmeyeni ortaya çıkarmaktır artık hedefleri. Çıktıkları
zorlu yolculuk, maceradan maceraya sürükler baba

ve oğlu.
Geçtikleri kasabalar, konakladıkları yerler bambaşka deneyimler yaşatır onlara.
Baba ve oğlun yaşadığı serüven ve kitabın sürprizli
sonu bize, hayatlarımızı kimi zaman çaresizlik ve
tükenmişlik duygularıyla sürdürürken bir tutkunun
hatta imkânsız görünen bir tutkunun peşine takılıp hayatını tamamen değiştirmeyi göze almanın,
aslında bir son değil de bir başlangıç olabileceğini
gösteriyor.
Bilim, teknoloji, tarih gibi farklı alanlarda bilgilerin
de yedirildiği eğlenceli hikâye, günümüz dünyasının
ve geçmişin gerçeklerinden yola çıkarak gerçeküstü
bir durumda sunuluyor. Öte yandan bana göre bu kitap, yine de fantastik edebiyatın içinde sayılabilecek
bir kurgu değil. Yansıtmak istenen fikri anlatabilmek
için gerçek ve gerçeküstü bir arada kullanılmış demek daha doğru olabilir.
Aslında yazar farklı bir anlayışla kurguladığı kitabıyla hiçbir şeyin imkânsız olmadığını ve hayatın içinde sonsuz bir varoluşun mümkün olduğunu söylüyor. Sonsuz varoluşun biçimlerini düşünmeyi, bunun
üzerinde kafa yormayı da okura bırakıyor. Ne de olsa
hakkını vermeye, görece güvenli limanlara sığınmak
yerine akışa kendini bırakabilmeye hazır olanlar için,
hayatın sunacağı pek çok mucize var.
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Eyvah kalbim kırıldı!
Kalben’i gördüğünüz günden itibaren emin
olun ki “kalp kırıklığı” zihninize bir resim
olarak düşecek. Minicik kalbi “pıt” diye
kırılmış bir kız Kalben. Minik kalpler nasıl
kırılırsa onunki de öyle kırılmış.
Bologna Kitap Fuarı’nda her yıl, İllüstratörler
Sergisi’nde sergilenmeye hak kazanmış çizerlerin
arasından bir tanesi büyük ödüle layık görülüyor.
Fuarın üçüncü günü, ödülü kazanan sanatçıyı açıklamadan önce o yılın jüri üyelerinin, kişisel seçim
kriterlerini sırayla anlattıkları bir söyleşi gerçekleştiriliyor. Konuşmacılar birbirinden farklı birçok
madde sıralasalar da tüm jüri üyelerinin buluştuğu
bir nokta var: resmin hikâye anlatıcılık gücü... Yani
baktığımız resmin kalbimizde yarattığı duyguyla
birlikte zihnimizde yarattığı öykü. Resmin bizi alıp
başka başka diyarlara, başka başka zamanlara götürebilme kapasitesi. Resmi yaparken çizerin sadece
ellerinin ve gözlerinin değil, aynı zamanda aklının
ve kalbinin de işlediğinin göstergesi.
Eyvah Kalbim Kırıldı!, kapak görselinden itibaren,
metnini okumaya geçmeden hikâyesini anlatmaya
başlayan kitaplardan. Yazar-çizer Elif Yemenici
hikâye anlatıcılığını, öncelikle görsellerle konuşturup ardından metniyle bezemiş bu kitapta. Orhan
Pamuk’un Kırmızı Saçlı Kadın romanının kahramanı Cem “... düşüncelerin kafamıza bazan
kelimelerle, bazan de
resimlerle geldiğini
anlamıştım” diyor. Eyvah Kalbim Kırıldı!’nın
kapak resminden size
bakan Kalben’i gördüğünüz günden itibaren
emin olun ki “kalp
Eyvah Kalbim Kırıldı! kırıklığı” zihninize bir
Yazan ve Resimleyen:
Elif Yemenici resim olarak düşecek.
Redhouse Kidz, 32 sayfa Minicik kalbi “pıt” diye

Yazan: Tülin Kozikoğlu
kırılmış bir kız Kalben. Minik kalpler nasıl kırılırsa
onunki de öyle kırılmış. Dondurması düşmüş yere.
Üstelik biraz önce arkadaşlarının, onu oyun oynarken aralarına almaması yetmezmiş gibi!
Evet, kitabın kapak resminde Kalben’in bakışları
ve vücut diliyle bir kırgınlık öyküsünün bizleri
beklediğini anlıyoruz. Fakat aynı resim bir yandan
da Kalben’in oturduğu, gökyüzüne doğru yükselen
merdivenle ve tüm sahneyi sarıp sarmalayan ışık
oyunlarıyla bir umut öyküsünün de habercisi olduğunu söylüyor. Öykü ilerledikçe, kapakta vadedilen
umudu adım adım yaşıyoruz; hem metinde hem de
görsellerde. Kalben kalbi kırılınca küsüp oturan, pes
edip kaçan ya da kızıp azan çocuklardan değil. Sorununa tatlı tatlı çare arayan bir kız o. Fakat ne balıklar,
kediler, salyangozlar... Ne uzayan gölgeler, rüzgârla
savrulan çiçekler, yemyeşil çimenler... Ne toz taneleri, yağmur damlaları, gökkuşağının renkleri... Ne
de sıcacık bir bardak süt tamir edebiliyor Kalben’in
kırık kalbini. Amma ve lakin böylesine tatlı, böylesine azimli bir kahramanın öyküsünü kalbi kırık sonlandırmaya hangi yazarın içi elverir? Elbet bir yolu
var Kalben’in sorununu çözmenin. Göklerden gelen
bir misafir, bir deniz kabuğu ve kabuğun fısıldadığı
bir sır... Yeter de artar bile yüzünü güldürmeye; hem
kahramanın hem de okurun. Elbette öykünün sonunda Kalben’in kalbi eskisinden de sağlam, eskisinden
de güçlü, eskisinden de kocaman.
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Alman
pedagog-yazar

HABERSTOCK

Hokus Pokus
Durdurun Zamanı!
Zamanın sırlarını
bir de bu işin

sihirbazı Anton’dan
dinleyin.

Neden mi?..
Çünkü çok eğlenceli!

ilk kez
Türkçede!
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Stoik kaderciliğin
koridorlarında

Epiktetos’un Başkaldırısı
Yan Marchand
Resimleyen: Donatien Mary
Türkçeleştiren: Orçun Türkay
Metis Yayınları, 64 sayfa

Yazan: Mehmet Erkurt

Anlatıcının, eleştirel sorularla metne eşlik etmeden salt aktarıcı üslubu
benimsemesi, çocuğun yanında ona eşlik edecek sağduyulu birilerinin
olmasını ya da okullarda felsefe, düşünce üzerine küçük yaşta bir
şeylerin başlatılmış olmasını gerekli kılıyor. Bu ikisi yoksa metnin yararı
tartışmalı.
Metis Yayınları’nın 2011’de yayınına başladığı “Küçük Filozoflar” dizisi, yirmi bir
kitaba ulaştı. Dizinin yeni kitabı, Epiktetos’un Başkaldırısı’nda iktidara karşı Stoacı bir başkaldırının nasıl ifade bulabileceğine ilişkin bir öykü okuyoruz.
Bir kabulleniş başkaldırısı
İnsanın temel amacını “mutluluk” olarak tanımlamasıyla yaygın ifade alanı bulan
Stoacılık, Yunan Felsefesi’nin en önemli akımlarından biri. Ancak bu mutluluğa,
namı diğer “iyiliğe” ve “iç huzura” erişmek öyle kolay değil. Akımın kurucusu
kabul edilen Kıbrıslı Zenon’a göre mutluluk ancak “doğaya uygun” yaşamakla
mümkün. Çünkü Stoacılık’ta Doğa, Evren’in adı; Evren de Tanrı’nın ta kendisi. Yaşamdaki her parça Evren’e, yani Tanrı’ya ait. İlahi ve rasyonel bir varlık
olan Evren, doğru olanı mümkün kılar ve karşıtını önler. Çünkü Evren’in kendi
mantığı, aklı vardır; evrensel Logos’tur bu. Logos’un yolundaki birey de aklıyla
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davrandığı için her zaman doğru ve doğal olanı, yani
erdemli olanı yapar; ahlaki bir sapma yaşamaz ve
“mutlu” olur.
Epiktetos’un Başkaldırısı’nda, Epiktetos’un kitaptaki
cümlelerini önceleyen felsefenin temel noktaları
bunlar. Çünkü Stoacılık’ın Evren’e, yani Tanrı’ya tam
güven duyan panteist felsefesi, beraberinde “dünya
vatandaşlığı”yla birlikte “koşulsuz inancı” da
getirir. İktidarların düzenine karşı çıkış,
Evren’in düzenine duyulan koşulsuz inançla gerçekleşir ki kitapta
anlatılan öyküdeki “başkaldırı”nın
temel mantığı da burada yatıyor.

Öğrencinin eğitimi
Epiktetos’un Başkaldırısı’ndaki başkahraman, Epiktetos’tan ziyade, genç köle Julius. Toy karakteri ve
düşüncesiz heyecanıyla, fablların tipik “ders verilen”
karakteri rolündeki Julius, köleliğinden, yaşamakta olduğu hayattan nefret ediyor ve Doğa’ya lanet okuyor.
Derken, köle pazarına yaşlı bir adam geliyor. “Deli”
diyorlar ona. Gelip kölelerle konuşuyor ve “Acıya
boyun eğmeden katlanın, efendilerinizin efendisi
olursunuz o zaman!” diyor. Epiktetos adındaki bu
adam da eskiden köleymiş. Akıl yürütmelerinden,
acılar karşısındaki sağlam duruşundan ve erke
karşı “küstahlığından” ötürü efendisi ona tahammül
edememiş. Julius, Epiktetos’tan etkileniyor. Ancak
Julius’un özgürlük hayali varsıllık, lüks, sefih yaşam
üzerine kurulu. Bu maddiyata yönelik hayaller, onu
bu kez bambaşka bir düzenin kölesi haline getirecek
gibi. Epiktetos, felsefi sorularla Julius’u hakiki mutluluğa ve özgürlüğe yönlendirebilecek mi?
“Söz” ve eleştiri
Epiktetos’un Başkaldırısı, özellikle Epiktetos’un “şeylerin doğası”na ilişkin prohairesis ve aprohairesis ayrımını temel almış. Yani bizim gücümüze bağlı olan
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ve olmayan şeylerin ayrımını. İnsanlar, iyiyi kötüden
ayırmalarını sağlayan akıl ve düşünceleri dışında
hiçbir şeye sahip değildirler. Akıl dışındaki her şey,
kontrol edemeyeceğimiz dış dünyaya aittir. Evren’in
bize ait olmayan şeyleri “kader”in parçasıdır ve
insana düşen, onları sükûnet ve serinkanlılıkla (stoik
bir şekilde) kabul etmektir. İnsan, yalnızca kendi
aklına emek verebilir ve mutluluğa aklıyla erişebilir.
Mutluluğu, dış koşullara bağlı olmamalıdır. Nitekim
bu ayrımı gören Epiktetos, kitapta insan biçiminde çizilmişken, diğer tüm karakterler kuş olarak
resimlenir. Stoacılık’a göre bu ayrımın farkındalığı,
insanın insan olduğunu anlamasıyla eşdeğerde.
Stoacılık’ta kader, Tanrı yerine Evren ve Doğa olarak
çıkıyor karşımıza. Yaklaşım, günümüzün teolojik ve
felsefi tartışmalarıyla paralel. Metnin eleştirel bir
gözle, sürekli sorgulamayla okunması bu açıdan çok
önemli. Çünkü “öğretmen karakter” olarak Epiktetos,
kurguda “doğru söz”ü söyleyen kişi rolünde ve çocuk
okurun kitaptaki söz ve edimleri kolaylıkla kabul
etmesi mümkün.
Anlatıcının, eleştirel sorularla metne eşlik etmeden
salt aktarıcı üslubu benimsemesi, çocuğun yanında
ona eşlik edecek sağduyulu birilerinin olmasını ya
da okullarda felsefe, düşünce üzerine küçük yaşta bir
şeylerin başlatılmış olmasını gerekli kılıyor. Bu ikisi
yoksa metnin yararı tartışmalı. Çünkü Epiktetos’un,
çağın eril görüşünü aktardığı kısımlar, erkeği “kıllılıkla” temellendirişi ve efemine erkeği küçümseyişi,
eleştirel bir sesle desteklenmediğinde; erillikten
sapan her şeye, sözgelimi translığa duyulan düşmanlığı çocuk yaştan
doğrulayabilir. O nedenledir ki çocukla
tarih ve felsefe
konuşurken, günümüzle eleştirel
köprüler kurmak
denen o zor işin de
altından kalkmamız gerekiyor.
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Şehzadenin

		 Sırrı
Yazan: Melek Özlem Sezer

Umut vadeden, heyecan verici şeyler üretebilme
kapasitesinde tutkulu bir yazar Halime Yıldız. Ne ki bu
kitap kulağımın arkasına hep aynı türküyü fısıldıyor:
“Ham meyvayı kopardılar dalından.”

Şehzadenin Sırrı
Yazan ve Resimleyen: Halime Yıldız
Evrensel Çocuk Kitaplığı, 96 sayfa
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Halime Yıldız, enerjisi yüksek,
jestleri, sevinçleri önemseyen,
hayatla şakalaşmayı seven,
tutkulu bir yazar. Bu duygusal
çeper, kendini tanımlayışına da
yansıyor:
“Çocukluğum ıhlamur, gül ve orman kokusundan oluşan şahane
bir Balkan reçelidir.”
Yüksek enerjisi, kuşkusuz ondaki özel şeyler üretme kapasitesine işaret ediyor. Ne ki bazen
bu yüksek enerji, yazarı aceleci
kılıp, ayağına çelme takıyor. Parlak fikirlerin,
hoş dil oyunlarının tadını
kaçıran sarkmalar, dağılmalar, akıcılığı bozan
karışıklıklar, hitap ettiği
yaş grubundaki belirsizlik, kurguda mühendislik
hataları ve kimi zaman
şu tür dil bozuklukları,
sanırım bu aceleciliğin
sonuçları:
“Masal, öykü, deneme,
gezi yazısı ve şiir türünde

yazılar yazarım, resim yaparım, türkü dinlerim…”
Şiir türünde yazılar yazmakla ne kastediyor acaba,
seciyle uğraştığını mı? Yine özgeçmişinde diyor ki:
“Eğitimime Bulgaristan’da başladığım için Türkçe
okuma yazmayı, Türkiye’ye geldikten sonra yani on
yaşımda öğrendim.”
Kuşkusuz bu başlangıç, dil hataları için bir mazeret
olamaz. Olsaydı da editörün düzeltmesi gerekirdi.
Ne ki editörlük hataları, insanı şaşırtacak boyutta.
Göze en çok çarpandan başlayalım. Okumaya yeni
başlayanlar için seçilecek irilikteki puntolarla basılan kitap şu sözle bitiyor:
“Masallarını kaybeden kişi, hakikatini de kaybeder.”
Evvelbugün içinde böyle der hakikatçi.
Hakikat, hakikatçi gibi kelimeler; Defter dergisinden
bir makale okuduğum zannını yaratıyor bende. Bir
ilkokul öğrencisi bu tip cümleleri anlayamayıp destek aradığında, öğretmeni “hakikat”i nasıl açıklayacak? Sanırım bir felsefeciye başvuracak, o da şöyle
cevap verecek: Nesnel gerçeğin düşüncedeki yansısı… Gerçek ile hakikat aynı şeyler değildir. Gerçek
nesnel gerçekliği, hakikat ise bu nesnel gerçekliğin
zihnimizdeki öznel yansısını dile getirir. Örneğin elimizde tuttuğumuz kalem gerçek, onun zihnimizdeki
yansısı hakikattir.
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Sanırım, bu kitaptaki iddialı cümleler için Brigit
Labbe’nin Çıtır Çıtır Felsefe Serisi’ne bir “Gerçek ve
Hakikat” kitabı eklemesine ihtiyacımız var.
“Masalın bilinçaltına yazdığı unutulmaz.” diyor, evvelbugün içinde masalcı. Doğrudur. Ama akademik
altyapıdaki eksiklik; bu gerçeğin küçük bir çocuğa
aktarılmasının böyle söyleyip geçmekle mümkün
olmadığını, başlı başına bir kitap konusu olduğunu ve
bilinçaltının anlamını, üstelik çocuk seviyesine uygun
bir yalınlıkla ve ustalıkla açıklanması gerektiğini görmemeye neden oluyor. Peki, ama neden düşülüyor bu
hatalara, iddialı söz söyleme hevesiyle mi?
Fark ettim ki kitabı okurken sık sık dönüp özgeçmişe bakma ihtiyacı hissetmişim. Çünkü kitap kimi
zaman hoş bir şekilde yükseliyor, sonra sıkıcı bir
şekilde düşüyor ve insanı onu tanımlamakta çaresiz
bırakıyor. O zaman da yazarın kendini nasıl tanımladığına bakıp bir çıkış arıyoruz.
“Karıncalarla çarpışmamak için yolun deniz tarafından yürürüm, canım sıkıldıkça yüzerim, yüzerken
balıklara şiir okurum. En çok şiir okurken kendime
benzerim.”
Bu satırlar bana hoşlukların müjdecisi gibi geliyor.
Sonra yazar “Kitaplarımın yüz yıl sonra da okunduğunu hissedersem yeniden dünyaya gelir, yıldızlara
püskül takarım.” diyor. Kalıcı olma arzusu, yazarı
disipline eden, zayıf parçaları ayıklayabilmesini sağlayan ve tembellikten kurtaran bir motivasyon. Öyleyse yazarın öncelikle çocuk edebiyatının, akademik
altyapı gerektirdiği bilinciyle kendini yetiştirmesi,
hangi yaş grubuna sesleneceğini seçip bu seçimde
tutarlılık göstermesi gerekirdi. Ben Halime Yıldız’ın
özel şeyler üretebileceğine kesinlikle inanıyorum, ne
ki bunun için şunları yapmalı diye düşünüyorum: Yaratıcı, kendine özgü cümlelerini baz alıp, kimi zaman
rüküşlüğe düşen, edebiyat seviyesine çıkmamış tüm
cümlelerini ayıklaması. Konuyu dağıtmaması, sarkmalardan kurtulması. Örneğin öksüz, yetim yavru
balinanın duygu atmosferini verirken, hem eski Türk
filmlerini andıran laflarını uzatıp sıkıcılaşıyor hem
alandaki akademik çalışmaları takip etmediği hissi
vererek yanlış bir duygu öğrenimine neden oluyor
hem de edebi açıdan zayıflıyor. Konuyu uzatmadan,
iletisine dikkat ederek, yavru balinanın denizaltını
annesi zannetmesi gibi yaratıcı fikirlere odaklanmalıydı. Akıcılık ve kurgunun kolay anlaşılması için
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tüm fikirlerini elemeden o kitapta değerlendirme
yerine, kitabın ihtiyaçlarını ön plana almalıydı. Bir
yazarın kendi kitabını resimlemesi, anlatısını görsel olarak da hayal edebilmesi kuşkusuz müthiş bir
olanak. Ancak resimler de tıpkı metinde olduğu gibi
aynı seviyede kalamıyor. Harika olmasalar da kimi
resimler yeterli, kimileri ise eski okul kitaplarını aratmayacak yavanlıkta ve amatörlükte.
Yazar bazen kitabındaki dünyaya o kadar kaptırır ki
kendini, yazdığı hiçbir şeye kıyamaz. Bu durumda
serinkanlı, profesyonel, yarına ulaşmayı sağlayacak
bir editör, gerekli müdahalelerle ama yazarın enerjisini de düşürmeden silkelenmeyi sağlar. Umut vadeden, heyecan verici şeyler üretebilme kapasitesinde
tutkulu bir yazar Halime Yıldız. Ne ki bu kitap kulağımın arkasına hep aynı türküyü fısıldıyor: “Ham
meyvayı kopardılar dalından.”
Kuşkusuz bu sorunlar yalnızca yazarı değil, yayınevini ve editörü de bağlıyor. Evrensel Çocuk Kitaplığı;
arkasındaki idealist yapıyla, birikimle ve tüm çocuklara ulaşma hedefindeki fiyat politikasıyla değerli bir
yayınevi. Ama bu maliyet düşürme tavrı; profesyonel, alt yapısı sağlam, çocuk edebiyatındaki yükselişi
yakalayabilen, bilinçli olduğu kadar yetenekli bir
editörün yokluğuna da sebep oluyor ve ortaya böyle
acı sonuçlar çıkıyor. Oysa Evrensel, ismine layık olarak evrensel değerler ve daha iyi bir dünya/bir gelecek kurmak adına yüksek bedeller ödeyen, idealist,
yarına inanan insanlardan oluşan kolektif bir yapı.
Öyleyse profesyonel bir editörle ve iyi ressamlarla
çalışmanın bedelini de ödeyecek kadar kendi fikirlerini ve vaatlerini önemsemeli. Ki Evrensel, Bülbülü
Öldürmek ya da Heidi kadar değerli bulduğum bir
kitabı, Rafik Schami’nin Bir Avuç Yıldızı’nı kusursuz
bir şekilde yayınlamış bir yayınevi. Bunun gibi çok
değerli kitapları, Evrensel için bir çıta olmalı ve devrimciliğe dair sözlerini çocuk yayıncılığında da karşılamalı. Bu kolektif yapı daha adil, daha özgür, daha
yaratıcı bir gelecek için umudumuzken, bünyesinde
çocuk yayıncılığının bugününü yakalamayan ne varsa hepsinden kurtulmalı. Ki Evrensel’e de evrenselliğe de bu yakışır diye düşünüyorum.
Dilin edebi niteliği
İçerik
Hedef kitleye uygunluk
Çizimlerin ifade gücü
Editoryal titizlik
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Öteki güzeldir,
hatta daha güzel!
Kanatsız Arı Mu, farklı olanın farklılıklarını değil
herkese iyi gelen özelliklerini ön plana çıkartmanın ve
onu sevmenin, dünyayı güzelleştirebileceğini gösteren bir hikâye.
Bir topluluğu topluluk yapan şey, bireylerin birbirine benzemeleri midir? Yoksa farklılıkların
oluşturduğu ahenk midir? Şu satırları okuyanların
yüzde doksan dokuzu eminim ikinci seçeneğe kafa
salladı. Evet, kesinlikle katılıyorum. Peki, o zaman
engelliler bizden farklı oldukları için mi toplumda
var olma mücadelesi veriyorlar? Ya da başka bir
tarafa bakalım; farklı etnik kökenlere sahip olanları, farklı dinlere inananları -ya da hiç inanmayanları- farklı toprakların insanlarını, farklı cinsel
kimlikleri neden her yerde ötekileştiriyoruz? Başta
güzel olan ahenk seçeneğine ne oldu? Kanatsız
Arı Mu aslında çok klasik bir çocuk hikâyesi. Ama
bir toplumu toplum yapan en önemli şeylerden
birinin altını güzelce çizebilenlerden...
Arı Mu, tüm bal arısı kovanının aksine kanatsız. Nedenine niçinine girmiyor bile Ahmet Şerif İzgören.
Öyle işte, önemli mi? Ama her yerde olduğu gibi bu
kovanda da sonradan aldığı soyadıyla bir “Gerekligereksizherşeyekarşıçıkan”
vardır: Kara Vezir. Kanatsız
bir arının varlığını anında
Kraliçe Arı’ya bildirmek
onun görevi elbette. Kraliçe
Arı, önce neler olduğunu anlamak ister. Ve Mu’nun arkadaşlarını çağırır. Arkadaşları
Mu’nun bal toplayamadığını
onaylar, ancak onun öyle
güzel bir neşesi öyle güzel
bir gülüşü vardır ki tüm diKanatsız Arı Mu ğerlerini motive ederek daha
Ahmet Şerif İzgören
Resimleyen: Pervin Özcan iyi ve mutlu çalışmalarını
Elma Çocuk, 40 sayfa sağlar. Kara Vezir buna itiraz

Yazan: Burcu Arman

eder. Kurallar var! (Ah elbette kurallar bozulmak için
var!) Kovanın düzeninden sorumlu Kraliçe çözümü
bulur: Eğer bal miktarında azalma olursa o zaman bir
daha konuşulur. Üstelik tanışmak için yanına gittiği
Mu, “yasak” olduğu halde onun gözlerine bakmış ve
fevkalade güzel olduklarını söyleyerek Poli adını verdiği Kraliçe’yi çok mutlu etmiştir.
Fakat başka güzel bir gün, yine Kara Vezir “çılgın”
bir haberle gelir! Arılar balı ısırgan otuyla taşıyor!
Nasıl olabilir, kurallar gelenekler bozulur mu? Kraliçe Arı yine olayın ardındakileri öğrenmek ister.
Mu’nun dâhiyane fikri şöyledir; polenler ısırgan
otuna yapışır ve böylece büyük yapraklarla daha
fazla polen taşınabilir. Bu nasıl mı olacak? Elbette
yardımlaşarak! Dört arı bir yaprağı toplar ve sonunda çok daha kısa bir süre içinde işler biter. Üzerine
henüz adını bile bilmedikleri “eğlence” için zamanları bile kalır.
Çocukların hayatta karşılarına çıkabilecek birçok
tipi, arılarla modellemiş İzgören. Bunu yaparken de
kimseyi çok fazla incitmemeye çalıştığı aşikâr. En
başta da söylediğim gibi, farklı olanın farklılıklarını
değil herkese iyi gelen özelliklerini ön plana çıkartmanın ve onu sevmenin, dünyayı güzelleştirebileceğini göstermesi çok önemli. Dahası bunların tümünü
yaparken de kimseyi parmakla göstermemesi takdire
şayan. İşte bu okumaya değer bir hikâye...
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Çocuklarımızın
beyinleri bükük
kalmasın
Zaman, psikolojiden fiziğe kadar bilimin her alanında ve
doğuşundan beri felsefenin kalbinde olan bir kavram. Bir
çocuğu onun hakkında düşünmeye davet etmek, üstelik
bunu naif bir öyküyle yapmak kesinlikle takdiri hak ediyor.

Zaman Sihirbazı
Yazan ve Resimleyen: Meiki Haberstock
Türkçeleştiren: Olcay Mağden Ünal
Tudem Yayınları, 112 sayfa
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Zaman Sihirbazı adlı bir kitabın
elbette ki zamanı merkezine
alan bir hikâyesi olmalı. Gerçekten de kahramanımız Anton’un
başı akrep ve yelkovanla dertte. Meiki Haberstock, öyküyü
yazmakla kalmayıp üstüne bir
de resimlemiş. Türkçeye Olcay
Mağden Ünal çevirmiş. Haberstock, macera başlarken Anton’u
sıkı tutunması için uyarıyor.
Anton, olağanüstü yeteneklerle
donatılmış olmayan ama bütün
çocukların olağan tatlılığına
sahip bir kahraman…
Sıkı tutun, uyarısından
sonra fırtınaların koptuğu, şimşeklerin çaktığı
bir maceraya tanık olacağınızı sanmayın. Anton,
büyücülerin yetiştirildiği
gizli bir koleje değil,
öğretmen gibi öğretmenlerin görev yaptığı bir
anaokuluna gidiyor. Arkadaşları arasında cinler,
periler ya da ejderhalar

Yazan: Toprak Işık

yok. Birlikte takıldığı Karl, Hannes, Marie ve Michel
de sıradan çocuklar.
Zaman Sihirbazı’nı okunmaya değer kılan, sıradan
çocukların sıradan yaşantılarını sıra dışı bir açıdan
anlatması… Bu bir zamanla hesaplaşma kitabı. Anton
önce tiradını atıp, arkasından kılıcını çekerek saldırmıyor düşmanına. Yok sayarak, akışını görmezden
gelerek aşmaya çalışıyor zamanı.
Bir olayın ne kadar zaman aldığını, süresini bildiğimiz bir başka olayla anlatabiliriz. Göz açıp kapayana
kadar dediğimizde, göz açıp
kapama alışkanlığı olan
herkesin zihninde bir süre
canlanır. Sabahtan öğlene kadar ya da öğleden
akşama kadar dediğimizde
de öyle… On bin yıl önceki
atalarımızla böylesi zaman
ölçülerini kullanarak
anlaşabiliriz. Oysa onlara,
siz buralardan gideli yelkovan
akrebe şu kadar milyon tur
bindirdi, desek bizi anlamazlar. Önce onlara, gidişlerinin
ardından zamanı ölçmek için
süper bir araç geliştirdiğimizi
söylemeliyiz.
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Adına saat dediğimiz zaman bekçisini kolumuza
taktık. Şimdi artık her şeyin ne kadar zaman aldığını
onunla ölçebiliyoruz. Neyin daha uzun, neyin daha
kısa sürdüğünü şaşmaz bir doğrulukla söylüyor bize
tik takların sayısı… Sorumluluklarımızın zorunlu kıldığı randevularımıza yetişmek için bir gözümüz saatte yaşıyoruz. Belki de medeniyet dediğimiz, tekten
fazla dişli dost zorluyor bizi buna. Atalarımızın ne
saatleri vardı kollarında ne de bizim kadar aceleleri…
Anton ve arkadaşları bütün çocuklar gibi atalarımıza yetişkinlerden daha çok benziyorlar. Yangından
mal kaçırırcasına yaşama alışkanlıkları yok onların.
Bir sincaba cenaze merasimi yapacak kadar zaman
bolluğu içindeler. Huzurevindeki dedesini görmeye
giden Anton, ziyaretini akrep ve yelkovana bakarak
sonlandırmıyor; gönlüne bakarak uzatıyor. Oysa
annesi kararlaştırdıkları saatte bekliyor onu. Randevusuna gelmeyen Anton’dan, küplere binmiş bir
anne doğuyor.
Anton asi bir çocuk değil aslında. Sorunun kaynağı
annesiyle farklı diller kullanmaları… Biri akreple
yelkovanın diline göre yaşıyor, öteki gönlünü dinliyor. Her ne kadar saate bakmayı, daha doğrusu saati
okumayı bilmese de çok iyi bir gözlemci Anton. Aklı
yetmediğinden değil, gözlemlerinin onu ulaştırdığı
felsefik bir tavır nedeniyle saati öğrenmiyor. Gözlemi şu: Bütün büyükler saatin dediğini anlayabiliyor.
Bu beceriye sahip bütün bu büyüklerin acelesi var.
Vardığı sonuç da şu: Saati öğrenirsen hiçbir şeye
zamanın kalmaz. Bu saptamayı yapan Anton rahat
rahat yaşamak varken deli mi ki saati öğrensin ve iki
ayağını bir pabuca sokarak yaşamaya çalışsın?
Acaba Anton saatlere karşı tavrını sonuna kadar
sürdürebilecek mi? Bu sorunun yanıtı o kadar da
önemli değil. Kitabı okumadan herkes bilir bütün
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Antonların günün birinde saati öğreneceğini. Buna
karşın çok derine inen bir dokunuş var Zaman
Sihirbazı’nda. Bu bir çocuk kitabı. Bu kitabı okuyan
her çocuk zaman kavramının merkezde olduğu bir
maceraya katılacak ve zaman üzerine düşünecek.
Onun hayatındaki yerini sorgulayacak.
Zaman, psikolojiden fiziğe kadar bilimin her alanında ve doğuşundan beri felsefenin kalbinde olan
bir kavram. Bir çocuğu onun hakkında düşünmeye
davet etmek, üstelik bunu naif bir öyküyle yapmak
kesinlikle takdiri hak ediyor. Uzaydan tek başına
mekân olarak bahsedilmesi çoktandır tedavülden
kalktı. Gerçekliğin iki boyutunun ayrılmazlığına
sadık kalmak istiyorsak uzay-zamandan konuşmak
zorundayız. Oysa zaman kavramını kafamızda yanlış
konumlandırdığımızdan bunu yapmakta zorlanıyoruz. Geç öğrendiğimiz için bilimin dili bize yabancı
geliyor ve onun söylediklerini bize doğal gelen
dildeki eksik izdüşümleri ile kavramaya çalışıyoruz.
Bugünün çocukları zaman kavramı ile ana sınıfındayken tanışırlarsa gelecekte onu felsefi ve bilimsel
anlamda da daha doğru kavrayacaklar. Kaçınılmaz
olarak düşüncede bizden usta olacaklar.
Peki tamam, ülkemizde felsefi ve bilimsel kaygı
henüz bu seviyede değil. Çocuklarımızın kitaplarını,
gelecekte görelilik teoremini daha iyi anlasınlar,
kuantum mekaniğinin karşısında beyinleri bükük
kalmasın diye seçecek düzeye gelmedik. Bu acı gerçeğe karşı da kitabın psikolojik boyutu öne çıkıyor.
Hiçbirimiz, çocuklarımız zamanın okuyla mitolojik
kahramanlar gibi bir arkadaşlarını kaybettiklerinde
tanışsınlar istemeyiz. Zaman Sihirbazı, onları duru
su gibi akan bir öykünün içine çağırarak bu tanışmanın edebî zeminde gerçekleşmesini sağlıyor.
Hadi diyelim ki kitabı bitiren genç okur, zamana ilişkin ne eskisinden daha derin bir kavrayışa ulaştı ne
de psikolojik bir yüzleşme yaşadı. Bu da mümkündür
ebette ama ziyanı yok. Her güzel kitap gibi Zaman
Sihirbazı’nı da sırf öyküsü hatırına okuyan zararlı
çıkmaz. Alman çocukları için olduğu kadar bizim çocuklarımız için de doğru bir kitap bu. İyi ki seçilmiş,
iyi ki çevrilmiş ve iyi ki yayımlanmış. Bir dolu okura
ulaşırsa daha da iyi olur.
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Redaksiyonun titizliği

Ne

kİtapsız
kedİsİz*

Yazan: Alev Karakartal

Sıcak yaz ayları boyunca yeterli yağmur yağmadığı için ürünler boyunları bükmüş,
sararıp solmaya başlamıştır. Ta ki şenliğe az kala, bir sabah gizemli, bilge bir kedinin
ortaya çıkmasına kadar...

Yağmur Yağdıran Kedi
Linda Newbery
Resimleyen: Stephen Lambert
Türkçeleştiren: Meral Alatan
Kırmızı Kedi Yayınları, 92 sayfa

ÇOCUK KITAPLIGI

18 | iyikitap

“Ertesi gün, kedi geldi.” Kocaman, kehribar rengi gözleri ve
yağmur bulutları gibi koyu gri,
parlak kürkü vardı. Aslında bu
kadarı bile yeterdi ama yanında
mucizeler, şiirler, şarkılar, umut,
hayal kırıklığı ve sonra yine
umut; gökkuşağı gibi, şıngır
mıngır bir öykü de getirdi.
Jessie ve babası yaşadıkları
semtin yakınlarındaki bostanda
sebze-meyve ekip biçer, böylece
hem kendi ihtiyaçlarını giderir
hem de yaz sonu şenliğinde
ürünlerini satma imkânı bulur.
Ancak bu yıl işler ters gitmiş,
uzun ve sıcak yaz ayları
boyunca yeterli yağmur
yağmadığı için ürünler
boyunları bükmüş, sararıp solmaya başlamıştır.
Ta ki şenliğe az kala, bir
sabah gizemli, bilge bir
kedinin ortaya çıkmasına
kadar...
Yama desenli yelekler
giyip şıngırdayan bilezikler takan yan bostanın
sahibi Honey, Lotus adını

verdiği kedinin, Tayland’ın “Soylu Yağmur Kedi”si
olduğuna karar verir. Başlangıçta, ona inanan tek
kişi Jessie’dir. Soylu kediyi ikna etmek zordur zahmetlidir ama yağmursuz günler sürdükçe, çaresiz
mahalleli de onların çabalarına ortak olur. Sonunda
yağmur başlar, ancak bu sefer de bir türlü durmak
bilmez. Ve sonra olaylar gelişir…
Kırmızı Kedi Yayınevi’nin Çocuk Serisi’nden çıkan
Yağmur Yağdıran Kedi, Britanyalı yazar Linda Newbery’nin “Kedi Öyküleri” serisinin ikinci kitabı. (İlki,
yine aynı yayınevinden çıkan İki İsimli Kedi) Çok
sayıda çocuk ve gençlik kitabına imza atan ödüllü
yazarın ilham kaynağıysa, birlikte yaşadığı dört kedi:
Holl, Hazel, Finn ve Fleur… Kitabın kahramanı kedi
Lotus’a ilişkin cümlelerinden de anlaşılıyor ki yazar
sadece bir kedisever değil aynı zamanda dikkatli
bir izleyici. Tıpkı bir başka kedili yazar Bilge Karasu
gibi: “Kedi sevmek kedinin kendisini seven (kendisinin de sevdiği) kişi karşısındaki umursamaz bağımsızlığını baştan kabul etmek demektir.”
Yazar-kedi ilişkisi, daha doğrusu “kedili yazarlar
kabilesi” başlı başına bir yazının konusu ve konuyla
ilgili hatırı sayılır bir külliyatın oluştuğu söylenebilir.
Fare avlaması dışında insana pek faydası dokunmayan ve köpek gibi eğitilmesi mümkün olmayan
kedilerin, edebiyat dünyasında baş tacı edilmesinin
nedenlerine gelince, o konuda rivayet muhtelif. (İyi)
Yazarların ve (bütün) kedilerin meraklı ve gözlemci
olmaları gibi örneğin. Veyahut her ikisinin de büyük

Mayıs 2016

ölçüde kendi dünyalarında yaşaması, yaratıcı, kendine yeten, esrarlı canlılar olmaları, genellikle geceleri
yazmaları/avlanmaları gibi… Ancak çoğu kişinin
üzerinde uzlaştığı bir görüş var ki; kediler yalnızlığa
iyi gelir…
Newbery’nin yalnızlığa ilişkin düşünceleri nedir
bilmiyoruz, belli ki pek “esrarlı” bir kişilik de değil.
Ancak birkaç konuda hakkını teslim etmek gerek.
Kedi gibi edebiyata olağanüstü yakışan bir yaratığı
başrolüne koyduğu öyküsünde, kuraklığa, aşırı yağmura ve sert rüzgârlara rağmen yarattığı “parlak ve
sevinçli” atmosfer konusunda mesela.
Kedi Lotus, Jessie, Honey, sağduyunun sesi olarak
resmedilen Jessie’nin babası, Honey’in oğlu; dünya
yansa aldırmaz Felix, hatta tek tek belirtilmese de
komşuların kanlı canlı, gerçek karakterler oluşu ya
da Jessie ve Felix’in tek ebeveynle yaşadıkları ima
edilmesine rağmen (belki de bu nedenle) mutlu ve
hayatla barışık çocuklar olarak betimlenmesi de övgüye değer.
“Mucize diye bir şey yoktur”, “her şey/herkes göründüğü gibidir/kadardır” yetişkin dayatmalarına, çocuk
hayal gücü rengarenkliğiyle yanıt vermesi, kahramanları aracılığıyla hayatın, şiirin ve kedilere olan inancın
yanında yer alması ise, ayrı bir güzellik olmuş.

Yağmur Yağdıran Kedi küçük, sevimli, bir çırpıda
okunan ve iç ısıtan bir öykü kitabı. Belki tek dezavantajı, Marcel Ayme’nin şahane “Daldaki Kedinin Kırmızı Masalları” serisinden, Yağmur Yağdıran Kedi ile
aynı adı taşıması. Ayme’nin kitabının orijinal adı olan
“Kedi Patisi”; Türkçeye kazandırılırken hikâyeden
mülhem, Yağmur Yağdıran Kedi olarak belirlenmiş.
Bu da Newbery’nin orijinal adı “Rain Cat” olan kitabıyla karışmasına yol açıyor ki Ayme’nin çok bilinen
ve aranan kitabı diye olur da Newbery’ninkini alan
olursa, hayal kırıklığı kaçınılmaz oluyor.
Son söz olarak, Newbery yapmamış ama birkaç kıssadan hisse vermek gerekirse;
-“Soylu” ya da “yağmur getiren” olsun olmasın, kediler muhteşem hayvanlardır,
- Çocukların hayvanlarla birlikte yaşaması, her ikisi
için de hayırlara vesiledir…
Kedili hayata yeni başlayanlar için bir de öneri: Gökhan Akçura’nın Kedi Kitabı her eve lazımdır, alınasıdır…
(*)Bilge Karasu ustaya saygıyla…

Kitapla ilgili hakkını vermek gereken iki kişi daha
var. İlki, kapak resminin ve kitabın tamamına yayılan son derece sevimli siyah-beyaz çizimlerin sahibi
Stephan Lambert. Aynı zamanda yazar olan Lambert,
resim çizmeye büyükbabasıyla birlikte başlamış ve
daha sonra bu alanda uzmanlaşmış. İyi de yapmış.
Yağmur Yağdıran Kedi, Lambert’in çizimleriyle hayat
buluyor, adeta canlanıyor.
İkincisi ise çevirmen Meral Alatan. Newbery’nin
sade, akıcı dilini başarıyla Türkçeye yansıtan Alatan’ın, son sayfalarda performansı düşse de özellikle
şiir çevirilerindeki başarısı, okura “bu kadar kusur,
kadı kızında da olur” dedirtiyor:
Yağmur Kedisi, Yağmur Kedisi, dostumuz ol,
Bu kavurucu sıcaklara bir nokta koy.
Yağmur Kedisi, Yağmur Kedisi, iyi ve anlayışlı ol,
Lütfen, lütfen getir bize sıkıcı gri gökyüzünü.
Yağmur Kedisi, Yağmur Kedisi, şakır şakır yağdır,
Senin gibi kediler bunun için vardır.
Yağmur Kedisi, Yağmur Kedisi, getir yerine dileğimizi,
Vereyim sana en güzel balık konservemizi.
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Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Ahmet Büke

İle sevgİlİ ölüler

mahallesİne
yolculuk
Gizli Sevenler Cemiyeti
Ahmet Büke
ON8 Yayınları, 156 sayfa

Yazan: Karin Karakaşlı

Ahmet Büke, hayatın nasıl da inanılmaz olasılıkları içinde barındırdığını
ve şu dünyada hepsi birbirinden ilginç ne çok insan ne kadar farklı
hikâye bulunduğunu gösteriyor bize.
Mahalle dokusunu hoyrat müdahalelerle giderek kaybettiğimiz İstanbul’da
Ahmet Büke’nin İnsan Kendine de İyi Gelir kitabı ilaç gibi gelmişti. Zira anlatıcı küçük çocuğun gözünden, başta birlikte yaşadığı babaannesi ve dedesi
olmak üzere bütün sakinleriyle resmedilen o eski zaman mahallesi, artık neredeyse masal haline gelen bir sığınak sunmuştu bana. ON8 Blog’daki “Sosyal Ayrıntılar Ansiklopedisi”nde bir yıl boyunca her hafta yazdığı öykülerden
bir seçkiyi, yeni birkaç öyküsüyle de birleştirerek, bir mahalleyi hayatımın
merkezi kılan yazar, şimdi o tadına doyulmaz yerin ve insanların yeni maceraları ile karşımızda. Yine aynı yayınevinden çıkan Gizli Sevenler Cemiyeti
de yalın anlatımın kapsadığı derin anlamlarla iyi geliyor okura.
Dede ve babaanne ile büyüyen bir çocuğun bizimle paylaştığı her anı, onun
adına da sahip çıkmamız gereken bir emanet ağırlığı kazanıyor. Çünkü uyarıyor bizi daha en başından: “Beni hayata bağlayan bu iki insan uslanmaz bir
çelişki olarak ölüme de çok yakındı. O yüzden, daha çok küçükken, onlara ait
her anı kırıntısını kışlar ve dar günler için biriktirmeyi öğrendim.”
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Hayat sözlüğü
Dede-nine sözlüğüyle açılıyor hazine sandığının
kapısı. Bir sözcüğün gerçek anlamı ile yaşananlar
bağlamında büründüğü yeni anlamların çelişkisiyle
çarpıyor okurunu Ahmet Büke. Bir tanesini örnek
vermek gerekirse, kaş veya saç boyamak için sürülen
siyah boya, göze çekilen sürme anlamına gelen rastık maddesi altında; mahallenin delikanlıları üzerine
çullanıp jiletle pantolonu ve donunun arkasını kesip
parçaladığı o güne dair kaydını düşüyor: “O zaman
anlamıştım ki, kaçmak yerine en azından bir ikisinin
burnunu kırsaydım bana bunu yapamayacaklardı.
Yapsalardı bile, böyle eğlenerek değil korka korka
gelecekleri yanıma. Bunun aynısını Rastık Abla da
söyledi bana. Beni parkta öyle ağlarken görünce
yanıma geldi. Şalını belime sardı. ‘Sen beş dakika
bekle beni böyle,’ dedi. Gitmiş, Kemeraltı’ndan kot
pantolon almış bana. Köşede giyinirken yanıma geldi. Elindeki ufacık maket bıçağını uzattı. ‘Bir daha
sana kötü yaklaşan olursa, orasına küçük çizikler at.
Tıpkı, közlük kestanelere yaptığımız gibi, tamam mı?’
dedi. Rastık Abla bir gün kendini astı. Mahallenin
imamı namazını kıldırmak istemedi. ‘Efendim kendisi
hem dönme hem de müntehir. Caiz değildir,’ deyince,
dedem ensesine şaplağı geçirdi. Yere düşen sarığı da
aldı, başına geçirdi. Safa durduk: Babaannem, Arap
Hatçam Teyze, iki tekir, bir topal karga, cebimdeki
emanet ile ben.”
Onulmaz yaralara dair
Ahmet Büke, insanın ayağının altından zemini çeken
tarifsiz acıları, birkaç sahici diyalog içerisinde ifade
gücüne sahip. Hayatı, kaybetmek üzerine kurulu
bu çocuk, içgüdüsel olarak hayatın dışına itilmeye
çalışılanlara da sahip çıkıyor. Babaanne ve dedenin
evi bir nevi tekke. Gelen her Tanrı misafirine yer var.
Doğada yaşayan her canlıya saygı duyulan, insana
dair her şeyin de sorgulanmadan kabul edildiği bu
ortamda, okuldan çok o evde, o mahallede büyüyor.
Anılar o kadar kudretli ki çocuk büyüyüp koca adam
olduğunda da rahmetli babaannesi ve dedesiyle
bağını hiç koparmıyor. Anlatının gerçeküstüne
kaydığı bu bölümlerde, yazarın mizahi üslubu da
daha yoğun hissettiriyor kendini. Anlatıcının sevgili
ölülerle kurabildiği bu sıra dışı bağı Bakkal Nihat
şöyle tanımlıyor bir öyküde: “Atmosferin ilk katmanı
seslerden mürekkep. Ardında, dünyanın bütün kokularının depolandığı tül var. En sonda da, anılarımızın
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saklandığı hatıra kapanı var. Her şey radyo sinyalleri
halinde, yerli yerinde ve görevini bilerek orada duruyor. Biz fanilerin buralara ulaşma, bağ kurma imkânı
yok. Ama tekir kediler ve insanın deli türü, özellikle
uykuda bu katmanlara dalıp çıkabiliyor. İşte sen de,
Allah’ın bu şanslı kulları katarına dâhil olman hasebiyle oralara gidip geliyorsun. Babaanneni görüyor,
onunla konuşuyorsun.”
Hatırlama cesareti
Ahmet Büke, insanın deli türüne dâhil olmanın bilinciyle aktarıyor hayatı. Bu bağlamda hayat, ölüler
diyarını da kapsayan sınırsız bir kâinat. Çünkü eğer
biz ölülerimizi hatırlıyor ve bugünümüzü onlarla
birlikte yaşayageliyorsak, onlar çevremizdeki görece
sağ pek çok insandan daha büyük bir güçle donanır.
Çocuk yaşta ölüme, kayba, yalnızlığa karşı tek başına
mücadele etmek durumunda kalmış bu anlatıcının,
okura en çok dokunan yanı ise inadına koruduğu
yaşama sevinci, hiç karartmadığı umudu. Dolayısıyla
aslında bütün bu deneme ve öykülerin bize derinden
hatırlattığı bir gerçek var. Ahmet Büke onu şöyle ifade etmiş: “Belki siz de, henüz şu hayatta zamanınız
varken kendi sözlüğünüzü yazmayı düşünürsünüz:
Bir sevgili, cinayet, devrim günleri, ihanet ettiğiniz
arkadaşlar ya da kaybettikleriniz için. Biz ölümlüyüz
ama sözlükler çok inatçıdır. Göğün bir katında yer
bulurlar daima.”
Mesele bizim hatırlamaya cesaretimiz olup olmamasında. Ne de olsa, hatırlananlar, olacakları da
etkileme gücüne sahip. Ne de olsa, belleğin insana
yüklediği koca bir sorumluluk duygusu var; bu anıyla şimdi ne yapacağız? Yaşanan acıları sağaltacak,
şükredilecek şeyleri unutmayacak o olgunluğa nasıl
kavuşacağız? Ahmet Büke’nin kimseye nasihat verir
bir yanı yok. Zerre büyük cümlesi de yok. Sadece hayatın nasıl da inanılmaz olasılıkları içinde barındırdığını ve şu dünyada hepsi birbirinden ilginç ne çok
insan ne kadar farklı hikâye bulunduğunu gösteriyor
bize. Gerisi tamamen okura kalmış. Bu öykülerden
geçenler, gerçek sevginin gücünün nelere kadir olduğunu görerek zaten cevabı da almış olacak.
Dilin edebi niteliği
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kahramanların işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Büyük fikirleri kolayca
anlamak için
Edebiyat Kitabı
Kolektif
Türkçeleştiren: Tufan Göbekçin
Alfa Yayınları, 355 sayfa

Yazan: Ceyhan Usanmaz

Edebiyat Kitabı’nı baştan sona okumak bir seçenek elbette ama elinizin
hemen altında tutup zaman zaman başvuracağınız bir kaynak aslında.
Üstelik türünün tek örneği de değil. “Büyük Fikirleri Kolayca Anlayın”
sloganıyla yayımlanan bir dizi kitaptan biri.
Yakın bir zaman önce, Okumadığımız Kitaplar Hakkında Nasıl Konuşuruz? isimli, “tuhaf” olarak nitelendirebileceğimiz bir kitap yayımlandı
Türkçede. “Tuhaf”
çünkü ilk başta
daha ismiyle bile,
kitap okumayı önermek yerine, okumadığımız kitaplar
hakkında nasıl konuşacağımıza dair
“numaralar” öğreten
bir kitap izlenimi
veriyor. Böylesi “numaralar”dan bahsediyor gerçekten

de. Hatta daha da tuhafı, aynı zamanda bir edebiyat
profesörü olan yazarının, “Bir kitaptan doğru olarak
bahsedebilmek için bazen o kitabın tamamını okumamış olmak, hatta kitabın kapağını bile açmamak
daha iyidir,” şeklinde bir iddiası da var! Üstelik gayet
de inandırıcı örneklerle açıklıyor bütün bunları Profesör Pierre Bayard. Okumadığımız Kitaplar Hakkında Nasıl Konuşuruz? kitabının bu yönü, bu anlamda
biraz kafa karıştırıcı olabilir ama başka bir konuda
yaşadığımız kafa karışıklığını aydınlatması açısından da mükemmel bir kitap olduğunu söylemeliyiz.
Aslında çok basittir; bir kitabı ya okumuşsunuzdur
ya da okumamışsınızdır. Ama zaman zaman, bir
kitabı okuyup okumadığım sorulduğunda bu kadar
kolaylıkla cevap veremeyebiliyorum. Eminim birçok
kişinin başına geliyordur; özellikle de kitaplarla “normalden” biraz daha fazla içli dışlı biriyseniz. Çünkü

Mayıs 2016

eğer kitaplarla “normalden” biraz daha fazla içli dışlı
biriyseniz, aynı zamanda iyi bir dergi okurusunuzdur
demektir (yeni çıkan kitaplar hakkında yapılan tanıtımları/incelemeleri yakından takip ediyorsunuzdur), gösterime giren uyarlama filmleri artık daha
farklı bir gözle izliyorsunuzdur, kitapçılarda yeni
çıkan kitapları karıştırmak için daha çok vakit harcıyorsunuzdur... Dolayısıyla, “okudum” ile “okumadım”
arasındaki sınır giderek inceliyor ve hatta bir süre
sonra hiçbir sınır kalmıyor. Gönül rahatlığıyla “okudum” diyemeyeceğiniz bir kitap hakkında,
aynı rahatlıkla “okumadım” da diyemezsiniz (hakkında yazılan bir inceleme
yazısı okumuş olabilirsiniz, ondan
uyarlanan filmini izlemişsinizdir,
göz gezdirmişsinizdir, yazarın diğer
kitaplarını biliyorsunuzdur vb). Ya
da “okumadım” demeyi pek tercih
etmezsiniz zaten.
Profesör Bayard’ın kitabı, işte bu noktada yol gösterici olabilir. Çünkü Bayard, kitapları yalnızca okuduğumuz ya
da okumadığımız kitaplar olarak ikiye
ayırmıyor; her iki anlama da gelebilecek
ara tonlar da ekliyor: “Bilmediğimiz
kitaplar”, “göz atıp karıştırdığımız kitaplar”, “hakkında konuşulduğunu duyduğumuz kitaplar”, “okuduğumuz ama unuttuğumuz kitaplar” gibi... Gerçekten de şöyle bir
durup baktığımda, “göz atıp karıştırdığım kitaplar”ın
sayısının diğerlerine göre bir hayli fazla olduğunu
görüyorum. Ama bunun bir sebebi de bazı kitapların
zaten ancak göz atıp karıştırılacak ya da zamanı geldiğinde bakılmak üzere bir kenara ayrılacak kitaplar
olması. İşte bu kitaplara geçtiğimiz günlerde bir
yenisi daha eklendi: Edebiyat Kitabı.
Türkçede Alfa Yayınları tarafından yayımlanan bu
çalışma, “büyük eserler” olarak tanımlanan kitaplardan yararlanarak edebiyatta kronolojik bir yolculuğa çıkarıyor bizi. Milattan önce 3000’den, yani
kahramanlar ve efsaneler döneminden başlayarak
rönesans ve aydınlanma dönemindeki eserlere, romantizme, savaş sonrası edebiyatına da uğrayarak
günümüze dek geliyoruz. Bu anlamda Edebiyat Kitabı’nın güncel bir kitap olduğunu da belirtelim; edebiyatın izi 2013 yılına kadar takip edilmiş. Yüzü aşkın
“büyük eser” tanıtılıyor Edebiyat Kitabı’nda ve bu

| 23

eserler seçilirken, belli bir yazma tarzı ya da o tarihte
başka çağdaş yazarlar tarafından benimsenen veya
daha sonraki kuşaklar tarafından genişletilen yeni
bir yönelimi temsil eden eserler olmalarına dikkat
edilmiş. Mesela İlyada Destanı gibi ya da Don Quijote, Robinson Crusoe, Frankenstein, Alice Harikalar
Diyarında, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah, Küçük
Prens gibi yüzü aşkın “büyük eser”den bahsediliyor;
üstelik söz konusu kitapları etkileyen ya da ondan etkilenen eserlere dair ek okuma listeleriyle birlikte bu
sayı iki yüzü aşıyor. (Örneğin Robinson Crusoe
romanının ele alındığı sayfalarda, ayrıca,
Gulliver’in Gezileri, David Copperfield,
Çavdar Tarlasında Çocuklar kitaplarına da göz atmamız gerektiği yazıyor.
Hatta birer seyahat öyküsü olmaları
bakımından benzeşen Robinson Crusoe ile Gulliver’in Gezileri romanları,
karşılaştırmalı olarak ele alınmış.)
İçeriğinin yanı sıra, fiziksel özellikleriyle de dikkat çeken bir çalışma olmuş
Edebiyat Kitabı. Büyük boy ve ciltli olarak hazırlanan kitapta, çok sayıda renkli
illüstrasyona, açıklayıcı infografiğe ve
fotoğrafa da yer verilmiş. Dinamik bir
sayfa yapısıyla konuyu birçok yönden
ele alan bir tasarıma sahip olduğunu da
ekleyelim.
Okuyup okumama meselesine dönersek; Edebiyat Kitabı’nı baştan sona okumak da bir seçenek
elbette ama elinizin hemen altında tutup zaman
zaman başvuracağınız bir kaynak aslında. Üstelik
türünün tek örneği de değil. “Büyük Fikirleri Kolayca
Anlayın” sloganıyla yayımlanan bir dizi kitaptan biri.
Diğer kitaplar da felsefe, psikoloji, siyaset, bilim, ekonomi, sosyoloji gibi konularda odaklanmış. Benzer
tarzda bir içeriğe sahip bu diğer konulardaki kitaplara da, en azından bir göz atmak faydalı olacaktır diye
düşünüyorum. İster alıp hemen bir karıştırın, ister
gerekli olduğunda okumak üzere bir kenara ayırın,
ister baştan sona okuyun ama elimizin altında böylesi başvuru kaynakları bulunmalı mutlaka; internet
her zaman için tek seçenek değil ne de olsa!
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Konunun işlenişi
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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Çimenlere basıp koşalım,
zıplayıp bulutlara dokunalım!
Yazan: E. Nida Dinçtürk

Çocuk yayıncılığının kült isimlerinden olan Eric Carle’ın Kuraldışı Çocuk’tan
çıkan son kitabı Tepeden Tırnağa, bizi bu bahar günlerinde bahçelere,
parklara koşturacak, harekete geçirtecek motivasyonlarla dolu.
Çocuğun büyüme evresinde olmazsa olmaz süreçlerden biri olan “oyun dönemi”nin, çocuk adına
yeterince doyurucu geçmesi, oyuncaklar kadar kitaplarla ve fiziksel aktivitelerle desteklenmesi çok
önemli. “Oyun dönemi”nde ebeveynlerin çocuğa
eşlik etmesinin de sürecin verimliliğini arttırdığı
biliniyor. Daha önce yayımlanan çoğu kitabında
bu konuya hassasiyet gösterdiğine tanık olduğumuz, kitapları dünya çapında yüz milyonun üzerinde satan yazar ve illüstratör Eric Carle, Kuraldışı
Çocuk’tan çıkan son kitabı Tepeden Tırnağa’da da
bu duruşunu koruyor. Carle, yine çocukları oyuna
teşvik edecek, onları çevreleriyle ve ebeveynleriyle
yakınlaştıracak etkinliklere ön adım oluyor.
İlk okuma kitaplarından
biri olarak kütüphanede
kendine yer bulabilecek
bir kitap olan Tepeden Tırnağa’nın her sayfası başka
bir hayvana ayrılmış durumda. Carle, bu kitabında
bir okuma deneyiminden
çok, eğlenceli bir etkinlik
deneyimi vaat ediyor.
Öyle ki her yeni sayfada
Tepeden Tırnağa yeni bir hayvan, fiziksel
Yazan ve Resimleyen: Eric Carle
Türkçeleştiren: Nil Gün bir meydan okumayla diKuraldışı Çocuk, 32 sayda kiliyor karşımıza. Fiziksel

meydan okuma dediysem, gözünüz korkmasın. Kitabın 2 yaştan itibaren önerildiğini düşünürsek, söz
konusu aktivitelerin sadece minik okurların bedenlerindeki cevheri keşfetmelerine yarayacak dozda
olduğunu tahmin edebiliriz. Söz gelimi, bir penguen
başını yana çevirebilmesiyle övünüp okura, “Sen de
döndürebilir misin?” sorusuyla kafa tutuyor ya da bir
timsah kalçalarını kıvırabilmesiyle övünüyor. Kitap,
önerdiği aktiviteler kadar Carle’ın keyifli çizimleri ve
göz alıcı renkleriyle de dikkat çekiyor.
Carle’ın önerdiği bu aktiviteleri tabi ki evde yapmak
da mümkün lakin bu kitabı, güneşin gülen yüzünü
iyiden iyiye gösterdiği şu günlerde parklara, bahçelere koşmak için bir fırsat olarak değerlendirmek
en güzeli. Özellikle, çocukların giderek sokaklardan
ve bahçelerden uzaklaşıp, pencerelerin ardında, duvarların arasında büyümeyi bekledikleri şu dönemlerde Eric Carle’in vesile olduğu bu ön adım, büyük
kıymet taşıyor. Tepeden Tırnağa’nın sayesinde çocukların toprağa basabileceği, yeni kuşlarla tanışıp
çiçeklerin ve kelebeklerin renklerini keşfedebileceği,
bulutları kuzulara benzetebilecekleri bir bahar temenni eder, iyi eğlenceler dilerim.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Hedef kitleye uygunluk
Baskı kalitesi

Üç kuşağın yazarı:

Gülten Dayıoğlu

Yazan: Elif Şahin Hamidi

Bu yıl sekseninci yaşını kutlayan Dayıoğlu, tam elli iki yıldır çocuklar ve gençler için
hikâyeler anlatmaya devam ediyor. İlk günkü heyecanla söz söylemeye, masallar
kurmaya devam eden yazar, sekseninci yaşında sekseninci romana imza attı.
Çocuk ve gençlik edebiyatının, dur durak bilmeksizin üreten usta kalemi Gülten Dayıoğlu, tam üç
kuşağa yazarlık etmiş bir isim. Kim bilir kitaplarını
daha kaç kuşak okuyacak ve o kitaplar kim bilir
kaç çocuğa daha okuma sevgisi aşılayacak...
Bu yıl sekseninci yaşını kutlayan Dayıoğlu, tam elli
iki yıldır çocuklar ve gençler için hikâyeler anlatmaya devam ediyor. İlk günkü heyecanla söz söylemeyi, masallar kurmayı
sürdüren yazar, sekseninci
yaşında sekseninci romana imza attı. Muhtemelen
seksen birinci kitap da
yoldadır.

Yoksa Sen misin?
Gülten Dayıoğlu
Altın Kitaplar, 288 sayfa

ÇOCUK KITAPLIGI

26 | iyikitap

Dayıoğlu’nun Şamanizm
gibi gizemli ve merak
uyandıran bir konuya el
atan son romanı Yoksa Sen
misin?’in başlangıcındaki
yazıdan bahsetmek istiyorum. “Romanın Yazılış
Serüveni” başlıklı bu giriş yazısında
Dayıoğlu’nun yazınsal üretim süreciyle ilgili ilginç bir bilgiye rastlıyoruz.
Ama öncelikle şunu söylemem gerek:
Günde en az altı saat çalışan yazar, bu
romanı tam 16 yıl önce yazmaya başlamış aslında. Romanın yazılış serüveninin anlatıldığı yazıda, Dayıoğlu
bazı tutku ve takıntıları olduğundan
bahsediyor ve şöyle diyor: “Örneğin
romanı yazmaya girişmeden önce,

ayrıntılı araştırmalar yapmak tutkularımdan biri.
Takıntım ise kitap dosyasını altı kez okuyup zihin ve
gönül süzgecimden geçirmeden yayınevine verememek. Elli iki yıllık yazarlık yaşamımda bu tutku ve
takıntı hep böyle süregeldi.” İşte yarım asırdan bu
yana böylesi bir emek, titizlik, tutku ve aşkla üretiyor
Dayıoğlu. Beri yandan her daim kendini yenilemeye
ve değişime ayak uydurmaya çalışan, gelişime açık
bir yazar var karşımızda. Pek çok önemli esere imza
atan Dayıoğlu’nun bunca yıldır okunmasının ve her
devirde sevilmesinin nedeni de bu olsa gerek.
Gülten Dayıoğlu, küçük bir çocukken öğretmen ve
yazar olmayı düşlemiş ve bu iki düşünü de gerçekleştirmiş bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Bir söyleşisinde “Ben kendimi bildim bileli yazıyordum” diyen
Dayıoğlu’nun yazarlık yolu, ilkokul üçüncü sınıftayken öğretmeninin ondaki yazım yeteneğini keşfetmesiyle açılmış aslında. Yazılı anlatım ödevlerini
değerlendiren öğretmeni, küçük Gülten’e kütüphanenin kapılarını ve kitapların dünyasını açmış, ona
kendini geliştirme ve gerçekleştirme olanağı sunmuş. Her ne kadar liseden sonra hukuk fakültesine
gitse de sonu gelmemiş bu eğitimin, zira öğretmen
olmayı kafa koymuş o. Derken hem öğretmen hem
yazar olmuş. Her iki mesleğini de hep en iyi şekilde
icra etmek için çalışıp çabalamış. Bu arada ilginçtir
ki kitap yazma işine de öğretmenlik yaptığı dönemde, kütüphanede düzgün Türkçe ile yazılmış çocuk
kitabı bulamadığı için girişmiş. Her daim yazarak
geçen seksen yıllık ömrüne seksen kitap sığdıran
Gülten Dayıoğlu, iyi ki yazar olmuş, iyi ki çocuklar
ve gençler için yazmış ve yazmaya devam ediyor…

Asırlık bir hikâye:

Rikki-Tikki-Tavi
Yazan: Doğan Gündüz

Hikâyenin kahramanı Rikki-Tikki-Tavi bir tür gelinciğe benzeyen mungodur. İsmini
düşmanına saldırmadan önce çıkardığı keskin çığlığından alır.
Sokağa bakan penceresinin önünde çiçekleri var Mine’nin: Sardunya, siklamen, uyku çiçeği ve bir de uzunca bir kaktüs. Her biri sokaktan gelip geçene
merhaba demek istercesine demir parmaklıkların arasından dallarını, yapraklarını, çiçeklerini uzatıyor. Perde yerine çiçek çektiği pencerenin önünde,
emekli koltuğunda oturuyor Mine. “Rikki Tikki, ben bu kitapta bir gelincik
ile bir çocuğun dostluğunu sevdim,” diyor neredeyse altmış yıl önce okuduğu kitabı anlatırken. Sözünü ettiği gelincik, ilkbahar geldiğinde tarlalarda
açan kırmızı çiçekli bitki değil. Hem sincaba hem de kediye benzeyen, boyunun posunun küçüklüğüne bakmadan devasa yılanları alt eden bir hayvan.
Çocukluğu, akrep girdiyse çıksın diye ayakkabıların giyilmeden önce yere
vurulduğu güneyde geçmiş Mine’nin. “Ama ben akreplerden değil yılanlardan korkardım.” Anlatırken bile ürperiyor. “Üstelik oralarda pek yılan yoktu,
ben hiç karşılaşmadım. Ama teyzem bana öyle ürkütücü yılan hikâyeleri
anlatırdı ki sanki her yerden karşıma yılan çıkacak diye ödüm kopardı.”
Rikki-Tikki-Tavi
Rudyard Kipling
Türkçeleştiren: N. Özön ve H. Örs
Köyhocası Matbaası,
Ankara, 1935, 23 sayfa

sahaf dükkâni
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Rikki-Tikki-Tavi, Rudyard Kipling’in 1894 yılında İngilizce olarak yayınladığı
The Jungle Book (Cengel Kitabı) kitabındaki öykülerden biri.
Hikâyenin kahramanı Rikki-Tikki-Tavi bir tür gelinciğe benzeyen mungodur. İsmini
düşmanına saldırmadan önce çıkardığı keskin çığlığından alır. Genç Rikki, annesi ve
babasıyla yaşadığı çay bir gün şiddetli bir yağmur yüzünden taşınca akıntıya kapılır.
Kendine geldiğinde başında bir oğlan vardır: Harry. Çocuk koşar mutfaktan bir parça
et alıp Rikki’yi besler, böylece dostlukları başlar. Harry’lerin evi ormanın tam kıyısındadır. Meraklı Rikki geceyi Harry’inin odasında geçirir. Sabah olup da bahçede yaşayan
canlılarla ahbaplık ederken terzikuşu Darzi ve karısının acı acı ağlayışını işitir. “Neniz
var?” diye sorduğunda yuvadan düşen yavrularından birini Nag’ın yediğini öğrenir.
Nag’ın kim olduğu sorusuna yanıtı otların arasından çıkan korkunç kobra yılanı verir,
“Nag benim.”
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İki hayvan kapışmaya hazırlanırken Nag’ın karısı
Nagina, Rikki’ye saldırmak için usulca arkasından
yaklaşır. Sinsice planı Darzi’nin uyarısıyla boşa çıkar.
Rikki’nin gelişinden rahatsız olan Nag ve Nagina
evde insan kalmazsa, Rikki’nin de burayı terk edeceğini ve bahçenin tamamen kendilerine kalacağını
düşünür. Bir plan yaparlar: Nag eve gizlice girecek,
becerebilirse adamla karısını, bir de çocuğu öldürecektir. Kurulan tuzağı tesadüfen öğrenen Rikki,
karanlıkta Nag’ı gafil avlar. Alt alta üst üste ölümüne bir mücadeleye girişirler. Rikki tam kendinden
geçip yenilecekken Harry’nin babası elinde tüfekle
yetişir ve Nag’ı öldürür.
Bahçenin bir köşesinde kobraların yumurtaları olduğunu öğrenen Rikki, eğer bu yumurtalar yavruya
dönüşürse kuşlar ve insanlar için büyük bir tehlike
oluşturacağının farkındadır. Darzi’nin karısıyla birlikte yumurtalarından uzaklaştırmak için Nagita’ya
bir oyun oynarlar. Terzikuşunun hilesine kanan
kobra yuvasından ayrılınca Rikki, yumurtaları hızlıca kırar. Tam son yumurtaya geldiğinde Darzi’nin
karısı telaşla döner ve Nagita’nın kandırıldığını
fark ettiğini ve insanları öldürmek için eve gittiğini
söyler. Rikki eve vardığında bütün aileyi kahvaltı
sofrasında kıpırdamadan otururken bulur. Nagita
her an ısırmak üzere Harry’in ayakları dibine çöreklenmiştir. Rikki, Nagita’nın dikkatini elindeki son
yumurta ile dağıtır. Bunu fırsat bilen babası Harry’yi bir anda yanına çekerek kurtarır.
Rikki ve Nagita birbirlerini yakalamak için karşılıklı saldırırlar. Ortalık toz duman olur. Nagita kurnazca Rikki’nin yere bıraktığı yumurtaya yaklaşır ve
birdenbire ağzıyla kaparak kaçar. Peşinden koşan
Rikki, kobrayı tam yuvasına girerken kuyruğundan
ısırır. Yılan onu karanlık deliğe, ölüme çeker. İki
ezeli rakip arasındaki amansız mücadeleyi izleyen
bahçe sakinleri dostları için ağıtlar yakmaya başlamışken yuvadan sağ çıkan Rikki-Tikki olur.
O günden sonra Rikki, aileyle birlikte yaşar ve bahçeye hiçbir yılanın girmesine izin vermez.
Mine, Rikki-Tikki-Tavi’yi çok sevmiş. Bu yüzden de
üç kez peş peşe okumuş. Öyle görünüyor ki Rikki
sadece Harry’inin bahçesindeki zehirli yılanları
öldürmekle kalmamış, teyzesinin anlattığı ürkütücü
hikâyelerdeki korkunç yılanları da öldürüp Mine’nin
dostluğunu kazanmış.
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kitap etkinligi

Metinden masa oyununa
Farklı branşların işbirliğiyle çok renkli,
çok eğlenceli bir okuma etkinliği!
Yazan: Suzan Geridönmez
Yaş grubu: 10+
Malzeme: Karton, şişe kapağı, mantar, kumaş parçası türü atık malzemeler, yapıştırıcı, makas, boya,
karton kutu.
Hazırlık: Oyun haline getirilmesi planlanan kitap incelenir. Metinden
türetilebilecek oyunun biçimi
konusunda ön fikir oluşturulur. Metnin anlaşılması
için sorular hazırlanır.
Amaç: Bir hikâyeyi
anlamlı parçalara
bölme, kurgudaki
düğüm noktaları
ve kahramanların
geçtiği eşikleri fark
etme. Okunan metni sanatsal yöntemlerle yeniden üretme.
Süre: 2x2 ders saati.
Uygulama:
Türkçe dersinde: Seçilen
metin öğrenciler tarafından
okunur. Öğretmen yönlendirici sorularla metin üzerinde bir
tartışma başlatır. Metnin çeşitli yönleriyle yorumlanması ve sorgulanması sağlanır.
Ardından sınıf okul kütüphanesinde toplanır ve
burada ideal durumda bulunan çeşitli masa oyunları
incelenir. Masa oyunlarının temel mantığı anlaşıldıktan sonra ortaya şu soru atılır: “Okuduğumuz metin
ne tür bir masa oyununa dönüştürülebilir? Hikâye-

den hareketle bir oyun tasarlamanız gerekse, ilk aklınıza gelen nedir?”
Buradan hareketle oyunun mantığı konusunda ortak
bir karara varılır ya da Kızma Birader oyunun yapısı
örnek alınabilir. Artık sıra metni oyun
aşamalarına uygun bölümlere ayırmakta.
Öğrenciler düşüncelerini
dile getirirken, öğretmen
uygun önerileri yakalayarak tahtaya not eder.
Sonucunda masalın
aşamaları belirginleşmeye başlar.
Örnek olarak Kırmızı Başlıklı Kız
masalını alalım.
Birinci aşama: Kırmızı Başlıklı Kız’ın
annesi tarafından
büyükanneye gitmesi
için görevlendirilmesi.
Sepetin hazırlanması.
Annenin, kızını yolun tehlikeleri konusunda uyarması.
İkinci aşama: Kırmızı Başlıklı Kız’ın
yolda yürürken çiçek dolu çimenleri fark
edip çiçek toplamaya başlaması.
Üçüncü aşama: Kırmızı Başlıklı Kız’ın kurda rastlaması. Kurdun kurnazca kızın nereye gittiğini öğrenmesi.
Aşamalar gerektiği kadar çoğaltıldıktan sonra öğrenciler, masalın aşamaları kadar gruba bölünür. Her
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gruba birer kart dağıtılır. Kartın ön yüzüne masalın
aşamasını yazmaları, arka yüzüne aşamaya uygun bir
oyun istasyonunu tasarlamaları istenir.
Kartın ön ve arka yüzü için örnek: 1) Kırmızı Başlıklı
Kız, annesinin sepet hazırlamasını bekler/Bir tur
bekle. 2) Kırmızı Başlıklı Kız yolun ilerisindeki çiçekleri toplamak için koşmaya başlar/ İki kare ilerle. 3)
Kurt, Kırmızı Başlıklı Kız’ı durdurur. Sorularla zaman
kaybettirir/ İki kare geri git.
Masalın gelişimine uygun tasarlanan oyun istasyonları sesli okunur. Önerilen ufak tefek değişiklikler
yapıldıktan sonra gruplara yeniden 6 kart dağıtılır.
Bu kez kartların ön yüzüne metnin/oyunun aşamasını gösteren rakam, arka yüzüneyse istasyon yönergesi yazılır.
Plastik Sanatlar/Resim dersinde: Seçilen metne
uyan, ilgi çekici bir oyun tablasının nasıl görünebileceği konuşulur. Belli bir fikirde anlaşan öğrenciler
ilgi alanlarına göre üç gruba ayrılır.
Birinci grup oyun tablasını ve oyun kutusunu yapar.
(Resim, kolaj gibi yöntemler izlenebilir.)
İkinci grup oyun taşlarını hazırlar. (Şişe kapakları,
mantar, düğme ve artık kumaşla hikâyeye uygun
figürler yapılabilir.)
Üçüncü grup oyunun kurallarını yazar. (Oyuncu
sayısı: 4 / Yaş: 7-77 / Hazırlık: Oyun tablası açılır.
İstasyon kartları rakamlar üstte oyun tablasının yanına dizilir. Her oyuncu bir oyun taşı seçer. / Kurallar:
En yüksek zarı atan başlar. Sağdan sola sırasıyla
oynanır. Yol boyunca atılan zar uyarınca ilerlenir.
İstasyonlara birine ilgili rakamlı kart açılır, yönerge
uygulanır. Hedefe ilk varan kazanır gibi…)
Öğretmen oyun tablasının üstüne kurşun kalemle
yol güzergâhını çizer ve istasyonların yerlerini işaretler. Öğrenciler kartondan parke taşlarını keser.
İstasyon sayısı kadar taş farklı renkle belirginleştirilir, üstüne rakam yazılır. Ardından tüm taşlar tablaya
yapıştırılır.
Öğretmen tablayı maket bıçağıyla dört eşit parçaya
keser. Parçalar arkadan koli bandıyla birbirine yapıştırılır (1 kesik açık bırakılmalı). Artık tabla kolaylıkla
katlanıp kutuya kaldırılabilir.
Okul kütüphanesinde: Masa oyunu sınıfça kütüphaneye bağışlanır. Kütüphaneci oyunu ilgili kitapla
birlikte sergiler. Öğrenciler oyunu ders aralarında
kütüphanede oynayabilir.
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ELİF ŞAFAK

Sakız Sardunya

Elif Şafak’ın sevilen
karakteri Sakız Sardunya ile
bilmeceli, çizimli, oyunlu
ÇEVRE DOSTU
bir yolculuğa
hazır mısınız?

Ayrıntılı bilgi için
www.sakizsardunya.com

AYIN YAZARI

Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü | 2009
Erich Kästner Edebiyat Ödülü | 2009

Yeni
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