
B!r edeb!yat k!"!ler! sözlü#ü olsay-
dı, Behçet Çel!k maddes!n!n kar"ısında 
"u tanımın bulunaca#ına "üphe yok: 
Yarattı"ı kend!ne özgü öykü dünyasıy-
la son dönem edeb!yatımızın önem-
l! !s!mler!nden… Yazarın bugüne ka-
dar ürett!kler!n! sondan sayacak olur-
sak; D!ken Ucu, Dünyanın U"ultusu, 
2008 Sa!t Fa!k H!kâye Arma#anı sah!-
b! Gün Ortasında Arzu, Dü"ün B!ra-
hanes!, Herkes Kadar, Yazyalnızı ve #k! 
Del! Derv!$. Behçet Çel!k, ya"antılarını 
ele vermeyen !nsanları h!kâyeled! bu-
güne dek, huzurlu görünen dünyala-
rın perdes!n! araladı. 

Okuma ve yazma b!r!k!m!n! b!r 
süred!r #y! K!tap okurlarıyla payla"an 
yazar, "!md!lerde farklı b!r okur k!t-
les!n!n kar"ısında görücüye çıkma te-
la"ında. Yazarın son k!tabı Sınıfın Ye-

n!s!, !lkgençl!k ça#ındak! okurlara h!-
tap eden, kahramanlarını da onların 
arasından seçen b!r roman. Sınavla-
rı kazanamayınca evler!n!n yakının-
dak! b!r okula g!tmek zorunda kalan 
Emre !le Emre’n!n kend!n! yalnız h!s-
sett!#! bu yen! ortamda ed!nd!#! dos-
tu Arda’nın h!kâyes!. Gençl!#!n de-
#!"en haller!, ebeveyn-genç !let!"!m!, 
uyumsuzluk, a"k, kar"ı c!nsler arasın-
dak! sorunlar g!b! konulara e#!len Sı-
nıfın Yen!s!’n!n genç okurların hayatı-
na güzel b!r pencere açaca#ı kes!n.

Yazarlıkta “sınıfın yen!s!” de"!l-
s!n!z ama gençl!k edeb!yatında öy-
les!n!z. Bu yen!l!kle nasıl ba#a çıktı-
nız?

Kopya çekerek (gülüyor).
K!mden kopya çekt!n!z pek!?

L!se yıllarımı hatırlamaya çalı"tım; 
kend! sıkıntılarımı, okulun bende ya-
rattı#ı duyguyu, a!lemle !let!"!m!m!… 
B!reb!r kullanmadım anımsadıklarımı 
ama faydası oldu. Arkada"larımın ço-
cukları da okul ça#ında, onları da göz-
led!m uzaktan. Yayınev!ne, ben ba"la-
dım yazıyorum d!ye haber vermed!m, 
beceremezsem bırakab!lmek !ç!n... 
Gençl!k edeb!yatı sınıfında yen!yd!m 
ve ürkekt!m. Baktım k! g!d!yor, yaza-
b!ld!#!m zamanlarda yazdım ve bel-
l! b!r olgunlu#a gel!nce yayınev!ne ha-
ber ver!r!m d!ye dü"ünürken de b!tt!! 
Yayınev!ne tesl!m ett!#!mde de orada-
k! “sınıf ö#retmen!m” Müren Hanım 
(Beykan) ve Sem!h Bey (Gümü") çok 
!y!yd!ler ve çok yardımcı oldular. 

S!z!n çocuklu"unuzla bugünün 
çocuklu"u arasında çok c!dd! farklar 
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$y! K!tap’ta bu ay...

Bu sayı, tam y!rm! sek!z k!tap tanıttık 
s!zlere. Her b!r! b!rb!r!nden güzel bu 
k!taplardan, en çok yazarımız Behçet 
Çel!k’!nk! heyecanlandırdı b!z! dersek, 

d!"erler!n!n hatırı kalır mı! Behçet 
Çel!k’!n gençler !ç!n !lk ürünü olan 

Sınıfın Yen!s! adlı romanıyla !lg!l! kapak 
söyle$!m!z! umarız be"en!rs!n!z. 

El!n!zdek! y!rm! dördüncü sayıyla b!l!kte, 
g!rd!k b!le aslında !k!nc! ya$ımıza, ama 

bu güzel olayı doya doya kutlamayı 
önümüzdek! aya bıraktık. Çocuk ve 

gençl!k yazının usta abla ve ab!ler!yle 
söyle$!ler!m!z, çocukların yanıtlarıyla 

olu$turdu"umuz “#y! K!tap ned!r?” 
dosyamız ve y!ne çocuklarla elb!rl!"!yle 

kalkı$tı"ımız “F!lozof Çocuk”lar 
dosyamız güncel, k!tap tanıtımlarımızın 

yanı sıra yen! sayımızda bulaca"ınız 
güzell!kler olacak.

#k!nc! ya$ımızı kutlayaca"ımız Mart 
sayımızda görü$mek üzere…

Hey çocuklar, sını%a 
yen! b!r! var!
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Sait Faik Hikâye Arma#anı sahibi hikâye ve roman yazarı 
Behçet Çelik, Sınıfın Yenisi adlı romanıyla genç okurların 
kar"ısına çıkmaya hazırlanıyor. Emre’yle Arda’nın 
dostlu#unun, gençlere söyleyecek çok sözü var! 
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var. Ama s!z ortak b!rtakım noktalar 
da buldunuz k! o anlayı#tan b!r ürün 
çıkardınız. Neyd! o ortak noktalar?

Ben!m yazmamda etk!l! olan b!r 
-
-

man yanlı" hatırlamıyorsam. Cumhu-
r!yet gazetes!nde tefr!ka ed!lm!"t!. B!r 
erkek l!se ö#renc!s!n!n ba"ından ge-

-
du. Bende müth!" b!r yazma cesaret! 

geç!yordu. Bu roman yayımlandı#ın-

ya"larındaydı. Buna ra#men k!tap ben! 
çok etk!lem!"t!. Bazı ortak noktalar 
vardı çünkü; duygusal !l!"k!ye g!rmek-
tek! çek!ngenl!k, okulun ve a!len!n ye-
t!"mekte olan çocu#un üzer!ndek! bas-
kısı, cenderes!, yen!yetme roman kah-
ramanının dünyaya açılı"ı… Ben! oku-
yanların benden y!rm! be" otuz ya" 
genç olacakları dü"ünces! b!r ted!rg!n-
l!k yaratıyor bende de, ama bazı "eyler, 

mesela okulun duygusu çok de#!"m!-
yor. Her gün sabahın köründe kalkıp 
b!r "eyler ö#renme zoruyla dört du-
var arasına kapatılmak… $n"allah b!-
z!m zamanımızdak! g!b! de#!ld!r bu-
gün ama b!r genc!n kend!n! baskı al-
tında h!ssetmes!, sürekl! denetlenme-
s! ve bunlara tepk!s!nde ortak yanlar 
vardır d!ye dü"ündüm ve bu varsayım 
üzer!nden yazdım. K!tap yayınlandık-
tan sonra görece#!z, bugünün gençle-
r!nden kar"ılık bulacak mı!

Romanda gençl!k yazınında pek 
de alı#ık olmadı"ımız b!r yöntem !z-
l!yorsunuz. B!r olaylar d!z!s!nden z!-
yade bell! b!r ça"ın, çocuklu"un bel-
l! b!r dönem!n!n yansıması olarak 
okudum ben romanı. Do"ru okumu# 
muyum?

Yet!"k!nler !ç!n yazdı#ım "eyler-
de de olay çok baskın de#!ld!r; o anı 
ve duyguyu, ruhsal durumu gözetme-
ye çalı"ırım. B!ld!#!m yöntem oldu-
#u !ç!n bu romanda da bu yolu !zle-

çalı"tım; kahramanlarımın ba"larına 
gelen "eyler, on be" ya"ındak! çocuk-
lar !ç!n, b!z!m gördü#ümüzün üstünde 
b!r büyüklükte h!ssed!leb!len, çarpıcı-
lı#ı yüksek durumlar. $k! arkada" ara-
sındak! küsme olayı on be" ya"ınday-
ken kırk be" ya"ında ya"andı#ı g!b! ya-
"anmıyor, on be" ya"ında daha vah!m 

dünyalarına daha yakın b!r d!lle yaz-
dım romanı.

Romanın ana temasının güven 
oldu"unu söyleyeb!l!r m!y!z? Ço-
cuklarla ebeveyn arasındak! güven 
kadar, !k! çocuk arasındak! güven 
!l!#k!s! de söz konusu...

Yazarken güven konusunu, daha 
çok romanın kahramanı Emre’n!n k!-
"!l!k özell!#! olarak kullandım. Bugü-
nün gençler!nde çok gördü#üm b!r "ey 
bu, kend!n! çok güvenl! gösterme ça-
baları d!kkat!m! çek!yor. Bunun altın-
da b!r güven arayı"ının yattı#ını dü"ü-
nüyorum. Emre romanın merkez!nde 
oldu#u !ç!n öyle dü"ündünüz sanırım. 

Emre’yle Arda’nın dostlu"una 
bakınca, erkek çocukların yakınlı"ı-
nın bu derece nah!f olab!lece"!n! h!ç 
dü#ünmed!"!m! fark ett!m. B!z kız-
lar o"lanları b!raz del!, b!raz da vah-

#! okumu#uz sank! hep dı#ardan!
Günı"ı#ı K!taplı#ı’nın Köprü K!-

taplar projes! !ç!n ne yazab!l!r!m d!ye 
dü"ünürken !lk aklıma gelen, !k! erkek 
çocu#un arkada"lı#ı oldu. Erkekler!n 
arkada"lıkları öncek! k!taplarımda da 
sık de#!nd!#!m b!r konudur, arkada"lı-
#ı çok önemser!m ve beraber büyüdü-
#üm arkada"larım da ben!m !ç!n çok 
de#erl!d!r. Beraber büyüdü#üm arka-
da"larıma b!r "ükran duygusu g!b! de 
dü"üneb!l!r!z, çünkü b!r anlamda b!r 
büyüme romanı Sınıfın Yen!s!. Evet, 
erkekler!n arkada"lıklarında !t!" kakı", 
ba#ırı" ça#ırı" çoktur, ama o !ç!ne ka-
palı genç del!kanlının !ç dünyasını en 
çok açab!ld!#! gene kend!s! g!b! !ç!ne 
kapalı b!r ba"ka genç del!kanlıdır. Bu-
günün "artlarında belk! bu b!raz kı-
rılmı"tır ama y!ne de !k! erke#!n b!r-
b!rler!ne !ç dünyalarını açıp arkada"-
lık kurmalarında, kend! dı"larına çık-
malarını sa#layan, onları dı" dünyaya 
açan b!r yan oldu#unu dü"ünüyorum. 

Romanın ba# karakterler! Emre 
!le Arda. Arda’da da Emre’de de !zler 
vardır s!zden ama hang!s! daha ya-
kın s!ze? 

Emre’n!n b!r problem! tek çocuk 
olması, ben tek çocuk de#!ld!m, ben-
den b!r ya" küçük b!r erkek karde"!m 

duydu#u yalnızlı#ı h!ssetmed!m. Ama 
gençl!k ça#ında !nsan çevres! ne ka-
dar kalabalık da olsa kend!s!n! çok yal-
nız h!ssedeb!l!yor. Bu yalnızlık duygu-

-
çükken alı"tı#ı dünyada de#!l artık, üs-
tel!k kend!s! de o çocuk de#!l. Bu du-
rumun b!r bocalama yarattı#ını, genç 
!nsanın !ç dünyasında daha önceden 
h!ç b!lmed!#! farklı b!r bo"luk duy-
gusuna neden oldu#unu dü"ünüyo-
rum.  O ya"lardak! yalnızlık b!raz da 
bununla !lg!l!; tab!!, b!r de “k!mse ben! 
anlamıyor” durumu var. Bunlar bana 
uzak "eyler de#!ld!. Gal!ba bu roma-
nı yazarken ben geçm!"! hatırlayarak, 
o ya"lardak! kend! sıkıntılarımı da !fa-
de ett!m b!raz. Öte yandan Emre mü-
z!#e, Arda edeb!yata tutkulu, o anlam-
da Arda bana daha yakın. Sözünü ett!-
#!m duygularla o ya"larda ba" etmem-
de en büyük yardımı k!taplardan, b!r 
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"eyler yazma u#ra"ından ve arkada"la-
rımdan aldım.

Evet, b!r de yazı bahs! var roman-
da. Arda’nın #u “müth!# b!r #eyler 
yazab!l!rm!#!m” duygusu üzer!ne, 
bu duygunun romana yerle#t!r!lme-
s! üzer!ne neler söylers!n!z?

Kend! on be" ya"ımı, o ya"lar-
dak! tanıdıklarımı dü"ündü#ümde, 
gençl!kte öyle b!r "ey var g!b! görün-
dü bana; !nsanın her "ey! yapab!lece-
#! h!ss!… O ya"lardak! sa#a sola sav-
rulmalar da aslında nerede ne yapaca-
#ını b!lememen!n get!rd!#! b!r arayı". 
Genç !nsan kend!s!nde her !sted!#!n! 
yapab!lecek gücü bulur, b!r yandan da 
yapaca#ı her "ey!n engellenece#!nden 
ürker. Belk! büyükler yanlı" yapma-
larına !z!n verseler, üç dört yanlı"tan 
sonra do#rusunu bulab!lecekler ço-
cuklar. Aktarmayı dü"ündü#üm o ruh 
durumunu anlatması açısından kul-
landım bu ö#eler!. Emre b!r beste ya-
pab!lmek !st!yor, kafasında sürekl! b!r 
müz!k var notalara dökemed!#!, orada 
b!r dünya açılıyor Emre !ç!n. Arda b!r 
"eyler yazaca#ım d!yor, henüz becere-
b!lm!" de#!l o da…

B!r de tab!! a#k var…. Çocuk-
luk a#kı, çocuk a#kı. Yet!#k!nl!k yol-
culu"umuzda ne !ncel!kler!, nasıl 
b!r romant!zm! kaybett!"!m!z! dü-
#ünüp hüzünlend!m ben, özell!k-
le Emre’n!n duygularını okudu"um-
da…

$lk defa kar"ı c!nsten b!r!ne kar-
"ı b!r yo#unluk duyma hal! de !nsa-
nın kend! !ç!nden dı"arıya çıkmasının 
yollarından b!r!. Kar"ı c!nsle !l!"k! za-
ten b!yoloj!k olarak da zorluyor !nsa-
nı ama bunun dı"ında duygusal açı-
dan da b!lmed!#! b!r alana açılmı" olu-
yor. Bu karma"ayı anlatmaya, anlama-
ya çalı"tım. Â"ık !nsan kend!n! ba"ka 
b!r !nsana çok yakın h!ssett!#! anda, 
kend!n! h!ç olmadı#ı kadar yalnız da 
h!sseder. $k! uç arasında sürekl! salı-
nır. Hele gençken, bu duyguya, bu sa-
lınıma alı"kın de#!lken, !nsanın !ç!nde 
büyük fırtınalar kopar. Emre ve Arda 
ho"landıkları kızlara kar"ı h!ssett!kle-
r! "eyler!n kend!ler!nde yarattı#ı boca-
lamayı b!rb!rler!ne b!le do#ru dürüst 
açamıyorlar. 

Romanın f!nal!ne gel!rsek… Alı-
#ıldık b!r son çıkmıyor kar#ımıza. 
Aks!ne sorularla ba#ba#a kalıyoruz. 
Okuyucu kend! sonunu yazsın d!ye 
m! böyle oldu f!nal? Yoksa b!r devam 
k!tabı mı olacak?

F!nal! ucu açık bırakmamın nede-
n! Emre’yle S!bel b!rl!kte oldular mı 
olmadılar mı, Arda ne yaptı g!b! "ey-
lerden çok, okuyanın Emre’n!n ken-
d! !ç!nde ya"adı#ı de#!"!me odaklan-
masını !stememden kaynaklandı. Ro-
manın sonundak! Emre, romanın ba-
"ındak! Emre de#!l. Olaylardan çok bu 
de#!"!m!n görülmes!n! !sted!#!m !ç!n 
romanın sonunu açık bıraktım. Bu de-
#!"!m! nasıl okudu#umuza ba#lı ola-
rak farklı sonlar dü"üneb!l!r!z romana. 

S!z!n çocuklu"unuzun !y! k!tap-
ları hang!ler!yd!?

Ben b!raz erken ya"ta yet!"k!n ede-
b!yatı okumaya ba"ladım. Belk! ukala-
ca olacak ama !lkokul !k!nc! sını%ay-
ken Ömer Seyfett!n okudu#um !ç!n 
ö#retmen!m anneme, “S!z ne yapı-
yorsunuz, bu ya"ta Ömer Seyfett!n m! 
okunur!” dem!"t!. Ama çocuk k!tap-
larını da severek okudum: G!zl! Ye-
d!ler, Pıtırcık ser!s!, $k! Yıl Okul Tat!-
l!, B!r Çalgıcının Seyahat!, Pal Soka-
#ının Çocukları… Çocuk Kalb! me-
sela defalarca okudu#um b!r k!taptı, 
ama ben Emre’n!n Arda’nın ya"ınday-
ken klas!kler! okumaya ba"lamı"tım. 
B!r yandan da Türk edeb!yatından bel-
l! yazarları; Orhan Kemal, Sa!t Fa!k fa-
vor! yazarlarımdı, Ya"ar Kemal’!n k!-
taplarını da o ya"larda okudum. John 
Ste!nbeck, W!ll!am Saroyan, Hem!ng-

-
!t Istrat!’n!n romanlarını büyük zevk 
alarak okudu#umu anımsıyorum. B!r 
yazarın k!taplarını sevd!#!mde, $l Halk 
Kütüphanes!nde bulab!ld!#!m öbür k!-

taplarını da okurdum. 
Sınıfın Yen!s!, s!z! çocuklarla ve 

gençlerle b!r araya get!recek. Bu an-
lamda b!r beklent!n!z, ürküntünüz 
ya da heyecanınız var mı? 

B!r ürküntüm var tab!!, özell!kle 
de, “Ya ab! yazmı"sın ama b!z bunla-
rı a"tık, bu dünya böyle de#!l,” derlerse 
"a"ırmam, onu söyleyey!m. Ama "u da 
ben! çok mutlu eder; örne#!n genç b!r 
kız gel!p “K!tabınızı okuduktan son-
ra erkek arkada"larım hakkında esk!-
s! g!b! dü"ünmemeye ba"ladım,” der-
se bu ben!m !ç!n olumlu b!r "ey olur. 
Ya da b!r del!kanlı, ben!m sıkıntılarımı 
ne güzel anlatmı"sınız derse… Fark-
lı b!r okur toplulu#u önüne çıkaca#ım 
!ç!n heyecanlıyım. Yet!"k!n okura göre 
genç okur ne dü"ündü#ünü ne h!sset-

-
rusu onların neler d!yece#!n! merak-
la bekl!yorum.

Sınıfın Yenisi
Behçet Çelik


