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#evdeyimokuyorum

MERHABA ,

Salgın hastalıkların sebep olduğu yıkımlar ve bunun insan psikolojisi üzerine
etkileri, edebiyatın vazgeçemediği konulardan. Tarihin tozlu sayfalarından ya
da distopik geleceğe dair kurgulardan süzülüp gelen böylesi felaket senaryoları,
okurun ilgisini çekegelmiştir. Ancak binlerce insanın ölümüne sebep olan ve tüm
dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını, edebi bir kurgu değil ne yazık ki...
Kimilerinin sıklıkla dile getirdiği gibi bir “distopya” değil, karşı karşıya olduğumuz.
Bu bizim gerçekliğimiz. Ekosisteme verdiğimiz zararın kaçınılmaz sonuçlarından
birini yaşıyoruz. Üstelik bu canavarı yaratan yaşam tarzımız, salgınla mücadele
konusunda da en büyük dezavantajımız. Salgınla etkin mücadele için evlerimize
kapandığımız bu günler; üretim ve tüketim biçimlerimizde, yaşam tarzımızda, en
önemlisi ekosistemle kurduğumuz tahakküm ilişkisinde köklü değişimlere gitmek
zorunda olduğumuzu idrak edeceğimiz son bir fırsat belki de...
Karantina günleri, İyi Kitap’ın da rutinini değiştirdi. Dergimiz bu sayısında,
sadece dijital olarak sizlere ulaşıyor. www.iyikitap.net adresinden ulaşabileceğiniz
sitemizden, sadece bu sayımıza değil tüm dergi arşivimize erişebilirsiniz.
İyi kitaplarla sağlıklı günlerde bir araya gelmek üzere...
Safter Korkmaz

iyikitap

Aylık Yaygın Süreli Yayın / Ücretsizdir. ISSN: 1308 - 8866

İmtiyaz Sahibi: Tudem Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ adına İsa Aykanat
Yayın Yönetmeni: İlke Aykanat Çam
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Safter Korkmaz • Yazı İşleri: Suzan Geridönmez
Tasarım: Burak Tuna • Grafik Tasarım: Nayime Serbest • Kapak İllüstrasyonu: Elif Deneç
İrtibat Adresi: 1476/1 Sk. No: 10/51 35220 Alsancak - Konak / İzmir
Tel: 0(232) 463 46 38 • e-posta: iyikitap@tudem.com
www.iyikitap.net

iyikitapdergisi

iyi_kitap

Gücünü

Yazan: Sema Aslan

kendinden almak
Vur Patlasın Çal Oynasın
Orkestrası
Dursun Ege Göçmen
Tudem Yayınları, 120 sayfa
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Dursun Ege Göçmen’in 2018 Tudem Edebiyat Ödülleri
Üçüncülük Ödülü’ne değer bulunan romanı Vur Patlasın
Çal Oynasın Orkestrası, kıvrak anlatımıyla akıp gidiyor...

Bir devlet okulunda beşinci sınıf öğrencisi olan
Şahap, okul hayatı boyunca sınıf arkadaşlarının
zorbalığına maruz kalmış, her yeni güne ayakkabılarının yüzüne bakarak başlayan ve günün sonunda kendini koşa koşa sınıftan dışarı dar atan
bir çocuk. Sınıfında okulun en havalısı Berkay
ile en az onun kadar havalı Sude’nin etrafında
öbekleşmiş kızlar ve oğlanlar topluluğunun acımasız şakaları ve hatta doğrudan doğruya laf atmalarıyla geçen günleri, hem de koskoca beş yıl
boyu, tek başına göğüslemiş. Zorbalığın görünür
nedeni, Şahap’ın ismi. Yaygın ve moda bir isim
olmayan Şahap, önce hapşırma sesinin sonuna
eklenerek alay konusu ediliyor. Bir zaman sonra
da Türkçe öğretmeninin sert sessizleri “Fıstıkçı
Şahap” örneği üzerinden anlatmasıyla şakaların
odağına yerleşiyor; Şahap, adının önüne eklenen
“fıstıkçı” lakabıyla hırpalanıyor. Zaten sessiz
sakin bir çocuk olan Şahap iyice yalnızlaşıyor.
Ne ebeveyninin ne de öğretmenlerin dikkatini
çekmiş görünüyor bu zorbalık. Ancak bu “bir
başınalık”, romanda okurun canını sıkmıyor,
çünkü olaylar hızlı bir şekilde gelişiyor ve dengeler neredeyse doğallıkla değişiyor.
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Her şey, sınıfa dönem ortasında yeni bir çocuğun
gelmesiyle başlar. Şahap’ın duygudaşlıkla, sınıf
arkadaşlarınınsa acımasızlıkla “ezik” kategorisine
yerleştirdiği bu çocuk, ailesinin tayin nedeniyle
göç etmesinin ardından Şahapların okuluna gelen
İpek’tir. İpek’in ezik olarak yaftalanmasının nedeni, turuncuya çalan kırmızı kıvırcık saçlarıdır.
Çocuklar, kendilerine benzemeyeni, bilmediklerini, tanımadıklarını hem yaftalıyor hem de itip kakıyorlar. Hatta korkutuyor; farklı olanın sinmesine
neden oluyorlar. Şahap, bu tavırdan doğrudan etkilenen bir çocuk; adından nefret ediyor. Kendisine
dedesinin adını verdikleri için anne babasına kızıyor. Manasını bile merak etmiyor, adını her duyduğunda kalbine iğnelerin saplandığını hissediyor.
Şahap’ı kuytusundan çıkaracak olan, tabii ki İpek
olur. Daha sınıfa girdiği an, okurlar anlar İpek’in
sataşmalara pabuç bırakmayacağını.
Yazar hiç aceleye getirmiyor, ince ince örüyor
dayanışma ağlarını. Okul Aile Birliği Başkanının
şahsi katkısıyla okula alınan enstrümanları kullanacak ve okullar arası müzik yarışmasında kendi
okullarını temsil edecek bir müzik grubunun seçmeleri söz konusu olduğunda, işte o zaman olaylar gelişmeye başlar. Okul Aile Birliği Başkanı,
Sude’nin annesidir. Okulun müdürü de Berkay’ın
babasıdır. İki çok popüler öğrenci, önemli mevkiler işgal eden yetişkinlerin çocuklarıdır. Bu,
bazen hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ancak bizim
hikâyemizde ve önemli ölçüde gerçek hayatta,
güç, popülarite ve başka pek çok şey arasında
bağlantılar kurmak son derece olası. Bu, çocukların da malumu olmakla birlikte, gıcır gıcır enstrümanları gören ve müzik öğretmenlerine güvenen
çocukların her biri, okul saatleri dışında verilecek
müzik kursuna da kurs sonunda yapılacak seçmelere de katılmaya gönüllü olur. Her biri canla
başla çalışır. En sonunda okulun müzik grubunu
tayin edecek seçmeler yapılır. Sude ve Berkay
başta olmak üzere, seçilen çocuklar için değerlendirme ölçüsü “başarı” olmaz. Başını İpek’in çektiği “ezikler” ise kendi müzik gruplarını kurarak
çalışmaya başlar. Herhangi bir yarışmaya katılmak için de değil üstelik; sadece şarkı söylemeyi,
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enstrüman çalmayı sevdikleri için. Sonrası biraz
mücadele, biraz heyecan ve elbette neşe.
Vur Patlasın Çal Oynasın Orkestrası’nın işaret
ettiği önemli bir ayrıntı; gücünü kendinden bulmak, kendi içinden devşirmek üzerine. Şahap, elbette İpek’in yardımıyla, İpek’i gözleyerek, İpek’le
arkadaşlık ederek bu yola girebiliyor ancak gücünü en sonunda kendi içinden bulup çıkarıyor.
Kuvvetli olduğu iki özelliği, iki dedesinden almış
olduğunu fark ediyor: Adının anlam zenginliğini
ve darbuka çalmadaki ustalığını. Bu ikisiyle barıştığında, kendiyle barışan ve kendinden ummadığı bir performansa, bir özgüvene ulaşan Şahap
için hayat, daha yeni başlıyor!
Kitapta, neredeyse çocuklar kadar canlı ve ayrıntıyla anlatılmış olan tek yetişkin karakter, okulun
güvenlik görevlisi Aytaç Abi. Yıllardır güvenlik
görevlisini gördüğü hâlde, adını ya da kişisel
hiçbir özelliğini bilmeyen Şahap, Aytaç Abiyle
bile okula çok sonra gelen İpek sayesinde tanışır.
Okurlar çok geçmeden anlar ki, Şahap gibi birçok
eski öğrencinin Aytaç Abiyle gerçek manada bir
tanışıklığı hiç yoktur. Oysa Aytaç Abi, kapıların
birer birer açılmasında çok önemli bir karakter.
Çünkü esasında o “atanamamış bir öğretmen”.
Felsefe mezunu olan Aytaç, işsiz kalmamak için
güvenlik görevlisi olarak çalıştığı okulda, başta
İpek olmak üzere çocukların sevgisini kazanır,
olaylara yaklaşımıyla onlara cesaret verir. Aytaç,
ekonomik nedenlerle okuldaki işinden çıkarıldığında da semt pazarında tezgâh açar. Direngen,
dayanışmacı mizacıyla örnek bir yetişkin portresi
çizer.
Dursun Ege Göçmen, canlı ve sıcak bir hikâye anlatıyor. Dili son derece kıvrak, güncel. Hikâyenin
baştan sona çocuk dünyasında geçmesi, sosyal
alanın kurgusunun çocuklar tarafından “yeniden”
yazılmasına imkân tanıması, kitabın önemli özelliklerinden.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

ilk okuma KITAPLIGI

Orman olsa ne olur?
Öpücükten, kitap dağlarından, kardeş rollerinden sorumlu Rocio Bonilla, kendisine
ruh ikizi, yazar kızkardeş bulup “yepisyeni” maceralara sürüklüyor bizi.
Yazan: Adnan Saracoğlu

Benim yirmili yaşlarda kavuştuğum odaya, oğlum
dört yaşında kavuştu. Biz kardeşimle paylaştığımız odayı keyfimizce dağıtmazdık. İki kişilik
dünya, kendiliğinden bir düzen dayatırdı. Ama tek
kişinin anarşik manevraları konuyu, çocuk edebiyatına taşınacak denli ilginç kılıyor.
Üstünü katla, oyuncaklarını topla, kirlilerini atma
komutları çocuğa ulaşıyor mu? Katalanca bilmediği sürece, Swahilice şakımadığı sürece hayır!
Çocuğun kurduğu düzen ile ebeveynin gördüğü
düzensizlik aynı şey.
Pola da normal bir çocuk olduğu için, kişiliğinin
sınırlarını bir dizi
hayır ile geniş
geniş çiziyor.
Üstünü değiştirmek, alçak sesle
konuşmak, odasını toplamak, duşa
girmek, tabağını
lavaboya bırakmak, hayır demek
kadar havalı değil
çünkü. Annesinin
yetişkin dilindeki
küçümseyici sıHayır! Burası Orman Değil! nıflandırması ise
Susanna Isern iletişimi reddeder
Resimleyen: Rocio Bonilla
Türkçeleştiren: Halil Türkden nitelikte. Yazar
Günışığı Kitaplığı, 36 sayfa Susanna Isern’in

muhafazakar manevrası tam burada giriyor devreye
ve annenin odayı benzettiği ormana bırakıyor meydanı.
Bildiği gibi yapıp eyleyen Pola, yaşam alanında kendisinin bile garipsediği düzensizlikle sınanıyor: Yere
yayılmış horlayan aslan ile koridorda uçuşan cırtlak
sesli tukan, felaketin erken habercileri. Kravat seçen, ruj sürüp takıp takıştıran ayılar, küvete yayılan
hipopotam, Pola’nın mayosunu sahiplenen timsah,
kitaplığı talan eden şempanzeler, mutfağı ele geçiren domuz, rakun, goril, kuşlar ve yılan... Pola’ya sivil
itaatsizlikte rakip çıkıyor. Düzensizliğe uyum sağlamakta zorlanınca, kendisini dışarı dar atıyor. Dışarıda gördükleriyse ebeveynce konuşması için bardağı
taşıran son damla oluyor. “Burası orman değil!” Panik hâlinde koşturarak hem düzeni tesis ediyor hem
de önceki tezine antitez oluşturuyor.
Çizimlerin haylazlığı, çocuk sırtına yastık koyar kıvamıyla metnin ebeveynlere göz kırpıp, ara bulan uslu
içeriği kâh paslaşıyor kâh çatışıyor.
Benzer temayı yaklaşık altmış yıl önce çok daha devrimci bir dille yansıtan Sendak ustamızı hatırlayınca
sormadan edemiyorum: “Çocuk bildiğini okusa ve
burası orman olsa ne olur?”
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Kim “uslu” çocuk
olmak ister?
“Mutlu aile” ve
“iyi evlat”
kavramlarını
odağına alan
incelikli bir hikâye.
Günümüzün “proje
çocuk” olgusuna
atıfta bulunan
Uslu Çocuk, her
çocuğun gerçekte
bir birey olduğunu
hatırlatıyor.

Bu Darwin,
çocuklar için özel!

Türlerin Kökeni
Charles Darwin
Yeniden Anlatan ve Resimleyen:
Sabina Radeva
Türkçeleştiren: Şiirsel Taş
Domingo Yayınları, 64 sayfa

basvuru KiTAPLIGI
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Yazan: Özlem Toprak

Pandemi tehdidi karşısında doğanın ve hayatın önemini
iliklerimize kadar hissettiğimiz bu zor dönemde, çocukları
eğlendirerek bilgilendirecek bu başvuru kaynağının önemi
daha da artıyor.

Çocuklar için bilim ve sanat alanında doğru başvuru kaynaklarının önemi çok
büyük. Küçükken karıştırdığım hayvanlar âlemi, bitkiler, uzay ve sanata dair kaynak kitaplardan ya da ansiklopedilerden aldığım keyfi hâlâ dün gibi hatırlıyorum.
Eğlendirirken öğreten bu kaynaklar, çocukların tek başına kaldığı zamanların en
büyük yoldaşıdır. Bu alanda çok güzel kitaplar yayınlayan Domingo, şimdi de küçük okurları, Charles Darwin’in Türlerin Kökeni (Charles Darwin’s On The Origin
of Species) ile tanıştırıyor. Sabina Radeva’nın anlatımı ve
resimleriyle oluşan kitabı, Şiirsel Taş Türkçeye çevirmiş.
Karmaşık konuları sade bir anlatımla anlaşılır kılmak, son
derece zor bir iştir. Radeva, yalın cümleleri ve esprili diliyle
Darwin’in bilimsel çalışmalarını çocukların keyifle takip
edeceği bir maceraya dönüştürmüş. Dahası muhteşem
çizimleriyle de içine keyifle dalınacak rengârenk bir dünya
yaratmış. Kimi zaman iki sayfaya yayılan büyük boy çizimlerle kimi zaman da sayfaya yayılmış küçücük, oyunlu
ayrıntılarıyla Türlerin Kökeni bu anlamda gerçek bir görsel
şölen. Özenli baskısıyla dikkat çeken büyük boy, kalın,
ciltli kapaklı kitabı insan elinden düşürmek istemiyor.
EVRİM HİÇ BÖYLE ANLATILMAMIŞTI
Kitabı yazmak için İngiliz doğabilimci Darwin’in bütün
çalışmalarını tarayan Radeva, Darwin’in Majestelerinin
Gemisi Beagle ile dünyayı gezerek yaşadığı maceralardan
başlayarak Evrim Kuramının oluşma sürecini anlatıyor.
“Renk ya da tasarımdaki küçük farklılıklar dahi bir hayvanın ya da bitkinin yaşamasını, hayatta kalmasını ve üremesini kolaylaştırabilir. Darwin buna Doğal Seçilim diyordu,”
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cümlesiyle karmaşık bir kavramı son derece anlaşılır
kılan yazar, bu noktada Darwin’in şu alıntısına da yer
vermiş: “Tomurcuklar büyüyüp taze tomurcuklara
boy verir ve yeterince güçlü olanlar dallanarak daha
cılız dalları baskılar. Ulu Yaşam Ağacı’nın da aynı
şeyi, yer kabuğunu ölü ve kırık dallarıyla doldurarak
ve durmaksızın dallanan o güzelim kollarıyla yeryüzünü kaplayarak yaptığına inanıyorum.”
Yazar, bu kitapla ulaşmak istediği hedefiyse şöyle
özetlemiş: “Çocuklar bu kitaptan gözlemin gücünü
öğrenebilir, böylece doğaya duyulan merakın bizi
nasıl inanılmaz keşiflere götürdüğünü anlayabilirler.
Darwin, çağdaş teknolojinin olmadığı bir dönemde,
yeryüzündeki yaşama dair anlayışımızı dönüştüren,
güvenilir araştırmalar yapmayı başarmıştı.”
Konuya dair güncel bilimsel bilgilere “Ek” bölümünde yer veren Radeva, kavramları yalın tanımları
içerisinde toparlayarak yanlış bilinenlere değinmeyi,
alana dair sözlük ve okuma önerileri hazırlamayı da
ihmal etmemiş. 2019 Waterstones Yılın Kitabı Ödülü Finalisti ve aynı yılın North Somerset Teachers
Kitap Ödülü Adayı olan, resimli kitap dalında pek
çok ödüle layık görülen Türlerin Kökeni, bu anlamda
çocuklar için ideal bir bilimsel başvuru kitabı. Tür
ve cinsleri hayran olunacak çeşitlilikleri ile tanıtan
kitap, hayvanlar dünyasındaki doğuştan gelen ve
hayatta kalmayı sağlayan içgüdülere de yer veriyor.
İnsan bu noktada, bilime tutkuyla bağlı Darwin bu
kitabı eline alsa neler hissederdi, diye düşünmeden
edemiyor. Yaşadığı dönemde ileri görüşlü bakış açısıyla büyük tartışmalara yol açan ve bilimin temeli
açısından tartışmasız öneme sahip bu bilim insanı,
hiç şüphesiz genç kuşakları heyecanlandıran ve
alana teşvik eden bu eserden çok büyük mutluluk ve
gurur duyardı. Nitekim Charles Darwin’in torunu-
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nun torunu olan yazar Emma Darwin de kitabı “Olabilecek en güzel şekilde ortaya konmuş çok önemli
bir çalışma,” olarak nitelendiriyor.
BİLİMLE SANAT BULUŞUNCA
Grafik tasarımcı ve illüstratör olarak çalışan Sabina
Radeva, hâlen ailesiyle birlikte Londra’da yaşıyor.
2008’de Almanya’da Max Planck Enstitüsü’nde Moleküler Biyoloji alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2009’dan itibaren sanatsal çalışmalara
ağırlık vermeye başlayan Radeva, grafik tasarım ve
danışmanlık işi kurmuş. Bilimi sanatla harmanlayan
çalışmalarıyla tanınan Sabina Radeva, iki küçük
kızının en büyük günlük ilham kaynağı olduğunu
her fırsatta vurguluyor. Yayımlanan ilk kitabı olma
özelliğini de taşıyan Türlerin Kökeni başlıklı bu resimli uyarlama, çok satanlar listesine girerek 31 dile
çevrildi.
Pandemi tehdidi karşısında doğanın ve hayatın önemini iliklerimize kadar hissettiğimiz bu zor dönemde, çocukları eğlendirerek bilgilendirecek bu başvuru kaynağının önemi daha da artıyor. Okullara ve
kütüphanelere girerek hararetle tartışılmasını umut
ettiğim kitap, dilerim pek çok genç bilim insanının
yetişmesine de katkıda bulunur.
Çizimlerin ifade gücü
Dilin akıcılığı ve açıklığı
Bilgilerin çağdaşlığı ve bilimselliği
Konunun işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

Varlığımızı borçlu
olduğumuz çeşitlilik

Yazan: Toprak Işık

Milyonlarca yıl boyunca kurulmuş bir düzenin parçasıyız. Kaos gibi görünenin
arkasındaki hayran olunası denge, yakından bakan herkesi şaşırtır. Biz bu
canlılık cümbüşüne ilk katılanlardan değiliz. Belki de geç sahne aldığımız için
kendimizi assolist zannediyoruz.
Hubert Reeves Anlatıyor: Biyoçeşitlilik
Hubert Reeves - Nelly Boutinot
Resimleyen: Daniel Casanave
Renklendiren: Claire Champion
Türkçeleştiren: Ayşe Güren
Kuraldışı Yayınları, 64 sayfa

basvuru KiTAPLIGI
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Hubert Reeves Anlatıyor: Biyoçeşitlilik… Hubert Reeves ve Nelly Boutinot’un birlikte yazdıkları kitaba, Daniel Casanave çizgileri ile katılmış. Claire Champion’ın
renklendirdiği, Ayşe Güren’in Türkçeye çevirdiği eseri, Kuraldışı Yayınları ülkemiz okuru ile buluşturmuş.
Kitap büyük boy olduğundan resimler özellikle öne çıkmış. Üstüne bir de her sayfa üçer, dörder bölüme ayrılınca, öykü söylemekten çok göstererek anlatılabilmiş;
fazla konuşmayan, gerektiği kadarını dile döken bir eser çıkmış ortaya.
Öykünün çok yumuşak bir akışı var. Hubert, bir okul gezisine davet edilen ak saçlı
bir ihtiyar. Doğa bilimci ya da biyolog olduğu söylenmiyor. Ancak gezi sırasında
doğa ve canlılara ilişkin verdiği bilgilerden öyle olduğu anlaşılıyor. Resimlerin
güzelliği sayesinde, okur da geziye bizzat katıldığını kolayca hayal edebilir.
En başta Hubert, yıldızlı gökyüzü altında güzel bir manzaranın içinde karşılıyor
okuru. Yok olan yıldızlardan bahsediyor. Gecelerimizi süslemeye son verirken, tüm
canlıların var olmasını sağlayacak atomlar bırakıyorlarmış uzaya. Bitkiler, hayvanlar ve bütün bir biyoçeşitlilik bu sayede var olabiliyormuş.
Yaşamla ölümün birlikteliğini gösteren sayısız şaşırtıcı örnekten biri…
Bizimle bu güzel bilgiyi paylaşan Hubert’e, sayfaları çevirerek ertesi
günkü okul gezisinde eşlik ediyoruz. İlk olarak beton bir köprüyü tanıtıyor çocuklara… Ne ilgisi var? Madem konumuz biyoçeşitlilik, doğanın
ortasından geçen beton bir köprü sözün en son uğrağı olmalı. Hatta
belki ona çatılmış kaşlarla bakılmalı. Böyle düşünen yanılır. O beton
köprü ile biyoçeşitliliğin ilgisinin ne olduğunu merak edenler ise kitabı
okumalı.
Yıldızlardan başlayan Hubert gözle görülemeyen mikroorganizmalara
kadar iniyor. En çok da bu mikroskobik canlılar hakkında anlattıkları
ilginç. Bilgileri seçerken bizim günlük yaşantımızı etkileyenlere özellikle yer verildiği hissediliyor. Gerçi biyoçeşitliliğin üzerinde durduğu,
bir yönüyle hassas bir yönüyle beton gibi sağlam denge, her canlının
her canlı ile ilişkili olmasını sağlıyor. Doğada, “bana ne,” diyebileceğimiz neredeyse hiçbir olay yok. Bu denge hassas, çünkü küçücük bir

müdahale ile sarsılabiliyor. Bu denge güçlü, çünkü bir
mikroorganizmadan bir ayıya kadar herbiri diğerine
zincirli bir sağlamlık içinde tutunuyor.
Milyonlarca yıl boyunca kurulmuş bir düzenin parçasıyız. Kaos gibi görünenin arkasındaki hayran olunası
denge, yakından bakan herkesi şaşırtır. Biz bu canlılık
cümbüşüne ilk katılanlardan değiliz. Belki de geç
sahne aldığımız için kendimizi assolist zannediyoruz.
Ancak doğaya karşı sanatçı duyarlılığı bir yana, bir
pavyon kabadayısı kadar bile hassas davranmıyoruz.
Doğanın bizden beklediği saygıyı kazanmanın en kolay yolu ona gören gözlerle bakmak. Bir doğa bilimci
ile gezen gençlerin bunu yapma şansları var. Bizim de
varlığımızı borçlu olduğumuz o çeşitliliği ve dengeyi,
dayandığı mantık ile birlikte tanıyan çocukların doğa
konusunda çok daha duyarlı olmaları beklenebilir.
Hubert’in katıldığı gezi amacına çok uygun biçimde
gerçekleşiyor. Öncelikle çocuklar için yazılmış olmasına rağmen, akışa heyecan katsın diye kurguya zorlama biçimde inanılması güç olaylar dâhil edilmemiş.
Milyonlarca yıllık olağan senaryonun fark edilmesi
uzmanlık gerektiren ayrıntıları ile okurun ilgisini
canlı tutma yoluna gidilmiş. Kitabın içinde neredeyse hiç dolgu malzemesi kullanılmadığını söylemek
mümkün. Yazılan her cümlenin bütünü tamamlayan
bir anlamı var.
Gençler kadar yetişkinlerin de sıkılmadan okuyup bilgilenirken keyif alabilecekleri bir kitap… Doğa gezisi
bir başka ülkede gerçekleştiği için örnekler yerelden
seçilmiş. Bunun sakıncası yok. Sonuçta biyoçeşitlilik
gezegenin tamamını kucaklıyor. Ancak Anadolu’yu
mekân seçen benzer çalışmalar da ülkemiz okurlarının ayrıca ilgisini çekecektir. Kitabın bu açıdan ilham
verici olması beklenebilir.
Kitabı okuduktan sonra akılda kalacak çok bilgi var.
Galiba yazarların asıl amaçları o bilgileri edinen
okurların doğa karşısındaki tutumlarını gözden geçirmelerini sağlamak… Bir solucanın yaşam hakkına
saygı duymayarak tarımımızı baltalıyor olabiliriz.
Sivrisinekleri yok ederken bile iki kere düşünmek çıkarımızadır. Öyleyse Hubert’in sloganına hep beraber
katılalım: Hepimiz biyoçeşitlilikten yanayız.

DOĞAYA KARŞI
SORUMLULUĞUMUZU
HATIRLATAN ÖYKÜ:

Dağ konuşur mu? Peki, hiç kaşınır mı?
Madencilerin, mermercilerin cildini
bozduğu; yapıcıların sırtına asfalt
döktüğü dağ hem konuşur hem de
kaşınır! Öykülerinde doğa sevgisini,
doğaya olan sorumluluklarımızı ustalıkla
anlatan yazar Simlâ Sunay, hepimizi bir
kez daha düşünmeye davet ediyor.
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Çizimlerin ifade gücü
Dilin akıcılığı ve açıklığı
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İstanbul Gezi Rehberi
Yıldırım Büktel
Resimleyen: Hande Ünver
Final Kültür Sanat Yayıncılık
120 sayfa

Yıldırım Büktel’in rehberliğinde, Ayasofya’dan Kız Kulesi’ne İstanbul...
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Yazan: Olcay Mağden Ünal

YILDIRIM BÜKTEL

taata
düöğmak

Bu şehirde yağmur altında
dolaşılır*

İSTANBUL GEZİ REHBERİ
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İstanbul’u terk etmiş bir İstanbul âşığıyım; âşığıydım. Berbat bir ilişkimiz vardı; onu
tanımaya başladığım ilk yıllarda gözlerimi kör etmişti, her yönüyle büyüleyiciydi.
Devasa bir dehlizdi ve gizli saklı tüm köşeleri, keşfedilmek üzere beni bekliyordu
sanki. Yıllar içinde birbirimize fena hâlde bağlandık, karanlıkta kalan yerleri bir
bilgisayar oyununun haritası gibi açıldıkça içimde beliren mutluluk ve bana yaşattığı heyecan, gözlerimden taşıyordu. Rezalet bir eğitim sistemi ve dehşet bir
oksimoron olan “zorunlu bağışlar” sayesinde kendimi on yaşındayken İstanbul’un
-bana kalırsa- kalbinde buldum. Kaç kişi okulu kırdığında tarihi yarımadanın kucağına düşebilir ki, şanslıydım. Beyazıt, Çemberlitaş, Cağaloğlu, Sultanahmet, Sirkeci,
Galata Köprüsü, Tünel, İstiklal Caddesi ve Beyoğlu. Derken yedi yıl sonra yepyeni
bir rota: Beşiktaş, Dolmabahçe, Ortaköy, oradan tekrar Taksim, Aksaray. İstanbul
beni tarihiyle, Boğazı’yla, yapılarıyla, kültürüyle yoğurdu. Ama sonra bir şey oldu,
büyü bozuldu, aşk bitmedi de araya fazlaca insan giriverdi. Üçüncü şahıslara yenik
düştük. Birbirimizi hırpalar olduk, İstanbul kendini kaybetti sanki ya
da daha doğrusu, kendini kaybetmeye zorlandı. Üzerinde ipek bir şal
vardı da birileri onu çekip aldı; içimiz ürperdi. Onu terk ettim, daha
fazla nefret etmemek için, anılarımızın hürmetine sığınarak bıraktım;
çünkü bana kalırsa, İstanbul artık ruhunu yitirmiş, sıradan bir şehir.
Sıradan yolları, sıradan kavşakları, sıradan binaları olan zevksiz, neşesiz, keyifsiz bir kent. Zehirlenmiş ve zehrini onu sevenleri kusarak
atmaya çalışan bir keşmekeş.
Elime Yıldırım Büktel’in kaleme aldığı İstanbul Gezi Rehberi’ni aldığımda aklıma bunlar geldi, İstanbul’u ne kadar sevdiğim, onu, ama
eskide kalan, yitirdiğim İstanbul’u ne kadar özlediğim. Sonra yine
kendimi şanslı saydım, en azından bu kentin, bana göre harika zamanlarını yakalayabildiğim için. Büktel, İstanbul gezisine benim tarifimdeki rotanın tam tersiyle başlıyor. O, başlangıç noktasına Taksim
Meydanı’nı yerleştirip buradan İstiklal Caddesi’ni takip ederek Tünel’e, Galata Kulesi’ne ve Galata’ya varıyor. Ardından Unkapanı Köprüsü’nden geçip Eminönü’ne ve tabana kuvvet yokuş yukarı tırmanarak tarihî yarımadaya ulaşıyor. Burada bir mola verip okura görkemli
Ayasofya’dan, gökyüzünün eleğinden geçirilip şehrin üstüne serpiş-

tirilmiş gibi duran eşsiz ve benzersiz müzelerden,
saraylardan, İstanbul’u İstanbul yapan mekânlardan
dem vuruyor. Böylece Topkapı Sarayı’na, saray
eşrafına, elbette Mimar Sinan’a, bir zamanların Hipodrom’una selam dururken Bozdoğan Kemeri’nin
mühendisliğine, Rumeli Hisarı’nın heybetine ve Kız
Kulesi’nin zarafetine hayran bırakıyor. 1985 yılından
beri profesyonel rehber olarak çalışan Yıldırım Büktel, bu keyifli yolculuk sırasında okura ışık tuttuğu
mekânlar ve yapılarla ilgili çeşitli tarihî bilgiler verirken Hande Ünver de tadı insanın damağında kalan
çizimleriyle bazı sayfaları renklendiriyor. İstanbul
Gezi Rehberi, İstanbul’un kabaca Beyoğlu-Eminönü
olarak sınırlayabileceğimiz bir kesitini irdeliyor ve
bunu yaparken verdiği özet bilgilerle okuru kısa bir
geziye çıkarıyor, ancak bana kalırsa ona bir de görev
veriyor: yazarın başlattığı bu yolculuğu devam ettirmek, bu muhteşem şehre dair detayları irdelemek ve
tarihi arşınlamak.
Elbette İstanbul’un sayfalara sığamamak gibi bir derdi olduğundan, ona ait her şeye bu kitapta rastlamak
mümkün değil. Bu sebeple belki de kitabın adına
ufak bir ekleme yapıp, hangi bölgeyi ele aldığı vurgulanabilirdi. Hâlihazırdaki adı, özellikle bu kente
saplantıya varan bir sevgiyle bağlı insanlarda daha
fazlasına ulaşma arzusu yaratıyor. Hatta belki bu
ufak isim eklemesiyle rehber, bir seriye çevrilebilir,
böylece İstanbul’u köşe bucak irdeleyebilirdi. Gerçi,
bunun için hâlâ geç değil. Çizimlere gelince, keşke
daha çok olsalardı diye hayıflanmadan edemedim.
Keşke bu sektörün pastasını ve kaymağını tüccarlar
yerine emekçiler yiyebilseydi de biz de bu kitabın
içinde Hande Ünver’e ve çizimlerine ve mümkün
olmasa da İstanbul’a doyabilseydik. Kitabın genel
olarak içeriğini etkilemese de metinde imla hatalarına, kimi yerde de sarkan kısımlara rastlamak mümkün, tekrar baskısı olması hâlinde bir editör gözüyle
yeniden incelenmesinde fayda var. Bu arada kitabın
yazar telifinin tamamının Kültür Bilincini Geliştirme
Vakfına adandığını da söylemeden geçmemek gerek.
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* Orhan Veli Kanık’ın “Bu Şehri Bırakmak” şiirinden alıntı.
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Hikâyeler
hakikate
kapı aralar
Çılgın Süpürge Şip Şak
Salah Naoura
Türkçeleştiren: Olcay Mağden Ünal
Tudem Yayınları, 160 sayfa
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Yazar Salah Naoura, gerçekle hayali iç içe geçirirken
hikâyelerde saklı hakikate, insanın kendi takıntıları ve
zaaflarıyla kimi zaman bir hikâye aracılığıyla yüzleşebilme
ihtimaline vurgu yapıyor.
Yazan: Karin Karakaşlı

Edebiyatın özü hikâyelere dayanır. Kurgu anlatımların
hepsi hayatın absürtlüğünü kapsayabilmenin, onun bütün
ihtimallerine selam edebilmenin derdindedir. Çocuk edebiyatında bunu başarmaksa apayrı bir maharet gerektirir.
Alman edebiyatının özgün kalemlerinden Salah Naoura,
Çılgın Süpürge Şipşak (Der Ratz-Fatz-x-weg 23) romanında
bu zor işin hakkından geliyor.
Yazarın diğer kitaplarını da yayınlayan Tudem Yayınlarından, Olcay Mağden Ünal’ın çevirisiyle çıkan Çılgın
Süpürge Şipşak, Binbir Gece masallarını andıran, hikâye
içinde hikâye şeklinde bir kurguya sahip. Güven Müdür’ün
okulunda okuyan Lara, Gerti ve Ralf’in maceralarına tanıklık ettiğimiz roman; Lara’nın, hafta sonu ödevini yapmama
bahanesi olarak kaleme aldığı kompozisyonla açılıyor.
Sınıf arkadaşı Gerti ile birlikte Şip Şak isimli bir elektrikli
süpürgeyi değiştirmek üzere dünya turuna çıktıklarını anlatan Lara’nın notunu kuşkuyla karşılayan Güven Müdür,
biz okurlarla birlikte kendisini giderek tuhaf bir maceranın
içinde buluyor.

Nisan 2020

Öğretmenlikten yetişme müdür Günter Güven,
çocukların uydurma bahanelerine karşı yıllar içinde bağışıklık kazandığını düşünmektedir. Ancak
hesapta bu küçük çeteyi, büyük teneffüste karşısına
alıp işin aslını öğrenmeye çalışırken, kendisini,
sürekli anlatılan hikâyeyi düşünür ve oradaki karakterleri merak ederken bulur. İşin ilginci Henri
Hantal, Çölcü Hanno gibi karakterler de bir yerlerden tanıdık gelmektedir kendisine. On beş günün
sonunda artık büyük teneffüslerin ve o zamanda
anlatılan hikâyelerin müptelası olmuştur…
Çılgın ayrıntıları ve sürükleyici temposuyla bir
çırpıda okunan romanın dili ise sade, çarpıcı diyaloglar ve mizah dolu bir üslup üzerine kurulu. Yazar
Salah Naoura, gerçekle hayali iç içe geçirirken,
hikâyelerde saklı hakikate, insanın kendi takıntıları
ve zaaflarıyla kimi zaman bir hikâye aracılığıyla
yüzleşebilme ihtimaline vurgu yapıyor. Romanın
paralel evrenindeki başkahramanı elektrikli süpürge Şip Şak aracılığıyla da kapitalist sitemin tüketim
odaklı yaklaşımını incelikle eleştiriyor.
HAYALDE SAKLI GERÇEK
9-13 yaş grubuna uygun olarak kurgulanan Çılgın
Süpürge Şipşak, hayal gücünün mucizesini ve macera heyecanını, mizah duygusunun bir an bile eksik
olmadığı hareketli, çok renkli kurgusuyla okura alabildiğine yaşatıyor. İki katmanlı anlatıda bir yandan
Güven Müdür ve öğrencilerinin günlük hayatına
diğer yandan çocukların anlattığı ve baskı sırasında farklı fontla verilen iç hikâyelere dalıyoruz. Bir
noktadan sonra gerçek denilen şey hayalin içinden
çıkıveren öz hâline geliyor. Tıpkı sınıf öğretmeni
Berta Çiçek’in dediği gibi: “Ama Müdür Bey, bu
dünyada her şey mümkün! Evet, bazı şeyler insana
inanılmaz geliyor ama yine de gerçek çıkıyorlar...”
Birbirinden özgün kurguların mimarı Salah Naoura
1964’te, Alman bir anne ve Suriyeli bir babanın oğlu
olarak Berlin’de doğdu. Almanya ve İsveç’te, Alman
Dili ve Edebiyatı ile İsveç Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okudu. Çocuk kitapları çevirisi de yaparak
alanda deneyim kazanan yazar, çocuklar için pek
çok resimli kitap, ilk okuma kitabı ve roman yazdı.
Gerek çevirileri gerekse özgün eserleriyle Alman
Gençlik Edebiyatı Ödülü de dâhil olmak üzere pek
çok ödüle layık görülen Naoura’nın, 2011’de Peter
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Härtling Ödülü’nü kazanan Matti, Sami ve Evrenin
En Büyük Üç Hatası (Matti und Sami und die drei
größten Fehler des Universums) adlı romanı beyazperdeye de uyarlandı.
Naoura, Tudem Yayınlarından çıkan “Süperhügo
Serisi”, İmdat! Çıkarın Beni Buradan, İmdat! Büyükanne Geri Dönüyor ve Kardeşim Bulunmaz Hint
Kumaşı adlı romanlarıyla tanınıyor. Sabine Büchner’in çizimleriyle renklenen beş kitaplık “Süperhügo” öykü serisi, yayınevinin Küçük Yıldızlar - İlk
Okuma Kitaplığı etiketinde okumayı yeni söken
çocukların eğlenerek öğrenmesini hedeflerken,
süper köpek Hügo’yu çocukların sevgilisi kılıyor.
Üç farklı okuma seviyesine yönelik bu seride, kitapların sonundaki 16 sayfalık “Bulmaca Diyarı”
bölümü çocukların okuduklarını pekiştirmesini
sağlıyor. Yazarın alametifarikası mizah üzerine
kurulu seride, büyükanne Frida ile huzurlu ve
tembel bir hayat süren Hügo’nun günlerden bir
gün, evdeki şöminenin içine yuvarlanarak bir
kahramana dönüşmesine tanık oluyoruz. Serinin
olgunlaşma ve kendini tanıma temaları çocuklar
için zihin açıcı tartışmaları beraberinde getirmeye
aday. Kardeşim Bulunmaz Hint Kumaşı’nda “Mutlu
olmak için neye ihtiyacımız var?” sorusuna odaklanan yazar, doğuştan değil sonradan kardeş olan
Anton ve Dilip eşliğinde çocuklar kadar yetişkinlere de mesajlar veriyor. İmdat! Çıkarın Beni Buradan
ve İmdat! Büyükanne Geri Dönüyor’da ise Kazma
ailesinin biricik büyükannesi Cordula Nine, dünya turundan dönünce geride bıraktığı ailesinin
hayatını da kökten değiştirirken yaş hiyerarşisini
tepetaklak ediyor.
Verili kalıp ön yargıları kıran kitaplarına, Türkçede
şimdi Çılgın Süpürge Şip Şak’ı da ekleyen Salah
Naoura, bir kez daha kalpleri fethedecek. Düzenin
yalanlarını ifşa eden ve insanın kendi özüne sadakatinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayan roman,
hepimize hayallerimizi hatırlama ve onlara sahip
çıkma gücü verecek.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

25 yıl önce,
25 yıl sonra...
Yazan: Safter Korkmaz

Annemle Babam Sınıfta!
Luc Blanvillain
Türkçeleştiren: Mehmet Erkurt
Can Çocuk Yayınları, 128 sayfa
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Yazar, absürt duruma karşı okuru yabancılaştırmayı ve
kurguyu, gerçekle gerçeküstünün birlikte ilerlediği bir hat
üstünde tutmayı tercih ediyor.
Luc Blanvillain’in Annemle Babam Sınıfta! isimli romanının
hareket noktası kuşak çatışması. Fanny, altıncı sınıfta olmaktan şikayetçi -şikayetçi ne kelime, düpedüz “nefret” eden- bir
kız çocuğu. Doktor annesi ve senarist babası, bu konuda çok
yardımcı olmuyorlar ona. Onların anlayışsızlığını, Fanny şöyle
aktarıyor bize: “Annemle babamsa, durumumu anlayıp basit
bir çözüm bulmak, mesela beni dünya seyahatine çıkarmak yerine, şu anda benim yaşımda olmak için neler vermeyeceklerini
söyleyip duruyorlardı. Cevabım her seferinde aynıydı: ‘Dediğiniz olursa görürüm sizi.’”
Nihayetinde görüyor da... Anne ve babası bir gecede 25 yıl
gençleşiyor ve Fanny’nin yaşıtı oluveriyorlar. Annesinin arkadaşı ve aynı zamanda Fanny’nin psikoloğu Monique’e göre,
bu tuhaf durumun ardında Fanny’nin anne ve babasına ders
verme isteği yatıyor. Psikoloğun bu teşhisi, Fanny’nin itirazlarına rağmen, anne ve baba tarafından hemen kabul görür.
Monique, çözümün de Fanny’ye bağlı olduğunu açıklar. Ancak
o isterse, işler normale dönecektir.
Hikâye absürt başlangıcından sonra, isminden beklendiği gibi
çocuk ve ebeveynin birlikte yaşadıkları bir okul macerasına
evrilir. Bu macerada, büyükanne ve büyükbaba, müdür Bernard, Bayan Boutriquel gibi ilginç yetişkin tiplemelerin yanı
sıra Fanny’nin sınıf arkadaşlarıyla da tanışırız. Böylece onun
neden okuldan şikayetçi olduğunu da gözlemleme şansımız
olur. Yetişkinlik deneyimleriyle Fanny’nin dünyasına “kuzen-
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ler” olarak dalan anne ve baba ise pek çok sorunun
çözümünde başrol oynayacaktır...
KAFKA’YA SELAM
Blanvillain, tüm hikâyeyi Fanny’nin anlatmasına
izin veriyor. Öyle ki kitabın girişindeki “Önsöz” bile
Fanny’ye ait. Tabii aslında bu, anne ve babanın bir
gecede 25 yaş gençleştiğini kısa ve bütünlüklü bir
şekilde anlatan, yetişkin-çocuk ilişkisine tadında
bir mizah duygusuyla yaklaşan bir giriş. Ama ben
kitabın, sürprizi hemen açıklayan bu önsözle değil,
bir sonraki “Dönüşüm” başlıklı bölümle başlamasını
tercih ederdim.
Bu bölümde, yazarın Kafka’ya selam duruşu başlıkla
sınırlı değil. Fanny, aynı Gregor Samsa gibi sabah
uyandığında, şaşırtıcı bir “dönüşüm”le karşılaşır.
Ama Gregor Samsa’dan farklı olarak dönüşüme uğrayan kendisi değildir. Ebeveyni, 25 yıl gençleşmiş
bir şekilde yatağının başucunda ona bakmaktadır.
Fanny de G. Samsa gibi, durumu belli bir sakinlikle
karşılar. Bu, Blanvillain’in, Kafkaesk başlangıcı için
bilinçli tercihidir.
Fanny, anne ve babası, Monique, büyükanne, büyükbaba, Bernard ve hikâyenin gelişimi içinde, bu
“dönüşüm”ü öğrenen herkesin durumu çabucak kabullenmesi ve gerçeküstü bir şey yokmuş gibi hareket etmeleri de bu bilinçli tercihin devamıdır. Yazar,
absürt duruma karşı okuru yabancılaştırmayı ve kurguyu, gerçekle gerçeküstünün birlikte ilerlediği bir
hat üstünde tutmayı tercih ediyor.
PEKİ AMA ANNE VE BABA NEDEN GENÇLEŞTİ?
İlgi çekici bir başlangıç ve dozu iyi ayarlanmış
mizahi anlatım, romanın en büyük artıları. Bir iki
pürüze rağmen dil anlaşılır ve akıcı. Fanny’nin sınıfındaki iki çocuk, sorunlu kız öğrenci Marianne ve
Fanny’nin ilgi duyduğu Joseph, anlatının mesajını
zenginleştiren tipler. Fanny’yi daha iyi tanımamıza
fırsat verdikleri gibi arkadaşlık, aşk, sorunlarla baş
etme yolları vb. konularda yazarın mesajını taşımayı
da başarıyorlar.
Kitabın olumlu yanlarının yanında, bence en önemli
sorunu gerektiğince derinleşememesi. Yazar yaptığı
iyi başlangıcı, kurguyu çok hızlı örüp aynı hızla sonlandırarak zayıflatmış. Yazarın hikâyedeki ilerleme
hızı nedeniyle, anlatının çatısını oluşturan duygu
durumlar yeterinde işlenemiyor. Örneğin Fanny’nin,
anne ve babasını 25 yıl gençleştirmesine sebep olan
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“sorun”, anlatıda detaylandırılmıyor. Teknoloji kullanımına dair koruyucu tutumları, girişkenlikleri ve
kullandıkları “eski” dil dışında, Fanny ve ebeveyni
arasında bir sorun görmüyoruz. Girişte okuduğumuz
kadarıyla Fanny’nin okulda yaşadığı problemlere
duyarsızlık gösteren anne baba tipiyle karşılaşmayı
bekliyoruz ve açıkçası günlük yaşamda daha çatışmalı bir ilişki umuyoruz.... Ama oldukça anlayışlı,
sorun çözücü bir anne baba var karşımızda. İnisiyatif
alan, sorumlu ve atak tutumlarıyla Fanny’ye örnek
olup, sorunlarıyla yüzleşmesinde yardımcı oluyorlar. Oysa ben, 25 yıl gençleşme ve okula dönüşle
başlayan kurgu, ebeveynden çocuğa değil tersine
çocuktan ebeveyne bir empatinin aracı olmalıydı
diye düşünüyorum. Belki de gönlüm, çocuklarından
öğrenen anne baba tipinden yana olduğundan böyle,
bilemiyorum...
REDAKSİYONA DAİR
*Dilimizde, istisnai örnekler dışında bağlaçlardan
önce ve sonra virgül kullanılmaz. Kitapta sıkça bağlaçlardan sonra virgül kullanılmış. Hemen hepsi de
hatalı kullanım.
*Sayfa 48’de “Öğretmenin yaralı sesi..” ile başlayan
olay anlatısında, dikkatle incelendiğinde yerine
oturmayan bir kişi-konuşma eşleşmesi olduğu göze
çarpıyor. Olayda Évariste’ye bağıran ve onu sarsan
Fanny’nin babası olduğu hâlde, cümle başlangıcı, ilk
sesi öğretmene atfediyor. Benzeri şekilde, kimin konuştuğunun çabuk kavranamadığı, okuru kısa süre
de olsa afallatan başka diyaloglar da var. Örneğin
sayfa 37’de ev ödevleriyle ilgili konuşmaya dâhil olan
babanın, ilk başta anlaşılamaması gibi. Kişi-diyalog
referanslarındaki sıkıntıya bir başka örnek de şöyle:
Sayfa 29’da, Fanny’nin annesi ve Bayan Boutriquel’in
konuşmaları ardından, baba da diyaloğa girer. Bayan Boutriquel “Bak bak, kuzeni de uyanıverdi,” der.
Oysa mizansen gereği anne ve baba, kardeş olarak
tanıtılmıştır sınıfa. Öğretmen burada ya “kardeşi de
uyanıverdi,” ya da Fanny’ye referansla “diğer kuzeni
de uyanıverdi,” demeliydi.
Daha iyi bir okuma deneyimi için, bu tür pürüzlerinin fark edilmesi yerinde olurdu diye düşünüyorum.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

basvuru KiTAPLIGI

Yazan: Çağla Vera Kılıçarslan

Primatlar Banyo Sırasında
Mustafa Kemal Yılmaz
Resimleyen: Oğuz Demir
Uçanbalık Yayınları, 44 sayfa

Hindistan’dan Kolombiya’ya
bizim geniş ailemiz
Onlarla tanışmaya hazır mısınız?
Haydi, siz de banyo sırasına o hâlde!
Uçanbalık Yayınlarından çıkan Primatlar Banyo Sırasında,
hayvanlar âleminin belki de en eğlenceli temsilcilerini, primatları konu ediyor. Sayfaları çevirmeye başladığınız andan
itibaren yüzünüze kocaman bir gülümseme yerleşmesinde
bunun da rolü var. Ama Mustafa Kemal Yılmaz’ın bütünsel
ve akıcı dilinin, hepsinden de önemlisi kafiye ve söz oyunlarıyla yaydığı neşenin payı daha büyük. Peşi sıra akıp giden
cümleleri okurken kendinizi metnin ritmine kaptırmanız
işten bile değil. Bir de bakmışsınız ki tekerleme misali satırları tekrar ediyor, farkına bile varmadan hikâyeye dâhil
oluyorsunuz.
Küçük okur, mizah dolu söz oyunlarına keyifle eşlik ederken
metnin doğal akışına yedirilmiş kimi temel bilgilerle de
karşılaşıyor. Üstelik oyunbaz metin, primatların isimlerini
ve anavatanlarını öğretmekle kalmıyor, küçük yaş çocuğun
onlara dair merakını bir bütün olarak kışkırtıyor.
Rusçadan yaptığı çevirilerle tanınan ve 2015’ten bu yana
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şiirli hikâyeler kaleme alan Mustafa Kemal Yılmaz,
internet bloğunda kitabın oluşum sürecine dair
ilginç detaylar paylaşmış: “Otuz beş yaşına gelene
kadar kitap yazmayı hiç düşünmemiştim. Anlatmak
istediğim bir şey yoktu çünkü. Ama kızımın dünyaya
gelmesi, büyümesi ve konuşmaya başlaması her şeyi
değiştirdi. O sırada Moskova’da yaşıyorduk. Eşim
kızımıza Rusça çocuk kitapları okuyordu, en çok da
Rusların ‘pateşki’olarak adlandırdığı tekerlemeyi andıran şiir-şarkı kitaplarını. Çukovski, Mihalkov, Barto
ve Marşak gibi muhteşem yazarların şiirleri izledi
bunları. Konuşmayı yeni öğrenen bir çocuğun manzum anlatılara verdiği canlı tepki doğrusu beni çok
şaşırtmıştı. Şiirli bir hikâye yazmaktaki çıkış noktam
işte bu şaşkınlık oldu.”1
Görünen o ki yazar, üst üste yığılan kuru bilgilerin
ve tekdüze bir anlatımın, çocukların bir kulağından
girip diğerden çıkacağının bilinciyle hareket etmiş.
Dolayısıyla küçük okurla, suç ortağı ya da oyun
arkadaşıyla konuşuyormuşçasına diyaloğa girmiş.
Birçok çocuk kitabında karşımıza dikilen kuru, steril
dilin aksine Mustafa Kemal Yılmaz’ın cümleleri en
az çocuklarınki kadar içten ve zıpır. Primatlar Banyo
Sırasında, gürültü ve patırtıyla, tangırtı ve kıkırtıyla,
itişme ve kakışmayla dolu. Her şeye rağmen beraber
yaşamanın sesleri bunlar. Ha primatlar ha çocuklar,
birlikte yaşamaktan gürültü patırtı ve şaşırtıcı bir
şekilde ahenk çıkar!
Primat ailesinin pek çok üyesini, banyo sırasında bir
arada, bir kurguda birleştirebilmek zekice bir tercih.
Okuyucu, banyo sırasının bir ucundan diğer ucuna
yürürken, yanından hiç ayırmadığı küçük böğürtlen
sepetiyle Beyaz Kuyruklu Titi’nin, tatsız ve suratsız
Uakari’nin, devirdikleri bidonlarla Gidonların yanından geçiyor, konuşmalarına şahit oluyor. Derken
sıranın sonunda, yeşilliklerin arasında, kitap okuyan
kendisine rastlıyor ve ister istemez, tıpkı koca orangutan gibi sırıtmaya başlıyor.
Tabii bunda metni bütünleyen güçlü çizimlerin etkisi yadsınamaz. Hikâye başka çizimlerle birleşseymiş
ortaya bu kadar güzel bir kitap çıkar mıydı? Açıkçası, sanmıyorum. Çünkü illüstrasyon ve karikatür
dalında birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen çizer Oğuz Demir’in afacan çizimleri, Mustafa
1 https://sarapdumanlari.wordpress.com/2020/02/26/primatlar-banyo-sirasinda/
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Kemal Yılmaz’ın mizahi üslubundan hiç altta kalmıyor. Demir, çizdiği her primatın kendine has özelliklerini incelikle yakalarken de duygu durumlarını ve
hareket anlarını resmederken de nokta atışı yapmış.
Çizerin karikatürize resim tadı Lesula’nın hüzünlü
bakışlarını daha da hüzünlü, Sifika’nın şaşkın ifadesini daha da şaşkın kılmayı başarmış. Her şeye
hâkim bir perspektiften bakmadığımız, insanda bir
çalı arasından primatları gözetliyor hissi yaratan ve
bizi heyecana sürükleyen yarım bırakılmış kadrajlar
ise çizimlerdeki dinamik ve canlı etkiyi pekiştirmiş.
Ayrıca resimde çizgi tadını güçlendiren araştırma
çizgilerinin de silinmemiş olması görsellerin üç boyutlu etkisini arttırmış.
Kitabın sonuna “Geniş Aile” isimli ayrı bir bölüm
eklenmiş. Hikâyede geçen her primatın tek tek resmedildiği bu sayfalarda, ilgili maymun türüne dair
daha ayrıntılı bilgiler edinebileceğimiz kutucuklar
mevcut. İşte orada, diğerlerinin arasında, dünyanın
her yerinde yaşayan ve diğer primatlardan farklı olarak iki ayaküstünde yürüyebilen insan da var. İnsan
resminin altına, yazar küçük de bir not düşmüş. “İnsan türünün doğaya verdiği zararlar nedeniyle diğer
primatların hayatı her gün daha da zorlaşmaktadır.”
İnsan türünün dünyaya ve kendine verdiği zararları
ağır şekilde hissettiğimiz bu günlerde, yukarıdaki
cümle üzerinde tekrar düşünmeliyiz. Biz de tüm
canlılarla birlikte bir sıradayız ve ne yazık ki bu bir
banyo sırası değil!

Dilin akıcılığı ve açıklığı
Çizimlerin ifade gücü
Konunun işlenişi
Grafik tasarım ve baskı kalitesi

ilk okuma KITAPLIGI
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Peki ama HAYIR!
Yazan: Gökçe Gökçeer

Ufacık tefecik, dünya tatlısı şövalye Ned, yaşadığı şatoda önemli bir şeye dikkat
çekiyor: Kullandığımız dilin sadece kelimelerden ibaret bir dünya yaratmadığına...
Ağzımızdan çıkan kelimeler bizi biz yapıyor, üzerimize etiket gibi yapışıyor,
beklentileri belirliyor ve davranışları şekillendiriyor.
Minik Ned, herkese ve her söylenene “peki” diyen,
nazik bir şövalye. Kasabadaki herkes onu seviyor.
Ee, nasıl sevmesinler ki! O, her söyleneni yapıyor.
Bulaşık mı yıkanacak, peki! Odun mu taşınacak,
peki! Lahana mı toplanacak, peki! Her şeyi eksiksiz yapan bu şahane mini şövalye, geceleri kasabayı korkuya boğan ejderha geldiğinde de yine söz
dinliyor. Hemen içeri girmesi mi gerekiyor, peki!
Korkunç ejderha herkesi korkudan titretirken,
Ned’de durum farklı. O merakla ejderhayı izliyor
penceresinden.
Hissedince onun
da kendi gibi yalnız
olduğunu, işte işler
bu noktada değişmeye başlıyor ve
tabii tatlı bir dostluk da cabası…

“Hayır!” Diyen Şövalye
Lucy Rowland
Resimleyen: Kate Hindley
Türkçeleştiren: Yasemin Yener
Bilgi Çocuk Yayınları, 36 sayfa

“Hayır!” Diyen Şövalye, bir çocuğun
büyüme evresinde
kendini keşfedip
bireyselleşmeye
başlama öyküsü
olarak okunabilir. Ebeveynlerin
yörüngesinde,

onların her dediğini yapan ve övgü ala ala bir nevi
robotlaşan küçücük çocuklar, neyse ki bir süre sonra
“hayır!” demeyi de öğreniyor. Bu yetişkinlerin pek
hoşuna gitmiyor, şüphesiz. Ama iyi ki “hayır” diyorlar, çünkü ileride bu kelimeyi gerektiği yerde kullanabilmeleri açısından bir nevi ön çalışma bu… Bunun ötesinde, kitap bana şunu da düşündürttü: İnsan
kullandığı dille var oluyor. Çocuklukta temelleri atılıyor ve yetişkinlikte kelimeleriniz sadece sizi değil,
karşınızdakilerin size olan tavırlarını da belirliyor.
Bilgi Çocuk Yayınlarından çıkan resimli kitabın yazarı, birçok çocuk kitabında imzası olan Lucy Rowland. Bildiğim kadarıyla henüz Türkçe yayımlanmayan The Little Red Reading Hood, çok sevdiğim
kitaplardan. Yazarın Türkçeye çevrilen bir diğer
kitabının kahramanı ise yine bir ejderha. Sanırım
ejderhaları pek seviyor Rowland. “Hayır!” Diyen
Şövalye’nin çizimleri ise, Türkiye’de özellikle Kayıp
Köpek Üzüm, Şapkasız Girilmez ve Mamut Yıkama
Rehberi’yle zihinlerde iz bırakan Kate Hindley’e ait.
Son derece eğlenceli ve sevimli bulduğum bu kitabı
dilerim bütün çocuklar okur. Özellikle de her şeye
“peki” diyenler.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Hem çocuklar hem de hayatı her yaşta
çocuk gibi sorgulayabilen
büyükler için resimli bir kitap

hep_kitap
hepcocukhepkitap
hepkitapp

hepkitap.com.tr

“Benden Bize” giden yol
felsefe yapmaktan geçiyor
Yazan: Elif Şahin Hamidi
Kafası Karışıklar Benden Bize
Seran Demiral
Tudem Yayınları, 176 sayfa

gençlik KITAPLIGI
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“Tartışmacılar Kulübü”nde tartışmaya sen de katıl!

Felsefe ile insan olma, yani filozofların “insanlaşma”
dediği şeyi gerçekleştirme arasında sıkı bir bağ
var. Nermi Uygur, Yaşama Felsefesi isimli kitabındaki şu sözlerle felsefe ile insan olma arasındaki
bu bağa işaret eder: “Düşündüğünü düşünmediğini,
yaptığını yapmadığını apaçık bilerek, kıyıbucağın
hesabını vererek gerçekleştirmektir felsefe. Aynı şey
yaşamak, eylemek, insan-olmak için de geçerlidir.”
İnsanın kendini bilmesinin, kendini bulmasının,
yapıp etmelerinin hesabını verebilmesinin yolu da
felsefeden geçer. Seran Demiral’ın “Kafası Karışıklar” dizisinin ilk kitabı Benden Bize’de, felsefenin
rehberliğinde kendini arama yolculuğuna koyulmuş
bir grup çocukla tanışıyoruz. Bir yandan “Ben kimim?” sorusuna cevap ararken, beri yandan da hem
kendilerini hem de başkalarını anlamaya başlayan
çocuklar bunlar.
Nermi Uygur’un öğrencisi olan Betül Çotuksöken,
Felsefe: Özne-Söylem isimli kitabındaki şu sözlerle
felsefenin, insanın kendini ve başkalarını anlama
uğraşı olduğuna vurgu yapar: “…felsefe kendini
bilmenin, anlamanın ve başkalarına anlatmanın,
başkalarını anlamanın koşullarının bilgisi olarak
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karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir bilgi hem bizi biz
yapanı ortaya koyar, temellendirir, hem de dünyadaki duruşumuzu belirler; daha da önemlisi anlamlı kılar.” Kendini bilen, anlayan ve başkalarını
anlama gayretine giren kişi, yine felsefenin keskin bakışı sayesinde, her koşulda sevginin gereğini yerine getirmeye çalışır, insanları benzer ve
farklı yönleriyle kabul edip “ben”den “biz”e ulaşır.
Tıpkı kafası karışıklardan biri olan Ece ve sınıf
arkadaşları gibi. İoanna Kuçuradi’nin şu sözleri
de kendini bilmenin önemine işaret eder: “Çeşitli
baskıların ve karşı baskıların şaşkına çevirdiği,
hesaplı öldürmelerin gitgide yayıldığı çağımızda,
çıkar bir yol bulmak istiyorsan, kendini bilmekten
ve koşullar ne olursa olsun kendini yaşamaktan
başka çaren yoktur.” Çoğunluk farkında olmasa
da “kendini bilme”nin anlamı derindir. Kendini
aramak, kendini didiklemek ve kendini bilmek
bir “insanlaşma” yolculuğudur. Sınıfa yeni gelen
Sevim’in gizemli defteri, Ece ve arkadaşlarını bu
yolculuğa çıkarıyor işte.
“ŞU YENİ KIZ” FELSEFEYE KAPI ARALIYOR
Dizinin ilk kitabı Benden Bize, iki kısımdan oluşuyor. “Peki ben kimim?” başlıklı birinci kısımda,
kafası karışık Ece ile tanışıyoruz. Sevim isimli şu
yeni kızın sınıfa gelmesiyle birlikte Ece’nin kafası
iyice karışıyor. Çünkü Sevim, Ece ve arkadaşlarının alıştığı gibi biri değil. Biraz farklı. Örneğin
sürekli kitap okuyor. Ece’ye kulak verecek olursak
bu yeni kız, geldi geleli hiç durmadan, bütün ders
aralarında sadece kitap okuyor. O kadar sıkıcı ki!
İnsan neden bu kadar okur, bir türlü anlamıyor
Ece. Öğretmenler dışında kimseyle konuşmayan, ha bire kitap okuyan, “soğuk nevale” diye
nitelediği bu yeni kızı arkadaşı olarak görmüyor
Ece. “Ben kendimle arkadaşım,” diyor. Ne var ki
şu soruyu sormandan da edemiyor: “Peki ben
kimim?” Sevim’e ait o gizemli defteri, yakın arkadaşı Kaan’la birlikte gizlice ele geçirip okumaya
başladıklarında felsefenin kollarında buluyorlar
kendilerini. Kitabın “Nerede olmak isterim?”
başlığını taşıyan ikinci kısmında ise zamanı,
mekânı, dünyadaki varoluşunu, özgürlük, sorumluluk gibi kavramları, can sıkıntısını, boş zamanı
sorgulayan Kaan’ı yakından tanıyoruz. Büyürken
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kafasının çalışma şeklinin değiştiğinin farkında
Kaan. Ancak değişen tek şey kafası değil. Paten
kayarken düşünce bacağı da değişiyor. Bu küçük
kaza, Kaan’ı kendi varlığının anlamı üzerine düşünmeye sevk ediyor. İşte felsefe burada başlıyor
ve şöyle diyor Kaan: “Büyüdüğümü bilmem, değiştiğimi fark etmem, odamın içinde yalnızken ve
dışarıda kalabalığın arasındayken farklı ‘Kaan’lara dönüştüğümün ayırdında olmam, felsefe yapmamla ilgili.” Sürekli düşünmekle meşgul olan
Kaan, bir de bakıyoruz Heideger’den, Jaspers’den,
Kierkegaard’dan, yani Varoluşçuluk’tan bahsediyor. Çocukça saçmalamakla filozofça düşünmek
arasında bir yerlerde Kaan, bütün çocuklar gibi.
Bunun farkında. Bir ara can sıkıntısı üzerine düşünürken Åsa Lind’in eşsiz eseri Kumkurdu’nu
anıyor, Zackarina’nın anne babasıyla oynadığı
“hiçbir şey yapmama” oyunu üzerine kafa yoruyor. Sonra can sıkıntısı konusunda şöyle bir
yargıya varıyor: “Kierkegaard, ‘Can sıkıntısı bütün
kötülüklerin anasıdır’ diyor ya, nasıl da haklı! Ona
sorarsak, yeryüzünde işlenen suçların, öldürmenin, bütün ahlaksızlıkların sebebi can sıkıntısı.
Eğer gerçekten ne istediğimizi bilen insanlar olup,
yaşadığımız zaman ve mekânın keyfine varsak,
ne canımız sıkılır ne aklımıza kötülük gelir.” İşte
Ece, Kaan ve arkadaşları, Sevim’in önderliğinde
kurdukları “Tartışmacılar Kulübü”nde varoluşa
dair pek çok konu üzerinde hararetli tartışmalar
yürütüyorlar.
Benden Bize, büyüme, kendini keşfetme, kendi
benliğini inşa etme sürecinde soruların peşine
düşen, kafası karışık beş çocuğun düşünsel yolculuğuna katılmaya davet ediyor herkesi. Ancak
cevaplara değil, daha çok soruya kapı aralayan
bir yolculuk bu. Seran Demiral’ın sorgulayan kahramanlarının peşine takılıp felsefe yapmaya ve
bunun büyüsüne kapılmaya hazır olun. “Tartışmacılar Kulübü”ne katılıp, hararetli tartışmalara eşlik
edin mutlaka.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Değişim mümkün!
Değişim şart!

Yazan: Suzan Geridönmez

Alışkanlıklarımızın tepetaklak olduğu, vazgeçilmez sandığımız birçok şeyin
önemini yitirdiği, kenarda kalmış ya da çoktan hayatımızdan çıkmış birçok
başka şeyin ise değerini fark ettiğimiz günler yaşıyoruz hep birlikte. İster
istemez değişiyoruz. Belki sadece geçici süreliğine, belki sadece dört duvar
arasında, belki iyiye belki kötüye doğru. Bunu zaman gösterecek. Şimdiden
görebildiğimiz şu: Değişim mümkün!

Benim Annem…
Evrenin En Harika Annesi
Benim Babam…
Evrenin En Harika Babası
Carme Dolz
Resimleyen: Esther Méndez
Türkçeleştiren: Biray Üstüner
Bilgi Çocuk Yayınları, 36 sayfa
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Ama şimdiden belli olan bir şey daha var: Değişim kendiliğinden gerçekleşmiyor, bir zorunluluk gerekiyor! Tek başına zorunluluk da yetmiyor.
Dank etmeden kimse el yıkamaya başlamıyor…
Bilince çıkarmak dank etmeyi karşılar mı, hayır! Bilgi değişimin ön koşulu
olsa da ateşleyicisi değildir çoğunlukla. Asgari bir ortak akla dönüşmesi,
yüksek sesle ifade edilmesi, el ve dil birliğiyle hassasiyetle korunması ve
bize günde 20 kez elimizi yıkatacak denli baskın hâle gelmesi gerekiyor.
Sevimsiz bir sözcük gibi tınıyor ama bilginin, sağduyunun, evrensel insan
haklarının yanına çok da yakışıyor: Otorite olmadan olmuyor.
Sanatın ve edebiyatın bu otoriteye boyun eğmesini değil, STK’lar, aydınlar,
siyasetçiler, sendikalar vb. gibi birçok başka aktörle birlikte onu temsil etmesini bekleriz. Bu en doğal hakkımız.
Üstelik sadece bugün tüm gündemlerin önüne geçen koronavirüs meselesinde değil.
Daha dün kadın cinayetlerini konuşuyorduk örneğin. Cinsel istismara tepki
gösteriyorduk. 8 Mart’ta gece gece ayrımcılık, şiddet ve cinsiyetçilik karşıtı
sesler yükselmiş, kadınlar bir kez daha
susmayacaklarını göstermişti. Bir hassasiyet doğmuştu. Yeni bir hassasiyet
de değildi. Toplumsal cinsiyet nicedir
her alanda sorgulanır olmuştu. Mesela

Nisan 2020

burada, İyi Kitap’ta çocuk kitaplarını didik didik
ediyor, gözden kaçan en küçük falsoyu cımbızlıyor,
toplumsal cinsiyet rollerinin en ufak yansımasını en
sert şekilde eleştiriyorduk. Peki, abartıyor muyduk?
Hayır, bazen yazarın iyi niyetini görmezden de gelsek gerekeni yapıyorduk.
Bugün toplumun önemli bir kesimi için ölümcül
olan bir virüsü yenmek amacıyla çocuklarımıza günde yirmi kez ellerini yıkamalarını söylemek ne kadar
elzemse, çoktan ölümcül boyutlara ulaştığını bildiğimiz (ülkemizde son birkaç ayda katledilen kadınları
düşünün…) başka bir virüsü (yani toplumsal cinsiyet
üzerinde yükselen ayrımcılık ve şiddeti) yenmek için
çocuklarımıza okuttuğumuz kitapları da yirmi kez
silkelemek o kadar elzem.
Ne yazık ki bazı kitaplar silkenince her taraftan
dökülüyor. Bilgi Çocuk’tan çıkan Benim Annem…
Evrenin en Harika Annesi ve Benim Babam… Evrenin
En Harika Babası bunlardan ikisi. Son sayfayı çevirdiğimde Esther Méndez’in renkli, eğlenceli çizimleri
dışında tutulacak yerleri kalmamıştı.

mıyla insana has bir bağnazlıkla suiistimal ediliyor.
Ama “bütün” yerine “benim” olma hakkı tanınan ve
“kendini en iyi ifade eden”, “en becerikli”, “en güçlü”,
“bilim insanlarından bile zeki”, “en hoşgörülü”, “en
yaratıcı” türü bireysel özelliklerle tanımlanan babaya
gelelim. Kitapta onun da sorumlulukları vardır ama
bunlar aileye karşı görevler ve ev işleriyle ilgili değil
çocukla sevgi ilişkisi çerçevesindedir: “omuza alır”,
“kucağında taşır”, “şipşak bir hikâye uydurur.” Gerçi
evrenin en harika babasının karnabahar kakalı bebek
bezini değiştirmesi biraz şaşırtıyor ama bununla
“itfaiyecilerden bile yürekli” olduğunu kanıtladığını
okuduğumuzda klişe yerli yerine oturuyor. Zaten
babanın rol modeli de hayvanlar değil, insan kimliğinin bir parçası olan/olabilen meslekler.
Toplumsal cinsiyet kendini hâlâ çocuk kitaplarında
bu kadar açık ve ayrımcı şekilde ifade ediyorsa bize
de 20 kez silkelemek düşüyor.

İlk bakışta tersini düşündüren, çağdaş bir izlenim
uyandıran kitapların kadına biçtiği rol şu: “Tüm
anneler ailelerini korur,” “Bütün anneler çocuklarını
besler,” “Bütün anneler yavrularının temiz olmasını
ister,” “Bütün anneler için düzen önemlidir.” Evrenin
en harika annesi tarif ediliyor ama koca kitapta ona,
bireysel diyebileceğimiz tek özellik layık görülmüyor. “Bütün anneler inanılmaz şeyler yapar,” dışında.
Ama devamında, inanılmaz bir tutarlılıkla bu cümleciğin de içi doldurulup aynı anda boşa çıkarılıyor:
“Annem bir yandan telefonla konuşup alışveriş listesi
yaparken saçımı tarayıp aynı zamanda omlet pişirebilir.”
İşin kötüsü, sadece toplumsal cinsiyet rollerinin basmakalıp tekrarıyla yüz yüze değiliz. Metin “bütün”
anneler derken rol modeli olarak kültürü, etiği ve
doğasıyla insanı değil hayvanları örnek gösteriyor.
Öyle ya 9 ay da neymiş? “Fil, yavrusunu nerdeyse iki
sene karnında taşır,” “Kurt, yavrularını temizlemek
için (…)yalar.” “Neyse ki,” deniyor, “annem beni temizlemek için yalamıyor. Onun yerine güzel kokmam
için sabunlayıp saçımı yıkıyor.” Tabii buradan, bunun
toplumsal gereklilikten de öte doğanın kanunu olduğu sonucu çıkıyor. Ve doğanın bir parçası, “bütün”
hayvanlar kadar hayvan olduğumuz gerçeği tama-
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İçeriğin çağdaşlığı ve bilimselliği
Editörlük
Çizimlerin İfade Gücü
Grafik tasarım ve baskı kalitesi
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Vay canına! Sen kimmişsin
be Armstrong!
Fare cismine insan aklı, insan ruhu konduğu için de yaşantıları bize benziyor
hâliyle. Ayın tekerlek peynir olduğuna inanmaktan vazgeçmeyen bağnazlar
da Armstrong’un onları bilimsel gerçeklere çekme çabası da insanlık tarihiyle
paralellik kurarak işleniyor.
Yazan: Melek Özlem Sezer

Bir fare… Tek bir tutkusu var, Ay; onun peşinde
gündüz gece... Ne New York’un dumanlı kaldırımlarından hızla geçerken şöyle bir göz atmak yeter
ona ne deniz kenarında mehtaba dalmak ne çatılara çıkıp seyre kapılmak… O illa ki aya ilk ayak
basan olacak.

Armstrong
Torben Kuhlmann
Türkçeleştiren: Su Akaydın
Uçan Fil Yayınları, 128 sayfa

Armstrong’un
ve New York
fare cemaatinin
bizden tek farkı;
kuyruklu, küçük bir beden
içinde doğmuş
olmaları. Fare
cismine insan
aklı, insan ruhu
konduğu için de
yaşantıları bize
benziyor hâliyle.
Ayın tekerlek
peynir olduğuna inanmaktan
vazgeçmeyen
bağnazlar da
Armstrong’un
onları bilimsel

gerçeklere çekme çabası da insanlık tarihiyle paralellik kurarak işleniyor. Kitabın temel esprisi ise
resmi tarihin yanıltıcılığı ve gizli tutulmuş gerçek
kahramanlar üzerine kurulmuş. Biz aya ilk ayak basanın Armstrong olduğunu biliyoruz ya, acaba hangi
Armstrong? Meğer ayın ilk konuğu kendi roketini
yapan bir fareymiş ve bu gerçeği saklamak için ona
da Armstrong ismi vermişler. Böylece aya topuğu
ilk değen Armstrong derken yalan söylememiş gibi
olmuşlar.
Çizgilerin sözcüklerden daha güçlü anlatılar sunduğu bir kitap yaratmış Torben Kuhlmann. New
York’un ruhunu, estetik anlayışını içine sindirmiş
bu müthiş güzel resimler, kendi dünyasını yaratıyor
ve o dünyaya ulaşma arzusuyla birlikte hikâye kurma isteğini de kışkırtıyor. Ki her bir resim, sayısız
hikâyeye esin verebilecek nitelikte. Kuhlmann cümle
ayrıntıyı çok hoş görsel kurgular içinde ilmek ilmek
dokumuş ve üzerlerine ay tozları serpiştirmiş. Ama
ne yazık ki iş yazmaya gelince kalemi aynı özeni ve
yaratıcılığı gösterememiş.
Dil tutuk ve çorak denecek kadar kuru. Diyaloglar
doğallığı yakalayamıyor. Lezzet, renk, ritm, dinamizm, canlılık, merak uyandırmama temel eksiklerinden. Daha çok bir kitabı yazarken alınıp sonra
arındırılmamış hantal notları andırıyor. Gereksiz

yerlerde oyalanıyor ve gerekçelendirmek, ikna etmek, lezzet katmak gereken yerlerde ise hızlıca geçip tatminsiz bırakıyor. Hikâyenin fazlasıyla tahmin
edilebilir bir şekilde ilerlemesi de okuma hazzını
azaltan unsurlardan. Şablon kurgular ise kolaycılığa
kaçıldığını gösteriyor.
Fareler toplantısında teleskopuyla gördüklerini anlatan ama ayın tekerlek peynir olmadığına kimseyi
ikna edemeyen Armstrong eve geldiğinde, notlarının
arasında Smithsonian Müzesi’nden bir mektup buluyor: “Sen haklısın! Beni ziyarete gel.” Her şeyi anında
öğrenen ve yolu şıp diye önüne seren bu karakter, kolaycı şablonların örneklerinden. Ona farelerin uçma
tarihini gösteren müzeyi dolaştırması ve insanların
bildiklerini öğrenmesini önermesi de iyi işlenmemiş.
Armstrog’un astronot kıyafeti dikmesi, bir çalar saat
ve birkaç külotlu çorapla uzay mekiği yapması, bu işe
yaramayınca roket yapımına girişmesi süreci de öyle.
Aslında farenin roketi fırladı ve aya gitti dense, bunu
şiirsel bir hareket, bir masal gerçeği olarak kabul
edecek ve mantık hatalarının peşine düşüp hikâyeden kopmayacaktık. Ve şu tip soruları aklımıza getirmeyecektik: Bir küçücük fare roketinin fırlarken çıkardığı ateş, nasıl tam da o sırada içeri giren polisleri
darma duman ediyor? Hemen müdahale edebilecek
insanlar varken nasıl öyle büyük bir yangın çıkıyor?
Polis, koca New York’ta tam da bu fareyi ve ne yaptığını nasıl bulup gazetelere resmini basıyor? Fare,
yangından kurtardığı tek çizim sayesinde çalışıp aya
gidiyor, tamam. İnsanlar da onun bıraktığı notları
bulup peşi sıra aya gidiyor, ona da tamam. Peki, farenin aya gittiğini ve ne zaman döneceğini, tam olarak
nereye ineceğini bilip diğer fareler nasıl hoş geldin
partisi düzenliyor? Bunları ve daha pek çok şeyi inandırıcı kılabilecek teknikler kullanılmamış. Oysa o
olağanüstü resimlere daha kısa ve dinamik bir metin
yakışırdı. Ciltlenmesindeki sorun da sanki kitaptaki
resim metin ilişkisine çözüm arar gibi. Yapraklar
çevirdiğin anda kopuveriyor. Çünkü her bir yaprak
kendi resminin yolculuğuna çıkmak istiyor.
Seyretmesi çok keyifli bir kitap ama keşke okumayı
da arzulanır kılsaymış.
Görsel estetik
Çizimlerin ifade gücü
Edebi hikâyeleme
Cilt kalitesi

Kafalarda aynı soru:
Peki biz arkadaş mıyız?

Yazan:

Nihan Bora Sapmaz

“Ailende kimse ilginç olmak zorunda değil. Uzaya da gitseler, bütün gün
sobanın başında da otursalar, lahanadan pasta yapsalar ya da ‘dünyanın en
ilginç olmayan kişileri’ ödülünü de alsalar onları seversin.”

Su Günlükleri 1 - Biz Arkadaş mıyız?
Hanzade Servi
Resimleyen: Ali Benice
Tudem Yayınları, 184 sayfa
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Bazen kardeşlikten de öteye geçen arkadaşlıklar, dostluklar oluşur hayatta. Homeros
boşuna “İyi bir dost, kardeş kadar değerli olabilir,” dememiş. Öte yandan, bazı insanlar
arkadaşlık ve dostluk konusunda keskin çizgilere sahiptir. “Herkesten arkadaş olur ama
herkes dostun olamaz,” ayrımı, eminim hepimizin belli dönemlerde zihnini kurcalamıştır.
Bazen, yakın arkadaşların yarattığı hayal kırıklığı, sizi dostluk kavramına küstürür. O
yüzden kimseye bir şey anlatmamaya karar verir ve arkadaşlarınızla belli bir mesafeyi
korumaya başlarsınız.
Bu konularda kafa yoran, Hanzade Servi’nin kaleme aldığı ve Ali Benice’nin resimlediği
Su Günlükleri 1 - Biz Arkadaş Mıyız? isimli kitap, uzun zamandır okuduğum en eğlenceli
ve yaratıcı çocuk romanlarından biri diyebilirim. Ödüllü yazar Servi, on ikinci kitabını da
aslında sadece çocuklara/gençlere yönelik değil, kendisinin de söylediği gibi “yediden
yüz yetmiş yediye, ayrım yapmaksızın her yaştan ruhlar için,” yazmış. Kitabın eğlenceli
hikâyesine eşlik eden Benice’nin çizgileri ise çok başarılı. Kullanılan farklı tipografiler ve
puntolar, tırtıklı veya bold kelimeler hikâyeyle müthiş bir uyum oluşturuyor. Öyle ki, kitabı okurken aynı zamanda izliyormuş hissi de yaratıyor.
SU HOŞEDA ENMUTLU’YLA TANIŞIN
“Beni aşırı dalgalı, kahverengi saçlarımdan hemen tanıyabilirsin. Gözlüklerimden ya da diş tellerimden…” 11 yaşındaki Su Hoşeda Enmutlu, ablası
Esin, kardeşi Mert ve anne-babasıyla yaşayan, günlüğüne her şeyi yazan
akıllı bir genç kızdır. Bazen yazdıklarının üzerini çizer, onlar muhtemelen utandığı şeylerdir, kendini tarif ederken “diş tellerimden” kelimesinin üzerine çizmesi gibi…
Bugünün kimi gençleri gibi YouTube’dan “Kalem kutumda ne var?”
videoları izlemeyi seven Su, kendi kalem kutusunu günlüğünden yayınlayarak bir ilki gerçekleştirir. Ancak çoğu gencin aksine, Türkçeyi iyi
kullanmak konusunda epey takıntılıdır. “Beğendiysen şuraya bir ‘like atmayı’ unutma,” ifadesinin onda yarattığı hissi şöyle tarif eder: “Türkçeyi
hüngür hüngür ağlatan şeyler söylemeyi çok sevmiyorum.” Sonra kalkar,
onun yerine başka bir şey icat eder: “Beğeni fırlatmak!”
Su’nun baş düşmanı “Ödevbozar Canavarlar”, peşini hiç bırakmaz. Tüm
ödevlerini güzelce yapsa da ertesi gün okula gittiğinde muhakkak bir
sorunla karşılaşır. Ödevler ya çamura düşmüştür ya da kardeşi üzerine

bir gergedan resmi çizmiştir. Bütün bunlar olsa olsa
Ödevbozar Canavarlar’ın işidir ama onları kimse göremez. Su’ya kimse inanmaz, Su’nun günlüğünü okuyan
biz arkadaşları dışında…
Sınıf arkadaşlarından Alkış’ın bir YouTube hesabı
vardır ve Su’nun anlam veremediği bir şekilde 200
bin kişi onu takip etmektedir. Alkış’tan pek haz etmez
Su, zira Alkış ona sürekli “Hırkan hiç yakışmamış Su,”
“Saçların hiç havalı değil Su,” gibi şeyler söyler. Fakat
Su, Alkış’tan öç alma şansına eriştiğinde bile ona karşı
bu kozu kullanmaz. Kimsenin Alkış’la dalga geçmesini
istemez ve farkında olmadan arkadaşı için çaba sarf
eder. Onun olumlu yaklaşımına karşısında, Alkış’ın “Biz
arkadaş mıyız?” diye sormasıyla Su’nun kafası karışır.
Tersinden, ablası Esin’e yaptığı iyiliğin ters tepmesi
üzerine ablasının Su’ya, “Biz arkadaş değiliz,” demesi,
okuru da arkadaşlık kavramı üzerine düşünmeye iten
bir diğer gelişme olur.
AİLENİN EN İLGİNCİ
Bir gün, öğretmeni Jülmen bir ödev verir; “Ailenizdeki
ilginç bir kişiyi anlatın,” der. Su, aile büyükleriyle toplandıkları “cumakye”, yani cumartesi akşam yemeğinde
bu soruya yanıt arar ve aldığı yanıt karşısında şaşırır:
Dudu Nine. Kimseyle görüşmeyen ve çok aksi biridir
Dudu Nine. Babası Su’yu, Dudu Nine’yle tanıştırır ve
bu sayede Su, ödevinden çok güzel bir not almayı umut
eder…
Dudu Nine’nin Su’ya nasihati dikkat çekicidir: “Ailende
kimse ilginç olmak zorunda değil. Uzaya da gitseler,
bütün gün sobanın başında da otursalar, lahanadan
pasta yapsalar ya da ‘dünyanın en ilginç olmayan
kişileri’ ödülünü de alsalar onları seversin. Çünkü onlar,
ailendir. Onları özel ve ilginç yapan senin sevgin, beraber yaşadığınız güzellikler ve zorluklara birlikte göğüs
germenizdir. Her yaşadığınız şey, ileride gülümseyerek
hatırlayacağınız hatıralara dönüşür.”
BİZ ARKADAŞ MIYIZ?
Su, kitabın sonunda da bize, “Evet, galiba az önce günlüğümü okudun. Peki, bu bizi arkadaş yapar mı?” diye
soruyor. Bir günlüğü okumak birilerini arkadaş yapar
mı bilmiyorum ama Su, bize iyi niyet olduğu sürece
herkesle arkadaş olunabileceğini çok güzel anlatıyor.
Ayrıca her yaştan ruhlar için yazdığını ifade eden Servi’nin, bu sözünde çok haklı olduğunu söyleyebilirim.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Resimlerin ifade gücü

Derya ilk yüzme dersi için heyecanla
mayosunu giydi, bonesini taktı ve
havuzun kenarına geldi.
Ancak hiç beklemediği bir şey oldu...

ilk okuma KITAPLIGI

28 | iyikitap

“Başkalarına benzemediğimiz
apaçık ortada”

Yazan: Itır Yıldız

Gündelik karşılaşmalar, arayışlar, sorgulamalar ve en temelde farklılıklar,
benzerlikler, kusurlar üzerine bir hikâye; geleceğin yetişkinine kendi varoluşu,
dünyadaki yeri, duygu durumları ve çevresiyle ilgili ara sıra kafasının
karışabileceğini anlatan yaştan bağımsız, eğlenceli, evrensel bir anlatım
Sâfi, kalabalığın içinde baştan ayağa mavi kıyafetiyle dolaşıyor. Kafasına iki sivri ucu olan mavi bir
de şapka geçirmiş. Kesinlikle gözlemci biri olduğu
söylenebilir, çevresindekileri hemen fark ediyor.
İşte şurada başka biri: Onun da üstünde kıyafeti
ve başında şapkası var ama farklı renk ve model
tercih etmiş. Peki ya karşısından gelenler? İki tane
antenli yaratık, biri iki diğeri dört ayaklı, peşpeşe
yürüyorlar. Sâfi belki her gün böyle çeşit çeşit
insana ve canlı türüne denk geliyor. Bazen onları,
neyi neden yaptıklarını anlayamıyor, kimi zamansa başkalarının onu anlamadığı fikrine kapılıyor.
Bazen karmaşanın tam
ortasında kalıyor, olan
biteni anlamaya çalışırken bazen de dünya
yalnız onun etrafında
dönüyor; zaman zaman
hepimizin başından
geçtiği gibi.

Safi ve Ötekiler
Fran Pintadera
Resimleyen: Christian Inaraja
Türkçeleştiren: Ayşe Nihal Akbulut
Nesin Yayınları, 40 sayfa

Fran Pintadera’nın yazıp
Christian Inaraja’nın
resimlediği Sâfi ve
Ötekiler, orijinal adıyla
Cándido y los demás,
gündelik karşılaşmalar,
arayışlar, sorgulamalar
ve en temelde farklılıklar, benzerlikler, kusurlar üzerine bir empati
hikâyesi. Nesin Yayınları tarafından basılan

kitabı Ayşe Nihal Akbulut Türkçeye çevirmiş. Eğitim
psikolojisi okumuş Pintadera, çocuk kitapları yazıyor, festival ve etkinliklerde hikâyeler anlatıyor. Daha
önce Türkçede Uslu Çocuk (Uçanbalık Yayınları) kitabı yayımlanan Pintadera, günlük rutinlerin gözardı
edilmeye müsait ayrıntılarını işlemeyi seviyor. “Ufak
detaylar” klişesinin önüne geçen, azda çoğu anlatan,
kısa, çarpıcı, tebessüm ettirici, bilgece ama basit ifadeler seçiyor. Burada Inaraja’nın çizim tarzının yazarın üslubunu parlatan, hatta anlatımı devam ettiren
güçlü bir etkisi olduğu söylenebilir. Satır aralarında
okumadığımız, çocuksu hayal gücü ve yetişkinlere
has bilinçle eklenen kimi resimler hikâyeyi zenginleştiriyor, okurda yarattığı duyguyu yoğunlaştırıyor.
Birbirine benzemeyen insanlar arasında dolaşan
başka canlı türleri de kendilerine özgü özellikleriyle
Sâfi’nin hikâyesine dâhil oluyor örneğin.
Sâfi, kimsenin birbirine benzemediği “biricik olma”
hâlinin içine ortak alışkanlıkları, beğenileri, huyları
katıyor. Ayrıca, belki de yalnızlık duygusundan hiçbir zaman kurtulamayacak olan geleceğin yetişkinine; kendi varoluşu, dünyadaki yeri, duygu durumları
ve çevresinde olup bitenlerle ilgili ara sıra kafasının
karışabileceğini ve bunun normal olduğunu söylemesiyle de değerli, yaştan bağımsız ve evrensel bir
anlatım sunuyor.
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi

İnsan denen muamma
İnsan iki seçenekten birine indirgenemeyecek
kadar karmaşıktır. Aynı anda birçok şeydir...
Yazan: Gökhan Yavuz Demir

Herkes eve kapandı. Salgın var. Kargocular bile gelmez oldu. Kocabaş ise göremediği
virüslere havlayamayacağı için her zamanki gibi bahçede yatarak güneşleniyor. Bol bol
kitap okuyup, koca kızla gezip, bahçede keyif yapılacak günler bunlar. Ben de sıcak bir
öğleden sonra elime Lee Bacon’ın Son İnsan’ını alıyor ve okumaya başlıyorum.
Son İnsan
Lee Bacon
Türkçeleştiren: Yaprak Onur
Çınar Yayınları, 324 sayfa
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Bacon kitabını, Era Klein’ın “Sence bundan üç yüz yıl sonra insanlar dünyadaki baskın
canlı türü olacak mı?” sorusuna, Homo Deus ve Sapiens gibi insanın dünyadaki yerini
anlatan kitaplar kaleme almış Yuval Noah Harari’nin cevabı üzerine yazmaya karar vermiş. İnsanların ya dünyayı yok edeceklerine yahut da kendi yarattıkları teknoloji tarafından alt edileceklerine inanan Harari, bu soruyu “Kesinlikle hayır!” diye cevaplıyor.
İşte yaşadığımız dünyanın her geçen gün daha da içinden çıkılmaz hâle gelen sorunları
içinde bir yazarın hayal gücünü harekete geçirecek karamsar bir cevap! Ve yine tam da
Korona virüsü nedeniyle evlerimizde mahsur kaldığımız günlerde okunacak bir roman!
Romanın kahramanı XR_935, güneş paneli inşasında dönüştürücü kutu ekleme işini
üstlenmiş bir robot. Mesai arkadaşları SkD_988 ve Ceeron_902 ile
birlikte güneş paneli inşasında her gün çalışıyor. Onun sisteminin
yüklenip dünyaya gözlerini açması ve Ebeveyn_1 ve Ebeveyn_2 eşliğinde dünyayı tanımasıyla içinde hiç insanın olmadığı bir robotlar
dünyasına adım atıyoruz. Bu dünya, XR_935 için insanlar olmadan
çok daha güzel. Öğreniyoruz ki zaman içinde açgözlülüğü ve zaaflarıyla dünyaya zarar vermeye başlayan insanoğlu, kendi yarattığı
robotlar tarafından yok edilmiş. Robotlar kendilerini geliştiren insanlardan daha da gelişerek havayı, suyu, toprağı zehirleyip kirleten insanların dünyaya en büyük tehdit olduğunu tespit edip onları durdurmaya karar vermişler. Bu kararın uygulanmasından otuz sene sonra
XR_935 ve diğer bütün robot kardeşleri, insansız bir dünyanın daha
güzel olduğunu düşünerek insansız hayatlarının keyfini sürüyorlar.
Robotların ikili akıl yürütme sistemlerinde, yani sıfır ve bir üzerine
dayanan düşünme tarzlarında insan anlaşılması çok güç bir muamma veya bilmece. Çünkü bir robotun mantığının kesinliği ile bir insanın ruhunun belirsizliği arasındaki giderilemez tezat, insan eylemlerinin veya davranışlarının büyük kısmını robotlar için anlaşılmaz
kılıyor. İnsan dilinin çok anlamlı yapısından kaynaklanan deyimler,
metaforlar ve esprilerin robotların işletim sistemindeki karşılığı sadece saçmalık oluyor. İnsanlığa dair bütün bu saçmalıklar da insanoğlu-

nun dünyayı yönetmeyi hak etmediğinin ispatı olarak
robot medeniyetini meşrulaştırıyor. Zaten B4ŞK4N
da her günkü Kovan’a Sesleniş konuşmasında sürekli
bunu gündeme getirerek robotların haklılığının altını
çiziyor.
Fakat bir gün, çalışma saatleri içinde XR_935 küçük
bir insan çocuğu olan Emma’yla karşılaşırsa ne olur?
Robot aklı için bu imkânsızdır. Çünkü insanların soyu
tükeneli otuz sene olmuştur ve dünyada hiç insan
yoktur. Ama yine de bu bir insandır. Çünkü bütün
fiziksel özellikleri insan olduğuna işaret etmektedir.
İnsan basit bir ikili düşünme sisteminin çözemeyeceği kadar karmaşık bir canlıdır ve robot zihninin
işleyişini hakikaten işlemez kılacak kadar tehlikelidir.
Bir şeyin hem doğru hem yanlış, hem imkânsız hem
mümkün olması bariz bir çelişkidir ve robotlar çelişkiyi sevmezler. Aslında haksız da sayılmazlar. Çünkü
Emma’yı ve geldiği sığınağı diğer robotlara söylemeyerek ilk defa Kovan’dan bir şey saklamışlardır. Nitekim üç mesai arkadaşı robot, Emma’ya yolculuğunda
yardımcı olurken hem işlerini bırakarak hem de daha
nice sırrı Kovan’dan saklayarak yaşadıkları çelişkilere
nice çelişki ekleyeceklerdir. Bu çelişkiler onları dost
yapacak ve böylece XR_935 ilk defa bildiği bir kelimenin, ne anlama geldiğini de anlayacaktır.
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Bu dostluk, B4ŞK4N tarafından Kovan’a günlük seslenişte manipüle edilen geçmişin, yani robot-insan
ilişkilerinin hiç de Kovan’a anlatıldığı gibi olmadığını
meydana çıkarıyor. Evet insanlar kötüdür ama bütün
insanlar hep kötü olsalardı, bunun robotların ikili
mantığı açısından çelişki yaratmayacağı açıktır. Oysa
insan iki seçenekten birine indirgenemeyecek kadar
karmaşıktır. Aynı anda birçok şeydir. Kötü ve iyi, günahkâr ve aziz, açgözlü ve cömert, bencil ve fedakâr,
yaratan ve yok eden, zeki ve aptal, bilge ve cahil, olgun ve ham; her türlü ikili karşıtlıktan çok daha fazlası. Dostluktan ve ötekine meraktan kaynaklanan bu
tanışma ve karşılıklı anlaşma sayesinde roman iyi bir
sona evriliyor. Acaba günümüzün en heyecan verici
tartışması olan “yapay zekâ” çalışmaları da bizi böyle
güzel bir geleceğe götürür mü dersiniz..?
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Çevirinin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

Dünyayı çocuklar
kurtaracak
Yeryüzü Takımı - Doğanın Uyanışı
Esra İlter Demirbilek
Doğan Egmont Yayınları
192 sayfa
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Yazan: Emel Altay

Yeryüzü Takımı ’nın alt başlığı “Doğanın Uyanışı” olsa da
aslında insanlar dışında tüm canlılar, dünyamıza verilen
zararların farkında. Uyuyan bir tek biz insanlarız. Ama bu
noktada çocukları ayrı tutmak gerekiyor. Çünkü yetişkinleri
kandırabilirsiniz ama çocukları asla!

Hayvanlar çok kızgın. Birlik olmuş, “Hepsi insanların suçu!” diye bağırıyorlar, “Çok dertliyiz,” diye isyan ediyorlar. Kimisi yuvasının yıkıldığından söz
ediyor kimisi yiyeceklerinin bozulduğundan kimisi de nefes alacak temiz
havaya hasret kaldıklarından. Kutup ayısı dayanamıyor, “İnsanlar! Her yerde
insanlar! Her yere girmek zorunda değiller!” diye haykırıyor. Görünüşe bakılırsa çok haklı. Çünkü “Yeryüzü Takımı”, tam kadro karşılarında. Aslında kızmalarına hiç gerek yok, çünkü bu dört kafadar;
Nehir, Rüzgâr, Tan ve Başak, hayvanlar ve bitkiler alemiyle
tamamen aynı görüşte: Dünyamızı acilen kurtarmalıyız!
Aslında kitaba ismini de veren Yeryüzü Takımı’nın sloganı
başka. Onlar “Doğa varsa biz varız. Biz varsak doğa için varız.
Bizler Yeryüzü Takımı’yız” diyorlar. Tabii, slogandan önce her
biri Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan dört çocuğun nasıl
bir araya geldiklerini anlatmak gerek. Başak Muğlalı, aklı başında, yaşına göre olgun bir kız. Nehir ise Şanlıurfalı, enerjik,
biraz da deli dolu… Erzurum’da oturan Tan ateşli ve atak, Çanakkale’de yaşayan Rüzgâr ise aklına estiği gibi davranmayı
seven bir çocuk.
TÜRK MITOLOJISI KAHRAMANLARI İKLIM KRIZINE KARŞI
Dört çocuğun da çok önemli bir ortak özelliği var. Bu özellik,
beklenmeyen iklim olaylarının ailelerini ve yaşadıkları çevreyi
bir şekilde etkilemiş olması. Başak’ın yaşadığı bölgede dolu
ve fırtınadan kaynaklanan önemli yıkımlar yaşanması ya da
Nehir’in ailesinin işlettiği balık çiftliğinde kuraklık nedeniyle
sorunlar çıkması gibi konular çocukların gündemine küresel
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İn Bisiklete Bin, Çevre için Tüketim Alışkanlıklarını Değiştir, İklim Krizine Karşı Fidan Dik, Enerji
ve Su Tasarrufu Yap… Bu eylemlerin her biri kitapta
birer sayfada, detaylı ilanlar olarak veriliyor. Bu da
aslında bizi kitabın asıl yazılış amacına götürüyor.
SIKICILAŞMADAN ÖĞRETICI OLMAYI
BAŞARIYOR
Kitabın yazarı Esra İlter Demirbilek, bilinçli bir yol
izleyerek iklim krizine dair temel bilgileri hikâyenin
kurgusuna eklemiş. Kitabın sonunda yer alan “Yazarın Mektubu”nda da bu niyetini bir kez daha vurguluyor. Yeryüzü Takımı, dört çocuğun bir araya gelip
dünyayı kurtarmak için kötülerle mücadele etmesini
anlatan ana izleğinin yanında özellikle çocukları
küresel ısınma, sera etkisi, iklim krizi gibi konularda
bilgi sahibi yapmayı amaç ediniyor. Kitapta gerçekten bu konulara dair birçok veri var. Bunları çocuklara sıkıcılaşmadan anlatmak için çok güzel bir yol
seçmiş Demirbilek.
ısınma ve iklim krizi konularını taşıyor. Her biri
farklı şehirlerde, birbirinden habersiz dünyanın kötü
gidişatına kederlenen bu duyarlı çocukları bir araya
getiren şeyse Türk mitolojisinde gizli. Zaten kitap
bizi Altay Türklerinin yaratılış mitolojisinden ilhamla kurgulanmış bir yazıyla karşılıyor. Sonrasında da
başkarakterlerden biri olan Tabiat Ana ile tanışıyoruz. Bir diğer adıyla Umay, doğaüstü güçleriyle çocukları bir araya getiriyor ve küresel ısınmaya karşı
bir mücadele başlatıyor.
Yeryüzü Takımı’nın alt başlığı “Doğanın Uyanışı”
olsa da hayvanların da katıldığı toplantıda aslında
insanlar dışında tüm canlıların dünyamıza verilen
zararların farkında olduğunu görüyoruz. Uyuyan bir
tek biz insanlarız. Ama bu noktada çocukları ayrı
tutmak gerekiyor. Kitabın sonlarında bir yerde kötü
karakter Bay Başkötü’ye dendiği gibi “Yetişkinleri
kandırabilirsin ama çocukları asla kandıramazsın.”
Gerçekten de çocuklar bütün hassasiyetleriyle, Tabiat Ana’nın kendilerine gösterdiği dünya hâllerine
üzülüyorlar ve bir şeyler yapmak için harekete geçiyorlar.
Eylem planlarında yok yok; sosyal medya kampanyaları, okul gazetesinde yazılar, yine okulda çevre
kulüpleriyle ortak programlar, aileleri hatta tüm mahalleyi örgütleyecek birtakım eylemler… Arabadan

Kimi yerlerde ilkokul çağındaki çocukların karbon
ayak izini, omega blokajını, ozon tabakasını, sera
gazı etkisini bu kadar iyi bilmeleri, doğru sözcüklerle anlatabilmeleri soru işareti yaratabilir. Ancak
zamanın ruhuna da çok uygun bir durum aslında
bu. Yazar çocukların bilgi kaynağı olarak en önde
İnterneti işaret ederek artık çocukların da her konuda istedikleri bilgiye daha fazlasına erişebileceklerini ortaya koyuyor. Çocuk kitaplarının içeriğine
belki bir de bu gözle bakmak gerek artık.
Yeryüzü Takımı, asıl mesajını çok net ileten, birçok
faydalı ve detaylı bilgiyle donatılmış, öğretici olmak
için yazılmış ve bunu maceralı bir kurguya özenle
yerleştirmiş bir kitap. Hikâyeye hizmet eden çizimler de yine yazar Esra İlter Demirbilek’e ait. Okuyan
çocuklarda çevreye, tüketim alışkanlıklarına, tüm
canlıların yaşam haklarına karşı bir duyarlılık oluşturacağı gibi ne yapmaları gerektiğine dair somut
ipuçları da sunuyor. Tabii sadece çocuklar değil,
dünyamızı iklim krizine sokmaktaki en büyük payı
üstlenmesi gereken biz yetişkinlerin de Yeryüzü
Takımı’ndan çıkaracağı dersler var.
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Kurgunun özgünlüğü ve tutarlılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği
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Uykudan önce
Kitabın kahramanları olan hayvancıklar,
görmediğimiz bir çocuğun odasındaki
oyuncaklar aslında. Düğmeler ise kitabı
okuyan ebeveyn/yetişkin ile dinleyen
çocuğu yönlendirip eğlendirecek komutlar.
Çocuk kitaplarıyla içli dışlı olduğum için mutluyum. Kimi zaman kendi çocukluğumla bağ kurup
güzel anları hatırlamama yardımcı olurken kimi
zaman küçük arkadaşlarımla anlaşıp eğlenmeme
imkân sağlıyorlar. Bu yüzden okuduğum kitaplar
hakkında yazarken pusulamın ibresi genellikle bu
yöne kayıyor. Bu ayın kitabı için yine bu pusulaya
başvurdum.
Sally Nicholls’ın yazıp Bethan Woollvin’in resimlediği Rengârenk Düğmeler, oyunlu ve oyuncaklı
bir kitap. Türlü türlü hayvancıkların birbiri ardına
düğmeler keşfedip bunlara tek tek basmalarına eşlik ediyoruz kitap boyunca. Kimi kırmızı bir uyarı
düğmesi kimi
yeşil renkli
dil çıkarma
düğmesi...
Pembe renkli
sarılma düğmesine basan
hayvancıklar
zıp zıp zıplayıp şen şakrak şarkılar
söylemekten
yorulunca,
beyaz düğRengârenk Düğmeler meye basıp
Sally Nicholls karanlığa
Resimleyen: Bethan Woollvin
Türkçeleştiren: Göyçen Gülce Karagöz bürünüyorlar.
abm Yayınları, 28 sayfa Bir köşede

Yazan: Sanem Erdem

beliren “UYAN” düğmesi ise sabah olduğunda keşfedilmeyi bekliyor.
Kitabın kahramanları olan hayvancıklar, görmediğimiz bir çocuğun odasındaki oyuncaklar aslında.
Düğmeler ise kitabı okuyan ebeveyn/yetişkin ile dinleyen çocuğu yönlendirip eğlendirecek komutlar. Bu
açıdan Rengârenk Düğmeler bir tür aktivite kitabı.
Anne-baba ve çocuğun birlikte okuyup yeri gelince
gülerek, yeri gelince birbirlerini gıdıklayıp birbirlerine sarılarak oynayacakları, eğlenceden yorulunca
da elektrik düğmesine basıp çocukların (belki ebeveynlerin de) uykuya teslim olacakları geceleri akla
getiriyor. Geceler diyorum, zira bu yeni eğlencenin
tadını alan çocuk, günler hatta haftalar boyunca kitabı tekrar tekrar “okumak” isteyecektir. Ebeveynler
için kimi zaman yorucu olabilecek bu tür aktivitelerin, gelecekte çocuklar için geriye bakıp mutlulukla
anacakları hatıralara dönüştüğü tecrübeyle sabittir.
Göyçen Gülce Karagöz’ün çevirisiyle yayımlanan
Rengârenk Düğmeler, yazarı Sally Nicholls’un ülkemizde yayımlanan ilk resimli kitabı. Çizer Bethan
Woollvin ise kendine özgü tarzıyla karakterlere meraklı gözler bahşetmiş ki, resimlediği diğer kitaplara
ve internet sitesine bakınca bu gözlerin çizerin imzası olduğu anlaşılıyor. Kitabın basit dili ve sade tasarımı tek başına okunmaya uygun olsa da, katılımcı
sayısı arttıkça eğlencenin tadı daha çok çıkacaktır.
Çizimlerin ifade gücü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi

Ormanın biricik ayısı
“Ne yapıyorsun Bongo?”
“Ağaçların büyümesini izliyorum…”
Bir ayının hayatında, öyle çok büyük olaylar olmaz
diye düşünüyorsanız; sırtını çatalla kaşıyan, arkadaşına mektup yollayan, bir ağacın büyümesini
izleyen, maskeli baloya katılan, dünyayı bulanık
görmeyi tercih eden Bongo ile henüz tanışmamışsınız demektir.
Fransız yazar ve çizer Delphine Perret imzalı
Bongo - Ormanın Biricik Ayısı, ayılı ve maceralı 6
öyküden oluşuyor. Ece Nahum çevirisiyle okuma
fırsatı buluyoruz. Günlük yaşamın boğucu koşuşturmalarından,
tıkıştırılan eşyalarla oturacak yerin
kalmadığı odalardan,
mutluluğu ıslatan
kara bulutlardan çok
uzakta, ormanın fısıltısına odaklanıyoruz
bu öykülerle. Bongo
arkadaşları sansar,
porsuk, sincap, tilki,
baykuş, tavşan ve
küçük kuşla birlikte
ormanın derinliklerinde, dostluğun izinde maceralar yaşıyor.
Bongo – Ormanın Biricik Ayısı Her bir öyküyle orta
Delphine Perret
Türkçeleştiren: Ece Nahum boylu, cüsseli ve mutRedhouse Kidz Yayınları, 60 sayfa lu bir ayının gününe

Yazan: Anıl Basılı
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ortak oluyor, dostlarla geçirilen harika zamanlara
gülümserken buluyorsunuz kendinizi. Çok içten,
sıcacık bir telaş kaplıyor içinizi.
Çekilişten kazanılan bir kanepeyle değişen yaşam
alanı Bongo’nun hiç hoşuna gitmiyor. Eskiden
doyasıya zaman geçirdiği ininde adım atacak yer
kalmıyor. Ta ki, sevgili arkadaşları yardımına koşana kadar. Kim bu kanepeyi ortak kullanmak istemez ki? Bir başka öyküyle maskeli balonun keyfini
sürüyorlar. Denemekten hiç çekinmeyen koca bir
ekip! Ormanda yaşamayan tek arkadaşı Ramona’ya
göndereceği hediyeyi de seçmek hiç kolay değildi.
Ve vakti geldiğinde çalar saatini ilkbahara kurarak uyku moduna geçen bir Bongo çizelim şuraya,
pardon Delphine Perret daha önce çizmiş. Sahi…
Perret, kalbini güneşe dönmüş olmalı, etrafındakileri nasıl ısıtacağını bildiğine göre! Üstelik metin ve
çizim dengesini sağlam bir zemine oturtmuş olması,
önceliği hikâyenin bütünlüğünden yana kullanması
onu olası bir yol ayrımından uzak tutuyor. Titizlikle
işlenen öykülerden geriye kocaman bir tebessüm
kalıyor. Üstelik mizahın ve de yer yer ironinin iç içe
geçtiği içsel öyküler ona Prix Sorcieres En İyi Kitap
Ödülünü (Fransa, 2017) getirmiş. İlkbaharda görüşmek üzere Bongo, ormanın biricik ayısı seni...
Dilin açıklığı ve akıcılığı
Çizimlerin ifade gücü
Kapak tasarımı ve baskı kalitesi
Redaksiyonun titizliği

ilk okuma KITAPLIGI

Her kitap
bir tohumdur
Öykü Ağacı, yeryüzüne yayılan tüm öykülerin
öyküsü; bir çocuk iki avcunun arasında tuttuğunda,
sayesinde dünyaları unuttuğu kitapların öyküsü.
Yazdığım kitapları, bir tohuma benzettiğim çok
olmuştur. Biz yazarlar hayal gücümüzden hasat
ettiğimiz çiçeklerden, rüyalarla şekerlenen rengârenk meyvelerden, bilgiyle besleyiciliği artan
sebzelerden tohum alır, saklar ve bu tohumların
yeryüzüne savrulmasına, toprakla buluşmasına,
yüreklerde filizlenmesine yardım etmeleri için
onları okurların avuçlarına bırakırız. Bu tohum,
okundukça uyanır.
İtalyanca orijinal ismi “Rüyaların Bahçıvanı” olan
Öykü Ağacı, Claudio Gobbetti tarafından yazılıp
Diyana Nikolova tarafından resimlenmiş. Fransızcası da orijinal isminin bire bir çevirisiyle yayımlanırken Türkçedeki
çeviri tercihi malum.
Bu hikâye, bir
yazarın dünyasında
bir kitabın nasıl
tomurcuklandığını, çiçeklendiğini,
meyve verdiğini ve
köklerinden söküp
çıkarıldığını, ardından tohumlarının
yeni bir baharda,
yeni avuçlarda tekrar filizlenebileceğiÖykü Ağacı ni anlatıyor.
Claudio Gobbetti Hikâyedeki belki
Resimleyen: Diyana Nikolova
Türkçeleştiren: Lori Sis Kalaycı 100, belki de 1000
Arden Yayınları, 40 sayfa yaşındaki yaşlı

Yazan: Sima Özkan

adam gibi biz yazarlar da “istediğimiz şeyi yetiştirmek” için doğru zamanı bekleriz. İhtiyar yazar elindeki o ilk sayfayı toprağa eker. Sular, çapalar; zihninden, yoktan var ettiği o ilk tohuma canı gibi bakar. O
minicik filizin büyüyüp büyüyemeyeceğini de en iyi
o bilir. Yani bir kitaba dönüşüp dönüşemeyeceğini.
Her kitap bir tohumdur önce, sonra bir ağaç gibi
gökyüzüne uzanır ve ağacın yaprakları ise sayfalarıdır o öykünün. Hasat vakti mi? Bir yazarın artık dosyasıyla vedalaşma zamanı geldi demektir. “Öyküleri
özgür bırakma vakti.” Bahçıvan yazarın yetiştirdiği
öykü ağacının leziz meyveleri ise kelimeleriyle dolup
taşan sayfalardır. Yapraklar hazır olduğunda onları
birer birer toplar. Ertesi sabah sayfaları toparlayıp birbirine diker ve öykülerini ciltler. Ardından
öykülerini penceresinden özgür bırakır ki göçmen
kuşlar gibi gitmeleri gereken yere uçsunlar. Kitaplar
ise sayfalarını kanatlar gibi çırpar, dağları, denizleri,
çölleri aşar. Ta ki bir şehirdeki en doğru istikamete,
kütüphaneye ulaşana dek. İşte o zaman kendilerini
evlerinde hissederler ve küçük bir çocuğun iki avcunun arasında, yaşam boyu süren bir tutkuya dönüşür: okuma aşkına. Evlerimizden çıkamadığımız bu
zor günlerde her çocuğun onu gidemediği diyarlara
ve hayatlara götürecek böylesi iyi bir kitapla buluşması dileğiyle…
Çizimlerin ifade gücü
Öykünün özgünlüğü
Grafik tasarım
Baskı kalitesi

sahaf dükkâni
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Her şey sözcüklerle başlıyor
Feyza Hepçilingirler, kırk yılı aşan bir süredir öyküleri, romanları,
çocuk yapıtları ve Türkçenin doğru kullanılmasına yönelik yazılarıyla
edebiyat alanında emek veriyor.
Doğan Gündüz, Feyza Hepçilingirler ile ilk kitapları, çocuklar için yazmak,
edebiyat, alfabe, kitap yasakları, Türkçe ve anadil bilinci üzerine söyleşti.

Söyleşi: Doğan Gündüz – Feyza Hepçilingirler
Bu söyleşinin ilk bölümü önceki sayımızda yayımlanmıştır.

Doğan Gündüz: Yanlışlıklar üç bölümlük bir oyun.
Birinci bölümde iyi bir meslek sahibi olabilmesi
için küçük yaştan itibaren çocukların belki de hiç
ihtiyaçları olmayacakları bilgilerle beyinlerinin
tıka basa doldurulmaması gerektiği, ikinci bölümde annelerin gezip tozmaktan çok, çocuklarıyla
ilgilenmesi, kızların takıp takıştırmak, süslenmek
değil kişilik kazanmalarının daha önemli olduğu,
üçüncü bölümde ise yoksul ama çalışarak, dayanışarak okumaya çalışan çocukların erdemliliği
vurgulanıyor. Sonunda da toplumsal yanlışların
düzeltilebilmesi için “çaba harcamak, emek sarf
etmek, sonuna dek direnmek, yardım etmek, yükseltmek” gerektiği vurgulanıyor. Toplumsal gerçekçi bir yaklaşımla yazılmış, dönemin toplumsal
muhalefetinden etkiler taşıyan, sorunu ve çözümü
içinde barındırması açısından o yılların kitaplarıyla ortaklıkları olan bir eser Yanlışlıklar. Bugünden
baktığınızda siz kendi eseriniz Yanlışlıklar’ı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Feyza Hepçilingirler: Pek de çocuk oyunu sayılmadığını düşünüyorum. Çocuklardan çok
anne-babaların yaptığı yanlışlıkları yüzlerine vuran, çocuklara belki bir bilinç kazandıracak ama

büyükler için uyarılar içeren, dediğiniz gibi, ’80 öncesindeki politik yükselişin izlerini taşıyan, toplumcu-gerçekçi bir oyun.
DG: Yanlışlıklar oyunu hiç sahnelendi mi?
FH: Çok sahnelendi. Şu sıralarda da bir devlet okulunda sahnelenme hazırlıkları sürüyor.
DG: Yanlışlıklar kitabı 20.000 adet basmış. Bunların hepsi okuyucuya ulaşabildi mi? Malum kitap
basıldıktan kısa bir süre sonra 12 Eylül darbesi gerçekleşiyor. O dönemde birçok kitap toplatıldı veya
yasaklandı. Bu kitabın başına da bir şeyler geldi mi?
Ya yazarlarının?
FH: Doğru tahmin! Yayımlandıktan sonra 12 Eylül
gelince bizim kitapla birlikte Ahmet Taner Kışlalı’nın kültür bakanı olduğu yıllarda yayımlanan
bütün kitaplar toplatılıp mahzenlere tıkıldı. Bir ara,
hâlâ anlamlandıramadığım biçimde, bakkallarda satıldığına tanık oldum. Sonra yine ortadan kayboldu.
Fikri Sağlar’ın kültür bakanı olduğu yıllarda yeniden
ve bu kez iki cilt olarak basıldı. O, tükeninceye kadar
kazasız belasız satıldı. 2011 yılında ben ele aldım,

Nisan 2020

“Ne Dediniz, Anlamadım”
adlı bir başka oyunu da
yanına ekleyerek Mitos
Boyut Yayınları tarafından basılmasını sağladım.
Sanırım o da tükenmiştir
şimdiye kadar. Öteki
yazarları bilmem; benin
başıma doğrudan o kitap
neden gösterilerek bir
şey gelmedi ama 12 Eylül
döneminde yaşadığım
soruşturmaların, sürgünlerin arkasında o kitabın
rolünün olup olmadığını
kim bilebilir?
DG: Yanlışlıklar’ın ardından “1981 Akademi Kitabevi
Öykü Birincilik Ödülü” alan kitabınız Sabah Yolcuları yayımlanıyor. Bunu da 1986 yılında çıkan Sıtkı Dost
Çocuk Romanı yarışmasında üçüncülük ödülü almış
Uçtu Uçtu Pelin Uçtu kitabı izliyor. Daha sonra, Harflerimizin Gizli Dünyası adıyla yayımlanan bu kitapta
Pelin, kendi yaptığı uçandaire ile harflerin dünyasına
yolculuk yapıyor. Pelin ile birlikte alfabedeki harfleri
birer kişilik olarak daha yakından tanıyoruz. Orada
Yaşlı Ğ, Harf Devrimi’nin öneminden, Arap harflerinden kurtulmak için verdikleri savaştan söz ediyor.
Arap harflerinden hızlıca Latin harflerine geçişin,
geçmişteki yazılı kaynaklar ile yeni neslin arasına
bir duvar çektiğine dair değerlendirmeler var. Siz ne
düşünüyorsunuz?
FH: Aslında o kadar da hızlı değil bu geçiş. 1800’lü
yılların ortalarından başlayan bir arayış, ilk gazetelerin çıkmasından sonra okur sayısının azlığı
yüzünden iyice hızlanmıştı. Batı ile özellikle Fransa
ile kültürel alışveriş nedeniyle tarihler, rakamlar bugünkü gibi yazılıyordu. Arap harfleriyle okuma-yazmanın güçlüğü, çareler aramak zorunda bırakıyordu
insanları. Yine Arap harflerini kullanalım ama harfleri bitiştirmeden ayrı ayrı yazalım, diyen de vardı,
Ermeni harflerini kullanmayı öneren de. Harf Devrimi, Arap harfleriyle okuyup yazmayı yasaklamadı.
Arap harfli kitaplar toplatılmadı, yakılmadı. İsteyen
o kitapları okumayı, notlarını Arap harfleriyle almayı
sürdürdü. Ben bile öğrencilerimin görmesini isteme-
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diğim notları eski yazıyla
aldım yıllarca. Arap harfleriyle okuyup yazanlar
bir günde okuyamaz ve
yazamaz duruma gelmediler. Önemli görülen
yapıtlar yeni yazıya çevrildi, çevriliyor. Üniversitelerin Türkoloji ve tarih
bölümlerinde bugün de
eski yazı öğretilir, hatta
zorunlu derstir. Alfabe
değişikliği ile geçmişle
bağlantı örselenmiş olabilir ama böylece geleceğe bir çengel atılmış oldu. Hâlâ o harfler kullanılıyor
olsaydı bugünkü teknoloji ile uyum sağlamanın ne
kadar zor olacağı düşünülmeli bence?
DG: Türkçe aslında birçok farklı alfabeyle yazılı metinlerin üretildiği bir dil. Eskiden günümüze Uygur
alfabesi, Orhun alfabesi, Arap alfabesi, şu anda kullandığımız Latin alfabesi, Karamanlıların kullandığı
Grek alfabesi, ayrıca Ermeni alfabesi ile yazılmış
Türkçe metinler söz konusu. Türkçeye uygunluk açısından Arap alfabesinin zorlukları nelerdi?
FH: Türkçe bilindiği gibi, sesçil bir dildir. Bizim (a, e,
ı, i, o, ö, u, ü diye sıralanan) sekiz ünlümüze karşılık
Arap alfabesinde tek harf var: elif. Öteki ünlüler ya
harflerin altına, üstüne konan işaretlerle (üstün, esre,
ötre) ya sessizlere sesli görevi verilerek ya da çift
harf kullanarak karşılanırdı. Örneğin vav harfi hem
v, hem o, ö, u, ü harflerinin yerine geçerdi. Sözcüğün
başında olduğunda o, ö, u, ü seslerini ifade etmesi
için, yanına bir de elif koymak gerekliydi. Ye harfi
hem y, hem ı ve i yerine kullanılırdı. Bu durum da doğal olarak okumayı zorlaştırıyordu. Yazmak da zordu,
çünkü pek çok harf, sözcüğün başındayken başka, ortasındaysa başka, sonuna geldiğinde başka yazılırdı.
Türkçe yüzyıllardan sonra yapısına en uygun alfabeyi bugün kullandığımız Türk alfabesiyle bulmuştur.
Seslerin bizim alfabemizdeki gibi tek harfle karşılanması, Batılı dillerin ulaşamadığı bir başarıdır.
DG: İlk eserlerinizden günümüze Türkçe, Türkçenin
doğru kullanılması temel dertlerinizden biri. Bugün
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de yabancı dillerin, özellikle İngilizcenin Türkçe
üzerindeki olumsuz etkisi yadsınamaz. Bu aslında
sadece Türkçenin değil diğer birçok dilin de sorunu.
Yabancı sözcüklerin Türkçeyi aşındırmasının önüne
geçmek için sizce neler yapılabilir?

yalım. Kendi dili ne kadar sağlamsa bir başka dili o
kadar kolay öğrenmesinin yanı sıra o artık kendisiyle
kavgalı, yabancı kültür hayranı biri olmayacağı gibi,
aidiyetsiz, sahipsiz de kalmayacaktır.

FH: Öncelikle bunu istemek gerekir. Bir avuç kişi
Türkçenin yıprandığını, aşındığını, güçsüzleştiğini,
kan kaybettiğini görebiliyor. Gerisi yabancı sözcük
kullanmanın çağdaşlık, modernlik, Avrupailik, artık
ne anlıyorlarsa bir yenilik olduğunu düşünüyor. Büyük bir kültürel değişim yaşıyoruz aslında. Politik
olarak ABD’ye kızıyoruz, söyleniyoruz, ama dönüp
yaşamın her alanında Amerikalı gibi olmaya çalışıyoruz. Onun giydiğini giyiyor, yediğini yiyor, içtiğini
içiyor; onun bayramını kutluyor, onun alışkanlıklarını hayatımıza geçiriyoruz. Blue jean’den, latte’ye,
hamburgerden Americano’ya, Cadılar Bayramından
baby shower’lara, yaşamımızın her alanı Amerikanlaşıyorken dilimizi korumamız, mucize olur zaten.
Ama biz bu mucizeyi başarmak zorundayız, yoksa
hem toplumsal hem de bireysel olarak kayasından
koparılmış bir yosun parçası gibi hangi dalgaya
kapıldığımızın farkına bile varmayarak sürüklenir
gideriz.

DG: Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?

DG: Yazanak adlı öykünüzde kahramanların Girit’ten geldiği ve “Kavga ettiklerinde hep Rumca konuştukları” belirtiliyor. Duyguların yoğun yaşandığı
anlarda insanların kendilerini en iyi ifade edebildikleri anadillerini kullanmaları bilinen bir şey. Bir
çocuğun, çocukluğunda anadilinde yazılmış öykülerden, masallardan, romanlardan mahrum kalması
o çocuğun düşünce dünyasını, dilinin, düşüncesinin
gelişimini nasıl etkiler?
FH: İnsanın düşünmek için de düşlemek için de en
çok anadiline ihtiyacı var. O dili, nasıl öğrendiğini
bilmeden en doğal yoldan ve derinlemesine öğrenmiştir çünkü. Kendi dilinin her sözcüğü kafasında
onlarca çağrışım yapar. Hiçbirimiz farkında değiliz
ama anadilimizin zihnimizde oluşturduğu düşünce
şemasına göre düşünürüz. Her dil, kendi mantığı,
kendi kurallarıyla işler. Her dil sorunlara kendi algısı
çerçevesinde farklı çözümler sunar. Bu yüzden yalnız
bizim dilimiz değil, dünyanın bütün dilleri sahiplerince korunmalı, yaşatılmalı. Çocuğumuza anadilini
bütün olanaklarıyla, zenginliğiyle, deyimi, şiiri, manisi, şarkısı, masalı, türküsüyle öğretmişsek korkma-

FH: Büyüklerden bir isteğim var: Çocuklarının eğitiminde önceliği anadillerine versinler, anadilleri hangisiyse önce bu dili önemsemesi gerektiğini çocuklarının bilincine yerleştirsinler. İngilizcenin çok ama
çok önemli olduğu durmaksızın yinelenerek büyütülmüş bir çocuk anadiline saygı duymayacağı gibi
kendi kültürünü hor, kendisini de küçük ve değersiz
görecektir. Hiçbirimiz doğduğumuz ülkeyi kendimiz
seçmedik. Dünyanın her yerine gidebilir, başka ülkelerde yaşamayı hayal edebiliriz ama unutmayalım
gittiğimiz her yerde bize sorulacak ilk soru “Where
are you from?” (Nerelisin?) olacak. Ait olduğumuz
ülkeyi ve bu ülkenin dilini ne kadar önemsersek kendi değerimizi o kadar artırırız.
DG: Söyleşimize zaman ayırdığınız için çok teşekkür
ederim.
FH: Bu güzel sorularınız için ben de size teşekkür
ederim.
Yanlışlıklar - Ne Dediniz Anlamadım
Feyza Hepçilingirler, Mitos Boyut Çocuk Oyunları
Dizisi 26, İstanbul, 1. Baskı, 2011, 96 Sayfa
Uçtu Uçtu Pelin Uçtu
Feyza Hepçilingirler
Sanat-Koop Yayınları Çocuk Romanı Kitapları
Dizisi:2, İzmir, 1. Baskı, 1986, 135 Sayfa

Keiji Nakazawa’nın “Yalınayak Gen”
serisi, altıncı kitap Gerçeği Yazmak ile
devam ediyor. Hiroşima’da atom bombası
patladığında altı yaşında olan çizer,
bombanın sebep olduğu yıkımı, savaşın
masum insanlara yaşattığı trajediyi küçük
bir çocuğun gözünden ele alıyor.

YENİ

3
3. KİTAP: BOMBADAN SONRA

25 dile çevrilen Yalınayak Gen, İkinci Dünya Savaşı sırasında
Hiroşima’da yaşananları küçük bir çocuğun gözünden
ele alıyor. Otobiyografik özellikler taşıyan Yalınayak Gen,
savaşın masum insanlara yaşattığı acıların bir hatırlatıcısı
ve atom bombasının da bir belgesi niteliğindedir.
Bombadan Sonra, serinin üçüncü kitabıdır.

“Gen, 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden birine etkili bir biçimde
tanıklık eder. Kendinizi bu olağanüstü kitaba bırakın.”
Art Spiegelman
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KEIJI NAKAZAWA

“Yalınayak Gen’i bir solukta okuyup bitirdim. Hem keyiflendim,
hem dehşet duyguları yaşadım. Merakla devamını bekliyorum.”
Bilgin Adalı

KEIJI NAKAZAWA

