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ÖZGEÇMİŞLER

2. Sayımızla Merhaba,
Sözelti ekibi 1. sayıda iyi bir iş çıkarmayı başarmış ve
dönüşler bizleri çok mutlu edecek bir düzeye ulaşmıştır. Dergimiz,
ülkemizdeki üniversitelere, okullara ve bu kurumlardaki
eğitimcilere, öğrencilere ulaşmakla kalmamış; aynı zamanda
ebeveynlere ulaşmada da oldukça mesafe kat etmiştir.
Bu sayımızdan itibaren başlayacak şekilde, her sayımızda
bir dosya konusu olacaktır. Alanın uzmanlarından konuyla ilgili
yazılar istenecek ya da ilgili metinler bulunup çevrilerek okur bu
konuda yeterince bilgilendirilmeye çalışılacaktır. 2. sayımızın
dosya konusu, “ergen edebiyatı, ergen psikiyatrisi ve söylem
çözümleme” olarak belirlendi. Bu konuda bize en büyük desteği
değerli hocamız Doç. Dr. Talat Parman verdi. Ergen psikiyatrisi
uzmanlığının yanı sıra edebiyata dönük çalışmasının da olması çok
önemliydi ve çalışmasını bizimle paylaşması dergimizi ayrı bir
değer kattı. “Peter Pan’ın izinde Bilge Bebekten Bilge Ergesele”
isimli makalesini bu sayımızda göreceksiniz. Bu çalışma,
aynı zamanda edebiyata denetçi olma hevesindeki psikolog
ve pedagoglara da önemli bir öncü çalışma olarak karşımızda
duruyor olacak. Umuyoruz ki yeterli çıkarımlar yapılabilir.
Ayrıca yurt dışından ve içinden üniversitelerle iş
birliklerini geliştirmekteyiz. Çok dilli hazırladığımız ve iş birliği
teklifi içeren mektuplar, yurt dışındaki birçok üniversiteye ulaştı
ve olumlu dönüşleri görmek bizleri mutlu etmekte, geleceğe daha
keyifle bakmaktayız. Bu durum, süreç içinde uluslararası bir
dergi sürecine girmemizde ayrı bir cesaret verecektir. Umuyoruz
ki bunu da gerçekleştiririz.
Sizlerden de araştırma alanları konusunda öneriler
bekliyoruz. Elbette öneri sahiplerinin aynı konu bağlamında
destek olmalarını beklemek olağan sonuç olacaktır.
Yeni sayı ve yolculuklarımızda buluşmak umuduyla…

Necdet Neydim
I

Bu Sayımızda…
Sözelti’nin ikinci sayısı yayında ve siz okurlarımızla
buluşmaya hazır!
Dergimiz çocuk ve gençlik edebiyatına dair inceleme,
araştırma, tanıtım ve eleştiri yazılarını; çocuk ve gençlik
öykülerini, şiirlerini içeriyor. Çocuk ve gençlik edebiyatını bütün
eyleyenleriyle değerlendirmeyi hedefleyen Sözelti; yazarların,
akademisyenlerin, araştırmacıların, çevirmenlerin, editörlerin ve
çizerlerin çalışmalarını ele alıyor.
Bu sayımızda ilkinden farklı olarak bir dosya konusu da
belirledik: Ergen Edebiyatı, Psikanaliz ve Söylem Çözümlemesi.
Bu kapsamda ergenlik kavramı, ergen edebiyatının gerekliliği ve
ortaya çıkışı, ergenlerin sevdiği edebiyat türleri, metin seçimleri
ve metin seçimindeki arayışları, ergen edebiyatının yetişkin
edebiyatıyla ilişkisi gibi konuların temelinde çalışmalarımızı ön
plana çıkarıyoruz. Bununla birlikte ikinci sayımızda yalnızca
ergen edebiyatı ile ilgili konularda yapılmış çalışmalar değil,
aynı zamanda çocuk edebiyatında metin türleri, çocuk edebiyatı
sosyolojisi, medya toplumunda çocuk, okuma kültürü, çeviri ve
eleştiri sorunları gibi alana dair diğer konuların da ele alındığı
toplamda 7 inceleme ve araştırma yazısı, 3 makale çevirisi, 2
kitap tanıtımı, 1 roman bölümü ve 5 öykü çevirisi ve son olarak 1
şiir çevirisi yer alıyor.
Dergimizin bölümlerine sırasıyla göz attığımızda, ilk
olarak karşımıza inceleme ve araştırma yazıları çıkıyor. Daha
sonra çeviri ekibimizin katkılarıyla Almanca ve İngilizceden
Türkçeye çevrilmiş makaleler, iki kitabın tanıtımı ve Almanca,
İngilizce ve Yunancadan Türkçeye çevrilmiş çocuk öyküleri
bulunuyor. Son olarak da bir şiir çevirisini görüyoruz.
İnceleme, araştırma yazılarımızı ve bunları kaleme alan
yazarları ve araştırmacıları “Peter Pan’ın izinde Bilge Bebekten
Bilge Ergesele – Talat Parman; Eşik Romanı Bağlamında Psikoloji
ve Edebiyat – Ferhan Öztürk; Çocuk ve Günlük: Jim Smith’in Barry
Loser I am not a loser Kitabı Üzerine - Asalet Erten ; Dijital Nesil:
Madalyonun Diğer Yüzü – Oktay Atik; Çeviri Çocuk Edebiyatı
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Eserlerinde Yerelleştirmenin Metnin Okunurluk Düzeyine Etkisi
Üzerine Bir Araştırma – Nurdan Maral; 1970’ler Türkiye’sinde
Çocuk Okur Olmak-2 – Büşra Yaman; “Kırmızı Başlıklı Kız
Ağlıyor” Adlı Gençlik Romanında Bir Genç Kızın Sessiz Çığlıkları
– Ayşen Atabey” olarak sıralayabiliriz. Ayrıca buradaki yazıları
hazırlayan yazarlarımızın ve araştırmacılarımızın özgeçmişlerine
de dergimizin en sonunda yer veriyoruz.
Almanca ve İngilizceden Türkçeye aktarılan makaleler
ve çevirmenlerimiz ise “Gençlik Edebiyatında Korku: ‘Kırmızı
Başlıklı Kız Ağlıyor’ İsimli Roman Üzerinden Bir Vaka İncelemesi
– Meltem Kılıç; “Gençlik Edebiyatı Alanında Çeviri – Meltem
Kılıç; Riskli İş-Çocuk Edebiyatı Eleştirisinde Çocuklardan Söz
Etmek – Naime Akyürek” adlarıyla karşımıza çıkıyor.
Ardından Deniz Ungan tarafından kaleme alınan Ölümsüz
Aile ve Güneşnaz Kuru’nun çevirisiyle Joyce Carol Oates’tan
Boşboğaz ve Çirkin Kız adlı kitabın tanıtımı geliyor.
Dergimizin 9 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden öykü
çevirileri bölümünde Joyce Carol Oates’un Boşboğaz ve Çirkin
Kız adlı yapıtının ilk iki bölümünün çevirisiyle Alev Bulut; “Dört
Göz” adlı öykü çevirisiyle Nuran Ayhan; “Sihirli Anahtar”
öyküsünün çevirisiyle Hatice İnci; “Bay Kırmızı’nın Sihirli
Küresi” adlı öykünün çevirisiyle Gökalp Koçak; “Çöp Kutusu
Meraklısı” öyküsünün çevirisiyle Semanur Ağca, “Yolunu
Kaybeden Güneş” öyküsünün çevirisiyle de Didem Şimşek
yer alıyor. Son bölümü ise Göksenin Abdal tarafından çevrilen
“Hayat Korkutmaz Beni” adlı şiir oluşturuyor.
Sayımızda emeği geçen ve katkı sağlayan herkese
teşekkür ediyor ve bütün okuyucularımıza keyifli bir okuma
süreci diliyoruz.

İletişim ve Planlama Ekibi
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ÖZGÜN
YAZILAR

Peter Pan’ın izinde Bilge Bebekten Bilge Ergesele1
Talat Parman

Giriş
Dünya çocuk edebiyatının baş yapıtlarından biri olarak
kabul edilen Peter Pan, önce 1904’de bir tiyatro yapıtı olarak
seyirciyle buluştu ve sonra 1911’de kitap olarak yayımlandı.
Çocuk ruhsallığıyla ilgili çok önemli konulara değinen ve her
yönüyle zengin çağrışımlar içeren bu önemli yapıt psikanalistlerin
elbette ilgisini çekecekti. Uluslararası Elektronik Psikanaliz Arşivi
(PEP) tarandığında 276 yazıda Peter Pan’a gönderme yapıldığı
görülmektedir. Peter Pan’dan söz edenler arasında Bowlby,
Britton, De Masi, Haynal, Jones, Kernberg, Levine, Meltzer,
Ribas ve Wallerstein ve bizden de Zehra Karaburçak Ünsal2’ın
adlarını saymak olası. Ancak ben bu yazımda Peter Pan üzerinde
en önemli çalışmaları yapmış ve bir de kitap yazmış olan Macar
asıllı Fransız psikanalist Katheleen Kelley-Lainé’nin görüşlerine
ağırlıklı olarak yer vermek istiyorum.
Kendisi de Macaristan-Kanada-Fransa arasında hayli
savrulmuş olan Kelley-Lainé uçan çocuk Peter Pan’da çok
hüzünlü bir birey görür. Şu soruyla başlar Peter Pan’dan söz
etmeye: “Pencereye böylesine hızlı hızlı vuran çocuk kim? Peter
Pan Kensington Bahçesine perilerle oyun oynamaya gittiğinde
annesinin pencereleri açık bırakacağına ve eskisi gibi onun
kollarına kavuşacağına emindi. Ama pencere demir parmaklıklarla
kapanmıştı ve Peter başka bir küçük çocuğun annesinin kollarına
sarılmış olarak uyuduğunu gördü. ‘Anneciğim, anneciğim’ diye
bağırdı ama annesi onu duymadı: küçük yumruklarıyla çaresizce
1 Bu metin 11 Nisan 2021 tarihinde Türk Psikologlar Derneği Eskişehir Şubesi
YouTube kanalıyla yapılan çevrimiçi etkinlikte sunulmuştur. Peter Pan üzerine
bir başka konuşmayı kitabın Türkçe çevirmeni Aslı Konaç ile Yapı Kredi
Kültür Sanat YouTube kanalında 9 Ocak 2021 de yapmıştım.
2 Zehra Karaburçak Ünsal, Kara Çocuklar, Psikanaliz Yazıları No: 22, Bağlam
yay. İstanbul, 2010, s.75-84.
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parmaklıklara vuruyordu.”3
Kelley-Lainé için Peter Pan erişkinde ağlayan çocuğun
öyküsüdür. “Peter Pan veya Hüzünlü Çocuk”4 başlıklı kitabında
divanında uzanan ve içlerinde ağlayan birer çocuk olan erişkin
analizanlarından söz eder. Öykülerinde çocukluğunu bir gün
ondan vaz geçmeyi beklemeye fırsatı olmadan fazla erken yitirmiş
bireylerdir bunlar. Aslında çelişkili olarak, ergenlik sürecinde
çocukluğun yasını tutmaya olanakları olmamış olması yani onu
fazlasıyla erken yitirmeleri, Freud’un terimi ile çocukluğun
gölgesinin benliğin üstüne düşmesine yol açmış ve onu hiç
arkalarında bırakamamış olmalarıyla sonuçlanmıştır.

Ergenlik ve Yas ve Melankoli
Doğrusu temelinde ergenlik herkes için bir yas
sürecidir. Çocuksu tümgüçlülüğün, çiftecinsellik düşlemlerinin,
annebabayla kurulan o teklifsiz bağın yasını tutmak söz
konusudur. Yas bir yitikten sonra yaşanan, yaşanması gereken
normal ve sağlıklı bir süreçtir. Oysa kimi zaman yas tutulamaz
ve melankoli ortaya çıkıverir. Sigmund Freud kuramsal yazılarını
topladığı Metapsikoloji kitabında yer alan, 1915’de yazdığı ama
iki yıl sonra 1917 tarihinde yayımladığı “Yas ve Melankoli”
başlıklı yazısında her ikisi arasındaki farkın altını çizer. Aslında
Freud daha önce de yaptığı gibi bu metninde iki patolojik olguyu
birbirleriyle karşılaştırmak yerine normal olarak kabul edilen bir
ruhsal olguyla, yasla patolojik bir olguyu melankoliyi birbiriyle
karşılaştırmıştır.
Şöyle der psikanalizin kurucusu: “Yas genel olarak sevilen
bir insanın ya da onun yerine geçen vatan, özgürlük, ülkü gibi
bir soyutlamanın yitirilmesine bir tepkidir. Bazı kişilerde benzer
olaylara tepki, bu kişilerde hastalıklı bir eğilim olduğundan şüphe
3 Kathleen Kelley-Lainé, L'enfant qui pleure dans l'adulte: “Le complexe de
Peter Pan”. Rev. Franç Psychanal, 58(3), PUF, Paris, 1994, s. 875.
4 Kathleen Kelley-Lainé, Peter Pan ou l’Enfant Triste, Calmann-Lévy, Paris,
1992.
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ediyoruz, yas yerine bir melankolinin ortaya çıkmasına yol açar.”5
Freud melankoliyi betimleyici psikiyatrinin de görüşlerinden
yararlanarak “çok acı veren derin bir çökkünlük”6 (depresyon)
olarak tanımlar ve şöyle der: “Melankolikte yasta olmayan bir
başka özellik kendine saygının olağanüstü azalması, benliğin
müthiş yoksullaşması. Yasta dünya yoksul ve boş olur, oysa
melankolide benliğin kendisi yoksul ve boştur.”7
Freud yas sürecinde bir nesneye yapılan libidinal yatırımın
bu nesnenin yitirilmesi veya yarattığı hayal kırıklığı sonucu
normal süreçte başka bir nesneye yapıldığını, oysa melankolide
nesneye yatırılan libidonun ondan çekilmekle birlikte başka
bir nesneye yatırılmadığını ve benliğe bırakıldığını vurgular
ve: “Ancak libido herhangi bir şekilde kullanılmaz, benliğin
terk edilen nesneyle bir özdeşleşim kurmasını sağlar. Böylece
nesnenin gölgesi benliğin üstüne düşer ve ... (benlik) bir nesne
olarak, bir terk edilmiş nesne olarak değerlendirilir. Aynı şekilde
nesne yitimi benlik yitimine dönüşür ve benlikle sevilen kişi
arasındaki çatışma, eleştirel benlikle özdeşleşmeyle değişmiş
benlik arasındaki çatışmaya dönüşür.”8 der.
Öyleyse söz konusu olan doğal yas sürecinin dışına
çıkmış bir süreçtir ve Peter Pan’ın büyümek istememesini böylesi
bir melankolik durum olarak adlandırmamız için hayli unsur var
elimizde.
Ancak Peter Pan kitabına dönmeden önce kuramsal
anımsatmaları sürdürmek ve psikanalizin öncülerinden, psikanaliz
tarihçilerince öteki ses olarak da adlandırılan ki ilk ses tabi ki
Sigmund Freud’dur, Sandor Ferenczi’nin bilge bebek (wise baby)
kavramına değinmek istiyorum.

5 Sigmund Freud (1917) Deuil et Mélancolie, içinde Métapsychologie, Fr çev.
J. Laplanche, J-B. Pontalis, Gallimard, Paris, 1968, s. 146.
6 S. Freud, (1917) agy. s. 146.
7 S. Freud, (1917) agy. s. 149-150.
8 S. Freud, (1917) agy. s. 156.
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Bilge Bebek
1923 tarihinde Uluslararası Psikanaliz Dergisinin ilk
sayısında yer alan “Bilge Bebek Düşü” başlıklı bir metinde
Ferenczi hastalarının düşlerinde sıklıkla bir bebek olmasına
karşın yazı yazabilen, erişkinlerle erişkinmişçesine iletişime
girebilen, bilimsel ve felsefi açıklamalar getirebilen bebekler
veya çocuklar gördüklerini aktarır. Hatta bunları tipik düşler
arasında saydığını da belirtir. Ferenczi bu düşler hakkında dört
düzeyde yorumlamanın söz konusu olabileceğini söyler. İlkinde
psikanalizin çocukluk dönemine verdiği öneme mizahi bir eleştiri
vardır. Öte yandan bu düş analizanın analistinden daha üstün
olma arzusu, çocukların erişkinleri aşma arzusunun bir yansıması
olarak da yorumlanabilir. Diğer iki düzeyde ise gerçekleşmemiş
çocukluk cinsel arzularının düşlemsel olarak yeniden canlanması
ve o dönem bastırmaya kurban giden çocukluk bilgilerine yeniden
kavuşma gibi yorumlar söz konusudur.9
Sandor Ferenczi söz konusu tipik düşlerin dört düzlemde
yorumlanabileceğini söylerken üçüncü düzlemde ‘gerçekleşmemiş
çocukluk cinsel arzularıyla ilgili düşleme’ kadınlara düşkün olan
bir haylazın (libertin) ona güzel dadısı anımsatıldığında ‘ah keşke
bebeklik durumumdan daha çok yararlansaydım’ demesini örnek
olarak verir. Burada ilginç olan Ferenczi’nin adını anmadan
aslında Freud’un verdiği bir örneği yinelemesidir. O zaman biraz
geriye dönelim, Sigmund Freud’un bir yolculuk dönüşü yorgun
ve açken yatağa girdiğinde gördüğü “Üç Tanrıça10 (KnödelKöfte)” adıyla bilinen düşünü anımsayalım. Kimilerinin onun
başyapıtı olarak gördüğü ancak psikanalizin temel metinlerinden
biri olduğu tartışılmaz olan Düşlerin Yorumunda yer verdiği bu
düşte Freud bir şeyler yemek için bir mutfağa girer, orada üç
kadınla karşılaşır ve kadınlardan biri köfte yoğurmaktadır.
9 Sandor Ferenczi (1923), Le Rêve du Nourisson Savant, OC, III, Fr. Çev. Coq
Héron ekibi, Payot, Paris, 1974, s. 203.
10 Parcae (Parkalar) Söylenceye göre insan ömrünün ipliklerini örüp koparan üç
tanrıçadan her biri. Bu bağlamda yazgı ve ölüm anlamlarında kullanılmaktadır.
Roma dininde yazgı ve ölümü simgeleyen tanrıçalardır ve Tria Fata üç yazgı
olarak da adlandırılırlar.
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Sigmund Freud bu düşünü yorumlarken köfteler
yoğuranın, çocuğu doğuran ve onu besleyen anne olduğunu
söyler ve “Açlık ve aşk bir kadın memesinde buluşurlar. Kadın
güzelliğine hayran olan genç bir adamın öyküsü bilinir: ona
çocukken kendisine bakan güzel dadısından söz edildiğinde,
zamanında bu çok iyi fırsattan yararlanamadığına hayıflandığını
söylemiştir. Psikonevrozların düzeneğindeki ‘sonradan etkiyi’
açıklarken bu öyküye gönderme yapmayı adet edinmişimdir.”11
der.
Sigmund Freud 1900 tarihli “Düşlerin Yorumu” başlıklı
Yüzyılı açan yapıtının ilerleyen sayfalarında bu düşe yeniden
geri döner ve “Benim Üç Tanrıça düşüm elbette bir açlık düşüdür,
ancak beslenme gereksinimini çocuğun anne memesine olan
özlemine indirgemeyi ve masum arzuyu kendini bu kadar az
gizleyerek ortaya koyamayacak olan başka bir ciddi arzuyu
örtmek için kullanmayı başarır.”12 diye yazar.13
Sandor Ferenczi 1923’deki metninde dürtüsel bir bebekten
ve dolayısıyla bu düşü anlatan dürtüsel bir analizanından söz
etmektedir. Dahası “...“bilge bebek” tanımlamasına metapsikolojik
bir konum da atfetmiştir. Thierry Bokanowski, Ferenczi üzerine
yazdığı kitapta onun bilge bebek derken öncelikle dürtüsel bir
bebekten söz ettiğini ve bu dürtüsel bebeğin, dürtüselliğinin ve
çatışmalarının sonucu olarak büyüyünce nevrozlu bir erişkin olmuş
olduğunu belirttiğini vurgular. Ancak Ferenczi’nin kuramının
gelişim süreci içinde bilge bebek giderek farklı bir anlam kazanır
ve artık “... bilge bebek kavramı kimliğinin bütünlüğünde
narsisistik olarak etkilenmiş, travmaya uğramış çocuğun klinik
durumunu betimler, bu çocuk erişkin olduğunda‘travma’nın izi
nedeniyle ‘yarılmış’tır.”14 Bu değişiklik 1931’de gerçekleşmiştir.
11 Sigmund Freud (1900), L’Interprétation des Rêves, OC, IV, Fr. çev. J.
Laplanche vd., PUF, Paris, 2003, s. 243.
12 S. Freud (1900), agy. s. 272.
13 Burada Ferenczi’nin bu unutkanlığının nedenini Freud-Ferenczi ilişkisinin
karmaşıklığını bir başka konuşmada ele almak üzere bir kenara bırakıyorum.
Bu ilişkinin ölümcül boyutuna XI. Kıbrıs Psikanaliz Günlerinde yaptığım ve
Psikanaliz Yazılarının İlkbahar 2021, 42. Sayısındaki Ferenczi dosyasında
yayımlanacak olan “Babadan Önce Ölmek” metnimde değindim.
14 Thierry Bokanowski (1997), Sandor Ferenczi, PUF, Paris, 2001, s.68.
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Ferenczi Freud’un 75. Yaş günü dolayısıyla 6 Mayıs 1931
tarihinde verdiği “Erişkinlerle Çocukların Analizleri” başlıklı
konferansında bilge bebek kavramını klinik ve metapsikolojik
olarak yeniden tanımlar. Şöyle der Ferenczi: “Yıllar önce ‘bilge
bebek’ düşü olarak tanımladığım, sıklıkla görülen bir tipik
düşten söz etmiştim. Bu düşlerde yenidoğan bir çocuk veya
daha beşiğinde olan bir bebek birdenbire konuşmaya başlamakta
annebabasına veya diğer erişkinlere akıllı öğütler vermektedir.
Benim olgularımdan birinde analizdeki düşlemlerinde mutsuz
çocuk sanki farklı bir kişiymiş gibi zekasını kullanarak nerdeyse
ölümcül derecede yaralanmış bir çocuğun hızlıca yardımına
koşmakla görevli gibiydi.”15 der ve söz konusu analizanının bu
düşünü aktarır: “Çabuk, çabuk. Ne yapmalıyım? Çocuğumu
yaraladılar. Burada bana yardım edecek kimse yok mu? Aman
bakın kan kaybediyor! Nefes bile almıyor neredeyse. Yarasına
ben pansuman yapmalıyım. Haydi çocuğum derin derin nefes al,
yoksa öleceksin. İşte kalbi durdu! Ölüyor! Ölüyor!”
Sandor Ferenczi bu düşün anlatımından sonra analizanın
çağrışımları ve yaptığı yorumlar sayesinde çocuklukta yaşanmış
bir cinsel travmanın varlığının ortaya çıktığını söyler: “Her şey
çok ani bir tehlikenin baskısıyla, sanki kendimizin bir parçası
yarılmakta (clivage) kendini-algılama makamına dönüşmekte ve
yardımcı olmaya çalışmaktadır, bu durum çocuklukta hatta en
erken çocuklukta bile oluşabilir. Çünkü hepimiz de biliyoruz ki
ruhsal ve fiziksel olarak çok çekmiş olan çocukların yüzlerinde
belli bir yaşamışlığın ve bilgeliğin izi vardır. Onlarda ayrıca
ötekileri annesel bir biçimde sarmalamak eğilimi de bulunur;
acıyla edindikleri ve kendi ıstıraplarının sağladığı bilgileri
zamanla ötekilere aktarırlar ve iyi ve yardımsever olmak
eğiliminde olurlar.”16
Öyleyse önce dürtüsel olarak tanımlanan bilge bebek daha
sonra narsisistik travmadan yola çıkılarak yeniden betimlenmiştir.
Elbette bu kavramsal dönüşümün nedeni sorgulanmalıdır.
15 Sandor Ferenczi (1931), Analyses d’Enfants avec des Adultes, OC, IV, Fr.
Çev. Coq Héron ekibi, Payot, Paris, 1982, s. 106.
16 S. Ferenczi (1931), agy. s. 107.
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Günümüz Fransız psikanalizinin önemli adlarından Thierry
Bokanowski ve Claude Janin bilge bebek üzerine yaptıkları
ve daha sonra Fransız Psikanaliz Dergisinde yayımlanan
yazışmalarında bu soruyu birbirlerine sorarlar. Claude Janin’e
göre Ferenczi’nin narsisistik bileşen lehine dürtüsel unsurdan
vazgeçmesinin nedeni “cinsel dürtülerin, ölüm dürtüsünün ve
mazoşizmin içindeki işlevinin yarattığı skandalları analitik alanın
dışına çıkarmak”17 girişimidir. Çünkü ruhsallık için oedipal
karmaşada en dayanılmaz olan yasak/iğdişlik unsurundan
çok çocuksu yetersizliktir. Bilinçdışının düzeneği sınırsız bir
mutlaklığa gönderme yaptığından herhangi bir yetersizlik zaten
katlanılmaz olacaktır.
Thierry Bokanowski ise bu yaklaşıma katılmaz ve
“bilge bebek”te bir “kökensel mit” görür. Bu da elbette Oedipus
söylencesiyle ilgilidir. Oedipus’un öyküsünü anımsayın. O nefret
edilmiş, evden kovulmuş ve “gerçeği öğrenmeye” mahkûm
edilmiş bir çocuktur. Bu kökensel mit yoluyla “... kuşaktan kuşağa
ıstırap, suçluluk duygusu, tutku aşk ve bilgi iletilmiş olur”.18
Bokanowski, Ferenczi’nin asıl skandalı oluşturan yineleme
zorlantısının şeytani gücüne libidonun yaratıcı gizilgücüyle
yanıt vermeye çalıştığını ve bunu da psikanaliz uygulamasında
yenilikler (etkin uygulama, gevşeme uygulamaları vs.) peşinde
koşarak gerçekleştirmeye uğraştığını belirtir.
Öte yandan Sandor Ferenczi travmaya uğrayan çocuğun
durumunu şöyle açıklar: “...çocuk terk edildiğini hissetmekte
ve bir anlamda tüm yaşam sevincini yitirmekte veya Freud’un
da dediği gibi saldırganlığını kendine yöneltmektedir. ... burada
ruhsal ve bedensel can çekişmeyle karşılaşmaktayız ve bu da
tasarımlanamaz ve katlanılamaz bir acıya yol açmaktadır.”19 İşte
bu tasarımlanamaz ve katlanılamaz acı ruhsallıkta bir yarılmaya
neden olur. Bu yarılmayı (spilting-clivage) ise Ferenczi “...kişilik
duyarlı ve aniden yıkılmış bir bölümle her şeyi bilen ama bir
anlamda hiçbir şey hissetmeyen bir başka bölüme yarılmıştır.”20
olarak tanımlar.
17 Thierry Bokanowski, Claude Janin, Le Concept de Nourisson Savant Chez
S. Ferenczi (Un échange épistolaire) RFP, 58 (3), PUF, Paris, 1994, s. 824.
18 Bokanowski T., Janin C., agy. s. 825.
19 S. Ferenczi (1931), agy. s. 108.

20 S. Ferenczi (1931), agy. s. 106.

8

Ruhsallığı yarılmış bir çocuk olarak Peter Pan
O zaman Peter Pan’a geri dönelim. Sahi neden Peter Pan’ın
annesi pencerenin demir parmaklıklarını kapamış ve koynunda
başka bir çocukla uyuyakalmıştır? Bu sorunun yanıtını Peter
Pan’ın yazarı James Mathew Barrie’nin öz yaşam öyküsünde
bulabiliriz. Bir İskoç dokumacı ailenin dokuzuncu çocuğu olan
James Mathew, çalışkan sessiz ve yaşadıkları yer olan Kirrimuir
ahalisinin saygı duyduğu bir erkek olan David ile annesini sekiz
yaşında yitirmiş kendi kendini yetiştirmiş güçlü bir kadın olan
Margaret Ogilvy’nin üçüncü oğludur.
Ailenin ilk oğlu üniversite öğrenimine başlamış ve kendi
yolunu çizmiştir. Annenin asıl ilgisi ikinci oğul olan David üzerine
toplanmıştır. David, Margaret için en büyük düşü olan “Protestan
Papaz”ı olmayı gerçekleştirmeye tek adaydır. Ancak David on
dördüncü yaşını kutlarken bir paten kazasında ölüverir. Margaret
Ogilvy bu yitikten sonra hiçbir zaman eskisi gibi olamaz. Odasına
kapanır ve günlerce oradan çıkmaz. O sırada altı yaşında olan
James ablasının teşvikiyle annesinin odasına girer, bir oğlu daha
olduğunu ona söylemek istemektedir. Kapkaranlık odada annesi
onun soluklarını duyar ve “Sen misin?” diye sorar. James Mathew
şu inanılmaz cümleyi söyler “Hayır anne! Yalnızca benim!”21
“O günden başlayarak, küçük James annesini hiç terk
etmedi ve her türlü olanağı kullanarak ölü kardeşin yerini
doldurmaya çalıştı.” 22 diyor Katheleen Kelley-Lainé. Bir erkek
kardeşin ölümü ve üç yıl sonra gelen bir kız kardeş. Tıpkı Sigmund
Freud’un yaşamındaki gibi. Küçük Julius ölmüştü, Sigmund
yeğlenen oğul rolüne zaferle geri dönmüştür. David ölünce de
James hayran olunan oğlun yerini alabilirdi artık. Çökkünlük
içinde iki anne, buğulanmış iki anne bakışı, küçük bir çocuk için
yitip gitmiş iki anne. Ne denli tekinsiz bir durum!

21 Kelley-Lainé (1992), agy. s. 127.
22 Kelley-Lainé (1992), agy. s. 127.
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Peki aynı Sigmund Freud değil midir yıllar sonra ilk
kez tekinsiz Unheimlich sözcüğünü dostu Wilheilm Fliess’e
yazdığı 3 Temmuz 1899 tarihli mektubunda tam da anneden söz
ederken yazıverecek olan: “Annelerin şüphede olması tekinsizdir,
çünkü bizimle doğumumuz arasında orada var olanlar yalnızca
onlardır.”23 Annenin şüphesi, kararsızlığı, emin olamayışı,
tereddüttü kökensel tekinsizi oluşturur. Bu tekinsizlik kimi kez
Winnicott’un tanımladığı temel çöküşe yol açan bir dehşete
neden olur.

Şüpheli Anneler ve Ölü Anne
Catherine Chabert ve Françoise Coblence “Şüpheli
Anneler” başlıklı derlemelerine yazdıkları sunuş yazısına
Freud’un da “aile romanı” kavramında kullandığı ünlü Roma
deyişiyle başlarlar: “Mater certissima, pater semper incertus
(Anne hep bellidir, baba her zaman belirsiz) Baba kuramsaldır,
oysa anne duyumsal. Burada babanın belirsizliği elbette annenin
sadakatsizliğiyle ilgilidir. Anne kesin olduğu kadar ilk şüphelerin
de kaynağındadır.”24 Freud’un aile romanı dediğinin kökeninde
bu olgu vardır. Ama öte yandan anneden doğulduğu bellidir
belli olmasına da ya onun sevgisi? Onun sevgisinden nasıl emin
olunabilir? İlk şüphe annenin sevgisiyle ilişkili değil midir? İlk
sahnenin travmatik niteliği kökeninde annenin ihanetiyle, bir
başkasını yani babayı yeğlemesiyle ilgili değil midir? Temelinde
anne her zaman bir başkasının karısı değil midir? Öyleyse asıl
önemli olan babanın belirsizliği değil annenin şüpheli ve şüphede
olmasıdır.
James Mathiew Barrie Peter Pan romanındaki anneden söz
ederken “tatlı alaycı ağzındaysa Wendy’nin bir türlü alamadığı
bir öpücük vardı, oysa oradaydı işte, gün gibi aşikâr, ağzının sağ
23 S. Freud Lettres à Wilhelm Fliess (1887-1904), Fr çv. F. Kahn, F. Robert,
PUF, Paris, 2006, s. 453.
24 Catherine Chabert, Françoise Coblence, Les Mères Incertaines, Présentation,
PUF, Paris, 2019, s. 9.
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köşesinde duruyordu.”25 der. Öpücüğünü kimseye veremeyen
bir Darling-Sevgili annedir söz konusu olan. Barrie’nin annesi
Margaret Ogilvy kendi annesinin ölümünü sekiz yaşında yaşamış
ve çok sevdiği oğlunu saçma bir kazada yitirmiş, öpücüğü ağzının
sağ köşesinde asılı kalmış bir “ölü annedir”
“Ölü Anne Karmaşası”26 günümüz psikanalizinin en
önemli kuramcılarından André Green’in kendi özyaşamından da
yola çıkarak geliştirdiği bir tanımlamadır. André Green henüz iki
yaşındayken teyzesi bir kaza sonucu yanarak ölür. Green’in annesi
bu yitiğin peşinden hayli ağır bir çökkünlük evresi yaşar. Mathilde
Saïet aynı kitapta yer alan “Anne Çekildiğinde” başlıklı yazısında
şöyle der. “Burada kötü bir anneden yani kötü bir memeden
söz edemeyiz; verildiği zaman bile olmayan bir memedir.
Geçiciliğin izini taşıyan, felaket tehdidiyle damgalanmış bir
meme. Olmayan bir memedir, yitirilen bir meme değil, o nedenle
olanaksız, işlenemeyecek bir yas sunar: ak bir yas. Bir çelişki
ortaya çıkıverir: anne bir ölü varoluşu içselleştirerek, ki özne onu
yeniden canlandırmaya çalışır, oysa uyandığında, canlandığında
yaşama geri döndüğünde özne onu yitirir çünkü artık başkalarına
yatırım yapmaktadır. O zaman özne iki yitik arasında kalıverir: var
oluştaki ölü veya yaşamdaki yokluk. Böyle bir seçenek karşısında
çocuk iki savunma yanıtı geliştirir: önce nesnenin ruhsal olarak
öldürülmesiyle özdeş olabilecek olan annesel nesneden duygusal
ve tasarımsal olarak vazgeçiş ve sonra anneyle bir birlikteliğin
tek yolu olarak benzeşleşme yoluyla ölü anneyle bilinçdışı bir
özdeşleşim kurmak. Ölü anne o zaman bedenselleştirilmiş bir
nesne olur ve ne kadar çelişkili gözükse de ölü nesneyle canlı
bir bağ kurmanın olanağını sunar. Yaşayan/yaşamayan ilişkisi
dış gerçekliğin tümünü işgal eder ve benliği annesel gömütlük
imgesinde bir çekirdek oluşturarak ölümcül bir çöle sürükler.
Öznenin tüm yapısı temel bir düşlemi hedefleyecektir: sürekli bir
mumyalanma halinde tutmak için ölü anneyi beslemek.”27
25 J. M. Barrie (1911), Peter Pan, Türkçe Çev. Aslı Konaç, YKY, İstanbul,
2020, s. 7.
26 André Green (1980), La Mère Morte, içinde Narcissisme de Vie Narcissisme
de Mort, Les Ed. Minuit, Paris, 1983, s.222-253.
27 Mathilde Saïet, Quand La Mère se Retire, içinde C. Chabert, F. Coblence,
Les Mères Incertaines, PUF, Paris, 2019, s. 44.
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“Annem yok dedi Peter. Annesi yoktu; üstelik bir annesi
olmasına dair en ufak arzusu da yoktu. Annelerin fazla abartıldığını
düşünüyordu. Oysa Wendy bir trajediyle karşı karşıya odluğunu
hemen hissetmişti.”28
Peter Pan annenin tekinsizliğiyle karşılaşmış bir çocuktur.
Belki de o yüzden annelerinin tekinsizliklerinin kurbanı olan
çocukları toplayıp onlara ölü annelerinin yaşayan bir imgesini
sunmaya çalışıyordu. Peter Pan bu çocukları “Dadıları başka
yöne bakarken arabalarından düşen çocuklar. Yedi gün içerisinde
onları almaya gelen olmazsa masraf çıkarmasınlar diye uzaktaki
Yokülkeye gönderilirler.”29 sözleriyle tanımlamamış mıydı?
Savsaklanmış dahası aranmamış çocukların yanında Peter Pan bir
yandan büyümüş de küçülmüş ve dürtüsel bir çocuk olarak, bir
yandan da örselenmiş ve yarılmış bir çocuk olarak ortaya çıkmadı
mı? Yani hem dürtüsel hem narsisistik yaralanmış yani her iki
tanımına da uygun bir Bilge Bebek olarak.
Belki de o nedenle hep savrulmak zorunda kalmadı mı?
Göklerde ve yer çekimsizlikte. Biliyoruz ki doğduktan sonra ilk
kez tanıştığımız duyumlardan biri de ağırlık ve yer çekimidir.
Anne karnında uzaydaki astronotlar örneği yerçekimsiz ortamda
yaşayan fetüs, birden bire yer çekimini, ağırlığını ve üstündeki
binlerce metrelik atmosferin baskısını hisseder. İşte o nedenle
tüm çocukların düşüdür uçmak yani yeniden o yüzer-uçar duruma
geri dönmek. Zaten Peter Pan “Bütün çocuklar doğmadan önce
kuşturlar.” demiyor muydu?

28 J.M. Barrie, Peter Pan, s. 35.
29 J.M. Barrie, Peter Pan, s. 41.

12

Bilge Ergensel
Ancak ergenlikle birlikte bir başka bilgelik de söz konusu
olacaktır. Burada Philippe Gutton’un “Bilge Ergensel” (Pubertaire
Savant) kavramına gönderme yapmak istiyorum. Günümüz ergen
psikanalizinin en önemli kuramcılarından olan Philippe Gutton,
90’ların ortalarında geliştirdiği ergensel (pubertaire) kavramına
2000’lerde bilge ergensel tanımlamasını da ekler. Ona göre bilge
ergensel “ergenlikle birlikte çocuksu deneyimleri ve kesinlikleri
ve geçmişle şimdi arasındaki her cinsel ve cinselleşmiş düzenleme
denemesini sorgular, açıkça söylemek gerekirse şüpheyle
karşılar.”30 Söz konusu olan fallik bir söylemin hakim olduğu
kadın cinsini yok sayan, farklılığı reddeden ‘penise sahip olup
olmamakla’ damgalanmış bir cinsellikten, erinsel baskıyla penisin
fallustan ayrılması, vajina-uterusun görünür hale gelmesi yani
penisin fallik anlamından özgürleşmesiyle kadınsı cinselin, fallik
iğdiş edilmenin yerinde ve konumunda ortaya çıkıvermesidir.
Bilge ergensel bireye erişkin yaşama geçişte cinsel dürtünün
ancak dölsellikle (génitalité) dönüşüm sağlayabileceğini gösterir.
Ferenczi’nin bilge bebek kavramının 1931 tanımlamasıyla
dürtüselden narsisistik eksene yöneltmesini Gutton’un bilge
ergenseli ile yeniden ele almak ve yeni baştan nesne eksenine
dönmek söz konusu olabilir böylece. Philippe Gutton’a göre
beden için erinlik neyse, ruhsallık için erinsel de odur. Ruhsal
etkileriyle tanımlanan erinselin göreceli bütünlüğünü sağlayan
biyolojik ve psikofizyolojik değişmez unsur, dölsel içgüdüdür.
Bu içgüdünün genetik olarak programlanmış ortaya çıkışının
birdenbire oluşu dölsel cinselliğin travmatik yönünü oluşturur
ve yabanıl bir hayvansılığın evcilleştirilmesi uğraşını zorunlu
kılar. Ergensel başkalaşım, yepyeni bir erinsel doğuma yol açar
bu da ancak öznelleşmeyi sağlayacak olan bir ergensel uğraşın
sonucunda gerçekleşebilir. Ergensel süreçte ruhsallığın üç
düzlemi olan altbenlik-benlik-üstbenliğin kendi aralarındaki ve
dış gerçeklikle olan ilişkileri dönüşüme uğrar. Burada elbette en
önemlisi üstbenliğin yeniden düzenlenerek öznelleşmeye onun
30 Philippe Gutton, Le Pubertaire Savant, Adolescence, 25, 3, L’Esprit du
Temps, Le Buscat, 2007, s. 348.
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deyimi ile imzasını atması ve bunun ötekilerle yakın ilişkilerde
ve özellikle aşk ilişkilerinde kullanılmasıdır.
Gutton için erinsel ve ergensel bir kubbeyi taşıyan iki
sütun gibidir. Birincil olan erinselden sonra yer alan ergensel bir
süreç, daha doğrusu bir süreçler bütünüdür. Bu süreçte çocuksu
fallik cinsel kuram yerini erinsel kurama bırakır. Kimliksel
dinamik ise kökensel süreçlerden kaynağını alır ve erinselin
tanıklığı cinsel organların birbirlerini tamamladıklarının kökensel
sınanmasındadır. Burada artık penisi olanlar olmayanlar yerine
bedensel bir deneyim olarak öteki, aşk ilişkisinde aşıkların benlik
ideallerinin bir araya getirilmesi olarak ortaya çıkacaktır.
Oysa Peter Pan’ın hep büyümeyen bir çocuk olarak kalmış
olan yazarı James Mathew Barrie hiçbir zaman cinsel ötekiyle
tamamlanmış bir ilişkiye giremeyecek ve resmen evlenmiş
olmasına karşın karısıyla erişkin bir cinsellik yaşayamayacaktır.
Onu çocukluğun yasını tutamamış bir melankolik olarak
görürsek, melankoliğin ölüm dürtüsüne yakınlığını kimi kez
özkıyım davranışlarına yol açması dışında her zaman ölümü
çağrıştırdığını da düşünmeliyiz. Zaten Barrie’nin erişkin yaşamı
da trajik ölümlerle doludur. Tıpkı Peter Pan’ın Darling ailesinin
içine girmesi gibi o da çok çocuklu bir ailenin Liewelyn Davies
ailesinin içine girmiş annebabanın peş peşe ölümü ile bu çocuklar
için bir anlamda dadı olmuş ancak ailenin üç oğlu da trajik bir
biçimde ölmüşlerdir. George Birinci Dünya savaşında cephede,
Michael Davis özkıyımı andıran bir boğulmayla ölürler. En
küçükleri Peter ise kendini tren raylarına atar. ‘Ölmek ne müthiş
bir macera olacak’ dememiş miydi Peter Pan?

Peter Pan Sendromu
Berrie’nin öyküsü elbette çok hüzünlü. Peki ya diğer Peter
Panlar? Peter Pan bir çocuk romanı kahramanı olarak büyümedi
ama ya gerçek yaşamdakiler? Amerikalı psikolog Dan Kiley
1983’de yayımladığı kitabında Peter Pan Sendromu31 olarak
31 Dan Kiley (1983), Le Syndrome de Peter Pan, Fr. Çev. Jean Duriau, Adile
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adlandırdığı insan ruhsallığını bozan bir sendromdan söz eder.
Bunun tam anlamıyla bir hastalık olarak adlandırılamayacağını
ama bu sendromun kurbanı olan kişinin hem kendisi ve hem de
çevresi için bir sorun oluşturduğunu belirtir. PPS’den mustarip
olanların semptomlarını dört ana semptom “sorumsuzluk, kaygı,
yalnızlık ve cinsel rol karşısında çatışma” ve iki de ek semptom
“narsisizm-maçoluk ve korsansı davranış “olarak tanımlıyor.
Korsansı davranışta belki de en öne çıkan korsanların evleri
olmamasıdır. Korsan gemilerinin bağlı olduğu liman da yoktur
elbette. Erişkin yaşamlarında ev kuramayan bir limana bir kadına
bağlı olamayan erkeklerdir bunlar.
Erkekler dedim çünkü Kiley PPS’ye tutulmuş kişilerin
hemen her zaman erkek olduklarını ve sendromun köklerinin
çocuklukta oluşmuş olsa da ortaya çıkışının ergenlikle birlikte
olduğunu vurgular. Bu best-seller olmuş kitabın yazarı Dan Kiley
1984’de de “Wendy’s dilemma” Wendy ikilemi başlıklı ikinci
bir kitap yazar ve PPS’dan mustarip olan erkeklerle birlikte
olanlar kadınları anlatır. Sorunlu ve suça itilmiş ergenlerle ve
büyümek istemeyen genç erişkinlerle çalışan Dan Kiley Jungcu
bir psikanalitik yaklaşımın etkisi altındadır. Puer Aeternus, Latin
şair Ovidius’un Metamorfozunda sözü edilen büyümeyen çocuk
tanrıdır. Jungcu psikolojide arketipiler (eski örnek) vardır ve bu
da onlardan biridir: Yani hiç yaşlanmamak, hep çocuk kalmak
aslında binyıllar boyu insanlığı etkilemiş bir mittir. Ancak bazıları
için bu çok hüzünlü bir gerçeklik oluverir.

Jacob, Paris, 2000.
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Bitirirken
Bitirirken şu soruyu soralım o zaman; Ölmek ne müthiş
bir macera! Peki ya yaşamak? Bizler ergen klinisyenleri olarak
ergenlere her zaman ‘yaşamanın ne müthiş bir macera olduğunu’
söylemeliyiz. Ergenliğe adım attığı dönemde bir şeyler ters
gitmiş ve Peter Pan çocukluğunun yasını tutamayarak Sigmund
Freud’un tanımlamasıyla melankolik bir yöne savrulmuştur.
Yitirilen çocukluğun gölgesi ergen öznenin üzerine düşmüş ve
ortaya büyümek istemeyen hüzünlü bir çocuk çıkmıştır. Öyleyse
Peter Pan aslında bir erişkinde ağlayan çocuğun öyküsüdür demek
hiç de yanlış olmayacaktır.
Biz klinikte gördüğümüz ergenlerin erişkin yaşamlarında
ağlayan çocuklar olmamaları için ruhsal penceremizi onlara her
zaman açık tutmalıyız. Bir de...
Peter Pan Wendy’ye perilerin ortaya çıkışını şöyle
anlatmıştı: “... ilk bebek ilk kez kahkaha attığında, kahkahası bin
parçaya bölündü ve tüm parçalar atlayıp zıplamaya başladı, işte
periler böyle oluştu.”32
Ruhsal pencerelerimizi periler içeri süzülsünler diye
de açık bırakalım: Bu zorlu yaşam perilere inanmayı gerektirir
çünkü.

32 J.M. Barrie, Peter Pan, s. 39.
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Eşik Romanı Bağlamında Psikoloji ve Edebiyat
Ferhan Öztürk
Edebiyat üzerinden hayatı anlamaya çalışmak hem
işlevselliği hem de kattığı zenginlik açısından oldukça verimli bir
uzam sunar. Edebiyatın insanı anlamaya dair etkili bir araç oluşunda
psikoloji biliminin de önemli bir payı vardır zira ruhbilimini
kendine katarak insanın bilinç ve bilinçdışı katmanlarındaki
seyrine okuyucuyu da yoldaş kılar. Modern zamanların psikoloji
biliminde önemli bir yer edinmiş olan psikanalizin edebiyat ile
örtüştüğü önemli noktalar hem birbirini destekleyici hem de
birbirini gerektirici bir ilişki biçimini oluşturmaktadır. Edebiyatta
takip edilecek psikanalitik yöntem yazarın eserinde kurguladığı
geçmişin ya da olay örgüsünün otobiyografik görünmekle
birlikte öyle olmayabileceğini ve bu kurguda yine de bir zihin
gerçekliği aranabileceğini salıklamaktadır. Peter Brooks’a göre
psikanaliz edebiyatı tümüyle açıklayamasa bile kurmacayı
insan özneler olma yolunda nasıl kullandığımızı anlamaya
yarar. Bu bağlamda anlatıcı ile okur arasındaki bağı de analist
(danışman) ve analizan (danışan) arasındaki ilişkiye benzetir.
Söz konusu ilişki tıpkı analizanın kendi gerçekliğini parçalı bir
ifade biçimiyle aktarmasıyla analistin bu kargaşa içerisinden bir
mana ve anlam çıkarma çabasına benzetilir. Bu aktarım anlatıcı
(analizan) için geçmiş çatışma ve kaygıların tekrar sahneye
konularak deneyimlenmesini sağlarken, okuyucu (analist) için de
anlatının içerisinden arzu nesnelerini çeşitli semboller ve simgeler
üzerinden okuyabilme imkânı tanımış olmaktadır (Brooks, 3138).
Bununla birlikte edebiyat eserinin oluşumunda hayal
ile gerçeğin birbirine karışmış halde bulunabileceği olgusu
hatırdan çıkarılmamalıdır. Yazarın ruh dünyası eserinde kendini
hissettirebilir ve bu nedenledir ki edebiyat araştırmacılarının
genelde ilk başvuru kaynakları yazarın biyografisi olagelmiştir.
Yılmaz Özbek edebiyat ile psikanalizin ilişkisini irdelediği eserinde
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benzer şekilde bir yazarın ruh biyografisinden söz ederken bunun
da eser incelemesi içerisine dâhil edilmesi gerektiğini belirtir.
Aksi halde bir şeyler fena halde eksik kalmış olacaktır. Edebi
bir çözümlemede sadece biyografik içeriğin göz önüne alınması
yetersiz bir çaba olabilse de yine de bu malzemenin kimi zaman
yazarın düşünsel seyrini aydınlatabileceği iddia edilir. Vurgulanan
bu ölçüye göre eser ile yazar arasındaki biyografik iz düşüm
arayışı sınırlı tutulmalı ve yazar odaklı olmaktan çıkarak evrensel
insana dair bir söyleme ulaşılmaya çalışılmalıdır (Özbek, viii109). Bundan dolayıdır ki Irmak Zileli’nin otobiyografik ögeler
barındıran Eşik romanı yazarın kendi hayatına tutulmuş kısmi
bir boy aynası olmakla birlikte aynı zamanda evrensel babakız ilişkisine dair bir yolculuk olarak da değerlendirilebilir zira
Hasan ile Eylül arasındaki ilişki dinamiği genel geçer özellikler
barındırmaktadır.
2011 yılında yayınlanan ilk romanı Eşik ile aile içindeki
ilişkileri sorgulamayı hedeflediğini belirten Irmak Zileli bunu 68
kuşağı gibi devrimci nitelikleri ile ön plana çıkmış bir tarihsel
geçmiş üzerinden yapmaktadır. Romanın kahramanı Eylül bir
darbenin ayak seslerinin işitilmesinden iki yıl önce doğmuş ve
belki de bilinçdışı bir halin ürünü olarak adının Eylül olmasına
karar verilmiştir. Eylül ayında doğan Eylül’ün kaderinde bu
darbenin etkileri çok net görülecek, yaşadığı duygusal süreçlerin
şekillenmesinde önemli bir paya sahip olacaktır. Eylül bir kız
çocuğu olarak ilk sevgi nesnesi olan annesi Ayşe’den sonra
babası Hasan ile ruhsal gelişimini tamamlama yolculuğunu
sürdürmeye çalışmaktadır. Bir oluşum romanı (Bildungsroman)
olarak tanımlanabilecek bu anlatıda Eylül’ün doğum öncesinde
başlayan aile dinamikleri ve doğumu sonrasında da otuz yaş
civarına kadar olan yaşamına şahit olunmaktadır.1 Eylül’ün
nesne ilişkilerini deneyimlediği aile çevresi kendi çekirdek
ailesi ve özellikle dayısı Atilla’nın ailesinden oluşan yakın aile
çerçevesidir. Kimi zaman kronolojik kimi zaman da zamanda
anlık geri gidişlerle daha çok üçüncü tekil şahıs üzerinden
yapılan bir anlatımla buluşur Zileli’nin otobiyografik malzeme
içeren kurmaca romanı. Anlatıdaki iç seslerin daha çok Eylül ve
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çekirdek ailesinin fertlerine ait olması romanın odak noktasının
bu ilişki üçgeni olduğu anlayışını kuvvetlendirmektedir. Kendisi
ailelerin bireyler üzerinde kurabildiği baskıya ve bu ilişkilerin
çarpıcı doğasına dair düşüncelerini bir röportajında şu şekilde
dile getirmektedir;
‘Ingeborg Bachmann Malina romanı üzerine şöyle der;
“Faşizm insanlar arasındaki ilişkilerde başlar, iki insan arasındaki
ilişkide başlar… ve ben anlatmak istedim ki, savaş ve barış yoktur, hep
savaş vardır…” Bachmann haklı, savaş hep var, çünkü bu dünyada
herkes kendisi dışında en az bir kişinin daha varlığına ihtiyaç duyar.
Bu ihtiyacın kendisi zaten eşitsizliği beraberinde getiriyor. İki kişi varsa
en az birinin de iktidarı var demektir. Çokluğun doğal sonucu: iktidar
ilişkisi. Dolayısıyla iktidarın olduğu her yerde; tahammülsüzlük,
baskı, savaş var. O yüzden Türkiye solcusuna kadar gitmeye gerek
yok, kendi evlerimize; eşlerimizle, sevgililerimizle; çocuklarımızla,
anne babamızla ya da işyerinde kurduğumuz ilişkilere bakmak kâfidir.
Siyasilerin televizyon ekranından evlerimize hücum eden azarlarını
nasıl içimize sindirebildiğimizi merak ediyorsak önce babamızla,
annemizle, eşimizle, sevgilimizle, öğretmenimizle, patronumuzla olan
ilişkimize bakalım. Eşik’i bir dönemin devrimcilik anlayışının eleştirisi
olarak okumak mümkün elbette. Bense bir kuşağın eleştirisi olarak
okumayı tercih ederim. 68’li herkesin kendi çocuklarıyla, eşleriyle ve
dolayısıyla da toplumla kurdukları ilişkinin eleştirisi…’(Bozkaya)

Bu sözleriyle oldukça cesur bir çıkış yapan Zileli
düşüncelerini bir adım daha öteye taşıyarak “bireysel yaşamını
devrime tabi tutmayanların yapacağı toplumsal devrimlere…”
inanmadığını da belirtmektedir. Zileli aynı zamanda başka bir
platformda bu sorgulayıcı yaklaşımını kendi yazınına bir amaç
olarak tanımlamaktadır. Buna göre yazmak hem kendisini hem de
hayatı anlama isteğinden kaynaklanmaktadır zira “yazmak başkası
olma deneyimi yaşayabilmektir”( @irmakzileli. “Yazar Konusunu Nasıl
Seçer? Soru-Cevap Kısmı). Irmak Zileli ilk romanı olması itibariyle
Eşik metninde bilinçdışının uzantısı olan otobiyografik ögelerin
varlığından da bahsetmektedir. Her ne kadar roman içerisine
serpiştirilmiş bu unsurlar okuyucuda iz sürme istek ve arzusunu
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uyandırsa da Zileli romanının başkarakteri olan Eylül’ü kendisi
olarak tasarlamadığını belirtir. Eylül karakterine bürünerek
yazdığını fakat bunu yaparken kendi hayatına dair kişileri
gözünün önüne getirmediğini ifade eder. Kendisi bu noktada bir
nevi dışsallaştırma yaparak romanını tamamen otobiyografik
unsurlar temelinde tasarlamadığının özellikle altını çizmektedir
(Bozkaya).2
Zileli kendi yazınına dair bu yaklaşımıyla bir yazar olarak
zihninde dönüp duran temel bazı sorunsallara çeşitli cevaplar
arama eğiliminde olduğunu anlatmak istemektedir. Kendisi bu
sorunsallardan en önemlisini iktidar olarak tanımlar. İktidar
ilişkisinin genelde kadın erkek ilişkileri ekseninde anlatıldığını
hatırlatırken kendisinin daha özgün bir yaklaşım benimseyerek
bunu aile içinde de deneyimleyebileceğimizi hatırlatmaktadır
(Küçük). Romanı için tarihsel arka plan olarak seçtiği 1980
darbesi üzerinden toplumsal travmaların bireysel yaşantıları
nasıl etkilediğini incelemek istemiş olması Zileli’yi bir baba
kız hikâyesi yazmaya yönlendirmişe benzemektedir zira bir
ailede genelde baba figürü çocukluk travmaların temel aktörü
konumunda olabilmektedir. Bir darbenin dönüşüme uğrattığı
toplumsal ilişkiler içerisinde bundan aile içi ilişkiler de nasibini
almaktadır. Devletin toplum üzerinde kurduğu iktidarın bir
benzerini aile içinde erilliği temsil edenlerin (baba veya baba
figürü) diğer aile fertlerine yönelik sergiledikleri tahakküm ve
otorite barındıran davranışlarda fark edilebileceği düşünülebilir.
Devrimci ideallere sahip ebeveynlerin peşinde koştukları toplum
mühendisliği çabaları içerisinde kendilerini nasıl var etmeye
çalıştıkları ve bunun arzu edilmeyen sonuçlarının olabileceği,
bir genç kızın fiziksel ve duygusal gelişim sürecinde bunu
bir iktidar biçimi olarak nasıl tecrübe ettiği Zileli’nin anlama
çabasının somutlaşmış hali olarak okurun karşısına çıkmaktadır.(
@irmakzileli. “Yazar Konusunu Nasıl Seçer?”).
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İktidar ve otoritenin bireyi en çok etkilediği dönemlerden
biri de kuşkusuz küçük yaşlardaki halimizdir. Kendi başına yetkin
olmaya doğru yol alan bireyin özellikle psikolojik etkilenmeleri
üst seviyede olacaktır. Verdiği bir röportajda bu gerçeği Zileli
de dile getirir ve ömrümüz boyunca “aile deneyimlerimizin
kılcallarımızda” yaşamaya devam ettiğini ifade eder. (Yılmaz). Bu
nedenledir ki Irmak Zileli özellikle çocukluk çağımızda kendimizi
daha iyi anlayabilmek için aynalara ihtiyaç duyduğumuzu ama bu
aynaların kusurlu ve hasarlı olabileceklerini dile getirmektedir.
Dahası bu aynaların etkisinden kurtulmanın da oldukça zor olduğu
hatırlatmasını yapar. Başkasının bize tutmuş olduğu aynadan
yansıyan tahakküm ve kurgu varlıktan yazarak ve böylece
tekrardan yaşantılayarak kurtulabileceğimiz salık verilmektedir.
Böylece yazarak hem iktidar kavramı sorgulanıp hem de kişisel
bir karşı direniş başlatma mümkün olabilecektir (Yılmaz).
Bu meseleleri dert edinerek yazanların arasında görünmez bir
bağın var olduğu bile düşünülebilir (Küçük). Böylesine kolektif
bir edinç içerisindeyken de her seviyeden insan ilişkisinde
karşıdakine saygı duymayı, bireysel sınırlara özen göstermeyi,
duyguları anlamaya çalışmayı, karar ve seçimleri yargılamamayı
öğretebileceğimize ve öğrenebileceğimize dair inanç dile
getirilmiş olmaktadır (Küçük). Bu yazarların başarabileceği
şey belki de güçlü romanlar üzerinden üzerimizde iktidar kuran
“onlar”a ulaşabilmek ve görünenin arkasındaki psikolojik
boyutların farkına varabilmektir. Nurdan Gürbilek, bu durumu
şöyle dile getirir;
‘Güçlü romanlar, eziyet eden, hor gören, alay eden, çaresiz
bırakan, baskı yapan, istismar eden onlar’ı yargılayanlar, yapıtlarının
bir köşesine bir mahkeme sahnesi kuranlar arasından çıktı. Ama güçlü
romanların, yazarın onlar’ı aynı zamanda kendinde, kendi yapıtında
kıstırmasına imkân tanıdığı için güçlü olduğunu da unutmayalım.’ (17)
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Fikrimce Eşik romanını güçlü romanlar kategorisine
koyan da ana temasının onlar’a dair olmasıdır ki bu da zaten
2012 yılında hak ederek kazandığı Yunus Nadi Roman Ödülü
ile tescillenmiş görünmektedir. Bu yönüyle bu roman içimizdeki
ötekileri ve onların sebep olduğu psikolojik etki ve yıkımın izini
sürebilen işlevsel bir araç olarak bireyselden genele giden yolda
bir köprü görevi görmüş olmaktadır.

Dipnot:
1

Irmak Zileli verdiği bir röportajda; “İlk romanım Eşik yayınlandığında 33

yaşındaydım. Yazmaya başladığımda ise 30…Otobiyografik hikâyemi roman
olarak kurgulama süreci, kendimi, ailemi, çocukluğumu, ilk gençliğimi
dışsallaştırmamı sağladı… Bu dışsallaştırma, ebeveynlerimin yansıttığı
aynadan kendimle ilgili edindiğim bilgilerden ayrı, yeni bir kendilik bilgisi
sundu bana… Yazmak, kendi hikâyeni yeniden kurgulamak yoluyla kendini
yeni bir aynanın içinden görmeni sağlıyor… Bu nedenle ben yetişkinliğe
gerçekten adım attığımı Eşik’i yazdıktan sonra hissettim” demektedir. Bkz. B.
Küçük röportajı, 2019.
2

Irmak Zileli’nin her yazarın kafasında temel bir meselesi olduğuna dair

Milan Kundura’dan yaptığı şu alıntı dikkat çekicidir, “Her romancı ömrü
boyunca tek bir roman yazar”, bkz. Bozkaya, 2015. Bunu destekler özellikte
verdiği röportajda şöyle demektedir, “Eşik sonrası kitaplardaki olay örgüsü
ve karakterler otobiyografik değil ama dert ve meseleler hariç.”, bkz. Küçük,
2019.
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Çocuk ve Günlük: Jim Smith’in Barry Loser I am
not a loser Kitabı Üzerine
Asalet Erten
Özet
Günlük çocuk edebiyatında kullanılan metin türlerinden
biridir. Yaşanılanlara ışık tutmaktadır. Yazılmaları için pek çok
neden vardır. Yazma alışkanlığından doğan bir istek olabileceği
gibi, günü geleceğe taşıma ya da kişinin kendisiyle dertleşmesi
olabilir. Okullarda günlük tutulması ödev olarak bile verilebilir.
Anlaşıldığı üzere günlük hafife alınacak bir tür değildir. Hatta
günümüzde popüler olan çok satan çocuk kitapları listesinde
kurgusal anlatı olan günlük tarzı kitaplar ilk sıraları almaktadır.
Örneğin, İngiliz yazar ve çizer Jim Smith’in Barry Loser serisi bu
tür kitaplara örnektir. Resimli olan bu kitaplarda mizah unsuru ön
planda olduğu için okunmaları da eğlencelidir.
Anahtar sözcükler: Günlük, mizah, çeviri, çocuk
edebiyatı, çocuk okur, resimli kitap
Giriş
Çocukluk ve ilk gençlik çağlarında kişiliği pek çok şey
etkiler. Ancak edebiyat bağlamında düşünülünce günlüğün yeri
bambaşkadır çünkü kişinin kendine dönüp bakmasını sağlayan,
gelişimini ve değişimini arttıran metin türüdür.
Hayat devam ederken insan hem güzel hem de kötü anılar
yaşamaktadır. Güzel anıların uzun sürmesi, kötü anıların ise
bitmesi istenir. Bu bağlamda, günlük sadece iyinin ya da kötünün
ifade edildiği notlar olamaz. Bunlar geçmişin kayda geçirilmesi,
yaşananların ifade edilmesidir. Günlük tutan kişi duygularını ve
düşüncelerini yazarken ne kadar istese de objektif olamaz çünkü
duygular ve düşünceler bir iç dökme ve rahatlama ifadeleridir.
Günlüğe bu nedenle ihtiyaç duyulur.
Alev Sınar Çılgın ‘günü gününe veya belli aralıklarla
muntazam yazılan anılara günlük adı verilir der (2007: 164). Ali
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Fuat Arıcı’ya göre günlük ‘bir kimsenin başına tarih koyarak
gününü anlattığı yazı türüdür (2018: 161). Demek oluyor ki
günlük adı üstünde gün gün yazılan anılardır. Günlük türünün
temelini samimiyet ve gerçeklik oluşturur. Bunu başarmak da
o kadar kolay değildir. Ayrıca kullanılan dil de bunda büyük rol
oynar ve kalıcı olup olmadığını belirler.
Günlüklerin yazılma amaçlarını Ali Fuat Arıcı şu şekilde
ifade etmektedir:
● Yaşanan olayları unutma korkusundan kurtulmak
● Yazma alışkanlığından kaynaklanan istek
● Yazarın kendiyle dertleşmesini, çeşitli olay veya eserler
hakkındaki düşüncelerini
● Yazarın kendine ve dostlarına yol göstermek istemesi
● Yazarın şahit olduklarını veya önemli kişileri anlatmak
istemesi
● Bugünü geleceğe taşıma isteği
● Eleştiri ve öz eleştiri yapmak (2018: 163)

Çocuk ve Günlük
Çocukların hayatı anlamasında kitabın, okumanın yani
edebiyatın rolü büyüktür. Öyle ki çocuğun ailesine ve ülkesine
yararlı bir birey olmasını beklemek her anne-babanın isteğidir.
Bu konularda öğretmenlerinden ve diğer büyüklerinden yardım
almak da isterler.
Günlükler yaşanılan zamanın adeta belgeselidir.
Yaşanılanlar aslında tarihte kalmıştır ama aynı zamanda tarihe
ışık tutarlar. Biyografi yazarlarına kaynak sağlarlar. Başarılı
insanların günlükleri öğrencilere başarı hakkında ipucu verir ve
yol gösterirler. Bu günlüklerden etkilenen çocuklar ve gençler
kendilerine rol model bile bulabilir.
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Günümüzde internet ortamından yoğun yararlanılması
günlük tutulmasını azaltıyor gibi görünse de aslında günlükler
dijital ortama taşınmıştır. Örneğin ‘blog’ sözcüğü internet
günlüğü ya da e-günlük olarak algılanabilir. Kalemin kâğıtla
buluşması yerini klavye ve ekrana bırakmıştır. Çok fazla
donanıma gereksinim duyulmadan hazırlanan olan bloglar yani
dijital günlükler hem yazılı hem de görsel olarak takipçilerine o
kişi hakkında bilgi vermektedir.
Günlük tutmak çocuklar ve gençler için yazma becerilerini
geliştirmek için bir pratik yapma da sayılabilir. Okullarda bazen
günlük tutmak yazma becerilerini geliştirmek için özellikle
yaptırılır. Bu durumda çocuk ve gençler arasından geleceğin
yazarları çıkabilir ya da yazma becerisinin farkında olmayan
bir çocuk bunun farkına varabilir. Bu nedenle günlük yazımı ile
geleceğin yazarları kendini keşfedebilir.
Okullarda günlük yazdırılırken çocuklara örnekler
gösterilir. Yazı diline itina edilmesine işaret edilir. Argo, küfür
ya da sokak ağzının günlüklere yansıtılmaması gerekir. Günlük
tutulmasında dikkat edilecek hususları Ali Fuat Arıcı şu şekilde
belirtmektedir:
● Günlükler çocuğun seviyesine göre açık, anlaşılır
olmalıdır.
● Konuları çocuğun ilgisini çekebilecek, hareketli olaylara
dayanmalıdır.
● Günlüklerdeki olaylar, çocuklara güzel örnek teşkil etmeli,
istendik davranış kazandırma yönüyle örtüşmelidir.
● İçtenlikle inandırıcı bir dille yazılmış olmalıdır.
● Ağır tasvirlerle ve betimlemelerle, derin ruh tahlilleriyle
örülmüş ve bilgi aktarımı niteliğindeki günlükler
kullanılmamalıdır. (2018: 165)
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Edebiyatta Günlük
Günlük türü, edebiyatta kullanılan bir türdür. Bu türün
öncüsü İngiliz Edebiyatında 17. Yüzyılda Joseph Pepys’dir ve
günümüze kadar devam etmiştir. En çok bilinen günlük ise ‘Anne
Frank’ın Hatıra Defteri’ (The Diary of Anne Frank) 1947 yılında
yayımlanmıştır. Yazar olmak isteyen bir genç kızın günlük
notlarıdır. Bu günlük edebiyat bağlamında önemlidir çünkü günü
gününe tutulmuştur ve tür olarak dikkati günlüğe çekmektedir.
Bazı çocuk kitabı yazarları örneğin, Jacqueline Wilson ‘Secrets’
başlıklı kitabını bu şekilde yazmıştır. 1949 yılında Dodie Smith
ilk romanı ‘I Capture the Castle’ başkarakter Cassandra’nın
ağzından anlatılmaktadır (Kroupova 2017: 19).
Günlük tarzı yazılan popüler kitaplardan birisi de Sue
Townsend’in ‘The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 3/4
(1982)dir. Başlıktan anlaşıldığı üzere kendini entelektüel
zanneden Adrian’ın gözlerinden 1981 ve 1982 yılları anlatılır.
Jennifer Lynch’in ‘The Secret Diary of Laura Palmer’ (1990) da
bir başka günlük örneğidir.
Günümüzde çok satan popüler günlük tarzı ya da kurgusal
günlük diye adlandırılan kitaplara da örnek olarak Jeff Kinney’nin
‘The Diary of a Wimpy Kid’ (Saftirik Greg’in Günlüğü), Lincoln
Peirce’in ‘Big Nate’ (Kocakafa Nate), Rachel Renee Russell’ın
‘Dork Diaries’ (Bir Şapşalın Günlüğü), Liz Pinchon’un ‘Tom
Gates’ (Tom Gates), Jim Smith’in Barry Loser (Barry Loser)
Serileri gibi kitaplar gösterilebilir
Günlük kitaplarında anlatıcı için ne dikkatini çekiyorsa,
örneğin yaşanan günde baştan geçen olaylar ve düşünceler
etrafında döner. Çocuk okuyucunun dikkatini çekmek için
kitaplar eğlenceli olmalıdır. Bu nedenle, kitaplarda mizah
unsurları, kelime oyunları ve takma adlar bolca bulunur. Resimler
de bunlara yardımcı olur. Bu tür günlükler kurgusal oldukları için
bu tür stratejiler kullanılır. Oysa yetişkinler için yazılan günlükler
böyle değildir çünkü edebi günlükler yazardan sadık olmasını
ister.
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Barry Loser Kitaplarının Yazarı Jim Smith
Jim Smith 1975 yılında Londra’da dünyaya geldi. Babası
pazarlama alanında çalışıyordu. Erken yaşta okumayı öğrendi.
İlkokuldayken, yaz aylarında yapılacak fuarların posterlerin
tasarladı. Ortaokul ve lise yıllarında gazlı içeceklerin, özellikle
Cola’nın teneke kutuları ile ilgilendi ve bunları toplayıp eve
götürmeye başladı. Kutuların logoları bir deftere çiziyordu.
High Wycombe’de Buckinghamshire Kolejinde grafik
tasarımı, çizim ve reklamcılık eğitimi alarak 1997 yılında mezun
oldu. İlk işi babasının Teddington’da açtığı dükkânın önüne ahşap
bir Noel Baba figürü yapmak oldu. Bunu gören yerel bir kahve
dükkânları zinciri olan Puccino kendileri için de benzer şeyler
yapmasını istedi. Jim Smith halen bu işi devam ettirmektedir.
2010 yılında ise hediyelik eşya ve kart tasarladığı kendi Waldo
Pancake zincir mağazalarını kurmuştur.
Aldığı Ödüllere gelince, 2013 yılında 7-14 yaş çocuk
grubu için verilen Roald Dahl Yılın En Komik Kitabı Ödülünü,
(The Roald Dahl Funny Prize) Barry Loser I am Still Not A Loser
kitabı ile, 2017 yılında 6-8 yaş çocuk grubu için verilen The
Laugh Out Loud Children’s Book Award’ı Future Ratboy serisi
için aldı. Şimdilerde, En İyi Öğretici Edebi Eser Dalında NAACP
İmage Ödülüne aday olmuştur. Okula gider.1

Barry Loser I am not a loser
İngiliz yazar ve çizer Jim Smith, Barry Loser serisinin
ilk kitabı olan Barry Loser I am not a loser’ı 2012 yılında
yayımlamıştır. Konu Barry Loser ve onun talihsiz (loser) ismi
etrafında geçer. Kitap Barry’nin günlüğü olarak sunulur ve yazar
Jim Smith de kitabın kapağında ‘Yazım Denetimcisi‘ olarak
takdim edilir.

1 (Çevrimiçi) www.Waldopancake.com/ life- story, 8.04.2021
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Kitabın kahramanı Barry Loser muhtemelen 10
yaşlarındadır. Birinci tekil anlatı kullanarak geçmiş zaman
kipinde konuşur. Deneyimlerini çok abartır, hatta bazen saçmalar.
Kurduğu cümleler uzun ve komplikedir. Anlatı tarzından sürekli
bir hareket olgusu sezilir. Bu durum resimlere de yansımıştır.
Barry etrafını öznel bir şekilde algılar çünkü olayları kendi bakış
açısından anlatır ve başka bir yorumu da kabul etmez. Barry
her şeyi sözel olarak abarttığı için buna eşlik eden resimler de
abartılmıştır. Bu nedenle, çizimlerde karakterler de abartılmıştır
ve özellikle bütün karakterlerin çok büyük burunları vardır. Adeta
hepsi karikatür gibidir. Bu durum da onları komik yapmaktadır.
Bir başka deyişle, mizah unsuru hem sözde hem de çizimde
yapılmıştır.
Barry Loser’ın arkadaşları ile birlikte yaramazlık
yapmaları, büyüklerini kızdırmaları ve okulda geçen olaylar
kitap boyunca devam eder. Ama esas mesele, Barry’nin soyadının
Loser olması arkadaşı
Darren Darrenofski’nin her koşulda Barry ile alay etmesi
konuların odağındadır. Aslında Barry’nin renkli bir kişiliği
vardır. Annesi ona ‘tatlı balkabağım‘ diye hitap ederek sevgisini
göstermektedir. Barry bu durumu zavallılık olarak kabul etse de
içten içe hoşuna gitmektedir.
Barry, anne ve babasıyla yaşamaktadır. Bir de büyükannesi
vardır ama o başka bir evde yaşamaktadır. Annesi ev hanımıdır,
babası ise bir ofiste çalışmaktadır ama Barry onun ne yaptığını
bilmemektedir. Büyükanne ise oldukça yaşlıdır; gözleri zor görür,
kulakları ağır işitir ve çok yavaş yürür.
Barry’nin en sevdiği arkadaşı Bunky’dir. En sevmediği
arkadaşı ise Darren Darrenofski’dir. Diğer karakterlere gelince,
Bay Karmakarışık, Bay Karmakirpi ve Bay Koops öğretmenlerdir.
Sınıfın öğrencileri ise Süper Kızlar Sharonelle ve Donnatella,
Jocelyn İncedal, Tracey Sardalya, Fay Snoggles, Anton Küflü,
Stuart Teknikkafa ve Bayan Trampet Surat’ın İkizleri’dir.
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Barry, karşısındaki arkadaşlarına özellikle Darren
Darrenofski’ye aşağılayıcı ifadelerle hitap eder. Darren de ona
‘Zavallı’ (Loser) diye karşılık verir. Aslında her şey Darren’in
Barry’nin okuluna gelmesiyle Barry’nin dünyası daralır. Kitap
böyle başlar. Darren gelmeden önce okuldaki en popüler
çocuklardan biri Barry’dir. Barry popüler kelimesi yerine ‘havalı’
demeyi tercih etmektedir. Bunun nedeni arkadaşı Bunky ile en
sevdikleri çizgi film olan ‘Geleceğin Fare Adamı’ndan akıllarda
kalan bir şeydir. Havalı Çete olarak Barry ve Bunky bu filmi
izleyip onu taklit ederler.
Öğle aralarında Havalı Çete diğer çocuklar için televizyon
gösterileri yapar. En sevdikleri karakter Otomat Anne’dir. Barry
yeni aldıkları çamaşır makinesi kutusundan kendisine otomat
kostümü yapar, içine girer. Arkadaşı Bunky de onu oynar. Kostüm
o kadar müthiştir ki onu gerçek sanıp Jocelyn İncedal bir kutu
diyet Fronkle gazozu almaya çalışır. Ertesi gün Darren gazoz
kapağını fırlatıp, kapak kostümün bozuk para deliğinden içeri
girince herkes kahkahalara boğulur.
Barry için büyükannesi Harumpadunk önemlidir. Posta
yoluyla evlat edindiği bir filin hortumunu ısıtacak bir burunluk
örer. Bu sayede Barry ertesi gün okula bu parlak sarı yün burunla
gider. Ancak burnundan etrafı göremediği için zaman yavaş
geçmektedir. Bu arada Darren de Fronkle göbeğiyle koşarak
gazoz kapaklarını fırlatıp ‘Zavallı’ şarkısını söylemektedir.
Burunluktan sonra Barry’nin yeni oyunu büyükbabasının
ampul değiştirmek için kullandığı cambaz ayaklıklar olur. Okula
kadar Bunky ile yarışırlar ve üç adım sonra Barry okula varır ama
Bunky’nin okula varması ise dokuz saat sürer. Bay Karmakarışık
onu bu görüntüsü ile derste istemediği için sınıftan dışarı yollar ve
ağaç gibi dikilmesini ister. Ama spor dersinde beden öğretmeni
Bay Koops ona cambaz ayaklıklarını çalıştır diye bağırmaktadır.
Barry koşarken Darren’in ayaklarına poster yapıştırdığını
görememiştir. Sinirle eve dönünce derhal odasına çıkar. Ertesi
gün, Barry karton kutudan gazoz kapakları gazoz yaptığı robot
ile okula gider ve herkes kaçacak yer aramaktadır.
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Cumartesi günü Büyükanne, Barry ve Bunky iki kupona
üç kişi hakkını kullanarak kuaföre gitmeye karar verirler. Yolda
büyükannenin arkadaşı Doreen’in ayağı takılıp yere düşünce
takma dişini kanalizasyona düşürdükten sonra bastonuyla alıp
yeniden taktığını öğrenirler. Kuaför Harry, Bunky ile konuşmaya
daldığından Barry’nin kafasının arkasından fırlamış dev bir saç
tepesi oluşur. Kocaman kafası daha da iri olmuştur.
Hafta sonu Darren’in babasının duvar kâğıdı sergisine
giderler. Pazartesi günü, Barry saçları yüzünden mutsuzdur
ve çözüm yolu olarak havaya kalkan saçlarını yatıştırmak için
Fronkle gazozu içip tükürüğü ile saçını yapıştırır. Sınıfta Barry
ile Darren’in dövüşeceğini Anton Küflü ilan eder. Herkes ‘kavga’
diye tezahürat yapmaya başlar. Barry onun nefesinde Fronkle
kokusunu hissetmektedir. Dahası pantolonu
Fronkle çişinden sırılsıklam olmuştur. Ancak kavga
olmadığı için mutludur. Sadece altına işediği için kendisini zavallı
hissetmektedir.
Eve döndüğünde Bunky’den okulda yetenek yarışması
olacağı haberini alır ve Otomat Anne kostümüyle bu yarışmayı
kazanacaklarını düşünürler. Aslında Barry’nin fikri şöyledir.
Darren’e yeni bir Fronkle gazozu çeşidinin çıkacağını
söyleyecektir ama böyle bir şey yoktur. Bu kendisine yalan olarak
açıklandığında kendisini zavallı gibi hissedecektir.
Yarışmaya bütün okul hazırlanmaktadır. Darren Stuart
Teknikkafa’ya gazoz kapakları fırlatıp çöp kutusuna bağlanan
trafik konisini döndürmektedir. Buna Bay Koops engel olur ve
Darren’e koşma cezası veriri. Darren’in biraz aklı başına gelmeye
başlamıştır çünkü artık Barry’e zavallı dememekte ve gazoz
kapaklarını fırlatmamaktadır. Merak ettiği şey Muzlu Fronkle
Gazozunun ne zaman çıkacağıdır. Ayrıca yarışmayı kendilerinin
kazanacağını söylemektedir.
Ertesi hafta Barry ve Bunky muzipliklerine devam
etmektedirler. Bayan Trampet Surat’ı markette kızdırırlar, evinin
önünden geçerken ‘Trampet Surat bir zavallı‘ şarkısını söylerler.
Çok eğlenmektedirler.
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Yarışmanın olacağı akşam annesi Barry’e ‘bol şans
tatlı balkabağım’ der ve sarılır. Yarışmayı organize eden Bay
Karmakarışık endişeli ve heyecanlıdır. Sahneye önce Anton
Küflü ve görünmez arkadaşı çıkar, sandviçlerle ilgili konuşma
yapar. Bu arada döşemenin kapağı açılmış ve Fay Snoggles
içine düşmüştür. Bay Karmakarışık Barry’i Fay’i kurtarmak
için görevlendirir. Kapak sahnenin tam ortasındadır. Annesinin
kendisine bağırmasını duymak istemediği için Barry Anton’un
sandviç açıklama tahtasının arkasına saklanır ve tahta ile birlikte
ilerler ama kapaktan içeri kayıp döşeme tahtasının içine düşer.
Aramaları sonucu Fay’in sahnenin altında olmadığını anlar.
Süper Kızların dansları sahnede yer alır. Barry’nin
sırasının gelmesine bir kişi kalmıştır ve paniklemeye başlar. Ama
alkış seslerinden kimse onu duymaz. Bu arada sivri dişli tespih
böceğinin kendisini yemesinden korkar. Bunky de Darren’e
Barry’nin babasının yanında altı kutu Muzlu Fronkle Gazozu
var diye bağırır. Bu esnada Barry de bulabildiği deliklerden
salona bakmaktadır ama gördüğü şey sadece ayaklardır. Ama
anneannesine sesini duyurur ve ‘kapağın kaldıraç kolu perde
arkasında çabuk oraya git’ der. Bu sırada Bay Karmakarışık
‘Barry Loser gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu için gösteri
iptal edilmiştir ‘diye anons yapar.
Tam bu sırada Bunky kutuyu kafasının üzerine getirip
yerleri çizmeye başlar. Kapak açılır ve Otomat Anne kostümü
yukarıdan Barry’nin kafasına iner ve platform yükselmeye
başlar. Barry sahneye çıkınca herkesi görür. Ağzındaki sakızla da
kendisini çok havalı hisseder. Gösteri başlar, rollerini oynarlar ve
Barry’nin annesi çok mutlu olur. Daha sonra Trampet Surat’ın
İkizleri sahne alır. Seyirciler onları sevmiştir bu yüzden gösterileri
uzun sürer.
Yarışmanın sonunda Birincilik Ödülünü ‘eğlenceli ve
gerçekçi bir zavallılık portresi‘ gösterileri nedeniyle Trampet
İkizler alır. İkincilik Ödülünü Darren ve Stuart alır. Ayrıca Fay
Snoggles’ın babası kendilerine bir aylık Fronkle Gazozu verir.
Fakat Muzlu Fronkle Gazozunun çıkmayacağını öğrenince
Barry’e çok sinirlenmiştir. Üçüncülük Ödülünü Barry ve Bunky
almıştır.
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Ertesi gün bir yerel gazete okuldaki yetenek yarışmasından
haber yapar. Ön sayfada Fronkle banyosu yapıp Fronkle gazozu
içen Darren’in fotoğrafı vardır. Trampet Kızlara gelince, çok ünlü
olurlar ve kendilerine güvenlik görevlisi tutmak zorunda kalırlar.
Yarışmadan sonra Bay Karmakarışık Barry’nin büyükannesinin
evine sık sık gitmeye başlar. Hatta Barry’e ‘ben de Havalı
Çetenize katılabilir miyim? diye sorar.
Birkaç gün sonra okul bahçesinde Darren ‘bir Loser olsan
da sana zavallı dediğim için özür dilerim‘ der. Barry de ona
‘timsaha benzesen de, Muzlu Fronkle hakkında yalan söylediğim
için özür dilerim ‘diye karşılık verir. Birlikte gülerler ve her şey
tatlıya bağlanır.

Notlar

Barry Loser I am not a loser Çevirisi ile İlgili Bazı

Kitap Türkçeye Eda Aksan tarafından çevrilmiştir. Aksan
27 yıldır yayın piyasasında çalışmaktadır. Türkiye’nin önde gelen
yayınevleri için kitap çevirmenliği, redaksiyon ve dergi editörlüğü
yapmaktadır. 80’den fazla kitap çevirisi bulunmaktadır. Bir
tane de deneme kitabı vardır. Ayrıca alt yazı çevirisi, belgesel
çevirisi de yapmaktadır. Hayali ise polisiye ve çocuk romanlarını
okuyucuyla buluşturmak istemesidir.2
Kitap Martı Yayınlarının, Genç Martı dizisi içinde
yayımlanmıştır. Seride beş tane daha Barry Loser kitabı vardır.
Bunlar da yine aynı çevirmen tarafından çevrilmiştir.
Kitabın dili günlük tarzı olmasından dolayı biraz konuşma
diline yakındır. Bu durum çeviride de yansıtılmıştır. Kitap
sayfalarının numaraları hem kaynak metin hem de hedef metinde
aynıdır. Yani her ikisinde de 240 sayfadır. Resimler de aynen
korunmuştur.
2

(Çevrimiçi) www. tr.linkedin.com, 8.04.2021
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Çeviri stratejisi açısından yerlileştirme yöntemi
kullanılmıştır. Örneğin, ‘beşlik çakması‘ deyimi, ‘otomat anne
‘kullanımı, ‘zavallı ‘ sıfatı, ‘ birlikte takılmak‘ , ‘kapa çeneni’,
‘yere yapışmak‘ deyişleri mevcuttur.
Mizah unsuru kitapta önemli olduğu için yerlileştirme
yöntemi çeviride tercih edilmiştir. Bu durum çocuk okur
açısından okumayı kolaylaştırmaktadır. Çevrilen takma adların
yan anlamları mizah unsuruna katkı sağlamaktadır ve ayrıca
karakterlerin kişiliğini yansıtmaktadır.
Özel adların çevirisine gelince, bazı adlar aynen korunmuş
bazıları ise çevrilmiştir. Örneğin, Mr. Hodgepodge
Bay
Karmakarışık, Mr Hodgehog Bay Karmakirpi, Anton Mildew
Anton Küflü, Stuart Shmendrix Stuart Teknikkafa, Tracy
Pilchard Tracy Sardalya, Jocelyn Twiggs Jocelyn İncedal, Mrs
Trampet Face Bayan Trampet Surat olarak çevrilmiştir. İlk adlar
aynen korunmuş ama soyadları çevrilmiştir.
Başlıkta kullanılan Barry Loser çevrilmemiş aynen
korunmuştur. Ancak I am not a loser alt başlığı ‘Ben zavallı
değilim‘ olarak çevrilmiştir çünkü ‘ zavallı ‘ sözcüğü kitabın
kalbine yerleşmiş bir sıfattır ve çevrilmesi gerekir. Yazar kitabın
kapağında kendisine atıfta bulunmuştur ve ‘Spellchecked by Jim
Smith ‘ifadesi‘ Yazım denetimcisi Jim Smith‘ olarak çevrilmiştir.

Sonuç
Popüler olan ve çok satanlar listesinde yer alan, pek çok
dile çevrilen Jim Smith’in Barry Loser serisi çocuk okurların
zevkle okudukları, okurken eğlendikleri ve komik buldukları
kitaplar arasındadır. Kitabın resimli olması da okumaya ayrı
bir boyut katmaktadır. Kitaptaki karakterlerin büyük burunlu
olmaları onlara karikatür görünümü vermektedir ancak bu durum
onları komik yaptığı için mizah unsuru ön plana çıktığından
kitap eğlenceli olmaktadır. Kitap günlük tarzı olduğu için iri
puntolu el yazısı ile yazıldığından bu da kitabın okunmasını
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kolaylaştırmaktadır. Anlaşılıyor ki çocuk okurların beğenisini
kazanan bu kitap daha uzun yıllar okunmaya devam edilecektir.
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Dijital Nesil: Madalyonun Diğer Yüzü1
Oktay Atik
İletişim insanlık tarihinin her döneminde kendini
bir ihtiyaç olarak göstermiştir ve insanlar da bu ihtiyacını
gidermek için dumanla haberleşmeden başlayan ve bugün
çok farklı biçimlerine kadar uzanan iletişim modellerini
kullanagelmektedirler. İletinin hedefi olmayan belirsiz bir
kitleye radyo, televizyon ve gazete gibi kitle iletişim araçlarıyla
aktarılması anlamına gelen kitle iletişiminde medya araçları
aracı rolünü oynarlar. Dumanla haberleşmeden başlayıp
internet iletişimine varan süreçte iletişim ve teknoloji sürekli ve
karşılıklı bir ilişki içinde gelişim göstermektedir. Günümüzde ağ
ortamındaki sosyal paylaşım sitelerinin ve çeşitli uygulamaların
sunduğu iletişim olanakları, yüz yüze iletişimden daha çok tercih
edilir hale gelen kitle iletişiminin çok daha farklı biçimlere
bürünmesine yol açmıştır. Takvimlerin 2000 yılını göstermesiyle
bin yıl döngüsü gerçekleşmiş ve aynı anlama gelen “milenyum”
çağı başlamıştır. İki binli yılların başından bu yana çağın ismine
uygun olarak birçok alanda, bilhassa kitle iletişim araçlarında,
önemli gelişmeler ve değişiklikler yaşandı ve artan bir hızla
yaşanmaya devam etmektedir. Kitle iletişimindeki bu teknik
gelişmelerin ortaya yeni iletişim araçları çıkarması ve bunların
sosyal ve kültürel değerler üzerinde etkilerinin olması da dikkate
değer bir konudur (bkz. Bauer, 2005: 170).
Yeni medya araçları olarak bilinen bilgisayar ve internet,
hayatımıza girdiği seksenli ve doksanlı yıllardan iki binli yıllara
kadar geçen süreçte hem çocukların ve gençlerin medyadan
yararlanma alışkanlıklarında hem de medyanın onlara sunduğu
olanaklarda ciddi biçimde değişikler yaratmıştır. Bunda en önemli
etken çocukların ve gençlerin medya ile ilgili tüm gelişmeleri ilk
benimseyenler olmalarıdır (bkz. Ewers, 2002: 11). Bu noktada
medya gençlerin yönelimleri üzerinde de etkili olmaktadır,
çünkü “gençlik kültürleri ile medya, idol ve imaj kavramları
1 Arş. Gör. Dr., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, oatik@nku.edu.tr
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birbirleriyle etkileşim içersindedirler” (Asutay, 2012: 42).
Gençlik kültürleri medya araçları sayesinde tanınıp geniş kitlelere
ulaşırlar. Buradan da medyanın gençlik kültürleri üzerindeki
rolü anlaşılmaktadır. Bu durumun ise gençleri tüketimin odak
noktası haline getirdiği ve buna bağlı olarak günümüzde kitle
iletişiminde gerçekleşen ilerlemelerin hem hedef kitle hem de yeni
medyaların asıl kullanıcıları olan gençleri de etkisi altına alarak
gençlik kültürlerine yeni alışkanlıklar kazandırdığı söylenebilir.
Dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan değişiklikler akıllı telefon
işletim sistemlerinin ve mobil internetin de günlük hayatta önemli
bir yer edinmesiyle daha farklı bir boyut kazanmıştır. Bu yeni
teknolojinin kullanıcılarının çok ciddi bir bölümünün gençlerden
oluşmasından ötürü söz konusu yeni alışkanlıkların hem gençler
üzerinde hem de gençlik yazını içerisinde kendine yer ettiği bir
gerçektir. Örneğin 20. yüzyıla kadar çoğu gençlik romanında
okuyan figürler bulunurken, 21. yüzyılda fail, kurban ve gözlemci
olmak üzere üç farklı karakter çizimi okuyucu karşısına çıkar
(Ewers, 2007: 71). Bu yönüyle iletişim bilim ve medya biliminin
gençlik araştırmaları ve gençlik yazın bilimi ile beraber bir bütün
olarak düşünülmesinin gerekliliği açıkça ortadadır. Zira teknolojik
gelişmelerin ve dijitalleşmenin hayatımızın vazgeçilmez bir
parçası haline geldiği günümüzde gençlik yıllarını yaşayan yeni
bir genç nesilden bahsetmek mümkün hale gelmiştir.

Kuşağın Portresi
Sosyologların farklı adlandırmalar kullanarak, örneğin
Y ve Z kuşakları, Facebook kuşağı, Milenyum kuşağı vb.,
sınıflandırdıkları bu yeni nesil Amerikan yazar ve eğitimci
Marc Prensky tarafından “Dijital Yerliler (Digital Natives)”
olarak adlandırılır. Prensky (2001) çalışmasında günümüz
gençlerinin bilgisayarların, video oyunlarının ve internetin anadil
konuşucuları olduklarını varsayarak böyle bir adlandırmayı tercih
ettiğini belirtir. Bahsi geçen bu yeni nesil yaşları 12 ila 36 arasında
değişen gençlerden oluşmaktadır. Bilim insanlarının birçok
çalışmasında ve Riederle (2013), Bund (2014) ve Jeges (2014) gibi
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genç gazetecinin ve yazarın yaptığı çalışmalarda 1980’li yıllarda
doğan bu gençlerin toplumun sosyal normlarını alt üst ettikleri
dile getirilir. Ayrıca bu dijital kuşak sosyologlar tarafından “gizli
devrimciler” (Hurrelman ve Albrecht, 2014: 43) adıyla anılırken,
gençlerin kendi çalışmalarında da “dijital devrimciler” (Raab,
2011: 37) olarak bahse konu olurlar. Böyle bir yakıştırmanın
temelinde şüphesiz son 20 yılı aşkın süreçte iletişim ve bilişim
teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerin rolünün büyüklüğü
ve “Dijital Yerliler” olarak anılan bu neslin teknoloji ile beraber
büyümelerinin oluşturduğu koşullar yatmaktadır.
“HSM-Studie 2014/2015” adlı çalışmada yeni genç nesle
dair iki konu üzerinde durulur ve bunlar söz konusu çalışmada
sosyalleşme teorisine dayanarak açıklığa kavuşturulur. Buna göre
öncelikle medya çağında dünyaya gelen çocuklar ebeveynlerinden
farklı olarak bu dijital dünyada yeni değerler, düşünceler ve
davranış biçimleri edinirler. Sonrasında ise dijitalleşme sürecinin
önemli bir gelişmesi olan ve interneti bir adım daha ileri taşıyan
Web 2.0’a dikkat çekilir. Zira Web 2.0 günümüzde dünya çapında
kullanıcıları olan sosyal ağların ortaya çıkmasını sağlayan bir
teknolojik gelişmedir. Buna dayanarak farklı toplumsallaşma
süreçlerinin oluşturduğu ve günlük yaşamlarının internete dayalı
olduğu iki farklı genç kuşaktan bahsedilir: Y kuşağı ve Z kuşağı.
Y kuşağı gençleri Web 1.0 teknolojisinin sunduğu olanaklar
dahilinde toplumsallaşma sürecini tamamlarken, Z kuşağı Web
2.0 ve onun imkanlarıyla büyümüş gençlerden oluşmaktadır
(Haller, 2015: 278-280).
Medya teknolojileri ile büyüyen “Dijital Yerliler” kuşağı
hakkında farklı disiplinlerden birçok araştırma yapılagelmektedir.
Özellikle sosyologlar tarafından sürdürülen çalışmalar bu yeni
genç kuşağın sahip olduğu dünya görüşünün, yeni alışkanlıklarının,
davranış biçimlerinin ve medya tüketim alışkanlıklarının evrensel
olduğunu gösterir niteliktedir. Hurrelman ve Albrecht (2014)
çalışmalarında yeni genç neslin hayata bakışlarının çok iyimser
olduğundan bahsederler. Y kuşağı olan ve gazetecilik mesleğini icra
eden Bund (2014) da çalışmasında bunu destekler biçimde kendi
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kuşağının sınır tanımadığını, aksine sınırsızlıkları benimsediğini
belirterek iyimser dünya görüşünü vurgular. Ayrıca medya
çağının etkisi dijital kuşağın gençleri üzerinde oldukça büyüktür.
Medya araçları ile etkileşimlerinin henüz çocukluk çağından
başlaması kişilik oluşumu üzerinde de etkili olmuştur. İnternet ve
sosyal ağlar gençlerin arkadaş çevresini de şekillendirerek sanal
arkadaşlıkların ve sanal kimliklerin ortaya çıkmasında önemli
bir faktör haline gelmiştir. Gençler sanal kimlikleri aracılığıyla
gerçeğinden tamamen farklı ya da ilgi duydukları kişiliklere
bürünmektedirler. Kuşağın içinden gençlerin yaptığı çalışmalarda
bu durumdan bir avantaj olarak söz edilir. Onlara göre farklı sanal
kimlikler farklı alanlardan arkadaşlıklara da imkân sağlar, hatta
sanal arkadaşlıklar günlük yaşamda gerçek arkadaşlık ilişkisi
ile de sürdürülebilir. Sanal arkadaşlıklar bir bakıma özel yaşamı
da şekillendiren bir etken olarak kendini gösterir. Bu bakımdan
sanal ortam gençlerin aşk ilişkilerine ilk başladıkları yer olarak da
dikkat çekmektedir ve bu ortamda gelişen ilişkiler “siber ilişki”
(Cyberdating) adıyla anılır.
Yeni medyalar yeni neslin yaşamında sanal kimlikler ve
sanal ilişkiler yaratma fırsatları sunarken genç kuşağın yaşam
biçiminde de farklılıklar yaratır ve ebeveynlerininkinden farklı
yaşam normlarına sahip olmalarına yol açar. 2007 yılında 12 farklı
ülkeden 6000 gencin katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırmada
(nGenerea-Studie) dijital olanaklarla yetişmiş gençlerin yaşam
normlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Buna göre “Dijital
Yerliler” kuşağının yaşam biçimini belirleyen sekiz norm tespit
edilmiştir. Bu normlar ve gençlerin yaşam biçimindeki yerleri
şöyle açıklanmıştır (Tapscott, 2009):
Özgürlük: Y ve Z kuşakları savaş döneminin acılarını
tecrübe eden büyük anne ve büyük babalarının aksine daha
özgür bir aile ortamında ve aile içinde tercih olanaklarına sahip
bireyler olarak yetiştirilmişlerdir. Aynı zamanda medya tüketim
alışkanlıklarında da özgürlüğe sahiptirler. Diledikleri medya
aracını kullanabildikleri gibi, erişmek istedikleri bilgiye tercih
ettikleri medya araçları ile ulaşmaktadırlar.
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Kişiselleştirme: “Dijital Yerliler” kendi tarzlarını
yansıtacak medya araçlarını kendi kişisel zevklerine göre
kullanmayı tercih ederler. Özellikle akıllı telefonları onların statü
simgesidir.
Sınama: İnternet ortamındaki bilgi akışının çok hızlı ve
fazla olması beraberinde bilgi kirliliğini de getirmektedir. Bu
durum gerekli hallerde belli başlı şeylere şüphe ile yaklaşmayı
zorunlu kılmaktadır. Örneğin internet üzerinden alışveriş
yapacaklarsa, önce satın almak istedikleri ürün hakkında
önceki kullanıcılar tarafından yapılan yorumları okurlar ve geri
bildirimlerin niteliğine göre fikir edinirler.
Dürüstlük: Dijital kuşak gençlerinin sosyal medya ve
anlık mesajlaşma programlarını aktif biçimde kullanmaları
kitlelere hitap etmelerinin de önünü açmıştır. Bu sayede gençler
kendi takipçilerini yönlendirerek belli bir konuda hassasiyet
göstermelerini isteyebilmektedirler ya da kendi kitlelerini ilgi
alanlarındaki gelişmelere bağlı olarak uyarabilmektedirler.
İşbirliği: İnternetteki çeşitli blog sayfaları, forumlar
ve sosyal medya grupları gençlere ihtiyaç duydukları anlarda
çeşitli konularda yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Gençler
bu platformlar aracılığıyla birbirlerine ihtiyaç duydukları desteği
sağlamaktadırlar.
Eğlence: Medya araçları ve ağ iletişiminin olanakları ile
büyüyen gençlerin hayatında eğlencenin yeri ayrı bir anlam taşır.
Günlük hayatlarının bir parçası olan eğlenceyi iş hayatlarında da
sürdürmekten geri durmazlar. Facebook, Instagram, Youtube vb.
ağlar hem özel hem de iş hayatlarını eğlenceye dönüştüren sosyal
medya uygulamalardır.
Hız: Medya çağını yaşadığımız günümüzde hız sözcüğü
de ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu sebeple anlık mesajlaşma
programları ve hızlı internet günümüz gençlerinin medya tüketim
alışkanlıklarını da belirlemektedir.
Yenilik: Bu norm günümüz gençlerinin güncel teknolojik
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gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu gelişmelere paralel bir
yaşam sürdüklerini ortaya koymaktadır.
Medya Çağının Sorunu: Siber Zorbalık
Bahsi geçen yaşam normlarından anlaşılacağı üzere
“Dijital Yerliler” sosyal ağlara sürekli bağlı kalarak bilgi akışını
sağlamaktadırlar ve günlük yaşamlarında da medya yetilerini
aktif bir biçimde kullanmaktadırlar. Bu durum her ne kadar
gelişmiş medya ve teknoloji becerilerine sahip bir gençlik
olgusunu karşımıza çıkarsa da beraberinde getirdiği büyük
olumsuzluklar da söz konusudur. Örneğin bu olumsuzlukların
başında gizlilik öne çıkmaktadır. Gizlilik sorunu gençlerin
sorumsuzca ve düşüncesizce kişisel bilgilerini sanal ortamda
paylaşmalarından kaynaklanmaktadır. Günümüzün teknolojik
koşullarının bu bilgilere erişimi kolaylaştırması ise kötü niyetli
kullanımların önünü açarak durumun vahim bir hal almasına sebep
olmaktadır. Durumun vahametine rağmen siber âlemdeki kişisel
bilgi paylaşımı artmaya devam etmektedir ve bu durum çeşitli
bilimsel araştırmalara da konu olmuştur. Sosyologların ve yeni
nesil gençlerin bu konudaki fikirleri bir noktada kesişmektedir.
Sosyologlar kişisel bilgi paylaşımlarının beğenilme arzusundan
dolayı gerçekleştirildiğini dile getirirlerken, Y kuşağından Jeges
ise, bunun dikkat çekme ve eylemlerin yankı bulması istediğinden
kaynaklandığını söylemektedir (Jeges, 2014: 42). Bununla birlikte
sosyal ağlarda paylaşılan içeriklere yapılan yorumların siber
dünyada sosyal bir statü niteliğinde olması ve bir çeşit eğlence
unsuru olarak görülmesi de gençlerin kişisel bilgi paylaşımlarının
sebepleri arasındadır.
Sosyal ağlardaki kontrolsüz ve bilinçsiz kişisel veri
paylaşımı güvenlik sorunlarının da gündeme gelmesine neden
olmuştur. Sosyal medyalarda ya da diğer çevrimiçi platformlarda
paylaşılan içeriklerin bilgisayar korsanlarının eline geçmesiyle
hesap sahiplerine siber zorbalık maksadıyla kullanılması en
büyük ve en dikkat edilmesi gereken güvenlik sorunu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda özellikle Kanada’da yaşayan
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16 yaşındaki Amanda Todd’un intiharı oldukça vahimdir. Henüz
lise öğrencisiyken Facebook üzerinden maruz kaldığı istismar,
çıplak fotoğraflarının çeşitli internet sayfalarında paylaşılması
ve arkadaş çevresinden gördüğü kötü muamele Amanda Todd’u
intihar ile sonuçlanan bir bunalıma sürüklemiştir. Bu üzücü olay
birçok yazınsal esere ve bilimsel kitaba konu olmuştur. Yeni
medyaların hayatımıza daha yoğun olarak nüfuz etmeye başladığı
günümüzde siber zorbalık konusunu ele alan yazınsal eserlerin
sayıca artmaya başladığı görülmektedir. Maalesef Türkiye’de
bu konuda kaleme alınmış yazınsal eserlerin varlığından söz
etmek için henüz biraz erken sayılabilir. Ancak, siber zorbalığın
tüm dünyada gençler arasında giderek büyüyen bir sorun haline
gelmesi, yukarıdaki gençlik sosyolojisi söylemlerinde olduğu gibi
“Dijital Yerliler” adlı bu yeni nesle sadece medya yetilerinden
dolayı iyimser yaklaşılmaması gerektiğinin bir işaretidir. Bu
bakımdan yeni neslin medya yetilerinin beraberinde getirdiği
sorunların çözümü için farklı disiplinlerin bir araya gelerek siber
zorbalığın sosyolojik ve psikolojik tarafına odaklanmaları önem
arz etmektedir.
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Çeviri Çocuk Edebiyatı Eserlerinde
Yerelleştirmenin Metnin Okunurluk Düzeyine
Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Nurdan MARAL1
Özet
Çocukluk döneminde çocuklara sunulan kitaplar, okuma
alışkanlığı kazanmasında önemli bir yere sahiptir. Çocukların
hem içerik hem de dil unsurları açısından yaşlarına uygun, hayal
güçlerini destekleyen kitaplarla buluşmasıyla kurulan bağ iyi bir
okuma alışkanlığına sahip bir nesil yaratabilir. Çocuk edebiyatının,
hedef kitlesi olan çocukları eğlendirmeyi ve hayatı öğrenmeye
yardımcı olmayı amaçladığı söylenebilir. Bu noktada ise çocuk
edebiyatının çocukları keşfetmeye yönlendirecek ve maceraya
kapı açacak şekilde tasarlanması gerektiği öne çıkmaktadır. Bu
açıdan bakıldığında ise çocukları farklı kültürlerle ve karakterlerle
tanıştıran çeviri kitaplar önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada
çocuk edebiyatı çevirilerinde yapılan yerelleştirmenin metnin
okunurluk düzeyine etkisi ele alınacaktır.
Anahtar sözcükler: çocuk edebiyatı, çocuk edebiyatı
çevirisi, çeviri yöntemleri, çocuk edebiyatı çevirmenleri

Giriş
Okuma alışkanlığının kazanılmasında önemli bir
dönem olan çocukluk döneminde çocuklara sunulan kitapların
önemi yadsınamaz. Çocukların hem içerik hem de dil unsurları
açısından yaşlarına uygun, hayal güçlerini destekleyen kitaplarla
buluşmasıyla kurulan bağ iyi bir okuma alışkanlığına sahip
nesiller yaratabilir. Türkiye’de çocuk edebiyatı eserleri genel
olarak incelendiğinde Tanzimat döneminden bu yana çeviri çocuk
edebiyatı eserlerinin sayısının oldukça fazla olduğu görülmektedir.
1

Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim Programı,
Doktora Öğrencisi.
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Bu
çalışmada
çocuk
edebiyatı
çevirilerinde
yerelleştirmenin okunabilirlik düzeyi üzerine etkisi ele
alınacaktır. Çocuk edebiyatı çevirilerinde öncelikli amaçlardan
biri çocukların zihninde yer edecek, keyif verecek bir eseri erek
kültüre kazandırmaktır (Aksoy 2000:53). Çocukların çeviri
kitaplar yoluyla karşılaştıkları yeni karakterler aracılığı ile yeni
yaşantılar kazandığı ve bu bağlamda kültürel açıdan da geliştiği
unutulmamalıdır. Çalışmada çeviri çocuk edebiyatı eserlerinde
yerelleştirmenin metnin okunurluğunu arttırdığı görüşü
Mark Twain’in Adventures of Tom Sawyer eseri üzerinden
incelenecektir.
Çocuk Edebiyatı
Çocuk edebiyatının, hedef kitlesi olan çocukları
eğlendirmeyi ve hayatı öğrenmeye yardımcı olmayı amaçladığı
söylenebilir. Çocuk edebiyatı, erken çocukluktan ergenliğe kadar,
çocukların dil gelişimi ve yaşam aşamasındaki anlayış düzeyine
uygun olarak, duygusal ve zihinsel dünyayı sanatsal dilbilimsel
ve görsel mesajlarla zenginleştiren ürünlerin genel adı olarak
tanımlanmaktadır (Sever 2003: 9). Yalçın ve Aytaş (2005:17)
ise çocuk edebiyatının çocukların büyümesine ve gelişimine,
hayallerine, duygularına, düşüncelerine, yeteneklerine ve
zevklerine hitap eden ve öğrenme sırasında keyif almalarına
katkıda bulunan tüm sözlü ve yazılı çalışmalardan oluştuğunu
belirtmektedir. Oittinen (2000:61) çocuk edebiyatını, çocuklar
düşünülerek yazılmış, çocuğun kendi başına okuyacağı ya da
çocuklara okunan edebiyat olarak görmektedir. Dilidüzgün
(2003:19), çocuk edebiyatının ortaya çıkış nedeninin çocuğun
gerçeklerinin, alımlama biçiminin yetişkinlerden çok farklı
olmasından kaynaklandığını söylemektedir. Dilidüzgün’e
(2007:18) göre modern çocuk edebiyatı, çocuğun ruhsal, sosyal,
bilişsel, dilsel ve kişisel gelişimi göz önünde bulundurularak,
çocuğun gerçekliğine ve göreliliğine zarar vermeden, ayrıca
çocuklar için özel olarak hazırlanmış edebi kaliteyi bozmadan
yaratılmış edebi kitaplardan oluşmaktadır. Çocuk edebiyatı
eserlerinin çocukları keşfetmeye yönlendirecek ve maceraya kapı
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açacak şekilde tasarlanması önemlidir. Bu, eğlenceyi sağlayarak,
edebi mirası aktararak, kültürel mirası anlamayı teşvik ederek,
değer vererek ve dolaylı deneyimler sağlayarak yapılabilir.
Çocuk edebiyatının genel olarak bilgiyi aktarması, hayal gücünü
beslemesi, genişletmesi ve gelişimi teşvik etmesi gerektiği
söylenebilir.
Çeviri Çocuk Edebiyatı
Atayman, Dilidüzgün ve Kurultay (1993: 11), Türkiye’de
çocuk ve gençlik edebiyatının çeviriler yoluyla tanıtıldığına
dikkat çekerek çeviri çocuk edebiyatının kültürlerarası iletişim
bütünlüğünün doğal bir parçası ve önemli bir alanı olduğunu
söylemektedir. Neydim (2005) çocuk edebiyatının yazarı,
çevirmeni, editörü ve yayıncısı yetişkin olan bir alan olduğuna
vurgu yaparak metnin çocuğa göreliğini, yararlarını ve zararlarını
belirleyen, ona sansür uygulayan ya da metne müdahale eden
kişilerin, yazarıyla, çizeriyle, yayıncısıyla, eğitimcisiyle,
kütüphanecisiyle,
eleştirmeniyle
yetişkinler
olduğunu
söylemektedir. Türkiye’deki çeviri çocuk edebiyatı çağdaşlaşma
sürecine, kültürlerarası iletişime, dil birikim ve bilincinin
gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır (Neydim 2007: 156).
Türkiye’de çocuk edebiyatı yayıncılığında çocuk
klasiklerinin egemen olduğuna dikkat çeken Şirin (2007:45)
ise çocuk klasiklerinin çeviri, uyarlama ve kısaltma yoluyla
yayınlandığını ve çocuk klasiklerinin çoğunda içerik, dil, anlatım
ve edebi değerler kırpıldığını, değiştirildiğini ve çarpıtıldığını
söylemektedir. Ancak Şirin (2007:54-58), iyi bir çocuk kitabının
okuma davranışı ve eleştirel becerilerin yanı sıra çocuğun
dil gelişimini hızlandırdığına, anlamlandırma, kavrama ve
düşünme boyutunun gelişmesine katkı sağladığına da vurgu
yapmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda, klasiklerin Batı’da
artık yayımlanmamasına rağmen Türkiye’deki birçok yayınevi
tarafından basılmakta olduğu görülmüştür. Bunun nedeni ise bazı
yayımcılara göre Türkiye’de klasiklerin hala önemli bir yere sahip
olması, bazılarına göre ise klasiklerin okullar tarafından tercih
edilmesi nedeniyle satışlarının daha kolay olmasıdır (Neydim
2003: 74)
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Çeviri çocuk edebiyatında kullanılan çeviri yöntemleri
Genel özellikleri göz önünde bulundurulduğunda çocuk
edebiyatının yetişkin edebiyatına göre farklılıklar gösterdiğini
söylemek mümkündür (Shavit, 1986; Puurtinen, 1998; Frank,
2007). Çocuk edebiyatı eserlerinin çeviri yoluyla aktarımı söz
konusunda olduğunda akıcılık ve okunabilirlik öğeleri ön
plana çıkmaktadır. Frank’e (2007) göre, çocuk edebiyatı çevirisi
yapılırken kaynak metni hedef okuyucunun anlayış ve deneyim
düzeyine göre uyarlama ve kaynak metnin kültürel ortamını hedef
okuyucu diline yaklaştırma eğilimi söz konusudur.
Zohar Shavit (1991) çocuk edebiyatının çevirisini
çoğuldizge kuramı çerçevesinde ele alarak çocuk edebiyatını
yazınsal çoğuldizgenin bir parçası olarak kabul etmektedir.
Zohar Shavit (1991:19) çocuk yazını çevirisinde iki temel öğeden
bahsetmektedir: a) metni toplumun çocuk için iyi olarak tanımladığı
şekliyle, çocuğa uygun ve faydalı bir şekilde düzenlemek b) olay
örgüsünü tiplemeleri ve dili çocuğun kavrama ve okuma düzeyine
göre düzenlemek. Shavit’e (1991) göre çevirmenleri yönlendiren
en önemli kriterlerden biri çocukların okuduğunu anlama
kapasitelerine karşı duyarlılıklarıdır ve çevirmen bir paragrafın
çocuklar tarafından anlaşılamayacağını düşünürse paragrafı kendi
düzeyine getirmek için değişiklikler yapabilir. Başka bir deyişle
çevirmen çocuğun metni anlayamayacağını düşündüğünde metin
üzerinde değişiklik yapar denebilir. Shavit’e (1991) göre metinde
yapılan kısaltma, ekleme, çıkarma veya uyarlamanın nedenleri
şunlardır:
1. Metnin var olan örnekçelere yatkınlığı: Kaynak metnin
örnekçesi hedef dizgede yer almıyorsa, kaynak metnin çevirisini
hedef yazının içine aldığı örnekçelere göre düzenlemek için, bazı
ögeler çıkartılarak metin değiştirilebilir.
2. Metnin bütünlüğü: Metin, çocuklara izin verilen ya
da yasaklanan şeylere uygun değilse, ya da metnin çocuklar
tarafından anlaşılamayacağı düşünülüyorsa, kaynak metinden
çıkartmalar yapılabilir.
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3. Metnin karmaşıklık derecesi: Çocuklar için bir metnin
daha az karmaşık hale getirilmesi ve basitleştirilmiş bir model
olarak düzenlenmesi, bazı öğelerin çıkarılması ya da öğeler
ve işlevler arasındaki ilişkinin değiştirilmesi ile gerçekleşir.
Ancak, örnekçenin basitleştirilmesi bazı öğelerin işlevlerini
değiştirebilir, bazılarının işlevlerini azaltabilir ya da giderek
öğeleri işlevsizleştirebilir.
4. Metnin ideolojik ve eğitsel amaçlara göre uyarlanması:
Kaynak metnin içerdiği ideolojik öğeler, hedef dizgeye göre
uyarlanabilir.
5. Metnin biçemi: Çocuk edebiyatında biçem, yazının
öğreticiliğiyle ve çocuğun sözcük dağarcığının geliştirilmesi
çabasıyla bağlantılıdır.
Hedef kitlesi çocuk olan çocuk edebiyatı çevirileri
diğer yazın türlerine göre daha fazla duyarlılık ve yetkinlik
gerektirmektedir. Çevirmenin dilsel öğelerin yanı sıra kültür,
değer yargıları gibi dil ötesi unsurları da göz önünde bulundurması
önemlidir. Desmidt (2006:86) çocuk edebiyatı çevirisi normlarını
şu şekilde sıralamaktadır:
1. Kaynak metinle ilgili normlar (kaynak metne ve yazara sadakat,
kabul edilebilirlikten daha çok yeterlik kutbuna yakın olmaya
çalışmak).
2. Edebi ve estetik normlar (yeterliktense kabul edilebilirlik
kutbuna yakın olmaya çalışmak).
3. Ticari normlar (basım ve dağıtım ile ilgili durumlar).
4. Didaktik normlar (çocuğun entellektüel ve duygusal gelişimine
uygun olmak).
5. Pedagojik normlar ( çocuğun dilsel ve kavramsal gelişimine
uygun olmak).
6. Teknik normlar (çocuk kitaplarının basımına özel durumlar,
resimlerle ilgili kararlar)
Genel olarak alanyazındaki çalışmalar incelendiğinde,
hedef metinde çocukların yararına olabilecek değişikliklerin
yapılmasının desteklendiği görülmektedir.
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Çocuk Edebiyatı Çevirmenleri
Çevirmenler çeviriye genellikle okuma deneyimleri,
kültürel mirasları ve özellikle çocuk edebiyatı alanında kendi
çocuk imajı ile başlarlar. Aslında, yazarların, çevirmenlerin ve
hatta yayıncıların önemli bir rol oynadığı karmaşık bir ilişkiye
dahil olurlar. Çocuk edebiyatı alanında çeviri yapan çevirmenlerin
sorumluluğunun yalnızca bir dili aktarmanın ötesinde olduğunu
savunan görüşler vardır. Çevirmenin çocukları iyi tanıyarak,
çocuk gerçekliğine yakın olması gerektiği ve çeviri sürecinde
eserin hitap ettiği okuyucunun kavrama düzeyini göz önünde
bulundurması önemli görülmektedir (Zivtçi 2007:357). Okyavuz
ve Kaya (2018) çevirmenlerin çocuk kitaplarının gelenekleri
hakkında bilgi sahibi olmalarının, çevirilerinde bu kitleye
hitaben bir eser verecekleri için, merkezi bir önem taşıdığını
söylemektedir.
Ayrıca çevirmenlerin çocuk kitaplarının gelenekleri
hakkında bilgi sahibi olmaları, çevirilerinde bu kitleye hitaben
bir eser verecekleri için, önemlidir (Neydim 2005:100). Neydim
(2003:117) çocuğun sosyal ve kültürel olarak savunmasız bir
konumda olmasını göz önünde bulundurarak kültürel ve ahlaksal
normlardaki farklılıkların, ulusal değerlerin, çocuğun alımlama
koşullarının çocuk edebiyatı çevirisinde göz önüne alınması
gereken noktalardan bazıları olduğunu söylemektedir. Çocuk
yazını çevirisinde çevirmenlerin hedef kitlesi çocuklar olduğu
için onların deneyimlerini, yeteneklerini ve beklentilerini de
göz önüne almak gereksinimini duyarlar. Bu durumda çeviri
sürecinde çevirmenlerin zihinlerindeki çocuk imgesi tanıdıkları,
karşılaştıkları ve ilişkide oldukları çocuk imgesine dayanır (Erten
2011: 160-161).
Çocuk edebiyatının çevirisindeki dilbilimsel, biçimsel ve
değere dayalı kısıtlamaların, çevirmeni, metni başka bir kültürde
okuyan bir çocuk için erişilebilir hale getirmeye zorladığından
söz edilmektedir (Yetkiner ver ark. 2018: 64). Çocuk yazını
çevirilerinde yerelleştirmeye daha fazla yer verildiğini ortaya
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koyan bir araştırmaya göre ise çocuk edebiyatı alanında
eserlerin ve çeviri yönteminin dikkatli bir şekilde belirlenmesi
gerektiğinden söz edilmektedir (Yetkiner ve ark. 2018). Oittinen’e
(76-77) göre çocuklar için gerçekleştirilen her çeviri eyleminin
bir amacı vardır ve tüm çeviriler bu amaç doğrultusunda
yerelleştirilmelidir; çevirmen başarılı olmak istiyorsa olası hedef
kitleye göre metinlerini uyarlamalıdır. Çocuk okur kitlesinin
metni daha iyi anlamasını sağlamak için yapılan uyarlamanın
en önemli gerekçelerinden biri de okunabilirlik düzeyidir.
Puurtinen’e (1998) göre, okunabilirlik, anlaşılabilirliğin bir
yönüdür; cümlelerin uzunluğu ve karmaşıklığı okunabilirlik
düzeyini etkileyen faktörler arasındadır. Savaş (2005:502), kelime
zorluğu, cümle uzunluğu ve içeriğin okunabilirlik seviyesini
belirleyen değişkenler olduğunu söylemektedir.
Çocuk edebiyatı çevirilerinde önemli olan noktalardan
biri de kültüre özgü durumların aktarılma biçimidir. Bu nokta
çeviri eserde yer alan farklı yaşam tarzları, inançlar vb ilham
vermek olmalıdır, kültürel transferin amacının farklı kültürleri
empoze etmek değil, onları tanımak ve aynı zamanda bir insanı
kendi kültürünün özellikleriyle tanıştırmak olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır (Mert, Albayrak ve Serin 2013:72). Çocuğun
sosyal ve kültürel kırılganlığının yanı sıra kültürel ve ahlaki
normlar, ulusal değerler, çocuğun algı koşulları, çocuk edebiyatı
çevirisinde hesaba katılmalıdır (Neydim 2003:117). Neydim
(2003) kaynak metnin hedef kitle için çok yeni düşünceler
oluşturabileceğinin altını çizmektedir; çevirmen ve yayıncı
bu düşüncelerin kendi hedef kitlesi için de önemli olduğunu
düşünüyorsa metnin bütünsel değerinin ön plana çıkacağını
söylemektedir. Metnin içinde kendi hedef kitlesi açısından
algılama sorunları yaratabileceğini, metnin bütünsel anlamının
kaymasına yol açabileceğini düşündüğü bölümler varsa çevirmen
bu noktada karar vermek durumundadır (Neydim 2003: 117).
Çeviride öne çıkan şu soruları göz önünde bulundurmak gerekir:
“Ne, kim tarafından, kim için, ne zaman, nerede ve ne için
çevrilir?” (Nord 1991: 23-24). Başka bir deyişle çevirinin amacı,
özgün yapıttan ayrıca belirlenmelidir.
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Tom Sawyer’ın Maceraları Eserinin İncelemesi
1876 yılında yayınlanan Adventures of Tom Sawyer, adlı
kitapta Tom Sawyer ve arkadaşı Huckleberrry Finn’in maceraları
konu edilmektedir. Gökhan Rızaoğlu tarafından çevirlen Tom
Sawyer’ın Maceraları Oda Yayınları tarafından 2013 yılında
yayınlanmıştır. 10 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan Tom
Sawyer’ın Maceraları adlı kitap deyimler, özel isimler ve
oyunların hedef metne aktarımı açısından ele alınmıştır.
Deyimlerin çevirisi açısından incelendiğinde kaynak
metinde yer alan: “Hang the boy! Can’t I ever learn anything?
...” (s. 4) ifadesi çevirmen tarafından yerelleştirilerek şu
şekilde Türkçe’ye çevrilmiştir: “Kahrolasıca, tek bir şey bile
öğrenemeyecek miyim? ...” (s. 10). Kaynak metinde yer alan
dander up deyiminin geçtiği “... He ’pears to know just how long
he can torment me before I get my dander up, and he knows if
he can make out to put me off for a minute, or make me laugh,
it’s all down again and I can’t hit him a lick. ...” (s. 4) cümle ise
çevirmen tarafından “... Beni tamamen öfkelendirmeden önce ne
kadar eziyet çektirebileceğini biliyormuş gibi görünüyor. Ayrıca
beni bir anlığına atlatmayı veya güldürmeyi başarabilirse bütün
yelkenlerimin suya ineceğini ve bir fiske bile vuramayacağımı
da biliyor. ...” (s. 10) şeklinde çevrilmiş ve ifadenin sözlük
anlamı kullanılmıştır. Çevirmen Rızaoğlu’nun zaman zaman
yerelleştirme ve kültüre uyarlama tercihi yaptığını söylemek
mümkündür. Bu konudaki örnekler Tablo 1’de verilmiştir.

Kaynak Metin
But in spite of her Tom knew where the wind lay
now. (s. 5)
“... But I forgive ye, Tom, I reckon you’re kind of
a singed cat, as the saying is—better’n you look,
this time. (s. 6)

Hedef Metin
Ama onun aksine, Tom muhabbetin ne yöne
gittiğini anlamıştı. (s. 11)
... Ama seni affettim, Tom. Eskilerin dediği gibi,
görünüşe aldanmamak lazım, göründüğünden
daha iyi bir insansın. Bu seferlik. (s. 12)

“Tom, what a turn you did give me. Now you
shut up that nonsense and climb out of this.” (s.
41)

“Tom, yüreğimi ağzıma getirdin. Şimdi kes şu
saçmalığı da çık o yataktan dışarı!” (s. 42)

“... But old fools is the biggest fools there is.
Can’t learn an old dog new tricks, as the saying
is. ...” (s. 4)

“... Ama aptal ihtiyarlar dünyadaki en aptal
insanlardır. Dedikleri gibi, kırk yıllık Kani, olur
mu Yani? ...” (s. 10)
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Tablo 1: Tom Sawyer’in Maceraları adlı eserde deyim çevirisi örneklerini
gösteren tablo

Özel isimlerin ve oyunların çevirisinde de Rızaoğlu’nun kaynak
kültürü temel alarak yerelleştirme yaptığı söylenebilir. Bu
konudaki örnekler Tablo 2’de yer almaktadır.
Kaynak Metin
By this time he was far down Meadow Land, and
the bell for school to “take up” tinkled faintly
upon his ear. (s. 85)

Hedef Metin
Bu arada Tom Çayır Sokağı’nın sonuna kadar
gelmişti ve okul zilinin zayıf sesi kulaklarına
ulaştı. (s. 81)

“All right, I will. All you got to do is to trot up
Hooper Street a block and meow—and if I’m
asleep, you throw some gravel at the window and
that’ll fetch me.” (s. 171)

Tamam, diğer kısmını ben hallederim. Yapman
gereken tek şey, Ambar Caddesi’ne gelip
miyavlamak. Eğer uyuyakalmışsam cama birkaç
çakıl at, hemen uyanırım.” (s. 157)

He saw her, and they had an exhausting good
time playing “hi-spy” and “gully-keeper” with a
crowd of their schoolmates. (s. 173)

Tom onunla buluştu ve okul arkadaşlarıyla
birlikte “nesi var” ve “istop” oynayarak keyifli
bir gün geçirdiler. (s. 158)

Tablo 2: Tom Sawyer’ın Maceraları adlı eserde özel isim ve oyunların çevirisi
örneklerini gösteren tablo

Sonuç
Mark Twain’in kaleme aldığı Tom Sawyer’in Maceraları
adlı çocuk kitabının günümüzde de çocukların tercih ettiği kitaplar
arasında yer almaktadır. Yerelleştirmenin okunurluk düzeyine
etkisi Gökhan Rızaoğlu tarafından Türkçe’ye aktarılan ve 2013
yılında Oda Kitapları tarafından yayınlanan Tom Sawyer’ın
Maceraları adlı kitap üzerinden incelenmiştir. Bu bağlamda
çevirmenin deyimler, özel isimler ve oyun çevirileri stratejileri
üzerinde durulmuştur. Örnekler incelendiğinde çevirmenin, çeviri
stratejisi olarak hedef kültürü göz önünde bulunduran bir çeviri
stratejisi yürüttüğü söylenebilir.
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Alanyazın incelemesinde de ortaya çıktığı gibi çocuk
edebiyatı çevirileri sürecinde çocuklara hem keyif verecek hem
de onların zihninde yer edecek eserlerin üretilmesi göz önüne
alındığında çevirmenin bu amaca ulaştığı söylenebilir. Yapılan
eser incelemesinde çevirmenin Yetkiner ve arkadaşlarının (2018)
da belirttiği gibi metni başka kültürde okuyan bir çocuk için
erişilebilir hale getirdiği söylenebilir. Yapılan inceleme sonucunda
çevirmenin izlediği stratejinin, “eğer çevirmen başarılı olmak
istiyorsa olası hedef kitleye göre metinlerini uyarlamalıdır” diyen
Oittinen’in (2000: 76-77) görüşünü desteklediği söylenebilir.
Tom Sawyer’in Maceraları adlı eserde, çevirmen Gökhan
Rızaoğlu’nun, Türk ve Amerikan kültürel unsurlar göz önünde
bulundurulduğunda, erek kitledeki çocuk okurların ilgisini ve
beğenisi kazanmaya uygun olduğu söylenebilir.
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1970’ler Türkiye’sinde Çocuk Okur Olmak-2
Büşra Yaman

İstanbul, Eyüp sırtlarında su taşıyan çocuklar (Fotoğraf: Ara Güler, Magnum
Photos, 1965)

1970’ler Türkiye’sinde çocuk okurların izini çocuk
edebiyatı piyasası üzerinden sürme girişimine1 1970’lerde
“çocuk” olanların çocukluk anılarını inceleyerek devam edeceğim.
“Çocuk kimdir?” ön sorusunun yanıtı modern anlamda “0-18 yaş
arası” olarak verildiğinde “ergen edebiyatı”, “gençlik edebiyatı”,
“okul öncesi”, “genç kız edebiyatı” kavramlarının göz ardı
edildiği görünümü ortaya çıkar. Bu göz ardı ediş, gerek alandaki
ciddi boşluklar ve dönem itibariyle çocuk edebiyatı kavramının
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özgüllükleri, gerekse geçmişe dönük çocuk eyleyiciliğinin
irdelenmesinin çeşitli zorluklar taşıması düşünüldüğünde
anlaşılabilir. Türkiye’de çocuk edebiyatı tarihine ilişkin
çalışmaların çoğalmasıyla araştırma sorularının billurlaşması,
farklı ve ince patikaların açılabilmesi ile mümkün olacaktır.
1970’lerde çocuk okur2 kabul edilebilecek kitle 19551970 yılları arasında doğanlar olarak belirlendiğinde geniş bir
yelpazeye yayılan farklı yaş grupları içerilmiş olur. Böylece hem
farklı yaş gruplarının okuma pratiklerine hem de bireyin yaşa
bağlı değişen okuma pratiklerine dair fikir edinilebilir. Öte yandan
bu yıllar arasında doğan bireylerin okuma pratiklerine geriye
dönük bir şekilde ulaşma çabasının bireylerin hatırlama/unutma
biçimlerini de içerdiği ve bu nedenle doğruyu yansıtma imkânın
önemli bir sorunsal olarak ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Yine
de 1970’ler Türkiye’sinde Türkçe okuyan ve yazan çocukların
okuma pratiklerinin izinin sürülmesinde girişilen çabanın,
(müstakbel) başarısızlıklarına rağmen, başlı başına kıymetli
ve üstünde kafa yorulmaya değer olduğunu düşünüyorum. Bu
amaçla ilk olarak 1955-1970 yılları arasında doğan bireylerin
çocukluk anılarına bakmaya çalıştım. Ardından çevrimiçi anket
hazırlayarak çevremde belirtilen yıllar arasında doğan kişilerin
okuduğu kitaplara ve/veya varsa takip ettikleri süreli yayınlara
ulaşmaya çalıştım. Bu kısıtlı çalışma sürecinde erişebildiğim
yetişkinlerin hatırlayabildikleriyle ya da unuttuklarıyla şekillenen
okur deneyimlerine yakından bakalım:
1958 doğumlu küratör Vasıf Kortun (2013) 1975 yılında
lise eğitimine başladığı Robert Kolejinde ilk kez kütüphaneyle
2 Çocuk okur kavramıyla 0-18 yaş arasındaki kitleyi ifade etme niyetindeyim.
Bu kavramın, okuryazar kitlenin içinde yer almayan çocukları (örn; okul öncesi, okul çağında olup okullu olmayan, okullu olup okuma ve yazma öğrenmeden eğitim sisteminden ayrılan ya da ayrılmak zorunda bırakılan, okullu olup
okuma ve yazma öğrenmeyen ya da öğrenemeyen çocuklar) da içerecek şekilde tartışılmasının gerekliliğine dikkat çekmek isterim. Ancak araştırma yaparken okuryazar kitlenin içinde yer almayan çocukların yetişkin ya da akran
aracılığıyla okuma deneyimlerine ulaş(a)madığımı belirtmeliyim. Bu yazıda
okuma pratiklerine ulaşılabilen çocuk profilinin genel itibariyle Türkçe okuyan ve yazanlardan oluştuğunun, dolayısıyla kısıtlı bir çerçeveye dayandığının
altını çizmeliyim.
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karşılaştığını belirtir. Kortun’un İstanbul’da dönemin üst sınıfına
mensup bir aileden3 geldiği göz önünde bulundurulduğunda
kütüphanelerin ülkedeki yaygınlığının oldukça sorunlu olduğu
anlaşılır. Kitaplara erişimi spiral şeklinde düşünürsek bir ucunda
ayrıcalıklı çocuk okurlar, diğer ucunda özellikle taşradaki köylerde
yaşayan dezavantajlı çocuk okurlar ve bu iki ucun arasında farklı
noktalara dağılan çocuk okur profilleri yer alabilir.
Dezavantajlı uçtaki çocuk okurluğun görünümleri
hakkında emekli öğretmen Ali Özdemir’in çocukluk anılarından
fikir edinilebileceği kanaatindeyim. 1968 doğumlu Özdemir
(2019) bir taşra kentinin ilçesine bağlı uzak bir köyde doğup
büyüyen bir çocuk olarak kitapla ilk temasının camide dinî
kitaplarla (ilmihal vs) olduğunu yazar. Okuma merakının
canlanmasıyla görece daha kolay ulaşılabilir bir basılı malzeme
olduğundan eline geçen eski gazeteleri okuduğunu, lisedeyken
şehir merkezinde bulunan halk kütüphanesine sıklıkla gittiğini
belirtir. Dolayısıyla gazetelerin ucuz olması nedeniyle özellikle
yoksul çocuk okurların erişme imkânı bulabildiği ve okuma
repertuvarlarının bir parçasını oluşturduğu; halk kütüphanelerinin
de belirli bir yaşa ulaşan çocuk okurların okuma malzemesi
bulmak için faydalandığı mekânlar olduğu anlaşılır.
Orta sınıf bir aileden geldiğini belirten yazar Ayfer Tunç
çocukken Milliyet Çocuk Kitapları Dizisini severek takip ettiğini,
evlerindeki yetişkin kitaplarını da okuduğunu ifade eder (İnci,
2014).
Çocukken kitaplara erişim konusunda ayrıcalıklı
nitelendirilebilecek bir konuma sahip olduğu düşünülebilecek
akademisyen Aksu Bora (2020) okuma repertuvarının ilkokul
başlarında Batı klâsiklerinden telif ve çeviri olmak üzere farklı
tür ve içerikler barındıran Milliyet Çocuk Kitapları Dizisine ve
Doğan Kardeş Yayınlarına uzandığını, ilkokul sonlarındayken
ise çizgi romanlarını ve özellikle Baskan Yayınları tarafından
3 Kortun (2014) bir radyo söyleşisinde babasının Türkiye’nin ilk dergi ve kitap dağıtım şirketi GAMEDA’nın yöneticisi olduğunu ve evlerine sürekli kitap
geldiğini belirtir. Süreli yayınlara ve kitaplara erişim konusunda son derece
ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğu anlaşılır.
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yayınlanan çeviri macera/gizem romanlarını kapsayan şekilde
bir değişim geçirdiğini anlatır. Ayrıca yakın çevresindeki
yetişkinlerin kitaplarını -sözgelimi Barbara Cartland’ın aşk
romanlarını, Agatha Cristhie’nin korku romanlarını, Panait Istrati
ve Dostoyevski’nin kitaplarını- da ortaokul dönemindeyken
okuduğunu belirtir.
1971 doğumlu şair Murat Güzel de lise eğitimine kadar
Konya’da toprakla uğraşan ailesiyle birlikte yaşayan ve başarılı
bir öğrenci olarak İstanbul Atatürk Fen Lisesine giden bir profile
sahip olması açısından farklı bir çocuk okur deneyimi sunar.
Çocukken hatırladığı kitaplar arasında dinî kitapların özel bir yere
sahip olduğunu belirten Güzel’in ebeveyni aracılığıyla Tercüman
gazetesiyle şekillenmeye başlanan okuma deneyiminin sınıf
kitaplığında yer alan Kemalettin Tuğcu’nun öykü ve romanları,
babasının aldığı Tercüman Çocuk dergisi ve Damla Çocuk
Kitapları Dizisinde yer alan Çotakan serisiyle devam ettiği
görülür (Durman, 2010).
1955-1970 yılları arasında doğan ve internet ya da yakın
çevrem üzerinden ulaşabildiğim 18 kişiye geldiğimde, ilk önce,
ortak nokta olarak kendilerini “Türk” olarak tanımlayan ve
sosyo ekonomik açıdan toplumun görece alt tabakasına mensup
ailelerin (köyde tarımla uğraşan, şehirde kuvvete dayalı işlerde
çalışan, şehirlerin çeperlerinde yaşayan vb) çocukları olduğuna
dikkat çekmek isterim. Bu kişilerin çocukken okudukları
kitaplar arasında ağırlıklı olarak Batı klâsik masalları, Keloğlan
öyküleri, Kemalettin Tuğcu’nun acıklı romanları, “Türk edebiyatı
klâsikleri”ne yer verdiği görülür. Tekil örneklerle sınırlı olmak
kaydıyla telif aşk romanlarının, çeviri polisiye romanların, çeviri
çizgi romanların, Yaşar Kemal’in İnce Memed’inin ve Pippi
Uzunçorap’ın da okunan kitaplar arasında sayıldığı gözlenir.
Süreli yayınlarda ise dönemin mizah dergileri (Gırgır, Fırt,
Çarşaf), gazetelerdeki fotoromanlar, magazin dergisi Ses ve
gençlik dergisi Hey öne çıkar.
Nitekim çizgi romanlar Doğan Gündüz’ün (2018)
dönemsel tanıklıklara dayanarak bahsettiği gibi ve dönemin
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yayıncılarının açıkça ortaya koyduğu üzere (Nabi, 1971; Alpay ve
Anhegger, 1975) en yüksek tiraja sahip basılı materyal olmasıyla
dönemin popüler okuma aracı olarak diğer kitap ve dergilerden
ayrılır. Dönemin çizgi romanları çocuk ve yetişkin okurları
birleştiren yaş-üstü bir okuma deneyimi sunması açısından da
farklı bir yerde durur. Ancak bu noktada çocuk eyleyiciliğinin
yadsınamaz bir şekilde yetişkin eyleyiciliğiyle karşılıklı
yapılandırmacı bir ilişkisellik içinde şekillendiği görülür. Çocuk
okurların çizgi romanlara erişiminde çevrelerindeki yetişkinler
bilinçli ya da bilinçsizce kolaylaştırıcı bir etki sağlar. Öte yandan
dönemin çocuk edebiyatı tartışmalarına sıkça konu olan çizgi
romanların edebiyatın alanına kabul edilmeyerek dışlanması
yönünde ileri sürülen görüşlerin kamusal alandaki yansımasının
da ciddi düzeyde görünür olduğu belirtilmelidir. Hatta sol çizgide
konumlanan bazı yayınevi yöneticilerinin ve popüler çizgide yer
alan bazı yazar ve yöneticilerin çizgi romanları çocuklara “zararlı
yayın” olarak nitelendirdiğinin altı çizilmelidir (Öz, 1976; Tör,
2010). Benzer bir tutumun dönemin Türkçe çocuk edebiyatı
alanında en popüler yazarlardan biri olan (ve belki de eserleriyle
en fazla ve farklı toplumsal sınıflardan gelen çocuk okurla
buluşan) Kemalettin Tuğcu’nun eserlerine karşı da gösterildiği
not edilmelidir.
Burada son derece kısıtlı sayıda ulaşabildiğim kişilerin
çocukluklarında neler okuduğu sorusuna verilen yanıtlar, çocuk
okur kimliğinin her ne kadar yetişkinler tarafından sabitlenmek
istenmesine karşın çeşitlilik gösterdiğini ortaya koyar. Çocuklar
kimi zaman kendileri için “uygun” ya da “faydalı” görülen
eserleri okuduğu gibi, “uygun görülmeyen” ya da “zararlı” kabul
edilen yayınları da severek ve ilgiyle takip ettikleri gözlenir.
Hatta bu tür yayınlar çocuklarda “okuma kültürü”nün oluşumuna
ön ayak olmuş veya katkıda bulunmuş bile olabilir. Öte yandan
ilgili on yılda şehir nüfusuna kıyasla kır nüfusunun ağırlıkta
olduğu ve bununla paralel olarak çocuk nüfusunun da çoğunlukla
kırda yaşadığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda başta
çocuk edebiyatı eserleri olmak üzere okuma materyallerine
erişimin ayrıcalıklı bir konumsallığa işaret ettiği düşünülebilir.
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Dolayısıyla çocuk okurun oluşumunda ilgili toplumsal ve kültürel
koşullar içinde çocuk eyleyiciliğini gözden kaçırmamak ayrıca
yetişkinlerin eyleyiciliğinin ve müdahalesinin farkında olmak,
konuyu detaylandırarak etraflıca tartışabilmemizi mümkün
kılacaktır.
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“Kırmızı Başlıklı Kız Ağlıyor” Adlı Gençlik
Romanında Bir Genç Kızın Sessiz Çığlıkları
Ayşen Atabey

Gençlik edebiyatındaki
Kırmızı Başlıklı Kız Ağlıyor
adlı yapıt, bir genç kızın cinsel
istismar
sonucu
yaşadığı
duygusal tükenmişliği konu
almaktadır.
Roman
Beate
Teresa
Hanika
tarafından
kaleme alınmış ve 2009 yılında
yayımlanmıştır. Yazar Kırmızı
Başlıklı Kız Ağlıyor adlı
romanıyla Almanya’da birçok
edebiyat dalında başarı ödülüne
layık görülmüştür. Romanın
baş kahramanı Malvina’dır ve
roman yalnızca cinsel istismarı
değil aynı zamanda dostluk,
ilk aşk ve aile içi çatışmalar gibi konuları içerir. Gençlerin
özellikle ergenlik döneminde yaşadıkları duygu karmaşalarını
bize hatırlatan bu roman, aynı zamanda yetişkinlerde de iz
bırakmaktadır.
Malvina karakteriyle olgunlaşma sürecini konu alan bu
roman, bizlere çok iyi bildiğimiz Kırmızı Başlıklı Kız masalını
hatırlatıyor…
Malvina, henüz 13 yaşındadır. Doğum gününe sayılı
günler kala genç kızın geçmişte yaşadığı travmalar gün yüzüne
çıkmaya başlar. Genç kız geçmişte yaşananları anlamlandırmaya
başlayarak girdiği çıkmazdan kurtulmak için büyük bir
mücadele vermek zorunda kalır. Roman birinci şahıs tarafından
aktarılmaktadır, bir başka deyişle Malvina’nın bakış açısıyla
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anlatılır. Gündelik dille gerçekleşen anlatım şimdiki zamanda
yazılmıştır. Roman sıkça geçmişte yaşananlara giderek, genç
kızın küçük yaşta başlayan olumsuz deneyimlerini konu alır.
Olay örgüsü Almanya’da başlayan iki haftalık Paskalya tatilinde
gerçekleşmektedir.
Aile içerisinde huzuru bulamayan genç kızın en iyi arkadaşı
Lizzy’dir. Malvina en çok ona değer verir ve ondan bahsederken
cesaretini övgüyle anlatır. En iyi ve tek arkadaşı olan Lizzy ile her
şeyini paylaşabilir; büyük sırrı hariç! Arkadaşı Lizzy, olayların
yaşandığı süreçte Malvina’nın yanında olmamasına rağmen
roman içerinde sık sık geçmişe gidildiğinden Lizzy’yi tanıma
fırsatı buluruz. Genç kızların birlikte yaşadıkları maceralar
okuru zaman zaman güldürüp kitabın o hüzünlü havasından
uzaklaştırıyor.
Malvina’nın babası bir okulda biyoloji öğretmeni olarak
çalışır ve evde sözü geçen tek otoriter kişi olarak karşımıza
çıkar. Babaları sürekli aile bütçesinin kısıtlıklarından bahsedip
karısının duyarsızlığından yakınır. Annelerinin migreni tuttuğu
için sürekli uyur; mutsuzluğunu kendi kabuğuna çekilerek yaşar
aslında. Ablası Anne 17 yaşındadır ve görünümüne çok önem
verir ve sürekli kendisiyle ilgilenmekle meşguldür. Yazarın
kız kardeşlerin çatışmalarını okura yansıttığını görürüz, tipik
ergen hareketlerini kitabin içinde anlayabiliriz. Paul, üniversite
öğrenimi için evden ayrılmıştır ve artık sadece hafta sonları evde
bulunur. Bir de yalnız yaşayan büyükbabaları var! Yaklaşık bir yıl
önce büyükanneleri kanser hastalığından ölünce büyükbabaları
yalnız kalır ve bu yüzden Malvina sıkça büyükbabalarını ziyaret
etmek zorunda kalır. Muhtemelen bu sahneyi hayal edebilirsiniz:
Malvina’yı büyük babasına yemek götürmeye gönderirler. Tıpkı
Kırmızı Başlıklı Kızın sepetiyle büyükannesine gönderildiği gibi.
Peki, sizce bu romanda ormandaki kurt kimdir?
Malvina küçüklüğünden beri büyükanne ve büyükbabasının
evinde vakit geçirmek zorunda kalır. Kitap içerisinde bugünü
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anlatırken sık sık geçmişe yolculuk gerçekleşir ve işte o anları
yaşayan Malvina’nın hikayesi başlar. Genç kızın unutmak istediği
ve kafasının bir yerlerinde hatırlamayı reddettiği gerçekler kitabın
gidişatında gün yüzüne çıkmayı bekler. Yazar, Malvina’nin
büyükbabasının yanındayken yaşadığı korkuları betimlerken o
duyguları okuyucuya geçirebilmeyi başarıyor. Genç kız bu hisleri
yaşarken hafızasındaki taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başlar.
Bunu kitabın aşağıdaki sözlerinden çıkarabiliriz:
“…hiçbir şey bilmiyorum, hatırlayamıyorum
ve albümün sayfalarını çevirmeye devam
etmeyeceğim. Her şeyi yaparım, bir tek bunu
yapamam. Bu şu anda aklıma geliyor ve bu
düşünce kafamdaki bulutları çok soğuk bir hava
akımı gibi dağıtıyor; odayı silip süpüren bu
hava akımı bir kitabın sayfalarını karmakarışık
ediyor, benim kitabımın; tek tük fotoğraf düşüyor,
ellerimin arasından kayıyor ve dehşet vücuduma
yayılıyor.” (Malvina, ss. 116-117)
Malvina artık her şeyi anlamlandırabilir çünkü artık
büyüyor! Bir gün büyükbabasından dönerken tüm cesaretini
toplayarak babasına ve arabada bulunan ablasına, büyükbabasının
onu öptüğünü söyler:

“Büyükbabam beni bugün öptü,” diyorum ya da
bunu söylediğimi duyuyorum.

ss. 13)

“Beni bir daha öpmesini istemiyorum.” (Malvina,

Ancak genç kız hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya
kalır. Babası ve ablası bu olaya herhangi bir tepki vermez! Çünkü
kimse ona inanmaz! Oysa Malvina için bunu söylemek hiç de
kolay değildir Babası cevap bile vermez ve arabayı kullanmaya
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devam eder. Ablası ise küçük olduğunu söyleyerek yanlış
anladığını ima eder. Babası bu olaydan tüm aileyi haberdar eder
ancak bu durum Malvina’nın aleyhine gerçekleşir. En kötüsü de
büyük ağabeyinin ona inanmaması olur. Çünkü ailede tek iletişim
kurabildiği kişi Paul’dur ve bu Malvina’yı derinden yaralar.
Aksine ailesi ona vicdanlı olmasını söyler; aynı büyükannesinin
ölmek üzere olduğunda ona söz vermesini istediği gibi…
Bu olay sadece kimsenin genç kıza inanmamasıyla
sonuçlanmaz üzerine büyükbabasının da haberi olur ve üstelik genç
kızı tehdit eder. Büyükbabası bunu bir taraftan büyükannesine söz
verdiğini hatırlatarak vicdanen yapar, diğer taraftan yaşı itibariyle
kimsenin ona inanmayacağını söyleyerek kandırır. Kendisi
de toplum tarafından dışlanacağından korktuğu için derdini
kimselere anlatamaz. Ancak bu durumun normal olmadığını
kavramaya başlamasıyla utanç, iğrenme ve hayatından vazgeçme
duyguları yaşar. Ergenlikte dönemindeki gençler o yaşlarda
başkalarının kendileri hakkındaki düşüncelerini önemserler. Ve
toplum tarafından dışlanmak onların en büyük korkularıdır. Bu
nedenle en çok kendilerine acımasız davranırlar ve yine en çok
kendileri zarar görür.
Büyükbabası Malvina’ya “en sevdiğim torunum” der ve
sonra torununa korkunç şeyler yaşatır! Yazar, cinsel istismara
uğrayan Malvina’nın sessiz çığlıklarını okurlara şöyle aktarıyor:
“…nefesimi
tutup
dudaklarımı
birbirine
bastırıyorum, şimdi bayılacağım, diye düşünüyorum,
nefesimi daha fazla tutamayıp öleceğim.” (Malvina
ss.35)
“Tuhaf bir şey oluyor. Bedenimden çekildiğimi
hissediyorum. Yavaş yavaş, önce bacaklarımdan,
sonra karnımdan çekiliyor, giderek yukarıya
çıkıyorum. Yok oluyorum. Kafamın içinde yok
oluyorum.” (Malvina, ss. 60-61)
“Benim küçük kadınım” diyor büyükbabam.
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Ellemeye devam ediyor, göğüslerimi elliyor, önemli
değil, düşüncelerime dokunmadığı sürece ne isterse
yapabilir” (Malvina, ss.116)

Bu satırları okuyan okur kuşkusuz dehşete kapılacaktır.
Zira genç Malvina’nın çaresizliğini hayal edince büyük bir
üzüntüyle birlikte bir nefret duygusu da uyanmaktadır. Okurken
içinizden Malvina’ya seslenirsiniz; ona cesaret vermek istersiniz.
Şehrin biraz dışında eski bir köşk bulunur. Malvina, en
yakın arkadaşı ile birlikte en çok orada vakit geçirmeyi sever.
Yıkık dökük bir vaziyette olan bu köşkte, geçmişte yaşadıkları
o maceralar gerçekleşir. Kızlar köşkün yakınlarında bulunan
site evlerinde genç bir oğlan grubuyla önce evi paylaşmamak
için “savaş” verirler. Malvina ve Lizzy o gruptaki oğlanlara
lakap takar. Birisinin ismi “Çatlak”tır ve aynı zamanda grubun
lideridir. Lizzy’nin yokluğunda Malvina ve Çatlak birbirlerinden
hoşlanmaya başlar. Başta bu kolay olmaz tabii, Malvina yakın
arkadaşı Lizzy’ye söz verdiği gibi oğlanlardan uzak durmaya
çalışır. Ancak Çatlak Malvina’nin peşini kolay kolay bırakmaz.
Bu arada Malvina hala anne ve babası tarafından
büyükbabasına gönderilir. Genç kız iyice çıkmazdayken
büyükbabasını ziyaret esnasında komşusu Bitschek ile konuşmaya
başlar. Bayan Bitschek, Polonyalı ve üç çocuğu olan bir ev
hanımıdır. Büyükbabası Malvina’ya sık sık ondan uzak durması
konusunda uyarıda bulunur. Yazar, bu noktada Bitschek’i ve
hayatını anlatırken romanın gidişatında üsleneceği rol hakkında
yavaş yavaş ip uçları vermeye başlar. Bu da olay örgüsüne ayrı bir
heyecan katmaktadır. İlk ipucunu Bayan Bitschek’in Malvina’ya
Türk kahvesi ikram ettikten sonra baktığı faldan anlarız. Bir
sonraki görüşünde yine kendi gençliğinde yaşadıklarını ona
anlatır. Bir sınıf arkadaşının babası tarafından cinsel istismara
uğradığını ve bunu bilmesine rağmen hiçbir şey yapmamasının
pişmanlığını yaşadığını bunun sonucunda sınıf arkadaşının kız
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kardeşiyle birlikte intihar ettiğini söyler. Ancak Bayan Bitschek’in
uzattığı yardım elini Malvina reddeder ve ona derdini anlatmaz.
Kısa bir süre sonra Paskalya yemeğinde babası tüm aileyi
sofrada toplayarak büyükbabalarının Paul’un odasına taşınacağını
söyler. Malvina sofradan kalkıp “hayır” diye haykırmasına
rağmen elinden hiçbir şey gelmez. Gittikçe asi tavırlar sergileyen
Malvina’ya yakınlık göstermeye başlayan Anne ve Paul ona
cesaret vermeye başlar. Aynı şekilde erkek arkadaşı Çatlak da
genç kıza her şeyin farkında olduğunu ima ederek cesaret verir.
Bundan böyle her şey değişir! Tüm cesaretini toplayan Malvina
büyükbabasının yanına gidip ona karşı çıkmayı ve artık kendine
dokunmasına izin vermeyeceğini, ona da dokunmayacağını
söyleyecektir. Büyükannesine ölüm döşeğindeyken verdiği söz
bile artık umurunda değildir! Her şeyin farkında olmasına rağmen
büyükannesinin böyle bir şeye göz yumması yanlıştı! Kararlı
bir şekilde eve ulaştığında büyükbabasının hareket etmediğini
görür. Ölmüş olmasını diler! Kendini oradan uzaklaştırmak
isterken Bayan Bitschek kapıda onu bekler. Malvina’yı oradan
hemen uzaklaştırır. Malvina artık daha fazla tutamaz kendini ve
büyükbabasının ona yaşattığı bütün kötü anları Bayan Bitschek’e
anlatır. Bayan Bitschek artık her şeyi öğrenir, öğrendiği her şeyi
de ailesini arayarak anlatır. Büyükbabası da hastaneye kaldırılır…
Romanın sonunu tek solukta okuruz. Kısa bir o kadar da
yoğun duyguların aktarıldığı sonuç bölümünde her şey ortaya
çıkar. Ailesi çok utanır ve büyük bir pişmanlık yaşar. Tatilden
dönen en iyi arkadaşı Lizzy hiçbir şey anlamadığı için kendini
suçlar ve büyük bir üzüntü duyar. Yeni aşkı Çatlak ise genç kızın
en büyük destekçilerindendir. Malvina kurtulmuştur ve artık
özgürdür. Kendini hiç bu kadar cesaretli hissetmemiştir…
“…kollarımı açıyorum… öyle yüksek sesle
bağırıyorum ki, herkes kaçıyor.” (Malvina, ss. 209)
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Yazar Hakkında:
Beate Teresa Hanika, 1976 yılında Almanya’nın
Regensburg şehrinde doğdu. İş hayatına çok genç yaşlarda atılıp
birçok Avrupa ülkelerinde bulundu. Henüz 17 yaşındayken
edebiyata ilgisini fark ederek şiir ve hikâyeler yazmaya başladı.
2007’de “Malvina Sapun Köpüğünde” adlı ilk roman
dosyasıyla Oldenburg Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ödülü’nü
aldı ve edebiyat dünyasına hızlı bir giriş yaptı. 2009’da romanı
kitaplaştırarak “Kırmızı Başlıklı Kız Ağlıyor” adlı romanı çıkardı
ve bu romanıyla büyük bir başarı kazandı. Hanika, edebiyat
dalında 2009 Bayern Eyaleti Sanat Ödülü, 2010 Hans-im-Glück
Ödülü de bulunan pek çok ödüle değer görüldü. Beate yine aynı
yıl 2010’da Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne de aday gösterildi.
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MAKALE

Gençlik Edebiyatında Korku
‘Kırmızı Başlıklı Kız Ağlıyor’ İsimli Roman
Üzerinden Bir Vaka İncelemesi
Eva CIEŚLAROVÁ

Özet
Yazar, Beate Teresa Hanika’nın ilk romanı “Kırmızı
Başlıklı Kız Ağlıyor”u örnek olarak kullanıp temel bir duygu
olan korkunun gençlik edebiyatında nasıl ortaya konulduğunu
göstermektedir. Makale, hem söz konusu duygunun açıkça tasvir
edilişi hem de dilin çeşitli düzeylerinde temel motif olarak,
biçimlerini sunmaktadır. Sonuç olarak, çocuk edebiyatında
korkunun ortaya konma biçimi üzerine daha önce yapılan
çalışmasından da yararlanarak yazar, üreticiler ve/veya alıcıların
yaşına bağlı olarak korkunun ifade edilişinde farklılıklar bulunup
bulunmadığı sorusuna değinmektedir.
Anahtar kelimeler: korku, gençlik edebiyatı,
duygusallık, dilbilimsel yöntemler, temalandırma

1. Giriş
Sınırlar yoktur. Ne
düşünceler için ne de
duygular için. Sınırlar
koyan her zaman korkudur.
(Ingmar Bergman, bkz.URL1)

Belki de kafa karışıklığı korkusuyla, makalenin hemen
başında duygulara sınırlar konmuştur. Elbette söz konusu olan,
duyguların yaşanmasındaki sınırlar değil, yalnızca “duygu”
terimindeki sınırlardır. Bu fenomen, çeşitli yazarlar tarafından
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örneğin “his, duyum, duygu durum, duygulanım, ruh hali”
olarak (daha fazla bilgi için bkz. Jäger 1988:38, 41, Winko
2003a:63 v.d.) adlandırılmaktadır ki bu adlandırmalar bazen
aynı görüngüyü ifade eder. Terimlerin tanımlarını, teker teker,
ayrıntılı bir biçimde ele almadan ve böylece uzun tanımlar
listesiyle birlikte “terminolojik ve olgusal karmaşalara” daha
fazla yol açmadan, (Winko 2003a:65) en başta açıkça belirtmek
gerekir ki bu terim, ele alınacak inceleme çerçevesinde, eş
anlamlı olarak kullanılacak olan “his” ve “duygu” kavramlarıyla
sınırlıdır. Hisler ya da duygular çoğu zaman geleneksel hale
gelmiş ifade ediş biçimleriyle bağlantılıdırlar. Hislerimiz dil
aracılığıyla kodlanmıştır (bkz. Winko 2003a). Duygusallık,
dil kullanımında yalnızca hisleri ifade etmekle kalmayıp aynı
zamanda onları tanımlayan ve tetikleyen tüm dilsel fenomenleri
de kapsar (Vaňková 2010:11 v.d.)
Daha sonra açıklanacağı gibi, yalnızca tek bir hissin tüm
değişik biçimlerinin bile dil çözümlemesine pek çok malzeme
sunmasından dolayı, bu inceleme yalnızca bir temel duygu ile
sınırlandırılacaktır. Korku, hepimizde biyolojik olarak bulunan
temel bir duygu olarak adlandırılır, zira korkuya, diğer çocuklarda
olduğu gibi görme engelli çocuklarda ve Darwin’in saptadığı
gibi farklı milletlere mensup insanlarda da aynı mimiklerin
eşlik ettiği ispat edilmiştir (daha fazla bilgi için Lelord/ André
2008:275 v.d., Schwarz-Friesel 2007:58).
Edebi metinlerde kodlanan hisler kurgusal hislerdir diye
itirazda bulunulsa da belirli bir kültürle ilişkili prototipik duygusal
durumlar özellikle kurguyla yakalanır. Burada söz konusu olan,
örneğin insanlararası ilişkiler ya da varoluşsal olaylardır (daha
fazla bilgi için Winko 2003a:131 v.d., 2003b:338 v.d.). “Sadık”
konuşma dilinin alımlanmasına oranla bu tür metinlere erişim
kolaylığı elbette ki göz ardı edilemez.
Makalenin başlığından da anlaşılacağı gibi, bu incelemede
gençlik edebiyatında korku duygusu ele alınacaktır. Gençlik
edebiyatı okurlarının, hislerin dile getirilmesi yönündeki talepleri
yaşa göre farklılık gösterir. Korkunun temsilinde, yaşa özgü
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olası farklılıklar, yetişkin edebiyatıyla değil, çocuk edebiyatıyla
(Çocuk Öykülerinin Çözümlemesi bkz. BBGN Cieślarová 2011)
ele alınacaktır, zira buradaki yaş farkı yetişkinlere oranla daha
azdır.
2. Bütünceye Dair
İncelenecek olan roman ‘Kırmızı Başlıklı Kız Ağlıyor’,
yazar Beate Teresa Hanika’ya aittir. Bu roman, Hanika’nın ilk
yazarlık deneyimi olmasına rağmen, 2007 Oldenburger Çocuk
ve Gençlik Ödülü ve 2009 Bavyera Sanat Teşvik Ödülü gibi
ödüller almıştır. Roman, 2010 Alman Gençlik Edebiyat Ödülleri
için de aday gösterilmiştir. Jüri, bu romanın aday gösterilme
nedenini, yazarın “sessizlik yaratan bir konu hakkında anlamlı
bir roman yazmayı” başarmış olmasıyla açıklamıştır (URL2).
Romanın konusu cinsel istismardır. Eserde Malvina
adında 13 yaşındaki bir kızın büyükbabası tarafından nasıl
istismara uğradığı açıkça anlatılır. Roman, üç farklı zaman
diliminde anlatıldığı için, Malvina’nın çocukluk döneminde
edindiği deneyimler, ergenlik döneminde yaşanan olaylarla
örtüşür.
Cinsel istismar tabulaşmış konular arasında olduğundan,
Malvina’nın ebeveynleriyle kardeşleri onun anlattıklarına
inanmak istemezler ve her seferinde büyükbabanın tarafında yer
alırlar. Büyükbaba ise, Malvina’yı büyükannesinin ölümünden
sorumlu olduğuna inandırmaya ve suçlu olduğuna ikna etmeye
çalışır. Malvina, artık büyükbabasının yalnız ve üzgün olmaması
için onu ziyaret etmelidir. Aksi takdirde büyükanne cennette
ağlamak zorunda kalır (bkz. Hanika, 2010:93). Ayrıca, “sırları”nı
ifşa ettiği takdirde, büyükbaba daha yaşlı ve aklı başında biri
olduğundan, Malvina’ya kimsenin inanmayacağı konusunda
onu ikna eder. 1

1 İçerik hakkında daha fazla bilgi için URL3’e veya doğrudan URL4’e bakınız.
URL4’te kitabın 2009’daki ilk baskısından önce Oldenburg Çocuk ve Gençlik
Ödülünü kazanabilmesinin nedenini de bulabilirsiniz.
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Yazar, ayrıca Malvina ile kız arkadaşı Lizzy arasındaki
büyük dostluktan ve Malvina’nın ilk aşkından da (Malvina
ve Lizzy ona Klatsche diye lakap takmışlardır) bahseder.
Fischer Yayınevi bu kitabı 12 yaş ve üstü okuyuculara tavsiye
etmektedir. Gelişim psikoloğu Rudolf Weiss’in zamansal
sınırlandırmasında belirttiği gibi, asıl gençlik2 on iki yaşında
başlar (bkz. Weiss 1991:121). Bu yaştaki bir insan, çocukluk ve
yetişkinlik arasında bir geçiş dönemindedir ve bu yeni konuma
hazırlanmakla birlikte, yeni statüsü ile ilgili farklılıklarla da
yüzleşmek zorundadır. Genç insan, “kendi fiziksel görünüşünü
kabul etme ve bedenini anlamlı bir şekilde kullanabilme, “cinsiyet
rolü edinme”, “duygusal bağımsızlık kazanma”, “sorumluluk
duygusu edinme” gibi birçok sorunla mücadele eder (krş. Weiss
1991:123 v.d.). Beate T. Hanika, romanında, başkahramanın
ve arkadaşlarının bu türdeki birçok sorunun üstesinden nasıl
geldiklerini hassas bir biçimde gözler önüne serer.
Yukarıda bahsi geçen motiflerde de ifade edildiği gibi,
romanın içeriğine çok çeşitli duygular eşlik etmektedir. Malvina,
büyükannesi ve kız arkadaşı Lizz’ye karşı sevgi, babasına karşı
öfke hatta nefret, yeni erkek arkadaşı Klatsche’ye karşı ilgi,
büyükbabasına karşı ise tiksinti ve korku duymaktadır. Ayrıca
büyükbabası ile bağdaştırdığı diğer olgular da utanç ve suçluluk
duygusudur.
Bu makalede, sıklıkla belirginleştirilen, temel duygulardan
yalnızca biri olan korkuya dikkat çekilecektir. Korkuyu ifade
eden, tanımlayan ve onu ortaya çıkaran dilsel fenomenler her
düzeyde çözümlenecektir. Son olarak, duyguları dile getirirken,
okuma yaşının dikkate alınıp alınmadığını belirlemek için
sonuçlar, çocuk edebiyatında korku temsili (bkz. Cieślarová
2011) üzerine elde edilen sonuçlarla karşılaştırılacaktır.

2 Yaş gruplarının sınıflandırılmasına ilişkin bilgiler, her kaynakta farklılık
göstermektedir. Gençlik dili ile bağlantılı olarak Eve Neuland, gençlik
dönemine ait üç yaş grubu sunar: erken (10-14 yaş), orta (15-19) ve geç (2024) gençlik dönemi (bkz. Neuland 2008:143).
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Genç okurların, kurgu edebiyat diliyle ilgili talepleri
yaşlarına göre değişmekle kalmayıp, ağırlıklı olarak aile
içerisindeki yetiştirilme şekillerine, arkadaş çevrelerinin
etkilerine ve günümüzde elbette ki kitle iletişim araçları ve
bununla bağlantılı olarak iletişim ve dil dizgesi bilgilerine göre
de değişiklik gösterebilir (daha fazla bilgi için Siebert 1984:10
v.d.). Yine de çocuk ve gençlik edebiyatı yazarları belirli yaş
gruplarına ve bu yaş gruplarına ilişkin okuyucularının prototipik
dilsel becerilerine yaklaşmak zorundadır. Her yaşa özel sözcük
seçimini, sözdizimini, günlük dilin işlevsel biçemini ve metnin
yapısını göz önünde bulundurmaları şarttır. Örneğin, somutluk ve
soyutluk arasında belli bir ilişkiye, yabancı sözcük kullanımında
belli bir ölçüye, belirli bir cümle uzunluğuna ve yan cümle
oranına bağlı kalınmalıdır. (bkz. Siebert 1984:14 v.d.).
3. Korku
Korku, sezilen veya gerçekten var olan bir tehlike karşısında
ortaya çıkan bir hissi temsil eder. “Angst” [Korku] terimi
açıklanırken sıklıkla “Furcht” [Korku] terimiyle3 karşılaştırılır
(“angest”, “vorhte” yerine Orta Çağ’dan itibaren giderek daha sık
kullanılmaya başlanmıştır (bkz. Jäger 1988:89)). Bu iki terimin
farklılık gösterdiği özellikler bazen zıtlık bile içerir. Wahrig’in
dijital “Almanca Sözlüğü”nden (Wahrig-Burfeind 2006) alınan
aşağıdaki teoremler bu farklılığın kanıtına hizmet etmektedir.
Burada Furcht, “belli bir şey” tarafından kendini tehdit altında
hissetme olarak, Angst ise “belirsiz, sıklıkla nedensiz bir duygu”
olarak tanımlanır.
Fụrcht: 1. Belirli bir şey tarafından tehdit edilme duygusu
(tanımlanmamış korkunun aksine), onu savuşturma veya
ondan kaçma arzusuyla bağlantılıdır 2. <eskimiş> huşu
(Tanrı’ya karşı) [...] [<Eski Yüksek Almanca for(a)hta,
İngilizce fright, Gotça faurhtei; → fürchten]
3 ç.n. Almanca olan Angst ve Furcht sözcüklerinin her ikisi de Korku anlamına gelmektedir. Çalışmanın bu kısmında terimlerin açıklamaları yapıldığı için
terim kaynak dilde bırakılmıştır.
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Angst: 1. Büyük endişe, huzursuzluk 2. Belirsiz,
çoğunlukla nedensiz tehdit altında olma duygusu; →
Furcht [...] [<Eski Yüksek Almanca angust <Cermence
öncesi*anghosti; Hint-Avrupa Dili için *angh- „eng
[dar]“; bange [endişe], eng [dar] sözcükleriyle akraba]

Buna karşılık, psikolog François Lelord ve psikolog
Christophe André, Angst ve Furcht arasındaki farklılıkları
aşağıdaki şekilde aktarır:
Angst
Mevcut bir tehlikeye tepki vermek

Furcht
Gelmiş ya da gelmekte olan tehlikeyi
içsel olarak öngörmek

Kısa süreli
Belirli bir nesne (neyden korktuğumu
biliyorum)
Fiziksel semptomlar baskın (Gerginlik,
Titreme vs.)
Dönüşebileceği psikolojik rahatsızlıklar:
Fobiler (belli durumlar esnasında kontrol
edilemeyen korkular)

Kronik olabilir
Bazen belirsiz bir nesne (Tehlikenin ne
şekilde vücut bulacağını bilmiyorum)
Psikolojik semptomlar baskın (kaygı,
huzursuzluk vs.)
Dönüşebileceği psikolojik rahatsızlık:
genelleştirilmiş
korku
bozukluğu
(günlük yaşamın her noktasında kontrol
edilemeyen korkular)

Tablo. 1. Angst ve Furcht arasındaki (teorik) farklar
(Lelord/André 2008:277)
Bu noktada, sözlüklerin tam anlamıyla belirleyici oldukları
kriterinin psikolojik tanımlarla çeliştiği gözlemlenmektedir.
Benim fikrime göre, alıntı yapılan psikologlara, yukarıda
açıklanan kriter hariç, hak verilebilir. İncelememizde, Angst
hissinin tanımı ve bir ad olan Furcht sözcüğünden türetilmiş
fürchten fiili, aralarında herhangi bir ayrım yapılmadan
kullanılmıştır. Korku duygusu, içinde birçok anlam barındırır:
kaygı [Besorgnis]4, telaş [Bestürzung], dehşet [Entsetzen],
korku [Furcht], tedirginlik [Grauen], gerginlik [Nervosität]5,
4 Ludwig Jäger’e göre korku sözcükleri arasında kaygı da [Besorgnis] yer
almalıdır (bkz. Jäger 1988:90).
5 Bir çeşit gerginlik [Nervosität] – toplum önüne çıkarken duyulan heyecan
– sahne korkusu olarak görülür. İddialara göre bu tanım 1850 yılları civarında
ortaya çıkmış ve gerçekten de “ışıkların önüne çıkması gereken” bir oyuncunun hislerini açıklamaktadır.
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panik [Panik], şok [Schock], ürküntü [Schrecken], çekingenlik
[Zaghaftigkeit] (bkz. Schwarz-Friesel 2007:68, Jäger 1988:85
v.d.). Utanç, korku duygusunun içinde yer alan özel bir
durum olarak görülebilse de (krş. Schwarz-Friesel 2007:68)
bazı yazarlar onu temel duygular arasında sayar (Izard, bkz.
Schwarz-Friesel 2007:66; konu hakkında daha fazla bilgi için
aşağıya bkz).
4. Romanın Çözümlemesi Hakkında
Çözümleme için, korkunun tüm anlamlarının dışa vuran
örnekleri ele alınmıştır. Ancak, tüm bu anlamlar birbirlerinden
keskin bir şekilde ayrıştırılmamışlardır. Bazı örneklerde açık
bir şekilde söz konusunun, örneğin gerginlik (bkz. Örnek No.
7), ürküntü (bkz. Örnek No. 1) ya da belki korku duygusu
altında sınıflandırılmış utanç olduğu açıkça belli olur (bkz.
Örnek No. 2), ancak romanda aynı zamanda korku duygusunun
diğer anlamlarının kategorileştirilemediği durumlar da yer
almaktadır.
Pencereden sarktığını gayet iyi görebiliyorum, diyor ve
ben öyle ürküyorum ki boynunu kırmak istemeyen birinin
asla yapmaması gereken bir şekilde kendimi küt diye
küvetin içine bırakıyorum.		
(Hanika 2010:53)
Yüzüm kıpkırmızı kesiliyor ve Klatsche bu esnada büyük
bir hoşnutlukla beni izliyor. Hasta o, diyorum ve daha da
kızarıyorum.
(Hanika 2010:134)
Utancın yansıdığı metinlerin çözümlemesi, utancın
korkunun dışında bağımsız bir duygu olarak sınırlandırılmasına
işaret etme eğilimdedir. Bana göre, utanç ve korku arasındaki
fark, kişinin kendi normlarını ihlal ederek, geçmişte bir şey
yaptığı veya yaşadığı, yapmadığı veya yaşamadığı bir şey için
utanmasıdır (daha fazla bilgi için bkz. Cieślarová 2010:69 v.d.).
Korku duygusu ise, kötü bir şeyin olabileceği yakın gelecekle
ilişkilidir. Üç numaralı metinde genel olarak utanç görülür
ancak sonunda korku da gözlemlenir. Malvina, yaşadıklarını
anlatmaya utanıyordur ve olanları hatırladığında kendini
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rahatsız ve utanç içinde hisseder. Son cümlede büyükbabasını
tekrar ziyaret etmek zorunda kalacağı korkusu ifade edilir.
(3) Büyükbaba aklıma geldiğinde utanıyorum,
gerçekten çok rahatsız edici bir duygu, sanki
yanlış bir şey yapmış gibi hissediyorum. Sanki o
öpücükten utanmam gerekiyormuş gibi. Bu olay
her aklıma geldiğinde karnımın içinde bir şeyler
dönüyormuşçasına tuhaf bir hisse kapılıyorum,
aynı atlıkarıncaya binmek gibi, sadece daha beteri:
O nedenle büyükbabayı ve onu tekrar ziyaret
etmem gerektiğini mümkün olduğunca az getirmeye
çalışıyorum aklıma ve bunu gayet iyi beceriyorum.
(Hanika 2010:45 v.d.)
Utancın ifade edildiği veya anlatıldığı diğer
bağlamlar, yalnızca bu hissi odaklarına alır ve bu yüzden
bu incelemede daha fazla dikkate alınmayacaktır.
Daha önce de belirtildiği gibi, bu çözümleme,
yalnızca korku duygusunun çeşitli anlamlarını değil, aynı
zamanda her türden kendini açıkça ortaya koyan korkuyu
da içerir – ben merkezli ifade, hissin tanımı ve alımlayıcıda
ortaya çıkardığı korku. Kategoriler kısmen örtüşebilir.
Kategorilerin her birini tek tek incelerken, durum, metin
içeriği ve dil kullanımı da incelemeye dahil edilmelidir.
İncelenen romanda, korku kendini farklı durumlarda
gösterir: örneğin Malvina (veya diğer karakterler) yeni bir
durumun içerisinde veya bilmediği bir yerde (bkz. Örnek
No. 6) güvensiz hissettiğinde; korku nesnesiyle yalnız
kaldıysa yani çoğu zaman büyükbabasıyla (bkz. Örnek No.
7). O an somut olarak hayal edemediği bir durumdan korkar,
örneğin, büyükbabanın öfkelenip [ona]bağıracağından
(Hanika 2010:135) ya da ona belki de vuracağından ya da
herhangi başka korkunç bir şey [olacağından] (bkz. Örnek
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No. 4).
(4) Hiçbir şey söylemiyordum, gözlerimi kapatmıştım,
burnuma alkol ve erkek teri kokusu geliyordu, yüzüme
vuran ışığı ve beni üzerine yatırdığı koltuğun kadifemsi
kılıfını hissedebiliyordum. Öfkeli olduğundan korkunç
bir şey olacağını düşünüyordum, büyükannenin
bizi mutfağa kilitlediğini fark etmeden önce, [...].
(Hanika 2010:117)
Kaybedilebilecek arkadaşlık korkusu ya da tehlikeli
bir durum içerisinde olan arkadaş adına duyulan korku (bkz.
Örnek No. 17) özel bir korku türüdür. Ancak eserde genel
olarak korku, yaşça daha büyük ya daha güçlü kimseler
(bkz. Ör. Örnek No. 9 ve No. 21) ya da yalnızca bir yabancı;
kötü bir şeyi çağrıştıran yüksek volümlü sesler (bkz. Örnek
No.12); nadiren bir hayvan veya cansız bir varlık olarak
öne çıkar.
Korkunun ortaya çıkmasında rol oynayan diğer
nedenler, ürküntüyü konu eden bağlamlardır. Burada söz
konusu olan beklenmedik bir bilgi veya sorudur (bkz.
Örnek No. 16). Örneğin, Malvina’nın ebeveynlerinin,
öncesinde çocuklarıyla bu konu hakkında konuşmadan
büyükbabalarının onlara taşınacağını bildirmesi. En fazla
ürküntüyü de yalnız olduğumuzu sandığımız bir anda
başkasının varlığıyla karşılaşmamızla yaşarız (bkz. Örnek
No. 2 ve No. 10).
Duyguların kendilerini belli edebilmeleri, bilinçlilik
kriterine göre de sınıflandırılır. Romanda, korkunun
kendini belli ettiği yetmişten fazla bölüm tespit edilmiştir
ve bunlardan yaklaşık elli tanesinde korku açık bir biçimde
ifade edilmiş yani duyguyu ifade eden sözcüklerle dile
getirilmiş ya da tanımlanmıştır. Yalnızca korku, ürküntü,
kaygı gibi adlarla değil, aynı zamanda korkak (bkz. Örnek
No. 5), gergin, cesaretsiz gibi sıfatlar ya da zarflarla veya
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korkmak, ürkmek, cesaret edememek (bkz. Örnek No. 6),
yeltenememek gibi fiillerle de.
(5) Beni sattı çünkü büyükbabaya başkaldıramayacak
kadar korkaktı, […].
(Hanika 2010:207)

(6) Başlangıçta oğlanlar villaya kadar gitmeye cesaret
edememişti.
(Hanika 2010:73)
Ancak bazı durumlarda açık ifade daha doğrusu açık
tasvir örtük belirtilerle de genişletilir ve desteklenir. Örneğin
7 No’lu metinde aslında tarafsız bir cümle olan keşke aklıma
konuyu değiştirecek bir şey gelseydi‘nin keşke edatıyla nasıl
daha dramatik bir hal aldığı, durumu daha acil bir hale getirdiği
gözlemlenebilir. Oradan oraya zarfı da kaymak fiiliyle birlikte bu
hareketin süresine göndermede bulunur ve durumun yoğunluğunu
arttırır.
(7) Kırmızı sıvı bardağın içerisinde ağır ağır
dönüyor hala, keşke aklıma konuyu değiştirecek
bir şey gelse, bunun için neler vermezdim, ancak
onun yerine sandalyenin kenarında oradan
oraya kayıyorum. 				
(Hanika 2010:13)
Aşağıdaki metinde de benzer şekilde, korkmuş
güvercinler oradan oraya koşuşturuyorlar:
(8) Şşş... şşş... diyorum, benden korkmanıza gerek
yok, beni tanıyorsunuz artık... Yine de kendilerini
geri çekiyorlar, kanatlarını çırpıp kirişin üzerinde
gergince oradan oraya koşuşturuyorlar.		
				
(Hanika 2010:19 v.d.)
Başka bir durumda, açık ifade, bir ünlem cümlesiyle
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vurgulanır:
(9) Herkesin arasında en uzun olan oydu ve bizden en az
iki yaş büyüktü. Ondan ne kadar da korkmuştum! Evin
kapısına barikat kurmuş ve omuzlarımızla yaslanmıştık.
(Hanika 2010:17)
Korkunun açıkça ifade edilişi sıklıkla aniden zarfıyla daha
dramatikleştirilir.
Yukarıda bahsedilen dilsel araçlardan bazıları, gerçek bir
duygu sözcüğü ile desteklenmeden de korkuyu ele alabilir. Bu,
tüm dil düzeyleri için geçerli bir araç olabilir. Çoğu kez birlikte
de kullanılırlar.
Duyguları yaşama ve algılama deneyimini belirleyen,
duygular hakkındaki bilgileri şekillendiren tarihsel-sosyal ve
kültürel bağlam önemli bir rol oynar (krş. Jäger 1988:32 v.d.,
Winko 2003b:338). Çoğunlukla gelenekselleştirilmiş duyguların
sözlü ifade biçimleri de bununla bağlantılıdır. Henrike F. Alfes,
bu tür basmakalıp ifade biçimlerinin bir listesini sunar (daha fazla
bilgi için bkz. Alfes 1995:102). Verilen bütüncede, yani ‘Kırmızı
Başlıklı Kız Ağlıyor’ romanında, ortaya konan biçimlerde tüm
envanter temsil edilmemiştir. Örneğin, küçültme ekleri korkudan
çok başka duygularla ilişkilendirilir.
Ünlem cümleleri korkuyu ifade etmek için kullanılmıştır
(bkz. Örnek 10 veya 22). Ancak korku uyandırabilirler de (bkz.
Örnek Metin No. 11). Duygu ve seslenme anlamı olan ünlemler
ifade edişe hizmet ederler – Aman Tanrım! gibi. Bu sözlükbirimin
ya da sözcük grubunun asıl anlamı zaten ifadede gizlidir (daha
fazla bilgi için Wermke/Kunkel-Razum/Scholze-Stubenrecht
2009:598 v.d).
(10) Büyükbabanın daire kapısının önünde bir şeyle
uğraşıyor, beni fark ettiğinde ise ürkerek yerinden
sıçrıyor. Aman Tanrım, diyor, kız, ürküttü beni. 6		
(Hanika 2010:90)
6

Şahıs zamiri, büyükbabanın Polonyalı komşusunun kullandığı dili
yansıtabilmek adına, yazar tarafından kasıtlı olarak cümle dışı bırakılmıştır.
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(11) Uuuuh, burada kötü hayalet Friedrich dolanıyor
..., diyor Lizzy bu odaya her girdiğimizde ve bu söylem
sırtımızdan aşağı soğuk terler akıtıyor.
Kötü Friedrich’le karşılaşmak istemem...			
(Hanika 2010:19)
Bunun dışında, ünlem cümleleri, romanda, korkuyu
yatıştırmak ve üstesinden gelmek için de kullanılır (bkz. Ör.
Metin No. 8).
(12) Şşş ..., dedi büyükannem ve beni kollarında salladı,
şşş ..., hiçbir şey olmayacak. Kucağına sindim, orada
kendimi olabildiğince küçücük bir hale getirdim ve
ellerimle kulaklarıma bastırdım. 				
(Hanika 2010:116)
8, 11 ve 12 numaralı metinlerde, karşımıza farklı bir
genelekselleşmiş biçim çıkar, “ani duraklama ya da metin kesintisi”
(Alfes 1995:102). Ancak metinde korku uyandırmaya katkıda
bulunan kesinti yalnızca metin No. 11’dir. Diğer iki alıntıda bahsi
geçen noktalar belki Şşş... sesinin süresini ve yoğunluğunu temsil
edebilir. Bir cevap beklentisinin doğurduğu gerilim, (daha sonra
kucaklama ve güvence şeklinde belirir) aşağıdaki metinde de bir
duraklama ile yaratılır:
(13) Klatsche korkup lafımı bölene kadar o kadar çok şey
anlatıyorum ki. Eğer Lizzy benden hoşlanmazsa, biz yine
de buluşmaya devam edelim..., diyor. 		
(Hanika 2010:185)
Hisler, kendilerini sıklıkla çeşitli dışavurum şekilleriyle
gösterir. İnsanın, örneğin öfke karşısında rengi atarken, utanınca
kızarır. İncelediğimiz romanda da korku sıklıkla bedensel
duyumlar üzerinden açıklanır. Korku, kendini fiziksel açıdan
çok yoğun bir şekilde gösterir. Etkileri arasında örneğin hızlanan
yoğun kalp çarpıntısı görülür ki insan o an kendi kalp atışlarını
duyar; hızlanan nefes ritmi, titreme de bu etkiler arasındadır (bu
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etkilerin nedenleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Lelord/
André 2008:273).
Kitapta kalbin daha yoğun çalıştığı, atmaya ara verdiği
veya neredeyse durduğu durumlar tespit edilmiştir. Bu durum
hislerin yoğunluğuna ve hissedilme süresine bağlıdır. Ürküntü
duyulan anlarda kalp, atışlarına ara verir. (bkz. Örnek No. 14)
Eğer içinde bulunduğu bu durum daha uzun sürerse, çok hızlı
veya yüksek sesle atar (bkz. Örnek No.15) Bazı ifadeler öylesine
gelenekselleştirilmiş ki, Hans Schemann’ın Almanca Deyimler
Sözlüğünde yer alırlar. (bkz. Schemann 1993:344 v.d.).
(14) Kalbim bir an atmaya ara veriyor, birazdan: Benim
burnumu kıran sensin, diyeceğini düşünüyorum.
							
(Hanika
2010:21)
(15) Kalbim öyle hızlı atıyor ki, onu yine duyabiliyorum,
kafamın içine ve alnımın arkasına tuhaf bir karıncalanma
yayılıyor, artık o karıncalanmanın ne olduğunu biliyorum,
halbuki daha önce, geçen tüm bu yıllar içerisinde
anlayamamıştım. Bu karıncalanmanın adı korku, korkunç
bir korku. [...] Üzerinde durduğum zeminin altımdan
kayacakmış korkusuyla kapının kirişine yaslanıyorum,
biraz sallanıyor sanki ve büyükbabanın görüntüsü oldukça
bulanık geliyor gözüme, sanki birine süt kalıntılarının
kaldığı bir bardağın arkasından bakıyormuş gibi.
						
(Hanika 2010:93)
Malvina’nın güvende olduğunu düşünmediğinde ve
korktuğunda hissettiği o tuhaf karıncalanma (bkz. Metin No.15)
tüm hikâye boyunca varlığını sürdürüyor.
Daha önce de bahsedildiği gibi, nefes alıp verişlerimiz de
korkuyla bağlantılıdır. Ya duraklar (bkz. Örnek No.16) ya da insan
o an nefes almak istemez (daha fazla bilgi için aşağıya bakınız).
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(16) Büyükbabana neden gitmen gerekiyor gerçekten,
diye soruyor ve ürküntü o buz gibi haliyle tüm vücuduma
yayılıyor, Klatsche bunu fark etmiyor, nefesimin kesildiği,
onun elleri arasından uçup gittiğini hissetmiyor. 		
				
(Hanika 2010:193)
Bir sonraki metin de nefes alma yani hava ile korku
arasında bir bağlantının daha olduğunu kanıtlıyor. Korku [Angst]
sözcüğü, başlangıçta “dar” ya da “darlık” anlamına geliyordu
(bkz. Wahrig, Drosdowski 1989:36) 17 No’lu metinde korkudan
dolayı ortaya çıkan darlık, kendini Malvina’nın boğazının
kasılmasında göstermektedir. Schemann (Schemann 1993:402)
kendi deyimler sözlüğünde somatik semptom bozukluklarını
farklı bir varyantta gösterir – birinin boğazının düğümlenmesi
gibi (korkudan / heyecandan/ şoktan) / (korku/ ... birinin boğazını
düğümler). Schemann’ın yorumuna göre, bu deyim patetiktir,
ancak bu görüşü aşağıdaki örneğe yansımamıştır.
(17) Lizzy’nin gidebilecek olmasından dolayı duyduğum
korku yüzünden boğazım kasılıyor. 				
				 (Hanika 2010:217)
Korkuyu tanımlamaya yarayan diğer fiziksel göstergeler
arasında insanın renginin atması ve şoktan irkilmesi de
yer alır. Fiziksel duyumun tanımı aracılığıyla, Malvina’nın
büyükbabasında olduğu ya da onu hatırladığı zamanki hisleri de
ortaya çıkar. Söz konusu olan baş döndürücü bir duygudur ve
metin çözümlemesine göre bu duygu korku, tiksinti, suçluluk
duygusu ve utancın bir karışımıdır (bkz. Metin No. 18).
(18) Az önce büyükbabayla telefonda konuştum, dedi
babam, senin yüzünden çok üzgün. Artık onu neden ziyaret
etmek istemediğini bir türlü anlayamıyor.
Konuşmasının tam da ortasındayken, bu cümle başımı
döndürmüştü, ne diyeceğimi bilemediğim için dudaklarımı
ısırmış ve hiçbir şey söylemeden onun gitmesi, beni rahat
bırakmasını beklemiştim. 					
		
(Hanika 2010:62)
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Tanımlanan bedensel duyumlar ile hemen ardından gelen
ve daha geleneksel olan dilsel biçimlerdeki his tanımları arasındaki
çizgi oldukça iç içe geçmiştir. Burada söz konusu olan “simgeselçağrışımlı deyimler” (Alfes 1995:102) veya metaforlardır. İnsan
üzüldüğünde başını öne eğer, âşık olduğunda havalarda uçar7
ya da karnında kelebekler uçuşur. Bu metin çözümlemesinin
temelinde, korku için birçok gelenekselleşmiş metaforik kavram
formüle edilmiştir.
Yukarıda ele alınan baş dönmesi hissiyle, güven ve
sağlam zemin üzerinde durmak kavramlarının karşılaştırması,
birbirlerine bağlı olan bir metaforu temsil eder. Yani Malvina
ayaklarının altındaki zemini kaybetmektedir (bkz. Örnek No. 15).
Fiziksel algı, soğuk kavramıyla da alakalıdır. İnsan korktuğu
zaman, örnek 11’deki gibi sırtından aşağı soğuk terler döker
ya da midesi buz gibi bir elin avucunda sıkıştırılır (krş. Hanika
2010:174). 16 No’lu örnek, değiştirilmiş bir deyim8 çerçevesinde,
yalnızca, his tanımları arasında yer alan ürküntüyü değil, aynı
zamanda ona bağlı olan buz gibi metaforunu da içerir.
Malvina’nın kendini küçücük bir hale getirmek istediği,
korkudan saklanmak (bkz. Metin No. 12) ve birisine sığınmak
istediği kesitlerde, sığınak kavramının ortaya çıktığı görülür.
Tanımlanacak son kavram, ölüm kavramıdır. Romanda,
korkudan öldürmek / korkudan ölmek deyiminin değişik iki biçimi
bulunur (Schemann 2003:850). Deyim, bir defasında neredeyse
bir defasında ise yarı yarıya ileri taşınmıştır.
Henrike F. Alfes, hislerin gelenekselleştirilmiş dilsel
biçimdeki tanımlarına başka bir biçim daha ekler; bunlar “Olay
ve durum sterotipleridir” (Alfes 1995:102). Durum sterotipleri
ile, korku söz konusu olduğunda, sessizlik ilişkilendirilebilir. Bu
stereotip, verilen bağlamda oldukça sık ortaya çıkar. Karakterler
7
Bu tür örneklerde, ör. Üzgün olmak gibi oryantasyon metaforları,
aşağıda belirtiliştir (bkz. Lafoff/Johnson 1998, 22 v.d.).
8
Schemann, ürküntünün birinin iskeletine işlemesi – ürküntü birinin tüm uzuvlarına (kemiklerine) işlemesi mastarını göstermiştir (Schemann
1993:725).
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ya birbirleri arasında fısıldaşıyor ya da birbirlerine yalnızca
bakıyorlar, bazen nefes almaya bile cesaret edemiyorlar. Örnek
No. 19, sessizliğin tanımının heyecanı nasıl arttırdığını gösteriyor.
(19) Yine yalnızca başımı sallıyorum. Arkamdaki saatten
tik-tak sesleri geliyor. Avluda oynayan çocukların
bağırışlarını duyabiliyorum. Onun dışında ortalık
tamamen sessiz. (Hanika 2010:13)
Hislerin örtük bir biçimde konu edilmesinde,
yalnızca Alfes tarafından gelenekselleştirilmiş olanlar değil,
gelenekselleştirilmemiş bireysel dil düzeyindeki araçlar ve
yapılar da rol oynar. Bu tür bazı araçlardan – ör. İlgeçler,
ünlem cümlesi – yukarıda söz edilmiştir. Oysaki somut olarak
tanımlanmış örneklerde bu araçlar yalnızca korkunun bilinçli
olarak dışavurumunu vurgulamışlardır.
Bağlamdaki korkunun dışavurumunda katkıda bulunan
sözdizimsel araçlardan, periyodik cümlelerin öne çıkması
oldukça dikkat çekicidir. Söz konusu durumlar, bazen doğrudan
anlatımda yer aldığı, sıklıkla arka arkaya sıralanmış cümlelerle
gösterilmektedir. Örnek No.20’de de görülebileceği gibi,
doğrudan anlatımlar tırnak işaretleriyle verilmemiştir9 (bir başka
örnek için, bkz. Metin No. 15).
(20) Büyükbaba kapıyı yumrukluyordu ve biz her
sarsıntıda yerimizden sıçrıyorduk, Hilda, diye
bağırıyordu, büyükannemin ismi buydu çünkü, onu
dışarı çıkar, Malvinacığımı dışarı çıkar! Büyükannem
ve ben birbirimize kenetlenmişken o sürekli bu cümleleri
haykırıyordu. Bense dışarı çıkmayacağımı ve korkunç
derecede korktuğumu söylüyordum, büyükannem ise cesur
olmalısın, şimdi çok ama çok cesur olmalısın diyordu.
(Hanika 2010:116 v.d.)
Korkunun ifade edilmesinde, sıklıkla, koşullu cümlelerde
9

Doğrudan konuşma, roman boyunca tırnak için grafik olarak belirtilmemiş, sözcüklerle ifade edilmiştir.
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eğer koşulu ve bunu takip eden etki de aktarıma hizmet eder.
Koşullu cümle, ana cümleden önce geliyorsa – ör. “Eğer annemle
babam bunu öğrenirlerse, [...]. (Hanika, 2010:188) – aynı
zamanda his de uyandırır. Aşağıdaki kesitte (21), cümle yapısı
cümlelerin tersten sıralanmasında belgelenmiştir.
(21) Lizzy ve ben kötü Friedrich’in oturma odasında
oturduk ve nefes almaya bile cesaret edemedik. Of, Lizzy,
dedim, kıyma yapacaklar bizden eğer yakalanırsak.
(Hanika 2010:26)
Ör. dilek cümleleri ya da aynı bağlaçların tekrarlayan
kullanımlarında diğer sözdizimsel araçlar yalnızca bir kez
ya da nadiren kullanılır ve bu nedenle burada daha fazla ele
alınmayacaklardır.

Sonuç
Romanın çözümlemesinde, korkunun dışavurumunda
hisler açık bir biçimde temel motif olarak ağır basmaktadır.
Bununla birlikte, açık, sözlü ifadeye sıklıkla yaşanan durumun
yoğunluğunu arttıran başka araçlar da eşlik eder. Aynı araçlar,
korkunun örtük dışavurumu için de kullanılır. Çoğu zaman,
leksikal ya da sözcüksel anlambilimsel ör. ünlem cümleleri ya da
ilgeçler söz konusudur. Sıklıkla deyimsel ifadeler, somut somatik
semptom bozukluklar ve vücut duyumlarını ilgilendiren özgür
deyimler de temsil edilir. Duyguları dile getirmek çoğunlukla
zor olduğundan, kalıplaşmış deyimlere ek olarak metaforlar
da kullanılır. Bu tür görselleştirilmiş temsiller, çözümlemesi
gerçekleştirilen romanda da kullanılmıştır. Metinde korku ile
bağlantılı olarak soğuk, saklanma ve ölüm kavramları da tespit
edilmiştir.
Romanın yazarı, korkuyu aktarmak için çeşitli sözdizimsel
araçlar kullanmıştır. En önemlilerinden biri birbirini izleyen ve
çok kısa cümlelerden oluşan periyodik cümlelerdir. Korkuyu
çağrıştıran durumlarda birçok kez “eğer” bağlamını içeren, içeriği
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kötü bir şeyi sembolize eden, koşullu cümleler ortaya çıkar.
Korkunun dilsel temsilinde yaşa özgü farklılıkları
kanıtlayabilmek için, karşılaştırma amacıyla 4-5 yaş arası
çocuklara yönelik hikayelerin çözümlemesinin sonuçları
kullanılmıştır (daha fazla bilgi için bkz. Cieślarová 2011).
Hikayelerde, romanda olduğu gibi, korku hem açık hem de örtük
olarak konu edilmiştir. Ancak bu iki görünümün arasındaki ilişki
birbirine zıttır.
Romanda, korkunun dile getirilmesinde sıklıkla kısa
cümleler kullanılmıştır, ancak bu çoğunlukla bir birleşik cümle
bağlamında, daha sıklıkla periyodik bir cümle biçiminde
gerçekleşmiştir. Buna karşın, küçük çocuklar için hazırlanmış
hikayelerde kısa, basit ünlem cümleleri söz konusudur, sıklıkla
da eksiltili cümleler. Periyodik cümleler, küçük çocuklar için
anlaşılması güç cümlelerdir. Halbuki basit ünlem cümleleri çok
sık olmasa da bu romanda da görülür.
Çocuklara yönelik hikayelerde, romana kıyasla, açıkça
belirtilen korku nesnesi, daha çok korku için bir tetikleyici işlevi
görür; ör. hayalet gibi bir varlık, diş matkabı gibi bir nesne ya da
yalnızca bir ses. Belki de nesnenin açıkça belirtilmesiyle birlikte
oluşan resim, küçük çocuklarda korkunun oluşmasına yardımcı
oluyordur. Bu durum, romanın çok fazla korku faktörüne sahip
olmayan tek bir hikâye anlatmasıyla da ilgili olabilir.
Hem çocuk kitabında hem de gençlere yönelik romanda
birkaç deyim yer alır. Bir istisna dışında, söz konusu olanlar
somatik semptom bozukluklarıdır. Fiziksel reaksiyonlar yalnızca
deyimler çerçevesinde konu edilmez. Romanda bedensel
duyumlar, çocuk hikayelerinde olduğundan çok daha sık yer alır
ki bu kesinlikle yalnızca konuyla bağlantılı değil aynı zamanda
bu tepkileri algılama yeteneğine de bağlıdır.
Korku tasvirinde kendini gösteren kavramlardan
saklanmak kavramı her iki metinde de belirtilmiştir.
Edebiyatta korkuyu dile getirmenin bazı yolları her iki
yaş grubu için aynı olsa da sözdizimsel araçlar belirli yaşlara
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göre özelleştirilir. Korkuyu konu etmek için kullanılan fiziksel
duyumlar da farklılıklar görülür. Elbette, bu sonuçlar yazarın
kişiliğinden ve biçeminden etkilenebilir, bu nedenle burada
yalnızca bir durum araştırması olarak sunulmaktadırlar. Sadece
başkalarının çocuk ve gençlik edebiyatı üzerine yapacakları daha
fazla çözümleme bu sonuçları doğrulayabilir ya da çürütebilir.
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Gençlik Edebiyatı Alanında Çeviri – Kültürlerarası
Diyaloğun Vazgeçilmez Bir Parçası
Maria Amélia Cruz
Çeviri –özellikle edebi metinlerin çevirisi– günümüzde
giderek daha çok tercih edilen bir arabuluculuk nesnesi ve
toplumlar arası iletişimi sağlamlaştıran bir temel olarak
görülmektedir:
Kitapları çevirmek önemlidir çünkü çeviri toplumlar
arası iletişime hizmet eder, çünkü çevirmenlerin
çalışmaları sayesinde yabancı kültür çevreleriyle
tanışırız, çünkü ufkumuz genişler, çünkü edebiyatımız
yenilik ve yabancılık olmadan çok daha yoksul
olurdu.1
Bu durum kendini özellikle çocuk ve gençlik edebiyatında
gösterir çünkü bu tür, bilgileri, normları ve değerleri edinmede
henüz öğrenme aşamasında olan belli bir kitleye hitap eder. Diğer
kültürlerden ve dolayısıyla diğer edebiyatlardan ortaya çıkan
metin çevirileri, genç okurları başka gençlerin ait olduğu kültürel
dünyalarla tanıştırır. Bu sayede gençler diğer gençlerin yaşam
koşulları, sorunları, ilgi alanları, beğenileri vd. hakkında bilgi
sahibi olur, böylece ‘öteki’ hakkındaki düşünceleri yeni boyutlar
kazanabilir.
Bu çalışmanın amacı, çocuk ve gençlik edebiyatı
çevirisinin günümüzün küreselleşen dünyasında kültürlerarası
diyaloğun inşasına ne ölçüde katkı sağlayabileceğini ortaya
koymaktır. Konunun ana eksenine geçmeden önce, merkezimizde
yer alan iki kavramın tanımlanması, daha doğrusu sınırlarının
çizilmesi gerekmektedir. Böylece daha baştan, söz konusu
1 Pressler, Mirjam (1999) “Warum, wie und was ich übersetze – Überlegungen
zum Übersetzen von Kinder – und Jugendbüchern aus dem Hebräischen und
Niederländischen”, yay. haz. Renate Raecke: Kinder – und Jugendliteratur in
Deutschland. München: Arbeitskreis für Jugendliteratur S. 221-227,

bkz. S.221.
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kavramların burada hangi anlamda kullanıldığı açıklığa kavuşmuş
olacaktır: Çeviri ve Gençlik Edebiyatı. Üzerinde durulması
gereken bir diğer nokta da bu iki kavramın en az onlar kadar
önemli olan başka bir kavramla bağlantısıdır. Çeşitli gruplar ve
kültürler arasında dengeli bir iletişim süreci oluşturma şeklinde
anlaşılması gereken kültürlerarası diyalog kavramı. Bu çeşit bir
diyalog, modern çocuk ve gençlik edebiyatı çevirisinin önemli
bir rol oynayabileceği toplumlar arası iletişime hizmet eder.
Tanımlamaların ardından, tanınmış Alman yazar ve çevirmen
Mirjam Pressler’in Die Zeit der schlafenden Hunde2 [Uyuyan
Köpeklerin Zamanı] isimli kitabının çözümlemesine dayanarak,
romanda sorunlu bir konunun nasıl ele alındığı ve çevirisinin
Alman gençliği hakkındaki önyargıları gözden geçirmeye ne
şekilde yardımcı olabileceği gösterilecektir.
Çeviri Kavramı
Dilsel Çeviriden Kültürel Çeviriye
Çeviri kavramı zaman içerisinde defalarca değişime
uğramıştır, ancak özellikle yirminci yüzyılın son yıllarında
çeviri kuramlarına ve uygulamalarına olan ilgide sürekli bir artış
yaşanmış ve bu da çeviri çalışmalarının bağımsız bir disiplin
olarak kendine sağlam bir yer edinebilmesine olanak sağlamıştır.
Kökleşik olarak çeviri, bir dilden (Kaynak Dil) bir başka
dile (Erek Dil) aktarım süreci olarak görülmüştür. Çevirmenin
arabulucu olarak her zaman önemli bir rol oynadığı bir süreç. Bu
nedenle, antik çağlardan yirminci yüzyılın başlarına kadar çeviri,
esas olarak edebiyatla bağdaştırılır. Ancak son dönemlerde birçok
yazar bu araştırma alanına ilgi göstermiş ve gelişimine önemli
katkılarda bulunmuştur. Bunlardan birisi çeviriyi üç farklı türe
ayıran ve bu türleri şu şekilde tanımlayan Roman Jakobson’dur:3
Diliçi çeviri – dilsel göstergelerin aynı dilin diğer göstergeleriyle
2 Pressler, Mirjam (2003) Die Zeit der schlafenden Hunde. Weinheim / Basel:
Beltz.
3 Jakobson, Roman (2009) “On Linguistic Aspects of Translation”, yay.
haz. Lawrence Venuti: The Translation Studies Reader, London / New York:
Routledge, S.138-143.
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yorumlanması; dillerarası çeviri – dilsel göstergelerin başka
bir dilin göstergeleriyle yorumlanması; göstergelerarası çeviri
– dilsel göstergelerin dilsel olmayan gösterge dizgelerinin
göstergeleri ile yorumlanması. Jakobson’un önerisinde yeni olan
şey, çevirinin gösterge dizgeleri arasında ortaya çıkabilecek bir
dönüşüm süreci olma düşüncesidir.
Çeviri kullanım alanını genişlettiğinden beri, birçok beşeri
bilim disiplini onu araştırma konularında çözümleme yöntemi
olarak kullanmaya başlamıştır. Bu nedenle resimler, besteler,
fotoğraflar, filmler okunup yorumlanabilen ve anlamları çeşitli
gösterge dizgelerine çevrilebilen “metinler” olarak anlaşılmaktadır.
Son yıllarda çeviri kavramı, araştırmaları öncelikle kültürel çeviri
olgusuna dayanan kuramcıların katkılarıyla anlam yelpazesini
genişletmiştir. Bu anlamda Susan Bassnett,4 dünyanın dört bir
yanındaki insanların mobilitesinin asıl çeviri sürecini yansıttığını,
çünkü çevirinin artık metinlerin bir dilden diğerine aktarılması
olarak değil metinler ve kültürler arasında bir müzakere süreci
olarak görülebileceğini iddia eder.
Günümüzde çeviri, gerçekten de birçok yazar tarafından
yalnızca metinlerin veya çeşitli gösterge dizgelerinin değil aynı
zamanda diğer kültürel ürünlerin ve olguların anlamlarının da
aktarıldığı, dinamik bir süreç olarak anlaşılmaktadır:
Çeviri araştırmalarında, kültüre yöneliş [cultural
turn] bağlamında, dillerin ve metinlerin filolojik
aktarım perspektifi, kültürlerin çevrilebilirliği
sorusuna kadar genişledi[...].5
Doris Bachmann-Medick de aşağıdaki cümlesinde bu
konuya değinir:
4 Bassnett, Susan (2003) Estudos de Tradução. Fundamentos de uma
Disciplina. Übersetzung von Vivina de Campos Figueiredo, Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian.
5 Baumann, Uwe (2008) “Übersetzungstheorien”, yay. haz. Ansgar Nünning:
Metzler Lexikon, Literatur- und Kulturtheorie, Stuttgart / Weimar: Metzler,
S.736-740, bkz. S.739.
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Orijinal eşdeğerlik, “sadakat” gibi tanıdık, metin
merkezli, edebi çeviri tanımları, yerlerini giderek
kültürel temsil ve dönüşüm, yabancılık ve ötekilik, yer
değiştirme, kültürel farklılıklar ve güç gibi kültürel
çeviri ve kültürel temsilin yeni anahtar tanımlarına
bırakır ya da kendilerini bu tanımlarla tamamlarlar.6
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Alanında Çeviri
Söz konusu çocuk ve gençlik edebiyatı çevirisi olduğunda,
yazar ve çevirmen Mirjam Pressler, çocuklar ve gençler için
düzyazı gerekliliklerinin yetişkinlerinkinden farklı olduğu
görüşündedir.7 Birkaç yıldır karşılaştırmalı çocuk edebiyatı
ile ilgili sorularla ilgilenen Emer O’Sullivan, çocuk ve gençlik
edebiyatının özgül bir edebiyatın sınırlarını aşan olgularının
dikkate alması gerektiğini ve ancak bu sayede bu edebiyat türünü
kendi dilsel, kültürel, sosyal ve yazınsal bağlamı içerisinde
gözlemlenebileceğinin altını çizer.8 O’Sullivana’a göre çocuk ve
gençlik edebiyatının en belirgin karakteristik özelliği, eyleyenler
arasındaki asimetrik iletişimdir. Çocuk ve gençlik edebiyatı ve
yetişkin edebiyatı arasındaki temel farklılıkların ortaya çıkma
sebebi budur:
Yetişkinler ve çocuklar arasındaki iletişimin ilkeleri;
dile hakimiyetleri, dünyaya dair deneyimleri ve
toplumdaki konumları bakımından eşit değildir. Söz
konusu eşitsizlik, genç okurların gelişimleri süresince
azalmaktadır.9
O’Sullivan ayrıca, bu asimetrinin çocuk ve gençlik
edebiyatının yalnızca edebiyat çoğuldizgesindeki konumunu
değil, aynı zamanda dilsel sınırlar aracılığıyla, edebi aktarımının
tüm yönlerini de etkilediğini vurgulamaktadır. Hans-Heino Ewers
ise şu cümleleri kurar:
6 Bachmann-Medick, Doris (2009) Cultural Turns. Neuorientierung in den
Kulturwissenschaften, Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch, S. 239.
7 Karş. Dipnot 1.
8 O’Sullivan, Emer (2009) Comparative Children’s Literature. London / New
York: Routledge, S. 12 v.d.
9 Bkz., S.14.
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Eğer bir gönderen edebi iletisinin alıcılarını çocuklar
ya da gençler olarak belirlerse, o zaman çocuk ve
gençlik edebiyatında bir iletişimden [...] söz edilebilir.
Bu iletişimin başarısı, hedef okurun onlar için
düşünülen iletiyi sahiden alımlayıp alımlayamadığına
bağlıdır. 10
Emer O’Sullivan’ın (2006, 2009)11 ve Hans-Heino
Ewers’in (2008, 2009)12 çocuk ve gençlik edebiyatında var olan
asimetrik iletişim hakkındaki düşüncelerine dayanarak, ben de
çocuk ve gençlik edebiyatı alanında aşağıdaki kültürel çeviri
süreci modelini öneriyorum:
Kaynak Kültür

Yazar

Kaynak Metin

(Yetişkin)

Okur
(Çocuklar, Gençler)

Çevirmen

Arabulucu

Erek Kültür

Erek Metin

Okur
(Çocuklar, Gençler)

Burada söz konusu olan, bu karmaşık sürecin yalnızca
belirtilecek olan temel gereksinimlerinin gözlendiği şematik
bir temsildir: Çocuk ve gençlik edebiyatını karakterize eden
asimetrik iletişim. Bu asimetri kaynak kültürde yazar ile genç okur
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arasında, erek kültürde ise çevirmen ile diğer genç okur arasında
gözlemlenir. Metnin kaynak kültürden erek kültüre aktarılması
sürecinde çevirmen erek metnin yazarı ve iki kültür arasında bir
arabulucu/aracı rolünü üstlenir.
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kavramı
Çocuk ve gençlik edebiyatı kavramını, çeşitli metin
gruplarını içeren bir alan olduğu için, tanımlamak oldukça
zordur – Hans-Heino Ewers’in iddiasına göre bu metinler, farklı
konularda, farklı formlarda, farklı alıcılara ve amaçlara yönelik,
farklı çağlarda üretilmiş metinlerdir:
Çocuk ve gençlik edebiyatının araştırma alanı
açıkça sınırlandırılmış değildir. Burada söz konusu
olan büyük ölçüde örtüşen, ancak her birinin farklı
sınırları olan bir grup kültürel alandır ve bu alanların
her birinin kendine ait tanımları vardır.13
“Çocuk ve gençlik edebiyatı” kavramının birden fazla
anlamı olabileceğinden, son yıllarda bu alanda araştırmalarını
sürdüren bazı yazarlar, ilgili metinleri belirli kriterlere göre
tanımlamayı önermektedir.

Bu söyleme dayanarak, Carsten Gansel’e göre çocuk ve
gençlik edebiyatı çeşitli şekillerde tanımlanabilir: Maksatlı çocuk
ve gençlik edebiyatı olarak (çocuk ve gençlere uygun olarak
algılanan edebiyat); özgül çocuk ve gençlik edebiyatı olarak (çocuk
ve gençler için yazılmış kurgu ya da kurgu olmayan metinler);
çocuklar ve gençler tarafından okunan metinler (çocuklar ve
gençler tarafından kabul gören kurgu ve kurgu olmayan metinler);
toplumsal eylem veya sosyal dizge ‘edebiyatının’ bir alt dizgesi
olarak.14 Bu nedenle, çocuk ve gençlik edebiyatına ait eserler
13 Ewers, Hans-Heino, Literatur für Kinder und Jugendliche – Eine
Einführung (Dipnot 9), S.15.
14 Gansel, Carsten (2010) Moderne Kinder- und Jugendliteratur. Vorschläge
für einen kompetenzorientierten Unterricht, Berlin: Cornelsen Scriptor.

97

metin gruplarına dağılmış olarak ortaya çıkarlar ki bu gruplar
bazen çakışır; bu demektir ki çocukların ve gençlerin okumaktan
keyif aldıkları kitaplar, çoğu durumda yetişkinlerin kendileri için
uygun buldukları kitaplar olabilir. Çocuklar ve gençler yalnızca
kendileri için özel olarak yazılanları okumasalar da yukarıda bahsi
geçen “özgül çocuk ve gençlik edebiyatı”na ait olan kitapları
ayrıntılı bir biçimde tanımlamak yine de mümkündür. Ancak bu
şekilde, yazarın kaleme aldığı eserin çocuklara ve/veya gençlere
yönelik olup olmadığı hakkında yazardan bilgi edinmiş oluyoruz.
Bu bağlamda Ewers, çocuk ve gençlik edebiyatı için aşağıdaki
tanımı önerir:
Çocuk ve gençlik kitapları ya da dergileri denildiğinde
çocuklar ve gençler için de üretilmiş ya da yalnızca
onlar için üretilmiş kitaplar ve dergiler söz konusudur;
bu kitaplar, özgül alıcı kitlesiyle “kitap” veya
“dergi” yayınında özel bir yer kaplamakta ve yer yer
kendilerine has bir karakter taşıyabilmektedir.15
Bu çalışmanın çözümleme nesnesi olarak, bu metin
grubuna dahil olan bir kitap seçilmiştir, çünkü söz konusu olan
gençler için yazılmış kurgu bir eserdir. Bu gençlik romanı Mirjam
Pressler tarafından ilk kez 2003 yılında yayınlanan Die Zeit der
schlafenden Hunde isimli romandır.
Mirjam Pressler’in Die Zeit der schlafenden Hunde
İsimli Gençlik Romanında ‘Öteki’ ile Buluşma Noktası
Olarak Çeviri
Öncelikle bir ailenin üç neslinin ve bu nesillerin Alman
geçmişleriyle farklı şekillerde ilişki kurma yollarını ele alan Die
Zeit der schlafenden Hunde isimli gençlik romanının kısa bir
özetini sunmak yararlı olacaktır.

15 Ewers, Hans-Heino, Literatur für Kinder und Jugendliche – Eine
Einführung (Dipnot.9), S.27.
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Bu kitapta Mirjam Pressler, okul gezisi ile İsrail’e giden on
sekiz yaşındaki Johanna Riemenschneider isimli bir genç kızın
birdenbire Nazi rejimi zamanına rastlayan aile geçmişi ile
karşı karşıya kalmasının hikayesini anlatır. Johanna, İsrail’de
Bayan Levin isimde bir kadınla tanışır. Bayan Levin, Nasyonal
Sosyalistler başa geçmeden önce Riemenschneider Modaevi’nin
sahibidir ve o modaevi artık Johanna’nın ailesine aittir. Johanna
aile geçmişinin karanlık bir yüzünü ortaya çıkarır: Arileştirme
zamanında Johanna’nın büyük babası bu dükkânı değerinin çok
altında satın almış ve bu şekilde Yahudi halkının yaşadığı sıkıntılı
durumdan istifade etmiştir. İsrail’den döndüğünde Johanna için
artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; erkek arkadaşı ile olan ilişkisi
bile gölgelenir. Kafası allak bullak olan genç kız kendisine de
birçok soru yöneltir: Ailesinin sahip olduğu refah haksızlıklar
üzerine mi kuruludur? Kendisi bu durum karşısında sessiz mi
kalmalıdır? Yoksa uyuyan köpekleri uyandırmak zorunda mıdır?
Büyükbabasının ani ölümünden sonra Johanna artık gerçekleri
öğrenmek ister: Aynı zamanda aile ve siyasi geçmişleri de olan
firmanın geçmişi hakkında da. Genç kız bu konuyla ilgili araştırma
yapmaya başlar ve süreç içinde gitgide babasıyla daha fazla
tartışma içinde bulur kendini. Kavga büyür ve ilişkileri neredeyse
kopma noktasına gelir. Ancak bu gerekli bir kavgadır. Sonunda
Johanna vicdanının ve sorumluluklarının gerekliliklerini yerine
getirmiş olur.16
Roman bağlamında “Öteki” / “Yabancı”
Günümüzde “yabancı” ile olan karşılaşma çocuk ve
gençlerin günlük deneyimlerinin bir parçasıdır. Petra Büker ve
Clemens Kammler’in iddia ettiği gibi,
Küreselleşen, çok yönlü ve bireyselleşmiş toplumların
giderek hızlanan gelişim dinamiği [...], her bir
bireyden bu dinamiğin içerisinde kendi yönlerini
bulmaları yönünde çabalamalarını ve “yabancı,
öteki ile ilişki”yi uygun biçimde geliştirmelerini
beklemektedir.17
16 (Çevrimiçi) www.mirjampressler.de/werk/60/zeit-der-schlafenden-hundedie, 03.10.2010.
17 Yay. haz. Büker, Petra & Clemens Klammer (2003) Das Fremde und das
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“Yabancı” ve “öteki” kavramları sıklıkla eşanlamlı
kavramlar olarak karşımıza çıksalar da burada ikisi arasında
ayrım yapmak gerekecektir çünkü “farklı” olmasına rağmen
yabancı olarak algılanmayan birçok insan, nesne ve olgu vardır.
Yukarıda adı geçen yazarlar bu duruma atıfta bulunur ve aşağıdaki
açıklamayı ekler:
Ötekiliğin yabancılığa dönüşüp dönüşmemesi sorusu,
ötekinin kendine ait olanla ilişkili olduğu bir gidişatın
algılama, anlam çıkarma ve yorumlama sürecinde
kararlaştırılır. “Kendine ait ve tanıdık” bir şey,
“farklı ve yabancı” olan bir şeye karşıttır.18
Die Zeit der schlafenden Hunde isimli gençlik romanı
bağlamında, ana karakter Johanna Riemenschneider hikâye
içerisinde “yabancılığın” özel bir temsili ile karşı karşıya kalır:
Büyükbabasının geçmişi kendi ülkesinin geçmişiyle yakından
bağlantılıdır.
Johanna, İsrail’e gitmeden önce, ülkesini (Almanya),
şehrini, ailesini ve arkadaşlarını içinde barındıran, çocukluğunun
tanıdık dünyasında yaşar. Yine de o ‘“öteki/yabancı ülkede”
(İsrail) kaldığı süre boyunca, “yabancının” uzakta değil, evinde,
kendi ülkesinde ve kendi ailesinde bulunduğunu keşfeder.
Ardından ona tanıdık olan dünyası dağılır ve o dünyanın içindeki
her şey ona yabancı olur: Yalnızca ailesi değil, o dünyaya ait olan
her şey.
Johanna, ailesinin geçmişiyle ilgili gerçeklerle başa
çıkmakta çok zorlanır ve bir süreliğine günlük yaşantısıyla
birlikte başkalarıyla olan ilişkileri de ciddi şekilde örselenir.
Ancak benzer bir durum yaşamış olan öğretmeni ile yaptığı
konuşma Johanna’nın düşüncelerini sıraya koymasında
yardımcı olur. Genç kız aile geçmişinin trajik sonuçlarını artık
değiştiremeyeceğini nihayet anlar; bu durumla başa çıkmayı
Andere – Interpretationen und didaktische Analyse zeitgenössischer Kinderund Juegendbücher, Weinheim / München: Juventa, S. 7.
18 Bkz. S.8.
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öğrenir ve böylece diğerleri ile olan ilişkilerini de düzelmeye
başlar. Sonunda Johanna yetişkinliğe girer ve içinde bulunduğu
zamanın zorluklarıyla baş etmek ve kendi hayatı hakkında karar
vermek için kendine tekrar güvenmeye başlar.
Kültürlerarası Diyalog İnşasında Roman Çevirisi
Pressler’in gençlik romanı Die Zeit der schlafenden
Hunde çocuk ve gençlik edebiyatı çevirisinin, kültürlerarası
diyaloğun gelişimine ne ölçüde önemli bir katkı sağlayabileceğini
incelemek için bir çözümleme nesnesi olarak seçilmiştir. Her
şeyden önce burada söz konusu olan edebi bir metindir ve bu
metnin çevirisinde çeşitli dilsel ve edebi yönlerin dikkate alınması
gerekir. Bununla birlikte, günümüzde edebi bir metin aynı
zamanda bir kültür taşıyıcısı olarak da görülür; bu nedenle metni
bir dilden diğerine aktarırken kültürel boyutu da dikkate almak
gerekir. Bu noktada Die Zeit der schlafenden Hunde romanının
çevirisi yönelik sorunsalından söz etmek istiyorum.
Ortaya çıkan soru, bu çevirinin kültürlerarası iletişimin
inşasına nasıl bir katkıda bulunabileceği sorusudur. Her şeyden
önce, çevrilmiş metnin (erek metin) diğer kültürlerden (erek
kültürlerden) gençler için her iki anlamda da, yani ötekiyle/
yabancıyla bir karşılaşma ortamı olarak düşünülebileceği
söylenmelidir: Erek metinle temas etmeleri sayesinde genç
okuyucular, başka bir kültürde gençler için üretilmiş (bazen
yabancı olarak gördükleri gençler) edebi bir eserle tanışırlar;
erek metnin içerdiği yabancı öğeleri tanır ve onları doğal olarak
kendilerininkiyle karşılaştırırlar; bu tür bir farkındalık çoğu
durumda yabancıya anlayış gösterme konusundaki teşvike
katkıda bulunabilir. Die Zeit der schlafenden Hunde romanının
çevirisine gelince, bu çeviri, erek kültür(ler)in gençlerine çoğu
Alman gencinin –zorluklarıyla ve başarılarıyla, acısıyla ve
neşesiyle– kendilerininkinden çok da farklı olmayan normal bir
hayat sürdüğünü gösterecektir. Kitapta ortaya çıkan yabancılığın
temsilleri aslında bu gençlere tanıdıktır: Yabancı ülkeler, yabancı
insanlar, yabancı örf ve adetler. Romanın odağında bu olmasına
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rağmen, bir Alman genç kızının “yabancı imgesi” ile karşı
karşıya kalması, diğer kültürlerden olan gençlere “yabancı”dır.
Gençlerin çoğu, Nazi rejimi hakkında okul, kitaplar veya filmler
aracılığıyla bilgi sahibi olur ama aynı zamanda Alman toplumuna
karşı olumsuz fikirler de geliştirirler.
Mirjam Pressler’ın, Nazi rejimi konusunun bu kadar
açık ve cesurca ele alındığı Die Zeit der schlafenden Hunde
gibi –Nazi döneminde doğmamış ancak aile geçmişinden dolayı
acı çeken bir başkahramanın olduğu– bir romanın çevirisi diğer
kültürlerden genç okurlar üzerinde olumlu bir etki bırakabilir.
Bu sayede kendilerini klişeleşmiş görüşlerden kurtarabilir ve
(özellikle diğer milletlerden gençler hakkında) yeni fikirler
geliştirebilirler. Böylece, “öteki”nin bir yabancı olarak değil, bir
arkadaş olarak görüldüğü kültürlerarası bir diyaloğu geliştirmek
mümkündür.
Maria Amélia Cruz
Universidade Católica Portuguesa
Research Center for Communication and Culture Studies
Almancadan Türkçeye Çeviren: Meltem Kılıç
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Riskli İş: Çocuk Edebiyatı Eleştirisinde
Çocuklardan Söz Etmek
Marah Gubar
Son otuz yıldır yapılan çocuk edebiyatı çalışmalarının bize
öğrettiği bir şey varsa, o da çocuklardan söz etmenin çok riskli bir
iş olduğudur. Ancak bu makalede, bu riskten kaçınmanın bir yolu
olmadığı görüşünü savunacağım: çocuk edebiyatı eleştirmenleri,
bu konuda herhangi bir şey söylemenin veya bilmenin “imkansız”
olduğunu düşünenlerimiz bile, itiraf etsek de etmesek de, sürekli
olarak çocuklar hakkında konuşuyoruz.1 Genç insanlara herhangi
bir şekilde atıf yapmaktan kaçınmaya çalıştıkça, öyle görüyorum
ki, sonunda geldiğimiz nokta çocuklar hakkında konuşmanın
eski, geçerliliğini yitirmiş yöntemleri oluyor yine. Makalenin
devamında, bu sorunlu söylem modlarını “modeller” olarak
tanımlayacağım; birkaçının sıralayacak ve kısaca açıklayacağım,
çünkü çocuklar hakkında konuşurken hataya düştüğümüz sık
kullanılan iki yöntemi açıkça ifade etmek bu yöntemlerden
kendimizi korumamıza yardımcı olabilir.
Ancak aynı zamanda, çocuk olmanın ne anlama geldiği
konusunda yeni kuramlar geliştirmenin riskini almamız
gerektiğini ileri sürecek ve bu amaçla, “eksiklik modeli” ve
“farklılık modeli” olarak isimlendirdiğim iki rubriğe alternatif
olarak kullanılabilecek bir “yakınlık modeli”nin parametrelerini
genel hatlarıyla açıklayacağım. Çoğumuzun “çocuk” kategorisini
kuramsallaştırmak yerine bu kategoriyi reddetmeyi tercih ettiğini
biliyorum. Ancak, siz de benim gibi çocuklardan bahsederken
kullanılan bazı yöntemlerin diğerlerinden daha kişiliksizleştirici
olduğuna ve asıl imkânsız olanın kendimizi bu söylemden tamamen
soyutlamak olduğuna inananlardansanız, kuramsallaştırma
eylemi, alternatifinden daha az riskli görünmektedir. Çocuklukla
ilgili yeni kuramlarımız her ne kadar indirgeyici, kusurlu veya
potansiyel olarak sınırlayıcı olsalar da daha da alçaltıcı olan diğer
seçeneklere başvurmaktan bizi kurtarmaktadırlar.
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Öyleyse, ilk olarak şunu soralım: Çocuklardan bahsetmek
neden bu kadar risklidir? Jacqueline Rose ve Karín Lesnik-Oberstein
gibi çocuk edebiyatı eleştirmenlerinin genç insanlar hakkında
herhangi bir şey söylemek konusunda kaygı derecesinde temkinli
olmalarının ve bizi çocuk edebiyatını “bir yetişkin uygulaması”
(Nodelman 4) olarak tanımlamaya ve gerçek hayattaki çocuklara
atıf yapmaktan kaçınmaya teşvik etmelerinin nedeni nedir?2 Bu
dürtünün sebebi de bu eleştirmenlerin, yaşlı ve genç insanlar
arasındaki ilişkiyi karmaşık hale getiren güç dengesizliğinin
varlığını kabul etmeleri ve buna hayranlık uyandıracak ölçüde
bağlılık göstermeleridir. En temelde, bu eleştirmenler çocuk
edebiyatının ortaya konmasında ve dağıtımında yaşlı insanların
uyguladıkları kontrolün genç insanlarınkinden daha fazla olduğu
gerçeğine vurgu yapmaktadırlar. Ancak, örneğin, çocukların ne
tür varlıklar olduğunu tarif ettiğini iddia eden yetişkin söyleminin
aslında kural dayatan bir etki yaratacağı gibi daha derin başka
bir kaygıları da bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, bu bir kendini
gerçekleştiren kehanete dönüşebilmektedir.
Örnek vermek gerekirse, Richard Flynn, Joseph T.
Thomas, Jr. ve diğer çocuk şiiri uzmanları, seslenebildikleri
bütün kitlelere (ebeveynler, öğretmenler, program planlayıcıları)
düzenli aralıklarla, oniki yaşın altındaki çocukların şiiri
anlayamayacaklarını veya kavrayamayacaklarını anlatmaya
başladılar. Bu tanımın, yalnızca tanımladığını iddia ettiği durumun
aslında gerçekleşmesine neden olduğunu görmek zor değil, çünkü
bu görüş, yetişkin insanların, genç insanları o yaşa erişene kadar
şiirden ve şiir eğitiminden uzak tutmaya çalışmalarına yol açabilir.
Sonuçta, eğer anlamalarını beklemiyorsak, şiiri çocuklarla
neden paylaşalım ki? Genç insanlara bu üstten bakan tavırla
yaklaşmak, çocukluk kavramına, genç insanların yetişkinlerin
sahip olduğu yetenek, beceri ve güce sahip olmadıklarını
öngören bir “eksiklik modeli” perspektifinden bakmak anlamına
geliyor. “Öğretmen beklentisi etkisi” olarak bilinen olgu üzerinde
yapılan sosyal bilimler araştırmaları, düşük yetişkin beklentisinin
öğrenci başarısını olumsuz etkileyeceğinden çocukları bu bakış
açısıyla değerlendirmenin gerçekten de sorunlu olduğunu ileri
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sürmektedir.3 Bir başka ifadeyle, çocukları eksik ve belli kavram
veya becerileri edinme, kavrama yeteneğinden yoksun olarak
görmek, tarif etmeye çalıştığımız bu yetenek yoksunluğunu
yaratıyor olabilir.
Dolayısıyla, Rose, Lesnik-Oberstein ve diğerleri,
çocuklara yönelik yetişkin söyleminin bir kendini gerçekleştiren
kehanete dönüşeceği konusunda kaygı duymakta haklılar.
Ancak yanıldıkları nokta, gerçek hayattaki çocuklar hakkında
herhangi bir şey söylemeyi veya bilmeyi reddederek bu sorundan
sıyrılabileceğimizi düşünmeleri. Bu tavır ilk bakışta mütevazı
görünüyor. Ancak, yaptığımız çalışmaları, çocuklar hakkında
sahip olduğumuz varsayım, hissiyat ve inanışlardan tamamen
temizleyebileceğimizi ileri sürmek aslında kibirli bir tavırdır.
Rose ve diğerleri buna kusursuz bir örnek sunuyor: gerçek
hayattaki genç insanlar hakkında herhangi bir şey söylememek
için büyük çaba gösteriyorlar, ancak buna rağmen, çocukluğa
yönelik “farklılık modeli” gibi normalde reddettikleri söylem
moduna yeniden sığınıyorlar. Çocukluk üzerinde geliştirilmiş ve
bu modele uyan kuramlar çocuklardaki başkalık veya ötekiliğe
vurgu yapar ve onları yetişkinlerden kategorik olarak farklı, ayrı
bir tür olarak betimlerler. Genç insanları bu bakışla ele almanın
taşıdığı sorunlara karşı kimse bizi Rose kadar etkili bir şekilde
uyarmadı; ancak Laurie Langbauer’in, Rose’un temel iddiasını
nasıl ele aldığına bakalım: “Rose, çocukların kendileri hakkında
herhangi bir bilgi sahibi olmamızın “imkansız” olduğunu, bunun
yalnızca bir projeksiyondan ibaret olduğunu ve yetişkinlerin,
çocukları bilinmeyen ve bilinemez bir öteki olarak kabul etmeleri
gerektiğini ileri sürmüştür” (2). Ya da, Perry Nodelman’ın çocuk
edebiyatının bir “bir yetişkin uygulaması” olduğu yönündeki
iddiasına bakalım (4). Bu ifadenin altında, çocukların ve
yetişkinlerin kategorik olarak birbirilerinden farklı oldukları
varsayımı yatıyor; yani yetişkinler çocuk edebiyatının ortaya
konmasında bir rol oynarken, çocuklar oynamıyor. Benzer
şekilde, Lesnik-Oberstein, yetişkinler çocukluğun doğasını
tanımlama ve bu konuda görüş belirtme yetkisine sahipken,
“çocukların, kültür ve tarih bağlamında, böyle bir sesi yoktur”
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(Çocuk Edebiyatı 26) David Rudd ve benim de iddia ettiğimiz
gibi, bu tür tanımlamalar (ki pek çoğu çocuklar hakkında
hiçbir şey söylemedikleri iddiasındadır), esasında yetişkinlerin,
çocukların sahip olmadığı güç, söz hakkı ve temsil yetkisine
sahip olduğunu ileri sürmektedirler (Rudd 30–31; Gubar, Artful
Dodgers 31–33, 199). Bu tür bir söylem, tam da bu eleştirmenlerin
kendilerinin ortaya çıkarmış olduğu kendini gerçekleştiren
kehanetler açısından bakıldığında, son derece sorunludur. Bu
görüşü ciddiye alırsak (ki ben alıyorum), genç insanları söz
hakkından mahrum olarak tanımlamak eyleminin kendisi, bu
insanların söz hakkından mahrum kalmasının nedeni olabilir.
Gerçekten de, geçtiğimiz otuz yılda çocuk edebiyatı çalışmaları
alanında yaşanan tam olarak budur. Çocukların çocuk kültürünün
ortaya konmasına katılım sağlamadığı iddiasını taşıyan eleştirel
bir paradigmayı benimsemek, genç insanların çocuk kültürü
alanında söylediği, yazdığı ve yaptığı şeyleri çoğunlukla
görmezden gelmemize neden olmuştur. Çünkü çocuklar çocuk
edebiyatı alanına pek çok farklı şekilde katılım sağlamış ve halen
sağlamaktadırlar; bu alan sadece bir yetişkin uygulaması değildir.
Panelist meslektaşlarım Robin Bernstein ve Sara L. Schwebel
gibi eleştirmenler, şu anda çocuklar ile ilgili metinlerin genç
insanlar tarafından algılanış biçimine, bu metinlerin esin kaynağı
olduğu yaratıcı oyun ve diyaloglara ve bu metinlerin evlerde,
kütüphanelerde, okullarda ve internet ortamında nasıl dolaşıma
girip dönüştüğü gerçeğine dikkatimizi çekmeye çalışıyorlar.5 Yeni
kitap projemde öne sürmeyi planladığım kilit iddialardan biri de
çocukların yetişkinlerce ortaya konmuş metinlerin salt alıcısı
olarak değil, aynı zamanda, bazen, çocuklara yönelik metinlerin
ortak yapımcısı ve oyuncusu olarak rol oynuyor oluşudur. Bu
tür bir kültürel eser olgusunu göz ardı etmeyi tercih ettik çünkü
çocuk edebiyatı hakkında anlatageldiğimiz eleştirel hikaye
genç insanların, kültürün ortaya konmasında sanatsal özneler,
katılımcılar olarak rol oynayabileceği ihtimalini reddediyor.
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Bu iddiayı kanıtlamak için iki hızlı örnek vereyim.
Öncelikle, çocuk draması örneğine bakalım. Alanımızdaki en
ünlü eleştirel metin çocuklara yönelik bir tiyatro oyunu üzerine
yazılmış olmasına rağmen, çocuk dramasının neden çocuk
edebiyatı çalışmalarının en çok ihmal edilen alt alanlarından
biri olduğunu hiç düşündünüz mü? Bu durum şu temel kuralla
açıklanabilir: Rose’un paradigmasını benimsediğimiz günden bu
yana, gerçek hayattaki genç insanlar bir kültürel eserin ortaya
konmasına ne kadar katkı sağlıyorsa, bu eseri konuşmaktan
o ölçüde kaçınıyoruz. İngiltere’de ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde gençler, sadece hedeflenen ve gerçek izleyici kitlesi
olarak değil, aynı zamanda özel ve profesyonel oyuncular olarak,
çocuk tiyatrosuna çok yakından katılım sağlıyorlar. Gerçekten
de, daha önce belirttiğim üzere, gençlerin, bu özel tiyatrolardan
oluşan ve giderek büyüyen ondokuzuncu yüzyıl geleneğine aktif
katılımı, profesyonel çocuk tiyatrosunun bağımsız bir drama
altkategorisi olarak ortaya çıkışına önayak olmuş, aynı zamanda
çocuklara yönelik birinci nesil tiyatro oyunlarını biçim ve içerik
olarak etkilemiştir (Gubar, “Peter Pan” 477–83). Diğer bir
deyişle, çocukların evde oynamak için yazıp, oynayıp yönettikleri
oyunlardaki performansları, bu profesyonel çocuk tiyatrosunun
ortaya çıkmasının başlıca nedenlerinden biridir ve bu yapımların
kendisinde bu katılım geleneğinin izleri görülür. Rose’un Peter
Pan üzerine yaptığı çalışmaların diğer eleştirmenlerin dikkatini
çocuk dramasına çekememesine şaşırmamalı: bu metinler, çocuğu
yetişkinlerce ortaya konmuş kültürel eserlerin pasif alıcısı olarak
konumlayan eleştirel paradigmaya ciddi bir itiraz getiriyor.
Aynı sebepten ihmal edilmiş bir başka metin türü ise
yetişkinlerin çocuklarla birlikte hazırladıkları resimli kitaplardır.
Ruth Krauss ve Jill Krementz, yaratıcı süreçlerine gençleri dahil
eden iki büyük Amerikalı çocuk kitapları yazarıdır. Columbia
Üniversitesi’nde Margaret Mead’in antropoloji dersini almış bu
iki kadın, çocukları gözlemleme, mülakat yapma ve çocuklar
hakkında saha notları alma gibi süreçleri içeren ve bu şekilde
çocukların sesini esere yansıttıkları kompozisyon yöntemlerinin
ayrılmaz bir parçası olarak bu ders deneyiminin altını
çizmektedirler.
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Örneğin, Krauss iki farklı anaokulunu birçok kez ziyaret
etmiş ve öğrencilerden ona hikayeler anlatmalarını istemiştir;
kullandıkları kelimeleri not etmiş ve bunları daha sonra Somebody
Else’s Nut Tree and Other Tales From Children (1958) adlı
metnine temel olacak şekilde kullanmıştır. Aynı dönemde, ayrıca
çocuklar tarafından yapılmış çizimleri toplamış ve bunlara dayalı
bir başka resimli kitap çıkarmıştır (Nel 171). Benzer şekilde,
Krementz, sıradışı pek çok deneyime sahip çocukların gündelik
hayatının etrafında dönen kurgusal olmayan kitaplar yazarak,
saha notlarını ve mülakatları, kısmen çocukların kendileri
hakkında söyledikleri üzerine kurulu ve çocukları fotoğrafladığı
büyük boy resimlerin bulunduğu anlatılara dönüştürmüştür. Bu
süreci “ben ve birlikte çalıştığım kişi arasındaki işbirliği” olarak
gördüğü için, Krementz yarattığı metni her zaman çocuklara
göstermiş ve “hepimizin içine sinene” kadar “istedikleri şekilde
düzeltme yapmalarına ve [kendi] kelimeleriyle değiştirmelerine”
izin vermiştir. (79-80). Kendi dönemlerinde (ve daha sonra da)
popüler ve etki bırakan yazarlar olarak Krauss ve Krementz, tıpkı
resimli kitap ve benzeri türde kültürel eserler ortaya koymak için
çocuklarla birlikte çalışmış diğer bütün yaratıcı kişilikler gibi, her
zaman çocuk edebiyatı eleştirmenlerince göz ardı edilmiştir.6
Yaratılmalarında genç insanların da katkı sağladığı
bu metinler, sadece eleştirmenlerce ihmal edildikleri için (ki
ediliyorlar) veya çocuk edebiyatına ilişkin anlayışımızı daha
esnek ve kapsayıcı hale getirmemiz gerektiği için (ki gerekiyor)
değil, bu metinlerin içeriği, çocuk olmanın, çocuk olarak bir söz
hakkına ve temsiliyet gücüne sahip olmanın ne demek olduğu
konusunda kuram geliştirmek konusunda bize yardım ettikleri
için, üzerinde çalışmaya değer.7 Bu metinler, çocukluğa ilişkin
“yakınlık modeli” adını verdiğim modeli geliştirmede bana
ilham veriyor. Bu model, çocukların ve yetişkinlerin birbirilerine
yakın oldukları, yani ne tamamen aynı ne de radikal ölçüde farklı
oldukları görüşü üzerine kuruludur. Yakınlık kavramı, herhangi
bir homojenlik, tekbiçimlilik veya eşitlik vurgusu yapmaksızın
ilişki içinde olma, bağlantılı ve benzer olma halini ifade eder.
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Benzer olma hali bakımından, yakınlık modeli kuramları
çocukların, tıpkı yetişkinler gibi, insan olduklarına vurgu
yapar. Ve bir insanın söz hakkına veya temsil yetkisine sahip
olamayacağını iddia etmek kişiliksizleştirici ve potansiyel olarak
engelleyicidir. Dolayısıyla bu model, en ufak bebeği bile söz
hakkından veya kendini temsil yeteneğinden mahrum olarak
görülmemesi gerektiği görüşünü savunur. Küçük bebekler
iletişim kurarlar; eylemde bulunurlar. Ama iletişim kurma ve
eyleme geçme güçleri, ebeveynlerininkiyle veya (örneğin) on
yaşındaki kardeşlerininkiyle tam olarak aynı değildir. İnsanlar
kendi başlarının çaresine bakmalarını veya kendilerini temsilen
anlaşılır biçimde konuşmalarını sağlayacak becerilerle doğmazlar.
Yakınlık modeli, tam da çocuk olmanın ne demek olduğuyla ilgili
bir model olması sayesinde, bu kendine özgü başkasına bağımlılık
halinin bir sonucu olarak “çocuk” kategorisinin gerekliliğini kabul
eder. Ancak aynı zamanda, çocukların ve yetişkinlerin türsel
farklarla değil derece farkıyla birbirilerinden ayrıldığı görüşünü
savunur; yani çocukları tamamen ayrı bir tür olarak kabul eden ve
büyümeyi karmaşık ve öngörülemez bir süreç olarak kabul eden
farklılık modeline şüpheyle yaklaşılması gerektiğine vurgu yapar.
Bir anda çocukluktan çıkıp yetişkin oluvermemiz gibi bir durum
söz konusu değildir. Şu anki halimizden daha genç ve daha yaşlı
hallerimiz sayıca birden çok ve birbiriyle bağlantılı kişiliklerdir;
tamamen farklı olmak şöyle dursun, tersine, bu kişilikler birbirine
akrabadır. Yani “çocuk” ve “yetişkin” kategorileri bütün bir
insan topluluğunu büyük bir kolaycılıkla iki farklı insan sınıfına
ayırırken, yakınlık modeli gelişim sürecinin kademeli, düzensiz
ve değişken doğasına vurgu yaparak bu kolaycılık eğilimine
karşı koymaya çalışır. Eksiklik modeli çocukları, geniş bir alanı
kapsayan bir yetersizlikler zincirini kırması gereken evrensel
çaylaklar olarak resmederken, yakınlık modeli gelişimin her
zaman doğrusal olmadığını, yani çocukların bazen, yeni diller
öğrenme becerisi gibi, yetişkinlerde bulunmayan yeteneklere
sahip olabileceğini savunur.
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Yakınlık modeli, bize genç insanların yeterliliklerini
hafife almamamız gerektiğini hatırlatırken, aynı zamanda yaşlı
insanların gücünü ve yeteneklerini gözümüzde büyütmemeye
davet eder. Model, özellikle özerklik ve özgünlük konularında
ortaya atılan yetişkin iddialarına karşı şüphecidir. Bu modele
göre hiçbirimiz, gerçekten özgün bir görüşü dile getiren tamamen
bağımsız bir aracı olarak işlev göremeyiz. Bunun yerine,
doğduğumuz andan itibaren (ve hatta daha öncesinden) bizim
yaratmadığımız ancak kim olduğumuzu, nasıl düşündüğümüzü,
yaptığımız ve söylediğimiz şeyleri etkileyen birden fazla söylemle
çevrelenmiş haldeyiz ve bu korunaksız halden hiç çıkamıyoruz.
Sürekli olarak diğer insanların sesini yine başkalarına aktarıyor,
hayatımızı canlandıran ve kimliğimizi şekillendiren pek çok
farklı ve bazen de birbiriyle çelişen söylemi gerek seslendiriyor,
gerekse bu söylemlerden yer yer sapıyor veya bunların üzerinde
doğaçlama yapıyoruz. Birbiriyle rekabet edip duran tüm bu sesler
ve etkilerle mücadele etmek ve bunların içinde bir benlik algısı
yaratmak ve kendi sesimizi başkalarının anlayabileceği şekilde
duyurabilmek için kullandığımız yöntemler biz yaşlandıkça
sürekli değişir, ancak bu mücadele hiç bitmez.
Çocuk olmanın ne demek olduğu konusuna felsefi bir
yorum getirmek bana saçma, aşırı hırslı ve hatta tehlikeli bir
eylem gibi geliyor. Peki, alternatifimiz nedir? Çocuk edebiyatı
eleştirmenleri “çocuk” ve “yetişkin” kategorilerinin kullanımını
tamamen bırakmamızı veya bundan kaçınmamızı ne kadar
isteseler de, bu söylemler daha konuşmayı bile bilmediğimiz
zamandan bu yana bizimle birlikteler ve bu söylemleri ortadan
kaldırmaya yönelik bütün çabalarımıza rağmen varolmaya
devam edecekleri kesin gibi görünüyor. Benim naif olduğumu
düşünebilirsiniz, ancak bu iki kategorinin varlığının, acımasız
olduğu gerekçesiyle reddedilemeyen bir dizi koruyucu önlemi
de meşrulaştırmaları sebebiyle, zarardan çok fayda sağladığına
inanıyorum. Ancak bu iyimserlik size budalaca geldiyse, konuya
daha az aptalca yaklaşabilmek adına, bu tartışmanın en başında
kullandığım, daha popüler alaycı çözümlemeyi kullanmama
izin verin. Çocukluk hakkında yeni yöntemler kullanarak
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kuram geliştirmek, genç insanlar hakkında konuşmanın daha
kişiliksizleştirici ve potansiyel olarak engelleyici yöntemlerden
kaçınmamıza yardımcı olması bakımından, istemesek de
kaçamayacağımız bir gereklilik.
Bu makalede açıkladığım üç modelin amacı, Bernstein’in
“çocukluk bir performanstır” iddiası gibi çocuk olmanın ne
anlama geldiğine yönelik yeni kuramlarla yarışmak veya bunları
gereksiz kılmak değil (22). Bilakis, bu modellerin mevcut pek çok
kuramı iyileştirirken bir kural olarak kullanılması amaçlanıyor;
yani, örneğin, Bernstein’ın kuramı bir tür yakınlık modeli olarak
alınıp buradan hareket edilebilir. Ancak, bu modellerin bir başka
amacı ise, kuram dediğimiz şeyin tam da böyle sınırlı, indirgeyici
veya doğrudan yanlış olduğu sonradan anlaşılabilecek görüşler
olduğunu bize hatırlatmaktır. (Sonuçta, hipotezlerin akıbeti
genelde bu olur.) Bir kuramı çocukluğa ilişkin belli bir modelin
kapsamına sokacak şekilde tarif etmek, gerçekte Rose’un
önerdiğinden bile daha derin bir bilgi kuramı alçak gönülllülüğü
korumak adına, bu kuramı pek çok söylem modundan birine
sağlam bir şekilde yerleştirmek anlamına gelir. Karen Coats’a
göre, “gerçek hayattaki çocuklar her zaman araştırmalarımızın
toplamından fazlasıdır”; dolayısıyla “deneklerimiz hakkında
olabildiğince az şey bilmek ve bildiğimiz her şeyi şartlı olarak
kabul etmek için çaba göstermeliyiz.” (142, 148). Bu modellerin,
çocuk edebiyatı eleştirisi gibi telafisi olmayacak biçimde riskli bir
işe kalkışırken bu çabamızda bize yardımcı olmasını umuyorum.

Notlar
Burada, Jacqueline Rose’un paradigma değiştiren kitabı
The Case of Peter Pan: or, The Impossibility of Children’s
Fiction (1984)’ın esin kaynağı olduğu çocuk edebiyatı eleştirisi
geleneğine atıfta bulunuyorum. Rose’un görüşlerini etkili bir
biçimde açıklayan ve detaylandıran yeni eleştirmenlerden ikisi de
Karín Lesnik-Oberstein ve Sue Walsh’tur.
Ayrıca bkz. Lesnik-Oberstein, “Giriş” 4–5; ve Walsh 37.
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Robert Rosenthal ve Lenore Jacobson Pygmalion in the
Classroom (1968) adlı çalışmalarında ilk defa ortaya attıkları bu
kavram aynı zamanda “Pygmalion etkisi” olarak da bilinir. Bu
alanda bu konuyla ilgili yapılmış bazı araştırmaların incelemesi
için Good ve Nichols’a bakınız.
Elbette Angela Hubler, Holly Blackford, ve Karen
Sánchez-Eppler ve daha pek çoğu bu konuya ilgi göstermiştir.
Ancak, bu tür araştırmaların çocuk edebiyatı çalışmaları alanında
bir genelgeçer kuraldan çok bir istisna olduğunu ve araştırmaların
metodolojik temeli hakkında daha fazla kuramsallaştırmaya
ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şahsen, bu araştırma yönteminin,
bir yandan Rose’un paradigması üzerinde temellenirken, diğer
yandan çocuk edebiyatı eleştirisinin ne demek olduğu konusundan
onun vizyonundan ayrılan, alternatifler üretmemizi zorunlu
kıldığını görüşündeyim. Yakınlık modelini böyle bir alternatifi
geliştirmek için kullanabilmeyi umuyorum. Elbette bu absürt
denecek ölçüde büyük bir istek. Ama mütevazı bir manifestoyu
kim ciddiye alır? Ayrıca, bu olsa olsa bir dipnottan ötesi değil. Ve
bu dipnotu kimsenin okumayacağına iddiaya girerim.
Bu değişime ilişkin diğer göstergeler Richard Flynn, M.
O. Grenby, Jerry Griswold, Laurie Langbauer, Anna Redcay,
Victoria Ford Smith ve Catherine Tosenberger’in çalışmalarında
görülebilir. “Çocuk biçimleri” adını verdiği olgunun yarattığı
heyecan Kenneth Kidd’ın son çıkan kitabının her yerinde kendini
gösteriyor (48).
Burada dikkate değer bir istisna Nel’in yakın zamanda
basılan, Krauss ve eşi Crockett Johnson üzerine kaleme aldığı
çifte biyografidir.
Akademisyenlerin, çocukların bir “söz hakkına” veya
“temsil yetkisine” sahip olması ile ilgili konuşurken meseleyi
daha detaylı açıklamaları gerektiği konusunda Lesnik-Oberstein’e
katılıyorum, (bkz “Giriş” 10); aşağıda detaylandıracağım.
Yine de buna katılamıyorum çünkü Rose’un paradigmasının,
sadece çocuk edebiyatı eleştirmenlerinin salt yetişkinler üzerine
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konuştuğu konusunda ısrarcı olmasından değil, aynı zamanda söz
hakkı ve temsil yetkisi gibi kavramlardan bahsedebilmek için bu
kavramların aslında var olmadığı doktrinine katılmak zorunluluğu
işin bütün heyecanını kaçırdığı için, bu tür bir söyleme ket
vurduğunu düşünüyorum.
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TANITIMI

Ölümsüz Aile
Deniz Ungan

“Ölümsüzlük”,
bugün
sadece edebiyatta değil, sanatın
hemen her dalında karşımıza
çıkmış ve çıkmaya da devam
edecek bir kavram… Onu,
teknoloji, imkânlar, düşünceler
değiştikçe, filmlerde, romanlarda
ve sahne sanatlarında daha çok
konuşuyor olacağız.
Ölümlü
olmak,
yeryüzündeki tüm canlılar için
vardır ve aslında temelinde
dünyada olduğumuz süre içindeki
canlılığı barındırır. Ünlü Alman
filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel’in de dediği gibi
“Dünyaya us gözüyle bakana, dünya da us gözüyle bakar; bunlar
karşılıklıdır”.
Peki, hayat döngüsünde her şeyin su gibi akıp yolunu
bulduğunu düşündüğümüzde, çocuk gözüyle zamanın tersine
işlediği “ölümsüzlük kavramı ” nasıl görülebilir? Bu soruya,
kısmen de olsa masal tadında bir eser ile cevap vermek mümkün…
Ölümsüz Aile, Amerikalı çocuk kitabı yazarı ve
illüstratörü, Natalie Babbit tarafından kaleme alınmış, çok güçlü
tasvir ve imgelemelerle dolu, aslında her yaştan okuyucuya
yönelik bir roman…
1975 yılında yayınlandığı tarihten itibaren, 5 milyon
civarı satış rakamına ulaşmış aynı zamanda modern çocuk
klasikleri arasında da sayılmaya hak kazanmış kitap, ormandaki
bir pınardan içtikleri su nedeniyle, yeryüzünde ölümsüz kalarak,
hiç yaşlanmadan yaşayan bir ailenin fertlerini ve onlarla tesadüfen
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karşılaşan küçük bir kızı konu alıyor.
Ailesinin özenle koruduğu, her şeyin yerli yerinde
olduğu bir düzende yaşayan küçük Winnie’nin hayatında her gün
neredeyse birbirinin aynısı olarak geçmektedir. Biraz nefes almak
ve etrafı keşfetmek için evin yakınlarında gezdiği koru, ona
neredeyse iyi gelen tek yerdir. Winnie, hayata dair heyecanları
ve merakları olan bir çocuktur. Yine böyle bir günde çevresinde
olanları incelemek isterken, karşılaştığı Jesse Tak ve ailesi
sayesinde hiç beklenmedik olaylara şahit olacaktır.
Çünkü Tak’lar, yıllar önce ormandaki pınardan içtikleri su
nedeniyle, hayatları ölümsüz olan bir ailedir. Ve yaşam ile bağları
sanıldığından çok daha farklıdır.
Konu, tabii ki sadece bu kadarla sınırlı kalmıyor.
Çünkü aile her ne kadar gözlerden uzak, sessiz bir hayatı tercih
etmeye çalışsa da elbette bunu öğrenen birileri bu ölümsüzlüğü
herkesten daha çok istiyor! Hayata bağlılığın ve yaratıcılığın
çocuk gözünden işlendiği ve dile getirildiği romanın, bu noktada
oldukça sürükleyici ve güzel kurgulanmış bir çatışma bölümünün
de olması kitabı daha merakla okunur kılıyor.
Eser, sadece kitap olarak kalmayarak 1981 ve 2002
tarihlerinde olmak üzere, 2 defa beyazperdeye uyarlanıyor,
bazı ülkelerdeki okullarda okutuluyor ve tiyatro oyunu olarak
sergileniyor.
Kitapta, konu her ne kadar “ölümsüzlük” üzerinden
kurgulamış olsa da ayrıca mülkiyet ve aidiyet duygularının da
baskın olduğu bölümlere sıklıkla rastlıyoruz. İnsanın, özünde
ölümlü bir canlı olması ve bu canlılık doğrultusunda kırılan
hayat döngüsü içinde yaşanan aile, samimiyet, yakınlık ve düzen
kavramları ise yine olay örgüsünün içine dâhil ediliyor.
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“Winnie’nin gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmıştı.
İnsanların böyle bir düzensizlikte yaşayabilmesi ona inanılmaz
geliyordu ama aynı zamanda da bu evden pek hoşlanmıştı. Bu
ev… rahattı.”
Yazarın , titizlikle işlediği konu ile birlikte, eserinin daha
ilk cümlesinde Ağustos ayı için yaptığı güçlü imgelemeler ve
tasvirlerden anlaşılacağı gibi ilerleyen sayfalarda da oldukça
güçlü bir anlatım dili var.

“Ağustos’un ilk haftası, tıpkı dönerken aniden duruveren
bir dönmedolabın en tepesindeki koltuk gibi, yaz mevsiminin ve
upuzun senenin doruğunda, adeta asılı duruyor.”
Kitabı okurken, aklınıza gelen birçok soru oluyor. Güzel
yanı ise hikayenin akarken yazarın bunlara metnin içinde mutlaka
cevap veriyor olması… Benim ilk düşündüğüm ise “hayatın
belli bir zaman sınırına sahip olması coşkuyu ve yaratıcılığı
etkiler mi?” oldu. Ve tabii ki okudukça, betimlemelerin arasında
kayboldukça, hayatın aslında istediklerimizi yapacak kadar uzun
ve anlamlı olabileceğini hissettim. Çünkü onu değerli kılmak,
tabii ki sadece bizim elimizde…
“Uzun mu kısa mı olduğuna bakmadan hayatı sevmeli
insan.” dedi sakin bir sesle. Sana verileni şikâyet etmeden kabul
etmelisin.
“Tek başına olmaktan, önemli işler yapmaktan bahsetmek
başka bir şeydir, önüne fırsat çıktığında hemen değerlendirmeye
bakmak başka bir şey.”
Orjinal adı: Tuck Everlasting
Yazan: Natalie Babbitt
Çeviren: Bülent O. Doğan
Sayfa Sayısı: 108 Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
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Joyce Carol Oates’tan Boşboğaz ve Çirkin Kız
Derleyen: Alev Bulut

(1938 doğumlu Joyce Carol
Oates roman, öykü, şiir, deneme,
tiyatro, eleştiri alanlarında çok
üretken bir Amerikalı yazardır.
Eserleri birçok dile çevrilmiş olup
pek çok ödül almış, Nobel edebiyat
ödülü aday adayı olmuştur. İlk
gençlik çağına yönelik romanları
külliyatında önemli bir yer tutar.
Bu sayıda aşağıdaki tanıtım
metninin ardından Boşboğaz ve
Çirkin Kız romanından bir bölümü
sunuyoruz.)

“Joyce Carol Oates çocukluğunun geçtiği zaman ve
mekâna duyduğu derin özlemi sık sık ifade etmiş ve işçi sınıfında
büyüdüğü yılları kurgularında sevgiyle yâd etmiştir. Yine de
çocukluk yıllarını geçirdiği zorlu kırsal çevrenin ‘günlük var
olma kargaşası’ içinde olduğunu da itiraf etmiştir. New York,
Lockport’un dışındaki kırsalda büyüyen Oates, tek odalı bir
ilkokulda eğitim görmüştür. Küçük bir çocukken henüz yazı
yazmayı öğrenmeden önce hikâyelerini yaptığı çizim ve resimlerle
aktarmıştır. On dört yaşında kendisine bir daktilo hediye edilince
ise artık bilinçli olarak kendini geliştirmeye, lise ve üniversite
yıllarında ‘art arda romanlar yazmaya’ başlamıştır…” (Greg
Johnson/ Görünmez Yazar: Joyce Carol Oates Biyografisi
kitabının yazarı1)
“Gençler çabucak değişirler; çabucak etki altına alınabilirler
ve hem iyi hem de kötü yönlendirmelere açıktırlar. Yetişkin kurgu
1 Invisible Writer: A Biography of Joyce Carol Oates, Dutton Books, 1998,
ABD.
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romanlarındaki beklendik olmasa da yaşanması muhtemel trajik
ve uç olaylara ben asla ergen karakterler eklemem. Benim için
gençlik edebiyatı, ahlaki sorunları, ‘yetişkin edebiyatı’nda ele
alınsa fazlasıyla göze çarpacak ve eğreti duracak şekilde konu
alabileceğim bir yerdir. Ayrıca bu türde, inandırıcı mutlu sonlara
ve olumlu çözülmelere yer verilebilir.” (Joyce Carol Oates,
Michigan Quarterly Review, Greg Johnson ile röportajından)
“Ebeveynler olarak, ergenlik yaşlarındaki çocuklarımızın
yüzleşebileceği tehlikeler bizi endişelendiriyor ve haliyle onlara
güvenli bir ortam hazırlamak istiyoruz. Ancak ne yazık ki
zaman zaman korkularımızın mantığımızın önüne geçmesine
izin veriyoruz. Örneğin, şüphesiz çözümü daha zor olan okulda
şiddete ve akran zorbalığına yol açan sorunlara eğilmek yerine
sıfır tolerans politikaları uyguluyor ve metal detektörlerine para
harcıyoruz. Boşboğaz ve Çirkin Kız romanında yazar Joyce Carol
Oates, korkuya karşı kullanacağımız en iyi silahın şefkat ve
doğrular olduğunu bize hatırlatıyor.
Lise 3. sınıf öğrencisi Matt Donaghy, iki öğrencinin
kendisine kulak misafiri olması üzerine okulunu havaya uçurma
tehdidiyle suçlanır. Hemen polisler tarafından sorgulanan Matt,
okulunda dedikodulara ve korkuya yol açar. Bu sırada Matt’in
konuşmasının diğer bir şahidi yalnız bir tip olan Ursula Riggs,
Matt’i savunur ve önünde sonunda Matt’in isminin temizlenmesine
yardımcı olur. Olay görünürde çözülür ve bir ‘yanlış anlaşılma’
olarak değerlendirilir ama Matt’in dünyası altüst olur.
Oates bu romanı ile insanların ne kadar düşüncesiz
olabileceğine dikkat çeker. Matt aklanmış olsa da okul yetkililerinin
ve medyanın tepkisi Matt üzerinde kalıcı bir hasara sebep olur.
Arkadaşları tarafından dışlanır, hatta çevresindeki yetişkinler bile
Matt’in kendi kabuğuna çekilmesine izin verir. Ailelerinin uyarıları
üzerine birçok arkadaşı Matt’le görüşmeyi keser ve öğretmenleri
onu Öğrenci Konseyi ve Tiyatro Kulübü’nden çıkarır. Bu şekilde
dışlanan Matt, adeta, dedikoduların ve haksız suçlamaların histeri
yaratıp iyi ve dürüst insanların mahvına neden olduğu Salem cadı
mahkemelerindeki gibi bir hedef haline gelir.
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Matt’e bu şekilde davranılmaması gerektiğini fark edecek
cesarete ve anlayışa sahip tek kişi Ursula’dır. Oates, Ursula’nın
kendisinin de toplumdan dışlanmış olmasının empati yeteneğini
oldukça geliştirdiğinin altını çizer; Ursula’nın aynı zamanda
zor durumlarda bile kaybetmediği vicdanı vardır. Annesi,
düşündüklerini açıkça söylemesinin Ursula’nın üniversiteye
gitme şansını mahvedeceğinden endişelense bile (Hayat ne zaman
bu kadar karmaşıklaştı?) Ursula vicdanının sesini dinlemeye
devam eder. Kurtarıcı olarak Ursula, aslında Matt’e yardım
ettikçe kendisiyle ve ailesiyle de daha barışık hisseder.
Dünyada kimi kimsesi kalmayan Matt Ursula’ya tutunur
ve ergenlik çağının dikenli yollarında ikisi birlikte ilerler. Sonunda
kazanan ise hakiki ve destekleyici dostlukları olur.
Peki, çocuklarımızı nasıl güvende tutabiliriz? Onları
severek ve destekleyerek; onlara dürüst ve nazik olmayı, doğruyu
savunmayı ve belki de en önemlisi dinlemeyi öğreterek güvende
tutarız. Bu iş hem bu kadar kolay hem de bu kadar zor olabilir
mi?” (Jody Podl, İngilizce Öğretmeni)
“Joyce Carol Oates’un Boşboğaz ve Çirkin Kız kitabının
kapağını ilk gördüğümde onu sevip sevmeyeceğimden pek emin
değildim. Kargacık burgacık yazılmış başlığına ve kapaktaki koca
bir ağız ve çirkin bir kız resimlerine şüpheyle yaklaşmıştım. Biraz
klişe gelecek ama kitabı kapağına göre yargılamıştım. Kendime
kızarak kitabı elime aldım ve ona bir şans vermeye karar verdim.
İki ana karakterden biri olan Ursula Riggs’in arkadaşlıkla
pek işi olmadığı gibi saçmalıkla da hiç işi yoktur. Ortaokulda
yaşadığı zorbalık yüzünden duygusuz bir yaşamın daha kolay
olduğu düşüncesini benimseyen Ursula, duygularını bastıran
sert mizaçlı bir kızdır. Kendisi bu kaba saba haline ‘Çirkin Kız’
der. Toplum tarafından dışlandığı düşünülse de aslında kendisi
toplumu dışlar. Ancak bu sayede Ursula, gerçekleri çoğu gencin
göremediği kadar net görür.
Ursula’nın okulundaki popüler ve komik öğrenci
‘Boşboğaz’ Matt okulu bombalama tehdidiyle suçlandığında tüm
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öğrenciler arasında bir kargaşa çıkar. Daha önce hayatında hiç
sorun çıkarmamış olan Matt tutuklanır ve masumiyeti kanıtlanana
kadar göz hapsine alınır. Matt’i iyi tanımamasına rağmen Ursula
ortada bir haksızlık olduğunun hemen farkında varır. Kimsenin
yapmadığını yaparak olaya tanık olduğunu söyler. Okuldaki
diğer öğrenciler bu karmaşanın kendi hayatlarını etkilememesini
umarak Matt’ten uzak durur. Ancak Ursula’nın kendinden emin
savunması sayesinde Matt göz hapsinden kurtulur ve okula geri
döner.
Arkadaşları tarafından terk edilen ve yaşanan olaydan
dolayı sarsılan Matt sık sık Ursula’ya teşekkür eder ve ona bir
e-posta yoluyla ulaşmaya çalışır. Ursula başta Matt’in arkadaşlık
girişimlerini savuşturur ama zamanla kendisinin de bir dosta
ihtiyacı olduğunu fark eder. Sonunda ikisi arasında bir arkadaşlık
filizlenir. Liseye uyum sağlayamamalarından, ailelerinde
yaşadıkları zorluklara ve hobilerine kadar birçok ortak noktaları
olduğunu anlarlar. Ursula Matt’e yaşadığı zorluğu aşmasında
yardımcı olurken Matt de Ursula’ya her zaman Çirkin Kız olması
gerekmediğini gösterir.
Gelgelelim hikâye burada sona ermez. Matt’in anne babası
suçlamaların çığırından çıkmasına izin verdiği gerekçesiyle okula
dava açmaya karar verir. Olayın Matt’in hem psikolojisini hem
de iyi bir üniversiteye girme şansını kötü yönde etkilemesine
sebep olduğu için okulu suçlarlar. Bütün bu kargaşa boyunca ise
Ursula Matt’in yanındadır ve ona hep destek olur.” (Katie Harris,
öğrenci)
Joyce Carol Oates’un Gençlik Romanları: Two or
Three Things I Forgot to Tell You / 2012; After the Wreck, I
Picked Myself Up, Spread my Wings, and Flew Away / 2006;
Sexy / 20052; Freaky Green Eyes / 20033; Small Avalanches and
Other Stories / 2003; Big Mouth & Ugly Girl / 2002
Joyce Carol Oates’un Çocuk Romanları: The New
Kitten / 2019; Naughty Chérie! / 2008; Where Is Little Reynard?
2 Seksi (Çev. Meral Camcı), Can Yayınları/ Gençlik serisi, İstanbul, 2010.
3 Deli Yeşil (Çev. Alev Bulut), Can Yayınları/ Gençlik serisi, İstanbul, 2010.
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ÖYKÜ

Boş Boğaz ile Çirkin Kız
1
Ocak ayında bir Perşembe öğleden sonra geldiler Matt
Donaghy’yi götürmeye. Westchester’daki Rocky River Lisesi’nin
220 no’lu sınıfına beşinci derste Matt etütteyken girdiler.
Matt üç arkadaşıyla -Russ, Stacey ve Skeet- sınıfın
arka tarafında sıraları daire biçiminde birleştirmiş alçak sesle,
kendisinin Edgar Allen Poe’nun bir kısa öyküsünden uyarladığı
tek perdelik oyun üzerinde çalışıyordu; dördü okul çıkışında
Tiyatro Kulübü’nde kulüp üyelerine ve danışman öğretmenleri
Bay Weinberg’e William Wilson: Bir Kimlik Yanlışı oyununu
okuyacaklardı. Rastlantı bu ya, Rocky River Lisesi’nde İngilizce
ve tiyatro derslerine giren Bay Weinberg o gün beşinci derste
etütte nöbetçiydi; sınıfın kapısı vurulunca her zamanki rahat
güleç tavrıyla kalkıp açmıştı.           
“Evet, beyler? Size nasıl yardımcı olabilirim?”
Ön sıralardaki birkaç öğrencinin dikkatini çekmişti
durum. Bay Weinberg’in sesindeki şaşkınlık ifadesini fark
etmişlerdi galiba. Ama Bay Weinberg, Rocky River’daki çoğu
erkek öğretmeninkinden uzun ve aralarda beyazları olan saçları
ve fırça sakalıyla, eğlenceli bir tipti, sıradan sözcükleri bile
dramatize ederek ciddiye almadığını göstermekte ustaydı. Bu
gelenlere “beyler” demesi de işte bu mizah duygusunun eseriydi.  
Sınıfın arkasında Matt ve arkadaşları oyun üzerinde
hararetle çalışıyordu; Matt yaptığı düzeltmeleri telaşlı sert
hareketlerle bilgisayara geçiriyordu. Arkadaşlarına endişeyle
sorup duruyordu “Peki, sizce burası olmuş mu? Yeterince korkunç
mu, komik mi, etkili mi?” Matt Donaghy, Rocky River’da hem
zeki hem de komik bir tip olarak tanınıyordu, ama
aslında mükemmeliyetçiydi de. William Wilson: Bir Kimlik
Yanlışı oyunu üzerinde uzun zamandır çalıştığını arkadaşları
bilmiyordu, okulda Bahar Sanat Festivali’nde oynanacak oyunlar
arasına seçilmesini çok istiyordu.  
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Matt düzeltmelerini yazmakla öyle meşguldü ki
Bay Weinberg’ün sınıfın önünde iki kişiyle konuştuğunu fark
etmemişti bile. Ta ki ona seslenene kadar –“Matthew Donaghy?”
Matt başını kaldırdı. Neler oluyordu? Bay Weinberg’ün
endişeli bakışlarla onu işaret ettiğini gördü. Matt şöyle bir yutkundu,
korkmaya başlamıştı. Bu adamlar, bu yabancılar, ondan ne
istiyordu? Siyah takım elbiseli, düz renk kravatlıydılar ve hiç
gülmüyorlardı. Matt’in bakışları altında ona doğru geliyorlardı,
hem de aynı yoldan değil, kaçmaya kalkarsa önünü kesmek ister
gibi iki koldan yürüyorlardı. Matt sonradan hareketlerinin ne
kadar seri ve kararlı -ve profesyonel- olduğunu düşünecekti. Sırt
çantamı almak için bir hamle yapacak olsaydım… Elimi cebime
sokacak olsaydım…
İki adamdan koyu renk çerçeveli yeşil camlı gözlüğü olan
uzun boylusu “Matt Donaghy sen misin?” dedi.
Matt o kadar şaşırmıştı ki “E-evet. M-Matt benim” diye
kekeleyen sesi geldi kendi kulağına.
Sınıfta ölüm sessizliği vardı. Herkes Matt’e ve iki yabancı
adama bakıyordu. Televizyondaki görüntüler gibi, ama ortada
kamera yoktu. Koyu renk takım elbiseli adamların yaydığı
otoriter hava Bay Weinberg’ün kadife ceketli ve pantolonlu
sıradan ve rahat haline baskın gelmişti.  
“B-bir şey mi oldu? B-benden ne istiyorsunuz?”
Matt’in zihninden düşünceler akıyordu: evde annesine
ya da erkek kardeşine, Alex’e bir şey mi olmuştu… yoksa, iş
seyahatindeki babasına mı bir şey olmuştu? Uçak kazası…
Adamlar sırasının iki yanında tam dibinde
durmuşlardı. Tanımadığı iki kişi için fazla yakın duruyorlardı.
Gözlüklü ve yüzünde hafif gülümseyen bir ifade olanı kendisini
ve arkadaşını Matt’e Rocky River Emniyet Müdürlüğü’nde
görevli dedektifler olarak tanıttı ve Matt’den sıraların arasındaki
boşluğa çıkmasını istedi. “Birkaç dakikanı alacağız.”
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Matt şaşkınlık içinde izin ister gibi Bay Weinberg’e baktı
–bir lise öğretmeninin yetkisi polisin yetkisini aşabilirmiş gibi.                  
Bay Weinberg başını hoşnutsuz bir ifadeyle
sallayarak Matt’e izin verdi. O da şaşırmış ve sinirlenmişti.  
Matt bacaklarını sıranın altından çıkardı. Sırık gibi uzun,
sıska ve hemen kızaran bir çocuktu. Bu kadar bakış altında
yüzünün koca bir sivilce gibi alev alev yandığını hissetti. Kendi
kekeleyen sesini duydu, “Şey -eşyalarımı alayım mı?” Sırasının
arkasında yerde duran siyah keten sırt çantasını, oyuna ait bir
tomar müsveddeyi ve bilgisayarını kastediyordu.  
Bu şu demekti- geri gelecek miyim?
Detektifler Matt’e yanıt verme zahmetine girmediler,
sırt çantasını almasını da beklemediler; biri çantayı aldı, öbürü
Matt’in bilgisayarını taşımayı üstlendi. Matt sınıftan arkalarından
yürüyerek çıkmadı, Matt’in iki yanında, değmeden ama
sınıftan çıkana kadar eşlik ettiklerini belli edecek kadar yakın
yürüdüler. Matt rüyada gibi yürüyordu. Arkadaşlarının, özellikle
de Stacey’nin, yüzündeki şaşkın ifadeyi fark etti. Stacey
Flynn. Herkesin sevdiği çok güzel bir kızdı, aynı zamanda
da iyi bir öğrenciydi; Matt Donaghy’ya sevgili adayı olmaya en
yakın kişiydi ama “sadece arkadaş”lardı, Tiyatro Kulübü ortak
ilgi alanlarıydı. Matt, Stacey bütün bunlara tanık olduğu için çok
utandı… Sonradan dedektiflerin sorgulayacakları kişiyi kalabalık
içinde alıp götürmedeki ustalıklarını ve profesyonelliklerini bir
kez daha düşünecekti.
Sınıfın arkasından kapıya kadar bütün bakışlar altında
yürüdüğü yol o kadar uzun gelmişti ki. Matt’in kulakları
uğulduyordu. Acaba evlerinde yangın mı çıkmıştı? Yoksa, uçak
kazası mı? Babası neredeydi, Atlanta’da mı? Dallas’ta mı? Ne
zaman dönüyordu? Bugün mü, yarın mı? Ama polisin bir öğrenciye
böyle özel bir haberi bildirmek için okula kadar gelmesi normal
miydi?  
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Kötü bir haber vardı belli ki.
“Buradan, evlat. Bu taraftan.”
Matt, sınıftan koridora çıktıklarında dedektiflerin yüzüne
baktı, ikisi de iri yarı, Matt’den uzun ve çok daha kilolu adamlardı.
Güçlükle yutkundu; artık bedensel olarak da endişe etkisini
göstermeye başlamıştı.  
Matt kendi kısık, korku dolu sesini duydu. “Ne- ne oldu?”
Gözlüklü dedektif artık sabrını zor koruyan bir sesle,
“Evlat, neden geldiğimizi biliyorsun,” dedi.

2
Ocak ayında o öğleden sonra Çirkin Kız patladı.  
Bozulduğumdan değil, bozulmadım.
Umurumda olduğundan değil, çünkü umurumda değil.
Ağladığımı gördükleri için de değil, kimse Çirkin Kız’ı
ağlarken görmemişti.

Okulda
ne
zaman
bir
takımın
seçmesine
katıldıysam hep baştan kaybetmesi kesin görünenlerin
yanında kenarda köşede beklemiştim. Şişman kızlarla, kalın
çerçeveli gözlük takan kızlarla birlikte, “motor becerileri” eksik
kızlarla, bir metre yürüse nefes nefese kalan astımlı kızlarla.
Ama Çirkin Kız Rocky River Lisesi’nin en iyi sporcularından
biriydi. Erkekler bile, hiç istemeseler de bu durumu
kabullenmişlerdi. Beden eğitimi öğretmenimiz Bayan Schultz
(o da bir Çirkin Kız sayılırdı, iri kıyım, insan içinde eli ayağına
dolaşan, cildi bozuk, taraş taras saçlı kaba bir kadındı) beni hep
takım kaptanı yapıyordu. İsmimin çirkinliğinin farkında değilmiş
gibi “Ursula Riggs” diye seslenişinden, hatta azarlayışından bile“Ursula, dikkat etsene!” - “Ursula, o faul!”- aslında beni sevdiği
belliydi. Çirkin Kızlar’ın birbirini kollaması gerekir, değil mi?
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Yedinci ve sekizinci sınıfta yüzme ve atlama sporları
yapmıştım, hayatımın en mutlu yıllarıydı. Ama yüzme takımı
dağıldı. Çirkin Kız’ın vücudu da dalmaya ve su sporlarına uygun
değildi. Ya da dışarıdan öyle görüyorlardı. Lisede “kara” sporlarına
-yani “temas” sporlarına- başladım. Futbol, hokey, voleybol,
basketbol. Çirkin Kız böyle parladı. Lise’nin ilk yılında Rocky
River kız basketbol takımının kaptanıydım. Sürekli kazanıyorduk
ama ben öyle bildiğimiz popüler kaptanlardan değildim, hele
Kıpkırmızı ruh halindeysem takım oyuncusu bile denemezdi
bana, sırf sayı için oynayıp basketleri sıralıyordum.
Bayan Schultz’un azarları insanın sevdiği bir öğretmenin
azarlamasıydı, benden daha fazlasını beklediğini söylemeye
çalışıyordu sadece. “Sen çok yetenekli bir sporcusun, Ursula,
derslerinin de çok iyi olduğunu biliyorum. İstediğinde oluyor
yani.” Sonra durdu. “Sana daha fazla güvenmek istiyorum, takım
arkadaşlarınla birlikte.” Bunları duymaktan hoşlanmıyordum
ama omuz silkerek önüme bakmakla yetiniyordum. Ah şu dangıl
dungul ayaklarım. Çirkin Kız da kendisine daha fazla güvenmek
istiyordu elbette.
Rocky River’da çok arkadaşım yoktu. (Annem ve küçük
kız kardeşim ise “arkadaş” edinmeye çok önem veriyordu.)
Sıkıcı Gerçek buydu.  
Tuhaf: ortaokulda canımı sıkan, bir yerlere saklanıp
ağlamama neden olan şeyler artık hiç umurumda değildi. Bir
sabah uyanıp da çirkin bir kız olmadığımı fark ettiğimden beri
Çirkin Kız’dım ben.
Kahkaham annemin istediği gibi bir kız kahkahası değildi.
Gırtlaktan gelen kaba bir kahkahaydı.                  
Artık bedenimden utanmayacaktım; gurur duyacaktım.
(Belki göğüslerim hariç. Yüzme takımındaki gibi sarıyordum
göğüslerimi, spor sutyeniyle daha düz görünüyorlardı.)
Bebeklik resimlerimde saçlarım çok güzel sarı yumuşacık
görünüyordu. Şimdiyse daha koyuydu. Bir gün saçlarımı
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kökünden kazıtıp dazlak olmak geçiyordu içimden. Ya da
asker tıraşı yaptırabilirdim. Ya da siyaha boyatabilirdim. Ya da
rengini açabilirdim. Ama babam kabul etmez, annem de utançtan
ölürdü herhalde. Onların kafasındaki kız imajı kız kardeşim Lisa
gibi kadınsı bir tipti. Lisa umut veren bir balerin adayıydı, annem
onun dans derslerini izlemeye bayılıyordu.  
Asıl tepemi attıran son günlerde Babaannemin de beni
Lisa ile karşılaştırmaya başlamasıydı. “Ursula, hayatım, artık
büyümen durmayacak mı?” Sanki şaka yapıyormuşum ya da
bu benim elimde olan bir şeymiş gibi, eskiden çok sevdiğim
Babaannemden nefret etmeye başlıyordum.
Yaşlılar neden bizi bebekliğimizden beri bildikleri için
aşağılamaya hakları olduğunu sanıyorlar?
“Büyümem duracak, Babaanne,” dedim, kibarlığımı
koruyarak, “senin yaşlanman durunca o da duracak. Tamam mı?”
Çok ağır bir laf etmiştim. Babaannem kırılmıştı. Çirkin
Kız’ın umurunda değildi.
Eskiden çok sevdiğim birçok insandan nefret etmeye
başlamıştım. İnsan birini seviyorsa incinmesi daha kolay oluyor.
Kız arkadaşlarımla ilişkilerimde de bir iki hatam oldu, dostum
sandığım bir iki erkek arkadaşımla da aynı hataları bir daha
yapmamaya karar verdim.
Boyumun bu kadar uzun olmasının sevdiğim yanı sokakta
erkeklerin ya da hiç tanımadığım büyük adamların gözlerinin ta
içine bakabilmem. Öbür kızlardan farklı olarak, erkekler dalga
geçtiğinde ya da utandıracak kaba bir şey söylediklerinde balon
gibi sönüp büzüşmüyordum. Çirkin Kız’ı utandıracak ne olabilirdi
ki? Okulda kızların sevgililerinden ve sevgililerinin onlardan
okulun içinde ya da arkadaki otoparkta yapmalarını istediği bazı
“cinsel şey”lerden söz ettiklerini duyuyordum; ama bunlar Çirkin
Kız’a çok komik geliyordu. Çirkin Kız herhangi bir erkeğin ya da
herhangi bir insanın önünde niye eğilsin ki!
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On üç yaşıma geldiğimde annemin boyunu geçmiştim,
çok da hoşuma gitmişti bu. Annem “ufak tefek” bir kadındı,
bütün dünyanın gözü onun üstündeymiş gibi sürekli kilosunu,
yüzündeki çizgileri ve kırışıkları kontrol ederdi, kimin
umurundaysa! Neredeyse babamın boyuna ulaşacak kadar
uzamak da hoşuma gidiyordu (babam bir doksan boyunda ve
yüz kiloya yakındı), böylelikle bana bir çocuk değil yetişkin gibi
davranması gerekecekti.
En iyi tarafı da öğretmenlerimin boyunda, hatta
kimisinden uzun olmamdı. Rocky River’daki kadın öğretmenler
arasında Çirkin Kız’ın boyunda olan yoktu, onlarla konuşurken
hep West Point askeri okul öğrencisi gibi dimdik durmaya özen
gösteriyordum. Rehberlik öğretmenimiz Bayan Hale’den herkes
çekinirdi, çünkü dosyanıza olumsuz bir not ekleyerek iyi bir
üniversiteye gitmenizi engellemesi işten bile değildi, ama Çirkin
Kız’ın korkusu yoktu. En sevdiğim öğretmenler biyoloji dersine
giren Bayan Zwilich ve edebiyat öğretmeni Bay Weinberg’dü,
onların yanında da korkusuzca dikilebiliyordum.  
Öğretmenlerim bana nasıl davranacaklarını bilemiyorlardı.
Ursula Riggs vardı bir yanda, çok iyi bir öğrenciydi, biyoloji
ve resim dersine ilgili ciddi bir kız, Çirkin Kız vardı bir de
Komançi yerlisi gibi sert bir oyuncu, sivri dilli, suratsız biri.
Ruh hali sık değişen Çirkin Kız’dı– bir Kapkara oluyordu, bir
Kıpkırmızı. Durumuma göre ya esneyerek sınıftan çıkıyordum ya
da bir sınavın orta yerinde sırt çantamı kapıp gidiyordum. A’dan
F’ye her türlü not vardı karnemde. Aklım başımda olduğunda
böyle gidersem üniversite için gereken SAT sınavlarını riske
sokacağımı ve iyi bir üniversiteye giremeyeceğimi fark edip
endişeleniyor ama bir dakika geçmeden buna omuz silkerek
gülüp geçiyordum. Umurumda bile değil. Çirkin Kız umursamaz.
Ursula Riggs başkalarının düşüncelerini ve geleceğini
kafasına fazlaca takan korkak bir kızdı. Çirkin Kız korkak değildi,
gelecek umurunda bile değildi. Çirkin Kız, kadın asker.
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      İnsanların arkamdan konuştuklarının farkındaydım elbette.
Annemle babamın da. Sınıf arkadaşlarımın, arkadaşım
geçinenlerin. Okulda koridordan geçerken, kafeteryaya
girerken – bakışları görebiliyor, fısıldaşmaları, bastırılan
kahkahaları duyabiliyordum. Ursula! Çirkin Ursula. Hepsini
biliyor ama aldırmıyordum. Yoluma çıkmadıkları sürece yani.
Kıpkırmızı ruh halim basketbolda çok işime yarıyordu –
Çirkin Kız sahayı yıkıp geçiyordu– ama Kapkara halim pek iyi
olmuyordu. Kapkara olunca ayaklarım beton gibi ağırlaşıyor,
gözlerim içinde küçük cam kırıkları varmış gibi acıyordu.
Kapkara’dan çıkmak için sessizce defterime gömülüp kara
kalemle hayali kişilerin eskizlerini ve en sevdiğim yer olan Rocky
River Doğa Parkı’nı çiziyor, yetmezse Park’ta her havada gücüm
yettiğince kilometrelerce koşuyor, koşuyor, koşuyordum. Çirkin
Kız, toprağa koş. Ama iyi geliyordu, çoğunlukla.  
Soyunma odasında soyunup giyinmeyi sevmiyordum,
kendimi çok yalnız hissettiğim kötü bir yerdi orası; orada sekizinci
sınıftaki gibi aklım vücuduma takılıyordu, öbür kızlar kıkırdayıp
fısıldaşıyordu, tuhaf bir biçimde hepsi birbirinin kız kardeşiymiş
gibi, kardeşim Lisa’ya bile benden daha yakındılar sanki. Ama
dolabımı kilitleyip spor salonuna girer girmez, basketbol sahasına
çıkar çıkmaz, her şey normale dönüyor, saha ışıkları altında
parlak parke zeminde Kıpkırmızı’nın gelişini hissediyordum.
İşte benim yerim burasıydı! Basketbolu çok seviyordum, takım
arkadaşlarım da iyi oynarsa, topu ayaklarının etrafında gereksiz
yere gezdirmeyip Çirkin Kız’a verip sayı attırırlarsa onları da
seviyordum –ya da işte biraz seviyordum.
“Hey. Çok iyiydiniz çocuklar. Teşekkürler.”
Çirkin Kız bu sözleri en fazla bir iki maçta, o da geveler
gibi, söylemişti. Rocky River takımında, kaptanlarına sinir olan
oyuncular bile, böyle sözler duymaya bayılıyordu.
Derken o gün geldi. En büyük rakibimiz Tarrytown
takımıyla o uğursuz maç günümüz.   
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Ocak ayında bir Perşembe günü öğle sonrasıydı, o yıl
kendi sahamızda oynadığımız ilk maçtı ve takımımın arkamda
olmadığını hemen anlamıştım. En güçlü oyuncularım bile dengesiz
ve ağır kalıyor, beni kritik anlarda savunmasız bırakıyordu. Attığım
basketlerle Rocky River’ı her öne geçirdiğimde kızlardan biri işi
bozuyor, topu kaybediyor, Tarrytown atağa başlıyordu. Kendi
takımım bana sabotaj yapıyor gibiydi! Tarrytown o bölgedeki
en güçlü kız basketbol takımlarından biriydi -geçen yıl bölge
elemelerinde bizi yenmişlerdi, bizi moral olarak çökertmeye
mi çalışıyorlardı acaba? Ama Ursula Riggs’e sökmez bu. Ben
maça asılmıştım. Bordo formam ve şortumla vücudumun her
yerinden heyecandan fışkırarak, sonsuz bir enerjiyle -patlamaya
hazırdım! Saatlerdir Kıpkırmızı ruh halimdeydim, artık ateşim ta
beynime ulaşmıştı, basket attıkça atasım geliyordu. Çirkin Kız’ı
hiç sevmeyenler bile oyunumu takdir etmek zorunda kalıyor, her
hamlemi alkışlıyordu.
Canımı sıkan: maça bizim okuldan çok az kişi gelmişti.
Tarrytown taraftarlarıyla Rocky River’ınkiler neredeyse
eşitti –ve onlar takımlarını çok daha coşkulu destekliyorlardı.
Cuma akşamları erkeklerin maçına gelenlerin yirmide biri
kadar taraftar toplayabilmiştik ve işin tuhafı biz erkeklerden
daha iyiydik, sürekli kazanıyorduk, erkeklerse kazandıkları
kadar da veriyorlardı. Bundan daha fazla saygıyı hak ediyorduk
yani. Annem de gelmemişti, yarım ağızla “uğrarım” diye söz
verdiği halde. Annem Lisa’yı da getirmeyi düşünüyordu hatta
-“Saatlerimiz uyarsa”. Yine de taraftarımız vardı, tribünlerde
dağınık oturuyorlardı, takımın onlara iyi bir maç borcu vardı.
Birkaç kere sinirlerime hakim olamadım, kızlarla sert
konuştum, onlar da buna bozuldular, son çeyrekte kimse benimle
konuşmuyor hatta yüzüme bile bakmamaya çalışıyordu. Skor 2827 idi, Tarrytown öndeydi; 30-31 oldu, Rocky River öne geçti; 3330 oldu, Tarrytown öne geçti. (Rocky River’ın basketlerinin dört
veya beşi dışında hepsini Çirkin Kız atmıştı.) Maçın sonuna
geliyorduk, ter içindeydik, nefes nefeseydik, yorulmuştuk,
ben de Rocky River’lı kızlardan iki üçüne biraz sert çıkmıştım
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– “istemeden”. Tarrytown’lu kızların sayı almaya devam
ettiklerini, gerçek bir takım havasında oynadıklarını görüyordum,
sayı attıkça amigoları coşuyor, taraftarları ıslıklarla destekliyor,
bizimkilerse suratları asık, mutsuz oturuyorlardı. Tarrytown bizim
“yıldız” oyun kurucumuzun aptalca bir hatası yüzünden altı sayı
öne geçmiş, molada Bayan Schultz’a devam etmek istemediğimi
söylemiştim, o da hayır Ursula, yapamazsın, yapacak olursan,
oyundan çıkarsan seni okuldan attırırım, diye bağırmıştı. Çirkin
Kız’la baş edebilecek tek kişiydi Schultz, saygı göstermem gereken
dişli bir kadındı. Onun için alev alev yanan yüzüme soğuk su
serpip oyuna döndüm, birkaç dakika Tarrytown’ın sayı atmasına
engel olmayı başardık. Tamamen şans eseri topu Tarrytown’ın
yıldız şutörü, benim boyumda ve kilomdaki Afrika kökenli siyah
Amerikalı kızdan çalmayı başardım, sahanın öbür ucuna doğru bir
adrenalin patlamasıyla şimşek hızıyla koşarken birinin ayağına
takılıp sağ dizimin üstüne düştüm, hem de çok kötü düştüm, topu
elimden kaçırdım, Tarrytown’ın bir ceylan çevikliğiyle koşan,
sıçrayan ve yumuşacık tereyağına bıçağı saplar gibi kolayca sayı
yapan hücum oyuncusuna geçiyor. Salonda onların taraftarlarının
olduğu yerden çığlıklar yükselirken bizim taraftan homurtular
geliyor. Yüzüm yanıyor, herkesin beni suçladığını biliyorum.
Çirkin Kız o ana kadar çok iyi oynadığı için birden yokuş aşağı iner
ya da kendini geri çeker gibi yaptığını düşünüyorlar. Topallayarak
koşuyorum. Bağırarak topu istiyorum. Sağ dizim acıyla zonkluyor,
iki dizim de su gibi boşalmış durumda. Neler oluyor bana? İzleyici
sıralarına hiç bakmıyorum, ama alaycı bakışları, gülüşen yüzleri,
dalga geçmek amacıyla alkışlayan elleri görebiliyorum. Rocky
River’lı çocuklar bana bağırıyor, söylediklerini duyabiliyorum
–“Ursula! Çir-kin Ur-sula!” Yüzleri suyun altında gibi bulanık ya
da ben ter gözümü yaktığı için göremiyorum. Midem müthiş bir
bulantı hissiyle allak bullak. Tıpkı yıllar önce bir yüzme yarışında
atlama tahtasının başında donup kaldığım zamanki gibi, ölüm
sessizliği olmuş sonunda ağlamamak için alt dudağımı ısırarak
utançla ve aşağılanma duygusuyla dönüp gitmiştim. Ama artık
Çirkin Kız vardı. Ürkek bir sekizinci sınıf öğrencisi yoktu.
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Kendimi zorlayarak oyuna devam ediyorum, son dakikalara
giriyoruz. Başımın üstünden geçen topa ulaşmak için sıçrıyorum.
Ve yakalıyorum! Gözlerimin buğulanmasına, bacaklarımın
titremesine rağmen, tutuyorum. Boğazımdaki kusmuk tadına
rağmen. Herkes bana bağırıyor, sayıyı atmak üzereyim ama bir
anda topu elimden çalıyorlar, geri almak için elimden geleni
yapıyorum, koşuyorum, kayıyorum, şahlanmış bir at gibi soluk
soluğayım, yine takılıyor ayağım –bu kez düşmeyeceğim.
Koşuyorum, potanın altına, kesin sayı, topu atıyorum, birkaç
milim farkla potanın arkasına çarpıyor, lanet olsun, açısı yanlış,
kenara çarpıyor, Tarrytown’lı çok yüksek sıçrayan bir oyun
kurucu topu kapıp saha boyu koşuyor, topu şutörüne veriyor, o da
sayıyı atıyor. Oyun bitmek üzere. Spor salonu çığlıklar, ıslıklar,
alkışlar ve ayakla tempo tutma sesleriyle inliyor. Çirkin Kız
sendeliyor, dizleri boşalıyor. Çirkin Kız’a ne oldu? Bir iki kız
birbirine giriyor, homurtular, gürültüler. Acıdan kıvranarak yere
düşüyorum, bağırmamak için dudaklarımı ısırıyorum. Neyse ki
hakemin düdüğü duyuluyor –“Faul!”
Birden faul çizgisinde karşımda basket potasını
görüyorum. Spor salonunda Bayan Schultz’la tam bu noktadan o
kadar çok faul atışı çalışmışımdır ki, uykuda bile atabilirim. Gözüm
kapalı atabilirim. Ama, birden bir titreme geliyor. Kusmaktan
korkuyorum. Bugün top benden yana değil, bana düşman diye
korkuyorum. Bu maçta bir uğursuzluk var, Çirkin Kız’da da bir
uğursuzluk var. İzleyici sıralarından gülüşler duyuluyor. Bulanık
bir biçimde Bayan Schultz’un gergin yüz ifadesini seçiyorum.
Mavi formalı Tarrytown takımı ile bordo formalı Rocky River
takımından herkesin gözü üstümde, o an akıllarından geçeni
okuyabiliyorum: Çirkin Kız, yenil! Senden nefret ediyoruz. Çirkin
Kız korkuyor. Forması terden sırılsıklam, burnuna vücudundan
yayılan korkunun kokusu geliyor. Kendini rahatlatmak için topu
birkaç kez yerde sektiriyor. Her şey yolundaymış gibi. Topu iki
eliyle dikkatle tutuyor, göğsüne çekiyor ve kaldırıp atıyor –top
uçarak potaya gidiyor, arkaya çarparak olduğu gibi dışarı sekiyor.  
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Gülüşmeler, homurtular. Sessizlik.  
Çirkin Kız kusmuğunu yutuyor. Çirkin Kız sol ayağının
uğuruna inanır. Topu yeniden sektiriyor, bir, iki, üç –yeniden
atıyor. Basketbola yeni başlamış gibi gözlerini kapıyor.
İkinci faul atışı da kısa kalıyor.
Çirkin Kız patlıyor.
Takım arkadaşlarımın yuhalaması, öfke ve nefret dolu
bağırışları geliyor kulağıma dalga dalga. Schultz’un öfkeli
bakışlarıyla karşılaşıyorum. Mesaj o kadar açık ki.
Rocky River
düşünüyorlar…

kaybetsin

diye

kasten

Yazar: Joyce Carol OATES
İngilizceden Türkçeye Çeviren: Alev Bulut
Kaynak Metin: Big Mouth and Ugly Girl, J. C. Oates,
Harperteen, NY: ABD, 2003 (1. ve 2. Bölüm)

136

yaptığımı

Dört Göz
Anya alnını cama dayamış, çocuk odasının penceresinden
dışarıya bakıyordu. Gözlerini, yavaşça aşağı doğru süzülen
kar taneciklerine dikmişti. Kar taneleri lapa lapa, bembeyaz ve
oynaşarak yere süzülüyordu. Küçük arka bahçelerindeki çam
ağaçları, sanki ince bir pudra şekeri tabakasıyla örtülmüştü.
Çimenler ve bahçeyi çevreleyen çıplak çitler de bundan nasibini
almıştı. Bahçeleri parlak gün ışığında o kadar güzel parıldıyordu
ki küçük kızın gözlerinin böylesi bir manzara karşısında ışıl
ışıl olması gerekirdi. Ama Anya sadece hoş olmayan sevimsiz
bir baskı hissediyordu karnında. Karla kaplı bahçe, ona geçen
kışı hatırlatıyordu. Arkadaşlarıyla paten kaydığı köy okulunun
ardındaki donmuş gölü… Acayip zevkliydi. Meerfeld’de, dünyaya
geldiği Eyfel’deki o küçük köyde, herkes onu severdi. Kimse
onunla dalga geçmez, arkasından “Dört göz!” diye bağırmaz ve
kimse arkasından gülmezdi.
Anya derin bir nefes aldı. O küçük köyden ailecek
üç ay önce babası burada yeni bir iş bulduğu için ayrılmış ve
Köln’e taşınmışlardı. Anya, bütün arkadaşlarını geride bırakmak
zorunda kalmıştı. Kardeşi de olmadığı için yeni evlerinde
oldukça yalnızdı. Okulda, 3-B sınıfında, “Ayıcıklar” ismiyle nam
salmış, oynayabileceği çocuklar vardı aslında. Ne var ki Anya
biraz çekingendi ve burnunun üstünde eski moda bir gözlük
vardı. Meerfeld’de bu kimsenin umurunda olmamıştı ama sınıfın
maskotu olan Knut, onu ilk günden gözüne kestirmiş ve ona “dört
göz” lakabını yapıştırıvermişti. Her fırsatta onu kızdırıyordu.
Bazı sınıf arkadaşları Anya’nın üzüntüsüne katılıyor gibiydi ama
yine de Knut onunla her dalga geçtiğinde
gülmekten geri kalmıyorlardı.
Anya düşüncelerinden sıyrıldı ve
masasına oturdu. Daha ödevlerini yapacaktı.
Ödev yapmak da ders dinlemek de hoşuna giden
şeylerdi. Dudağını büktü. Knut duysa bununla da
dalga geçerdi. Ne de olsa hem dört göz hem
de bir inekti!
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Anya’ın annesi, kızının bu aralar sıkıntılı olduğunu
fark etmişti. Bir akşam Anya yatağında yatarken odasına geldi
ve yatağının ucuna oturdu. “Nasılmış benim kuzum?” dedi ve
Anya’nın saçlarını sevecen bir şekilde yüzünden uzaklaştırdı.
“Arkadaşlarınla aran nasıl? Kendine hoş bir arkadaş buldun mu?”
diye sordu. Anya: “Anne yaa! Bu o kadar da kolay bir şey değil
ki!” diye yakındı. “Sınıfta bir çocuk var, sürekli benimle dalga
geçiyor.” dedi. Annesi: “Hmm, bu hiç de hoş bir şey değilmiş!
Peki, bu konuda sana kimse yardım etmiyor mu?” diye sordu.
“Yok, sanırım cesaret edemiyorlar. Knut sevilen biri ve oldukça
da kuvvetli.” dedi Anya ve çaresizlikle annesine baktı. Annesi
yumuşak bir sesle: “Biliyor musun, belki de zamanla artık bunu
eğlenceli bulmayacak ve vazgeçecektir.” dedi. Anya, bunun
olacağını hiç sanmıyordu.
Anya’nın annesi, kendi büyükannesinden dinlediği
öyküleri anımsadı. O, çocukken bu anlatılanlara inanmıştı. Bu
anlatılanlar, Anya’yı belki kısa bir süre de olsa üzüntülerinden
uzaklaştırabilirdi. “Tatlım, bak sana ne anlatacağım. Bizim ailenin
büyük bir sırrının olduğundan sana hiç bahsetmiş miydim?” diye
söze girdi. Anya soru dolu bakışlarla annesine baktı. Annesi
sözüne devam etti: “Şunu bilmelisin ki bizim ailemizdeki bazı
kadın üyelerin çok özel bir yeteneği var. Dünya üzerindeki her
türlü hayvana dönüşebiliyorlar, hangisi olursa olsun.” Anya
heyecanlanmıştı. “Gerçekten mi? Sen de yapabiliyor musun
bunu?” diye sordu. “Yok, maalesef. Ama büyükannem, senin
büyük büyükannen, bunu yapabiliyordu. Bana bazen yaşadığı
maceraları anlatırdı. Bir zürafa olarak nasıl aslanlardan kaçtığını
ya da bir kırlangıç olarak yavrularına uçmayı nasıl öğrettiğini…”
diye yanıtladı annesi. Anya, inanmayan bir ifadeyle başını
“hayır” dercesine salladı ve: “Hadi canım! İnanmıyorum!”
dedi. “Kim bilir, kim bilir!” dedi Anya’nın annesi ve kaşlarını
yukarıya kaldırarak: “Ben böyle bir şeyin gerçekleşeceğinden
hiç kuşku duymadım. Büyükannem bana, uyumadan önce bir
hayvanı düşününce gecenin herhangi bir vaktinde bu hayvana
dönüştüğünü anlatırdı.” Anya hayretler içinde kalmıştı. “Ne harika
olurdu bu ya! Peki niye herkes bunu beceremiyor ki?” diye sordu.
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“Çünkü bu çok özel bir yetenek. Yalnızca cuma gecesi saat gece
yarısına yakın doğanlarda bu yetenek var.” dedi annesi. Küçük
kız heyecanla yerinden doğruldu. “Ama anne! Ben de cuma
günü doğmuşum ve sen benim tam da ruhların ortada dolaştığı
zamanda dünyaya geldiğimi söylemiştin.” dedi. Anya’nın annesi
gülümsedi ve: “Gerçekten de öyle! Haklısın! Unutmuşum ben
bunu!” dedi. Kızına iyi geceler öpücüğü kondurdu ve üstünü bir
güzel örttü.
Küçük kız, düşüncelere o kadar dalıp gitmişti ki annesinin
odadan çıktığını bile duymamıştı. “Hangi hayvan olsam acaba?”
diye düşündü Anya. Belki de bir at olurdu, atlar onun en sevdiği
hayvanlardı. Belki de tehlikeli bir hayvan olurdu, ayı gibi mesela.
Hem zaten Ayıcıklar sınıfına gitmiyor muydu? Ayı olsa Knut
acayip korkar ve hemen kaçardı. Veya bir sinek olup Knut’un
burnunu gıdıklasa ve Knut da onu çok hızlı uçabildiği için bir
türlü yakalayamasa… Bir sürü seçenek vardı. Ama sonra birden,
uykuya dalmadan hemen önce, Anya hangi hayvan olmak
istediğini bulmuştu. Mademki ona “dört göz” diyorlardı, o da dört
gözü olan bir hayvana dönüşebilirdi. Dört gözü olan bir hayvan
düşünürken aklına annesiyle birlikte izlediği belgeselde gördüğü
bir hayvan geldi: gözlüklü kobra yılanı! Bu yılanın sırtında göze
benzeyen lekeleri olduğu için ona böyle diyorlardı. Anya gözlerini
sıkı sıkı yumdu, sürekli olarak dört gözlü yılanı düşündü ve kısa
bir süre sonra uyuyakaldı.
Saatler sonra yavaşça gözlerini araladı. Onu neyin
uyandırdığını bilmiyordu. Ortalık karanlık ve sıcaktı. Etrafı
duvarlarla çevriliydi sanki. Çevresine dokunduğunda bu
duvarların banyolarındaki çamaşır sepetini andırdığını fark etti.
Anya, birtakım insanların konuştuğunu duyabiliyordu ama ne
konuştuklarını anlamıyordu. Sesler yükseldi ve yukarıdan bir
ışık hüzmesi üzerine vurdu. Tatlı ve okşayıcı bir melodi duydu
Anya. Melodiyi duyunca birden müziğin büyüsüne kapıldı ve
hareket etmeye başladı. Gitgide yükseldi. Merakla ve biraz da
korkarak yukarıdaki aydınlığa doğru yaklaştı. Kafasını dışarıya
doğru uzatınca büyük bir hasır sepetin içinde olduğunu anladı.
Yavaşça tısladı ve etrafında kendisine merak ve endişeyle bakan
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bir sürü yüz gördü. “Gerçekten de bir yılanım ben!” diye düşündü
Anya ve yeniden tısladı. Seyircilerin geriye doğru kaçışını büyük
bir memnuniyetle izledi. “Benden korkuyorlar!” diye geçirdi
içinden. Önündeki kocaman flüt tehditkâr bir şekilde bir o yana
bir bu yana salınıyordu ama flütü çalan ve kafasında kumaştan
bir başlık olan adam çok da tehlikeli görünmüyordu. Her ihtimale
karşı onu gözünün önünden ayırmadı ve müziğin ritmine uyarak
mutlulukla dans etmeye devam etti. Güneş kızgın bir şekilde
üzerine vuruyordu. “Neredeyim ben acaba? İnsanların ne tuhaf
giysileri var, adamlar bile elbise giymiş ve ben hiçbir kelime
anlamıyorum.” dedi kendi kendine. Flüt çalan adam, melodiyi
kesti ve sepete doğru yaklaştı. Anya, hemen kendini içeri çekti
ve karanlığın içine çöreklendi. Ya hep bir yılan olarak kalırsa, o
zaman ne olacaktı? Ya eski hâline dönemezse…Üzüntüyle anne
ve babasını düşündü ve bir zaman sonra gözleri kendi kendine
yumuluverdi.
Anya, ertesi gün okulda bir türlü kafasını toparlayamıyordu.
Gece yaşadıklarını düşünüp durdu. Hepsi bir rüya mıydı yoksa
gerçekten bir yılan olmuş muydu? Teneffüste soluğu kütüphanede
aldı. Gittiği ülkeyi ve bu insanların konuştuğu dili merak ediyordu.
Sürüngenler hakkındaki kalın bir kitaptan gittiği ülkenin Hindistan
olduğunu, orada Hintçe ve İngilizcenin konuşulduğunu, adamın
kafasındaki o kumaştan şapkaya ise “sarık” denildiğini öğrendi.
Kitabı rafa tam geri koyarken, Knut birkaç arkadaşıyla yanında
belirdi. “N’aber dört göz? Yoksa bu sefer bir kitap kurdu mu olmak
istiyorsun?” dedi, yanındakiler de gülüştü. “Sen yat kalk dua et
ki gerçekten dört gözlü bir şey değilim!” diye cevap verdi Anya.
Knut şaşkınlıkla: “Ne? Dört gözlü olan neyden korkacakmışım
ki?” diye sordu. “Dört gözlü kobra yılanından elbette!” dedi
Anya ve tüm cesaretini toplayarak devam etti: “Dört gözlü kobra
yılanının boyu üç metreye yakın oluyor. Acayip zehirlidir ve en
çok da senin gibi küçük şişko fareleri yemeyi sever.” Knut’un
ağzı tam anlamıyla açık kaldı. Anya, oğlanların arasından geçip
giderken gülmekten kendini alamadı. Knut’a birinin haddini
bildirmesi çok nadir olan bir şeydi üstelik bunu başaran bir kız
öğrenciydi! Diğer öğrencilerden bazıları da bu manzaraya şahit
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olmuştu ve olanı son ders bitene dek bütün okulda duymayan
kalmamıştı.
Anya, eve giderken arkasından birinin koştuğunu duydu
ve geriye doğru baktı. “Selam, Anya! Eve birlikte yürüyelim
mi?” dedi bir ses. Gelen, sınıfta Anya’nın iki sıra arkasında ve
onunla aynı sokakta oturan kırmızı saçlı Trixie’ydi. “Olur!”
diye karşılık verdi Anya. Sessizce biraz ilerlediler. Sonra Trixie
dayanamadı ve patladı: “Knut’a haddini bildirirken keşke ben de
orada olsaydım. Onun o afallamış suratını görmeyi çok isterdim
doğrusu.” Anya’da gülmeye başladı. “Haklısın. Gerçekten çok da
akıllı görünmüyordu. Ama var ya, ben de çok korktum o anda.”
dedi. “Buna inanırım. Söylesene, yılanlar hakkında bu kadar
şeyi nasıl biliyorsun?” dedi Trixie ve Anya’ya soran gözlerle
baktı. “Tesadüfen. Ben hayvanları çok severim. Yani tam olarak
bütün yılanları değil ama onları da acayip ilginç buluyorum.”
diye cevap verdi Anya. Trixie heyecanla anlatmaya başladı:
“Harika! Belki bir gün benim evdeki hayvanlarımı da görmek
istersin. Benim bir kedim, iki tavşanım, üç Hint domuzum ve
bir muhabbet kuşum var.” Eve vardıklarında, zaman su gibi akıp
geçmişti. Kızlar, birbirinden ayrılırken öğleden sonra buluşmak
için randevulaşmışlardı bile.
Geçen zaman içinde ikisi çok yakın arkadaş olmuştu
ve Knut kızdırmak için kendine başka birini bulmuştu. Anya,
zaman zaman kendini yine bir hayvana dönüştürmeyi denedi
ama olmadı. Belki de gerçekten sadece bir rüya görmüştü, bu
çok önemli değildi. Çünkü artık yeni arkadaşlarıyla çok ama çok
güzel şeyler yaşıyordu.
Yazar: Ilona B. (Leselupe Forum Yazarı)
Almancadan Türkçeye Çeviren: Nuran Ayhan
Düzeltmen: İrem Tunay
Kaynak Metin: https://www.leselupe.de/beitrag/
brillenschlange-118027/ , 21.03.2021
Görsel: (Çevrimiçi) http://skizzierenbilder.blogspot.
com/2014/11/neue-colorierung.html, 21.03.2021
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Sihirli Anahtar
Bu cuma günü de tıpkı diğer okul günlerinde olduğu
gibi, Mösyö Marcel kızı Paula ile asansöre bindi. Beşinci kattan
doğruca arabasını park ettiği otoparka indiler. Mösyö Marcel
sadece yedi adımda arabasına vardı ve her zamanki el hareketiyle
arabanın kapısını açtı. Ancak bugün arabanın kapısını açarken
birden ÇAT! diye gelen bir sesten sonra anahtar kırıldı. Mösyö
Marcel bunun üzerine sinirli bir şekilde homurdanmaya başladı.

“Babacığım, bu o kadar kötü bir şey değil, yürüyürek de
gidebiliriz. Okul sadece bir kilometre uzaklıkta ve ofisine de çok
uzak değiliz zaten,”diyen Paula, babasını yatıştırmaya çalıştı.
Mösyö Marcel anahtarın kırık kısmını anahtar deliğinden
çıkarmayı başararak anahtarlıkla birlikte ceketinin iç cebine
koydu. Sonra Paula ile birlikte tekrar asansörle bir kat yukardaki
zemin kata çıktılar. Mösyö Marcel için bu katın gizemli bir
durumu vardı. Aslında bu kata hiç gelmezdi. Çünkü her zaman ya
dairesinden otoparka inerdi ya da tam tersi, otoparktan dairesine
çıkardı. Beş yıldır burada yaşamasına rağmen, diğer kiracılardan
kimseyi tanımıyordu. Oturduğu katta bulunan komşularının bile
kim olduğunu hiç bilmiyordu.
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Sokağa çıktıklarında Paula çok sevinçliydi çünkü babası
ona tutması için elini uzatmıştı ve ilk kez gerçekten onu dinlemeye
başlamıştı. Mösyö Marcel, Paula’yı okula arabayla bıraktığı
günlerde direksiyon başında olduğu için bunu hiç yapmazdı,
çünkü o zaman radyoda haberleri dinlemekle meşgul olurdu.
Paula babasını yol boyunca yönlendirdi ve ona parmağıyla sınıf
arkadaşlarının yaşadıkları binaları gösterdi. Mutlu bir şekilde
onu parkın içinden geçirerek geceyi orada geçirmiş düzinelerce
sığırcık kuşunun cıvıldadığı tuhaf, çarpık bir ağacı işaret etti.
Paula babasına ayrıca oradaki dükkanları gösterdi, içlerinde
arkadaş canlısı çiçekçinin de bulunduğu tüm satıcılara selam
verdi. Mösyö Marcel bu sırada, eve dönüş yolunda karısına
buradan birkaç çiçek alabileceğini düşündü.
Mösyö Marcel işine ilk defa yürüyerek gidiyordu. Daha
önce kızıyla hiç bu kadar konuşmamıştı. Aynı zamanda şaşkınlık
içindeydi, çünkü arabasıyla geçerken çarşıyı, dükkanları hiç
görmemişti. O sırada eski bir hırdavat dükkanı dikkatini çekmişti.
Tabelasında: “Her türlü anahtar onarımı yapılır,” yazıyordu.
Artık okula çok uzak olmadıkları için Paula ile vedalaştı. Alnına
yumuşak bir öpücük kondurduktan sonra kızına bundan böyle her
cuma günü okula yürüyerek gitmelerini istediğine dair teklifte
bulundu.
Bunun üzerine Paula:
“Ah evet baba! Bu iyi bir fikir! Bunu gerçekten yapar
mıyız? Söz mü?” diyerek babasına sorup Mösya Marcel’in
“Tabii ki tatlım, söz veriyorum! “ dediğini duyduktan sonra
sevinçten zıplayarak okuluna doğru giderken Mösyö Marcel
de kırık anahtarı bulmak için ceketinin cebini yokladığı esnada
garip görüntülü dükkana girdi. Dükkanın arka tarafında, birçok
farklı nesneyle çevrilmiş tezgahın arkasında beyaz saçlı, yaşlı bir
adam onu bekliyormuş gibi görünüyordu. Mösyö Marcel, daha
hiçbir şey söyleyemeden, yaşlı adam gülümseyerek anahtarı
tamir edebileceğini söyledi. Hırdavatçı bir çekmeceyi açtı ve
ortaya istiridye gibi açılan tuhaf bir bronz teneke kutuyu çıkarttı.
Gülümsemeye devam ederek müşterisinden anahtarı içine
koymasını rica etti.
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Mösyö Marcel, anahtarın iki yarısını, kırılma noktaları
birbirine temas edecek şekilde dikkatlice kutuya yerleştirdi. Yaşlı
adam kapağı kapattı, bazı düğmeleri çevirdi ve küçük bir kolu
çekti. Bir anda teneke kutu titreşmeye ve bir ıslık sesi eşliğinde
etrafa yeşil bir ışık yaymaya başladı. Bunun üzerine Mösyö
Marcel kendisini tedirgin hissederek tezgahın gerisine çekildi.
Birkaç saniye sonra her şey yeniden sessizliğe büründü.
Yaşlı adam: “İşte buyurun, düzeldi,” diyerek mucize cihazı açtı ve
artık anahtarını geri alabileceğini söyledi. Mösyö Marcel tezgaha
yavaşça yaklaştı ve gözlerine inanamadı. Anahtar sanki yeni gibi
görünüyor, tamir edildiğine dair tek bir iz bile göstermiyordu.
Dikkatlice iki parmağını uzatıp anahtarını tuttu. Ancak anahtarını
kutudan çıkardığında, onun tıpkı bir puding kadar yumuşak
olduğunu fark etti. Onun bu haliyle bir kilidi açması mümkün
değildi.
Yaşlı hırdavatçı, anahtara şaşkınlıkla bakan müşterisinin
düşüncelerini anlamış olacak ki onun bu haline gülümseyerek:
“Yarın onu sorunsuz kullanabilirsiniz ve diğer günlerde
de öyle. Ancak her cuma yine elastik bir şekil alacaktır. O gün
arabanızı kullanamayacak ve okula yürüyerek giderken kızınıza
eşlik edeceksiniz. Gördüğünüz gibi, anahtarınız sözünüzü
tutabilmeniz için artık sihirli bir anahtar oldu. İstediğiniz de bu
değil miydi?” diye sordu.
Mösyö Marcel şaşkınlık içerisinde anahtara bakmaya
devam etti ve sonra:
“Evet, tabii ki çok iyi görünüyor. Tamiratı için size ne
kadar borçluyum?” diye cevap verdi.
Yaşlı satıcı başını hayır anlamında iki yana sallayarak:
“Kesinlikle bana hiçbir şey borçlu değilsiniz. Hatta
tam aksine, zaten buraya yürüyerek geldiğiniz için ödemenizi
yapmış oldunuz. Çünkü bugün arabanızı olduğu yerde bırakarak
hem havayı kirletmediniz hem de küresel ısınmaya katkıda
bulunmadınız. Gürültüye sebebiyet vermediniz ve sağlığınız için
iyi bir şey yaptınız. Kızınıza verdiğiniz mutluluktan bahsetmeye
bile gerek yok. Onunla uzun uzun konuşmak için çok vaktiniz
oldu bugün. Bu sebeple inanın bana hiçbir şey borçlu değilsiniz!”
dedi.
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Mösyö Marcel ne diyeceğini bilemedi. Zihninde uygun
kelimeleri ararken yaşlı adam onu kolundan tutup kapıya doğru
götürdü ve:
“Bence artık yeterince konuştuk. Yapmam gereken işler
var ve siz de ofisinize geç kalacaksınız. Size iyi günler beyefendi
ve kızınıza selamlarımı iletin lütfen,” diyerek Mösyö Marcel`i
yolcu etti.
Pazartesi sabahı Mösyö Marcel ve Paula arabayla
mahalleden geçerken kaldırım kenarındaki hırdavatçı dükkanını
görmek için bakındılar. Ancak etrafa o kadar bakınmalarına
rağmen dükkanı bulamadılar. Hırdavatçı dükkanının vitrini adeta
ortadan kaybolmuştu. Bunun üzerine:
“Biliyor musun baba, belki de onu sadece yürürken görmek
mümkündür. Cuma günü nasıl olsa göreceğiz onu!” diyen Paula
Cuma gününün heyecanı içinde babasıyla oradan uzaklaştı...

Yazar: Pierre-André Magnin
Almancadan Türkçeye Çeviren: Hatice İnci
Düzeltmen: Semanur Öztürk
Resimleyen: Rüveyda İnci
Kaynak Metin: (Çevrimiçi) https://www.energie-umwelt.ch/
fichiers/contes/der-verzauberte-schluessel.pdf , 20.02.2021
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Bay Kırmızı’nın Sihirli Küresi

Bay Kırmızı, tüm balıklar gibi bir balıktı.
Sabahları hep erken kalkar ve işe gitmeden
önce kahvaltısını yapardı. Gece saat 10’a
kadar televizyon izler, yosun çayını içer ve
ardından uyurdu. Bir cumartesi sabahı
rutin hayatından biraz uzaklaşmak için
evcil hayvan edinmeye karar verdi.
Evinin hemen köşesindeki evcil
hayvan dükkânına gitti.
Yaşlı bir Japon
Balığı olan yumuşak
yüzlü
satıcıya:
“Merhaba!”
dedi.
“Alerjim var; o yüzden
kanadı
veya
tüyü
olmayan, küçük, eğlenceli
bir evcil hayvan arıyorum.
Bakıma ihtiyacı olmazsa iyi olur. Sizde
böyle bir evcil hayvan bulunur mu?” diye
sordu.
Satıcı düşündü: “Hımm... Aslında
aradığınız gibi bir evcil hayvan var. Dükkâna
geleli çok olmadı. Bence hoşunuza gidebilir.
Bir saniye lütfen, hemen geliyorum.” diye cevap
verdi.
Yaşlı satıcı, dükkânın arka
bölümlerinde gözden kayboldu ve çok
geçmeden büyük bir cam kâseyle geri döndü. Bıyık
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altından gülümseyerek küre şeklindeki kabı dikkatlice tezgâha
koydu. “Böyle bir şeye ne dersiniz?” dedi.
Bay Kırmızı, cam küreyi görmek için öne doğru eğildi.
Gerçekten tam bir küreydi ve hiç deliği yoktu. İçinde, ellerini
beline koymuş ve gözünü ayırmadan dışarıya bakan küçük bir
insancık vardı. Kürede küçük bir ev, bir bahçe, bir gölet ve birkaç
küçük çam ağacı vardı. Bay Kırmızı: “Ne kadar da güzel! Çok
sevdim. Fiyatı nedir?” diye sordu.
Satıcı: “Başta biraz pahalı gelebilir ama bakımına hiç
masraf yapmazsınız. Başka bir şey satın alınmasına, bir şeyin
değiştirilmesine gerek yoktur. Her şey ilk günkü gibi kalabilir.
Bu sihirli küre içerisinde tam bir ekolojik denge vardır. Hava,
bitkiler ve gölet tam bir uyum içindedir. İstediğiniz zaman küreyi
evinizde bırakıp gönül rahatlığıyla tatile çıkabilirsiniz.” diyerek
yanıt verdi.
Satıcı, iyi bir satış
yapmanın huzurunu yaşarken
Bay Kırmızı da küresini
koltuğunun altına almış
mağazadan ayrılıyordu.
Küreyi eve girer girmez
oturma
odasında
pencereye yakın bir
yere koydu. Yaşlı satıcı,
küçük çamların ve bahçenin
iyi ışık görmesi gerektiğini
söylemişti.
Bay Kırmızı, hafta sonunun neredeyse tamamını sihirli
küresinin karşısında geçirdi. Camın içerisindeki insancık, sürekli
hareket hâlinde olduğu için televizyonunu bile unutmuştu. Bir
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oraya bir buraya gidiyor, bahçesine patates ekiyor, gölette banyo
yapıyor ve yemek pişirebilmek için evine tahta götürüyordu.
İnsancık çok mutluydu ama Bay Kırmızı daha da mutluydu, tam
da istediği gibi bir evcil hayvanı olmuştu.
İki ay boyunca hiç sorun çıkmadı. Sihirli kürenin
içerisindeki insancık ve bitkiler gerçekten mükemmel bir uyum
içindeydi.
Gün
içerisinde
güneşin
ışığıyla
buharlaşan su, akşamları
hafif
bir
çisentiyle
zemine düşüyordu. Bu
nedenle Bay Kırmızı, hiç
düşünmeden iki haftalık
bir tatile çıkmaya karar
verdi.
İki hafta sonra tatilden dönen Bay Kırmızı, evinin kapısını
açarken içeriden garip tıkırtıların geldiğini fark etti. Kürenin
içerisinde büyük bir hareketlilik vardı. İnsancık, kendine tahtadan
bir araba yapmış ve kürenin içerisinde büyük bir vızıltıyla son sürat
daireler çiziyordu. Bay Kırmızı gururla: “İnanılmaz! Gerçekten
de çok zeki.” dedi. Bu küçük insancık, aracını üretebilmek için
iki çam ağacını kesmiş ve hareket ettirebilmek için de küçük
evinin içerisindeki fırından bir buhar makinesi yapmıştı. Buhar
makinesi, arabasının arkasına yerleştirilmiş ve suyu buhar hâline
dönüştürmek için gerekli ısı ise ağaç yakarak sağlanmıştı.
İnsancık, üç günden beri sadece arabasıyla hareket ediyordu.
Bahçesine gitmeden önce kürenin içerisinde üç tur atıyordu.
Taşıtının hareket hâlinde kalabilmesi için kısa süre içinde bir çam
daha kesmesi gerekecekti. Bay Kırmızı, cam kürenin içerisindeki
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termometreye baktığında sıcaklığın hafifçe artığını gördü. Artık
yağmur da eskisi gibi yağmıyordu. Geceleri zemine yumuşakça
inen ince çisentinin yerini, aniden bastıran ve bahçedeki patatesleri
su altında bırakan güçlü yağışlar almıştı. Bay Kırmızı endişeyle
satıcıyı aradı.
Yaşlı balık: “Her şeyin
alt üst olması çok normal.
İnsancığınız çok fazla
yakıt harcıyor ve çok
fazla ağaç kesiyor.
Ateş yakıldığında veya
araba kullanıldığında
havaya karbondioksit
salınır. Bu gazdan çok
olduğunda da sıcaklık
artar. Buna sera etkisi denir.
İnsancığınızın bunun bilincinde olması ve ağaçların yeniden
büyüyebilmesi için aracını daha az kullanması gerekir. Sadece
ağaçlar karbondioksiti tutabilir ve bunu yeni uzayan dallarına
aktarabilir.” diyerek durumu açıkladı.
Bay Kırmızı, telefonu kapatırken kendi kendine insancığının
çok da zeki olmadığını düşünüyordu. “Neyse, kesin hatasını
anlayacak ve buna göre hareket edecektir!” dedi ama öyle olmadı.
Bir sonraki gün insancık, bir çam daha kesmişti hatta aracını
geliştirmenin yollarını da bulmuştu. Artık bahçesine gitmeden
önce dört tur atabiliyordu. Termometrenin gittikçe yükseldiğini
ve yağmur damlalarının ağır ağır kubbenin aşağısına doğru
süzüldüğünü gören Bay Kırmızı: “Aman Tanrım! Yakında hiçbir
şey görünmeyecek!” diye feryat etti.
Bay Kırmızı, üç gün sonra sihirli küreyi yaşlı balığa geri
götürdü. Kürenin içerisi gri ve kasvetliydi. Hiç ağaç kalmamış,
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bahçedeki bitkiler çürümüş ve atmosfer hamam gibi olmuştu.
İnsancık, nefes almakta zorlanmaya başlamış ve artık arabasını
kullanamadığı için şoför koltuğunda öfkesinden ağlamaya
başlamıştı. Bay Kırmızı: “Bunu geri veriyorum. Onu ölürken
izlemek istemiyorum. Yine kanadı ve tüyü olmayan, tabii bu
kadar aptal da olmayan başka bir evcil hayvan var mı?” dedi.
Satıcı, hafif endişeli bir yüz ifadesiyle şöyle cevap verdi:
“Tabii, o zaman size bir evcil salyangoz verelim. Bunlar o kadar
aceleci değildir, ayrıca bir kaporta yapmak için ağaç da kesmezler
çünkü zaten sırtlarında bir tane taşırlar!”

Yazar: Pierre-André Magnin
Fransızcadan Almancaya Çeviren: Cécile Rupp
Almancadan Türkçeye Çeviren: Gökalp Koçak
Düzeltmen: İrem Tunay
Kaynak Metin ve Görsel: (Çevrimiçi) https://www.energieumwelt.ch/fichiers/contes/die-traumkugel-des-mister-redfish.
pdf, 21.02.2021
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Çöp Kutusu Meraklısı
Koleksiyoncu ailesinde, koleksiyonculuk nesilden nesle
aktarılan bir gelenekti. Ailenin büyük büyük babası Hayri
Koleksiyoncu, hayatı boyunca yüzlerce tablo biriktirmişti
ve biriktirdiği tablolar şimdi onun ismini alan bir vakıfta
sergileniyordu. Hilmi Koleksiyoncu adındaki dedelerinin
ise egzotik böcekleri beslemeye karşı bir tutkusu vardı. Her
gün (pazartesi günleri hariç) dedesi tarafından miras olarak
bırakılan bu egzotik böcek kalıntıları, Doğal Tarih Müzesinde
ziyaret edilebiliyordu. Tuna’nın hâlâ hayatta olan babası Levent
Koleksiyoncu da doğal olarak bir koleksiyoncuydu, elbette bunun
aksi düşünülemezdi. Babası, çocukluğundan beri o kadar çok eski
şapka biriktirmişti ki şimdi dünyaca ünlü bir şapka uzmanıydı.
Dün on altı yaşına basan Tuna Koleksiyoncu ise aile geleneğini
sürdürmek adına kendi koleksiyonu için nihayet ilk adımını
atmaya karar vermişti.
Tuna, koleksiyonunu
yapacağı şey üzerine uzun
süredir düşünüyordu. Bu
süreçte babası da ona sık
sık: “Koleksiyona erken
yaşlarda başlamak gerekir. O
koleksiyon, acele edilmeden,
telaşa kapılmadan zamanla
büyütülür.” diyordu. Ama
Tuna, ne posta pulu ne
fosil ne oyuncak araba
biriktirmek istiyordu. O, çok
özel bir şeye kendini adamak
istiyordu. Bir gün yine
bit pazarının altını üstüne
getirirken aklına bir fikir
gelmişti. Eski bir halı üzerinde 1960’lı yıllardan kalmış ve emaye
kaplama demirden yapılmış küçük bir çöp kutusu duruyordu.
“Çöp kutusu!” dedi içinden. Evet, bu koleksiyon yapmak
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isteyen birinin aklına gelmeyecek türden bir şeydi. Sokaklarda,
mutfaklarda, bürolarda ve banyolarda çöp kutularıyla karşılaşsak
dahi… Hem bazen bu çöp kutuları hayâl edemeyeceğimiz kadar
harika açma-kapama mekanizmalarına sahip oluyordu. Hani “En
büyük ve önemli koleksiyoncular yaşadıkları dönemde çok değer
verilmeyen eşyalarla ilgilenir.” derler ya, bu tam da o türden bir
şeydi.
İlk çöp kutusunu neredeyse hiçbir şey ödemeyerek satın
alan Tuna, yine düşüncelere daldı. Bir müzede, kendi adını
almış bir sergi salonunun önünde nasıl durduğunu ve o salonda
basit kaplardan ince detayları olan çöp kutularına kadar çeşitli
dönemlere ait modellerin nasıl sergilendiğini hayâl etti.
Tuna, 17 yaşına geldiğinde koleksiyonuna başlayalı uzun
zaman olmuştu. Çeşitli büyüklükte ve renklerde çöp kutuları
biriktirmişti. Bu çöp kutularının farklı farklı açma-kapama
mekanizmaları vardı. Örneğin pedallı, kapaklı, çift kapaklı,
kapağı döndürmeli, döner kapaklı olan veya kapağı ittirilerek
açılan çöp kutuları… Çeşitli materyallerden yapılmış ve akla
gelebilecek her türlü süslemelerle kaplı çöp kutularıydı bunlar
ama eski döneme ait bir çöp kutusunu en azından şimdiye kadar
bulamamıştı. Tam da bu nedenle çöp kutusu biriktirmek harika
bir fikirdi. İnsanlar eski çöp kutularını çok nadiren saklamış
çünkü bunlar onların hiç dikkatini çekmemişti. Nadir bulunan bir
şey değerli değil miydi işte? “Bir gün çok eski, değerli bir çöp
kutusu keşfedeceğim…” diye düşündü Tuna. Genç koleksiyoncu
eski dönemlere ait olan çöp kutusu arayışındayken birçok ikinci
el dükkânını, antikacıyı, eski püskü şeyler satan çarşıları ve bit
pazarlarını talan etmişti. Çöplerin ve eski eşyaların atıldığı yerlere
de bakmadan geçmemişti. Yine de 20. yüzyıldan daha eski bir
çöp kutusu bulamamıştı.
Tuna, 18 yaşına girdiğinde asla babası, dedesi ve
büyük büyük babası gibi meşhur ve saygın bir koleksiyoncu
olamayacağının endişesine kapılmıştı. İnternette bile antika
sayılacak bir çöp kutusuna rastlamıyordu. Ümitsiz bir vakayla
karşı karşıyaydı! Geçmişten bir tane bile eşya barındırmayan bir
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koleksiyon ne kadar değerli olabilirdi ki?
Tuna’nın hevesi o kadar kırılmıştı ki bir gün büyük teyzesi
Sevim Hanım’da öğle yemeği yerken teyzesi bir şeylerin yolunda
gitmediğini fark etmişti. Tuna, nihayet büyük teyzesine açılıp
atalarının sürdürdüğü bu geleneği devam edemeyeceği endişesini
yaşadığını söylediğinde yaşlı kadın kahkaha atmaya başladı ve:
“Ama hayal edilebilecek en güzel koleksiyona zaten sahipsin!”
dedi.
“Gerçekten öyle mi düşünüyorsun?” diye sordu Tuna
kuşkulu bir şekilde.
“Sen daha önce hiç ünlü bir tabloda veya tarihi bir
sarayda çöp kutusuna rastladın mı? Eski kitaplardaki resimlere
bakabilirsin. Bir tane bile çöp kutusu bulamazsın. Çünkü o
zamanlar çöp kutusu diye bir şey yoktu ki! Ben küçükken de
yoktu.”
Tuna şaşkınlıkla: “Yok artık! Neden ki?” diye sordu.
“Camdan dışarıya mı atıyordunuz hepsini?” dedi hayretle.
Sevim Hanım, Tuna’ya duygulu bir sesle: “Hayır, elbette.
Atmamız gereken bir şeyimiz yoktu ki!” diye cevap verdi.
Genç adam, gözlerini
kocaman açtı ve gülümsemeye
çalıştı. Acaba teyzesi onu
kandırmaya mı çalışıyordu?
“İnan bana çocuğum,
gerçekten de öyleydi. Neredeyse
hiçbir şeyimiz yoktu. Bulaşıklar
leğende kül ve su karışımıyla
yıkanırdı. Bu leğende aynı
zamanda öğünlerden artı kalanlar
ve mutfak atıkları toplanırdı.
Bunların hepsi de hayvanlara
verilirdi. Mektup kutusunda reklam broşürleri bulunmazdı
ve neredeyse her şeyde kullanılan plastik gibi şeyler yoktu.
Gazeteler özenle muhafaza edilirdi. Çünkü ateş yakmak ve satın
alınan şeyleri sarmak için ihtiyacımız oluyordu. Eğer konserve
kutusunun açılması gerekiyorsa konserve kutusu temizlenir ve
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küçük şeyleri saklamak için özenle muhafaza edilirdi.” dedi.
Derin bir iç çekerek sözlerine devam etti: “O zamanlar plastik
jilet, temizleme bezleri, tek kullanımlık bebek bezleri veya
batarya gibi şeyler yoktu. Bir de o zamanlar yiyecekler bugün
olduğu gibi paketlenmezdi tabii. Pazara alışverişe gidildiğinde
insanlar mutlaka yanlarında bir sepet veya büyük bir çuval, süt
kovası ve yumurta paketi götürürdü. Yıkanırken küçük bir sabun
kullanırdık, plastik şişelerde muhafaza edilen bin bir çeşit ürün
kullanmazdık. Her şey o kadar uzun süre elde tutulurdu ki eşyalar
ara ara onarılırdı. Hattâ o kadar iyi onarılırdı ki sokaklarda kırılmış
veya modası geçmiş eşyalara rastlamak neredeyse imkansızdı.
Kısacası bugün olduğu gibi her odada bir çöp kutusuna gerek
yoktu! Ve aynı zamanda bu çöplerin yol açtığı problemlerle de
karşılaşmıyorduk hiç. Şimdi ise bu çöplerle nasıl başa çıkılacağı
bilinmiyor.”
Tuna elini alnına vurarak: “Ben tam bir eşeğim! Çöp
kutularının tüketici toplumda ortaya çıkmış olması elbette
çok mantıklı. Çevre kirliliğinin oluştuğu, orman tahriplerinin
ilerlediği, ham maddelerin ve enerji kaynaklarının israf edildiği
dönemde çöp kutularının kullanımı çoğaldı!”
Sevim Hanım, yeğenine gülümseyerek baktı: “Aynen öyle,
çöp kutusu yeni bir icat sayılır ve bu nedenle senin koleksiyonun
çok değerli. Bunu devam ettirip bir gün bir müzede sergilenmesini
umut etmelisin. Belki bir gün her evde yedi tane çöp kutusuna
ihtiyacımız olmaz. Hattâ belki de her sokak köşesinde olmalarına
bile ihtiyaç duymayız. Belki geriye dönüp bakıldığında bizim
dönemimiz çılgın bir zaman olarak algılanır! Senin koleksiyonun
sayesinde sonraki nesiller 21. yüzyılın başında günlük yaşamda
çöplerin ne kadar mevcut olduğunu görmüş olacak. Ne yazık
ki tüm dünyada var olan çöp depoları ve çöp yakma fırınındaki
atıklar da sonraki yüzyıllar için israfçı yaşam tarzımızın kanıtı
olacak. Şimdi aklıma geldi, bekle bir saniye, sana bir sürprizim
var…”
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Sevim Hanım, mutfak dolabını açtı ve büyük bir paket
çıkardı. “Al, bu senin için. Doğum günün kutlu olsun!” dedi.
Tuna, yaşlı teyzesine sıkıca sarıldı. Çok sevinmişti ve hediye
paketini aceleyle açtı. Paketin içinden tahtadan yapılmış eski bir
kap çıkmıştı. Bu kabın iç kısmı teneke ile kaplıydı. Kaba dikkatli
bakınca paslı köşesinde kazılı bir tarih olduğunu fark etti. “1889”
yazıyordu.
Çocuk, teyzesine büyülenmiş bir şekilde baktı. Teyzesi,
Tuna’nın şaşkın bakışlarını görünce: “Bu, koleksiyonun için
önemli bir antika parçası çünkü ilk çöp kutularından biri. Bir
memur, daha doğrusu bir vali, Paris’te 1884 yılında bir kararname
çıkarmıştı. Kararnameye göre tüm evler bu tarz bir çöp kutusu
bulunduracaktı. Böylece ev atıkları sokaklarda toplanabilecekti.
Çöp kutusunun iç kaplamasının tenekeden olması da çöpten
sokaklara bir şeyin sızmamasını sağlıyordu. Ayrıca insanların
fırından veya bacadan toplayıp attıkları sıcak külü bu kaba
koymaları durumunda yangın riski oluşmuyordu. Bu akıllı valinin
adı neydi biliyor musun?”
Tuna, omuzlarını silkti ve belki de doğru cevabı tahmin
edeceğini umarak: “Napoleon muydu?” diye sordu.
Teyzesi gülümseyerek şöyle cevap verdi: “Hayır tabii ki!
Adı Eugene Poubelle! Soyadı daha sonradan Fransızcada ‘çöp
kutusu’ anlamında kullanılmaya başladı!”
Yazar: Pierre-André Magnin
Fransızcadan Almancaya Çeviren: Cécile Rupp
Almancadan Türkçeye Çeviren: Semanur Ağca
Düzeltmen: İrem Tunay
Kaynak Metin ve Görsel: (Çevrimiçi) https://www.energieumwelt.ch/fichiers/contes/der-abfalleimer-amateur.pdf,
25.02.2021
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Yolunu Kaybeden Güneş
Geçmişte, bir ülkenin üstünde sıcak ve altın renginde
bir Güneş yaşardı. Bu Güneş’in de sıcacık ve altın renginde
bir Güneş çocuğu vardı. Küçük Güneş’in adı Lambis’di ve her
zaman sevinçle parlardı. Onun sayesinde herkes mutlu olur ve
iyi vakit geçirirdi. Ta ki bir sorun olana kadar… Küçük Güneş,
ufuk noktaları ve coğrafya derslerini hiç sevmezdi. Bunlardan,
eskiden beri hoşlanmazdı. Yaşıtı olan diğer Güneşler ile oturup
ders dinlemek yerine, dışarı çıkıp oynardı ve bu yüzden kuzey,
güney, doğu ve batı yönlerini ayırt etmeyi öğrenemedi. Yukarıyı
ve aşağıyı da bilmiyordu. Sola ve sağa doğru giderken de ülkenin
sınırlarını aşıyordu. Lambis’in, büyüdükten ve okulu bitirdikten
sonra babasının yerini alma zamanı gelmişti.
Henüz şafak vakti
değilken Baba Güneş,
Lambis’i bir parıltı ile
yakaladı ve birlikte
ülke dışına çıkıp her
yana gittiler; doğuyu,
batıyı,
kuzeyi
ve
güneyi gördüler. Bütün
gün ülkenin etrafında
yukarı ve aşağı doğru dolaştılar. Çok sıcaktı çünkü iki Güneş
birlikte parlıyordu. Akşam eve yorgun döndüler. Baba Güneş,
Lambis’e: “Yarın, yer yüzüne yalnız çıkacaksın. Yerimi alacaksın
ve böylece sonunda annen ve ben bir tatil yapıp dinlenebileceğiz.”
dedi. Küçük Güneş, o gece huzursuz bir şekilde uyudu çünkü
ertesi gün zor bir gün olacaktı. Sonunda Lambis uyandı ve yarı
karanlığa çıktı. Babasının ona söylediklerini anımsamaya çalıştı.
Ülkenin yüksek dağlarını, ötesindeki yeşil ovaları ve çiftçilerin
tarlalardaki işlerine başladığını gördü.
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Neşeyle yoluna devam etti ama daha bir saat geçmeden
yön konusunda kararsız kalmaya başladı. Hangisi soldu? Şu an
kuzeyde miydi yoksa güneyde mi? Aşağı baktı ama ona bunu
hatırlatacak bir şey göremedi. Kafası iyice karışana kadar körü
körüne gezmeye devam etti. “Ah, Lambis!” dedi kendi kendine.
“Coğrafya çok yararlı bir dersti!” Küçük Güneş saatlerce dolaştı.
Saatine baktığında ayrılma zamanının geldiğini gördü. Yorgun
bir şekilde bir dağın arkasına saklandı ve uykuya daldı. Lambis,
şaşkın şaşkın gezinirken ülkede birtakım olaylar olmuştu.
İnsanlar neredeyse aklını kaybediyordu çünkü Lambis, hangi
yöne gideceğini bilmediğinden bazen gündüz bazen de gece oldu.
Ertesi gün sabah, Lambis uyandı. Esnedi, gerindi ve dağa
tırmandı. Sağa ve sola baktı ama hiçbir şey ona tanıdık gelmedi.
Yükselip ilerlediği sırada tavuklarını besleyen yaşlı bir kadın
tarafından görüldü. Kadın, küçük Güneş’i tanıdı. “Aman tanrım,
bu Lambis! Kaybolmuş gibi görünüyor.” dedi ve olabildiğince
hızlı bir şekilde komşusuna gidip olan biteni anlattı. Komşu da
gidip diğer komşuya, o da gidip köydeki öğretmene anlattı. Olayı
köyün muhtarı da duymuştu. Muhtar, bu olayı en yakın kasabanın
belediye başkanına telefon edip anlattı ve o da başbakana ulaşana
kadar tüm yetkililere iletti. Öğleden sonra, olağanüstü bir
konferans düzenlendi.
Durum, ciddi bir şekilde incelendikten sonra şehirlere,
köylere, sokaklara, kavşaklara, akla gelebilecek her yere tabelalar
koyma kararı verildi çünkü her yer karanlıkta kalmıştı. Ülkenin
tüm sakinleri; mumlar, kibritler, meşaleler, fenerler ile işlerini
yapmaya devam etti. Bunları duyan zavallı Lambis, utancından
tekrar bir dağın arkasına saklandı ve dışarı çıkmak istemedi. Onu
kimse teselli edemezdi. Yarattığı karmaşadan dolayı çok üzgündü.
Ülkenin sakinleri, akşam sekizde evlerinden çıktı ve
her biri ahşap, çivi, renkli levhalar, boyalar, fırçalar alarak işe
koyuldu. Bütün gece, bütün gençler ve yaşlılar tahtaları kesti,
boyadı ve çiviledi. Ertesi gün şafak sökmeden önce ülkede;
kuzey, güney, doğu ve batı yönlerini, köyleri ve şehirleri gösteren
binlerce ahşap tabela olmuştu. Yollar, dağlar ve nehirler artık
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Lambis’i bekliyordu. Küçük Güneş uyandı, gözlerini ovuşturdu
ve uyuduğu dağın arkasına doğru yavaşça süzüldü. “Acaba beni
nasıl bir gün bekliyor?” dedi ve bir iç çekti. “Hiçbir yerde işaret
göremiyorum! Yine yolumu kaybedeceğim!” derken ilk tabelayı
gördü. Ona doğru bir ışıltı attı ve üstünü okudu. Aşağıda, bir çam
ağacının üstünde başka bir tabela gördü. Yolun ucunda da ufuk
noktalarını işaret eden bir tabela daha fark etti.
Lambis, “Tüm bu tabelalar vardı ve onları bu zamana
kadar nasıl göremedim? Nasıl birden ortaya çıktılar?” diye
düşündü. Her halükârda, geri dönüş yolunu bulmuştu. Gün
batımına doğru yola koyulmuştu. Yolda, ona dostça el sallayan
insanlarla karşılaştı ve onlara gülümsedi. Lambis, o günden sonra
asla yanlış yöne gitmedi.
Yazar: Evridiki Amanatidou
Yunancadan Türkçeye Çeviren: Didem Şimşek
Düzeltmen: İrem Tunay
Kaynak Metin ve Görsel: (Çevrimiçi) https://www.
ebooks4greeks.gr/o-hlios-pou-exase-to-dromo-tou, 05.03.2021
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Hayat Korkutmaz Beni
Maya Angelou

Duvarlar gölgeler
Salonda sesler
Hayat korkutmaz beni hiç
Kötü köpekler havlıyor gürültüyle
Büyük hayaletler bulutların içinde
Hayat korkutmaz beni hiç
Yoksul ihtiyar anne ördek
Aslanlar başıboş gevşek
Onlar korkutmaz beni hiç
Ateş püsküren ejderhalar
İşte karşımdalar
Bu korkutmaz beni hiç
Hayalet gibi giderim
Onları titretirim
Kendi kendime eğlenirim
Onlar kaçarken seyrederim
Ağlamayacağım
Onları uçuracağım
Sonra gülümserim
Onları deli ederim
Hayat korkutmaz beni hiç
Korkusuz çocuklar dövüşür
Hepsi geceleyin eve üşüşür
Hayat korkutmaz beni hiç
Parktaki pumalar
Karanlıkta yabancılar
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Hayır, onlar korkutmaz beni hiç
Yeni sınıfımdaki çocuklar
Saçlarımı yoldular
(Civelek küçük kızlar
Saçlarında kıvrımlar)
Onlar korkutmaz beni hiç
Bana kurbağa ve yılan gösterme
Benim haykırışımı dinle
Biraz korksam bile
Her şey rüyalarımın içinde
Bende sihirli güçler var
Manşonlarımda saklanırlar
Okyanus tabanında yürürken
Hiç nefes almam ben
Hayat korkutmaz beni hiç
Hiç
Hem de hiç.
Hayat korkutmaz beni hiç.

İngilizceden Türkçeye Çeviren: Göksenin Abdal
Kaynak Metin: (Çevrimiçi) https://www.edhelper.com/poetry/
Life_Doesnt_Frighten_Me_by_Maya_Angelou.htm, 28.03.2021
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Doç Dr. Talat PARMAN
İstanbul Psikanaliz Derneği kurucu üyesi, formatör,
psikanalist ve psikiyatri doçentidir. İstanbul Üniversitesi Tıp
Fakültesinde tıp eğitimi ve Paris René Descartes Üniversitesinde
psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi almıştır. Yirmi yıl boyunca
İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Adolesan Bilim
Dalında çocuklar, ergenler ve aileleriyle çalışmıştır. Ergenlik ve
psikanaliz konularında yazılmış kitapları ve J. B. Pontalis’ten
yaptığı kitap çevirileri vardır. Yapı Kredi Yayınlarınca yayımlanan
“Psikanaliz Defterleri” kitap dizisinin yayın kurulu üyesidir.

Prof. Dr. Alev BULUT

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim
Bölümü öğretim üyesidir. İngilizceden roman ve öykü çevirileri,
çeviri alanında kitapları, makale ve yazıları bulunmaktadır.
Çevbir, Çeviri Derneği ve Afette Rehber Çevirmenlik (ARÇ)
Organizasyonu üyesidir. Mesleki Yeterlilik Kurumu Çevirmen
Meslek Standardı ve Yeterlilikleri yazım komisyonunda görev
yapmaktadır.

Prof Dr. Asalet ERTEN

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi MütercimTercümanlık Bölümü öğretim üyesidir. Araştırma alanları
arasında; çocuk yazını çevirisi, yetişkin edebiyatı çevirisi, tıp
metinleri çevirisi, çeviri eleştirisi, çeviride kültürel öğeler ve
çeviri kuramı sayılabilir. Çocuk edebiyatı çevirisi üzerine ulusal
/ uluslararası konferanslarda sunulmuş çok sayıda bildirisi ve
ulusal / uluslararası dergilerde yayımlanmış pek çok makalesi
bulunmaktadır. Şiir, öykü ve tiyatro çevirileri mevcuttur. Ayrıca
“Tıp Terminolojisi ve Tıp Metinleri Çevirisi” ve “Çocuk Yazını
Çevirisine Yaklaşımlar” başlıklı iki kitabı bulunmaktadır.

163

Arş. Gör. Dr. Oktay ATİK
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Alman Dili ve
Edebiyatı Bölümü öğretim üyesidir. Türk-Alman yazını,
Türk-Alman filmleri ve gençlik kültürleri üzerine çalışmaları
bulunmaktadır. Gençlik alt kültürleri hakkında uluslararası
kongrelerde sunulmuş bildirileri ve uluslararası dergilerde
yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Doktora çalışmaları
sırasında kuşak araştırmalarına ve yeni medyalara yönelerek
Prof. Dr. Hikmet ASUTAY ve Prof. Dr. Hans-Heino EWERS
danışmanlığında “Die Generation ‚Digital Natives‘ und ihre
Widerspiegelung in aktuellen deutschen Jugendromanen:
Eine Gegenüberstellung soziologischer und literarischer
Generationsanalyse” başlıklı doktora tezini yazmıştır. Söz konusu
çalışmasında, siber zorbalık temalı Alman gençlik romanları
aracılığıyla günümüz genç kuşağının bir portresini çizmeye
çalışmıştır.

Arş. Gör. Dr. Büşra YAMAN
Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Çeviribilim
alanında tamamlayan Büşra YAMAN, çeviriyle ilişkili olarak tarih
yazımı, sosyoloji, politika ve toplumsal cinsiyet üst başlıklarının
çocuk edebiyatıyla (olası) etkileşimi ve/veya bu başlıkların tam
tersi yönde ilişkilendirilmesi üzerine düşünmeye, okumaya
meraklıdır. Kırklareli Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Ferhan ÖZTÜRK
İstanbul Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
doktora öğrencisidir. Yurt içi ve yurt dışında ilk ve orta dereceli
okullarda uzun yıllar yabancı dil öğretmenliği yapmanın yanında
bir dönem araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Dil eğitimi
alanında yayımladığı yardımcı ders kitabı ve eğitim materyalleri
üretimiyle birlikte edebiyat alanında da yayın yapmaya
devam etmektedir. Sözelti dergisinde yer alan metni, yakında
tamamlanacak olan doktora tezinden derlenerek hazırlanmıştır.
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Nurdan MARAL
İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden
mezundur. Yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi
İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümünde tamamlamıştır.
Ege Üniversitesi Çeviribilim Bölümünde doktora eğitimini
sürdürmektedir. İngilizce öğretmeni olarak görev yapmaktadır.
Çeşitli yayınevlerinde çevirmen olarak çalışmaktadır. Bugüne
kadar edebiyat ve psikoloji alanında 15 kitap çevirmiştir. Ayrıca
çocuklar için resimli İngilizce sözlük hazırlamıştır. Çeviribilim
alanında çeşitli dergilerde yazıları bulunmaktadır.

Deniz UNGAN
Deniz Ungan 1979 yılında İstanbul’da dünyaya
geldi. Üniversite dönemi ile başlayan kurumsal hayatında ve
yaratıcı sektörlerde uzun yıllar farklı pozisyonlarda görev
aldı. Çocukların her şeyi özgürce ve rengârenk anlatabildiği
fantastik dünyalarından çok etkilenerek uzun bir dönem bununla
ilgili seminer ve eğitimlere katıldı, araştırmalar yaptı. Şu an, tekrar
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümünde öğrenimini sürdürmektedir. Bilgiyolu
Kültür Yayınlarından çıkan “Palindrom Ülkesi” isminde bir kitabı
bulunmaktadır.

Ayşen ATABEY
İstanbul Üniversitesi Almanca Mütercim Tercümanlık
Anabilim Dalı mezunudur. Lisans eğitiminin ardından İstanbul
Üniversitesi-Cerrahpaşa’da pedagojik formasyon eğitimini
tamamlamıştır. Çevirmenlik mesleğini icra eden Ayşen Atabey,
çeşitli uzmanlık alanı çevirileri yapmaktadır ve özellikle çocuk ve
gençlik edebiyatı alanıyla ilgilenmektedir. İstanbul Üniversitesi
Çeviribilim Bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir.

165

