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Gün›ﬂ›¤› Kitapl›¤›’n›n önemli yazarlar›ndan
ayn› zamanda ö¤retmen Ömer
Aç›k’la bir röportaj gerçekleﬂtirdik

Kitab›n› Seveyim!
9.Çukurova Kitap Fuar›’yla birlikte Adana’ya ilk kez gelen Ömer Aç›k, sorular› 5 Ocak Gaze tesi okurlar› için cevaplad›. ‘Benim Babam Ömür Adam’ dedi, okurlar› bu kitab› çok sevdi. ‹ﬂte
Ömer Aç›k’la yapt›¤›m›z röportaj…

kadar yazmaya da aç›k olduklar›n› gözlemliyorum
her fuar ve söyleﬂide. Beni en çok sevindiren ve
yazmaya heveslendiren de bu oluyor san›r›m.
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Röportaj: Sefa SAYGIDE⁄ER
-Geçen y›l raflarda yer alan ‘Menekﬂe ‹stasyonu’
ve ‘Benim Babam Ömür Adam’ kitaplar›n›z çocuk
ve gençlik edebiyat›nda oldukça ses getirdi, okurlar
taraf›ndan da çok sevildi. Nas›l yazmaya baﬂlad›n›z,
ç›k›ﬂ noktan›z› biraz anlat›r m›s›n›z?

-Yerel kitap fuarlar›na kat›ld›¤›n›z›, söyleﬂi ve imza günleri gerçekleﬂtirdi¤inizi biliyoruz. Bu söyleﬂilerde çocuklar›n sordu¤u sorulardan sizi en çok et-

-Yazmak, eninde sonunda bir ihtiyaçla iliﬂkili.
Ço¤u zaman da paylaﬂma ihtiyac›yla. Y›llard›r çocuklarla birlikte zaman geçirmek, bir bak›ma mesai
harcamak yeterince birikim sa¤l›yor. Bir yerden
sonra da bardak taﬂ›yor iﬂte. Kitaplar kuﬂkusuz birikenlerin, gözlenenlerin, düﬂünülenlerin ve illa ki hayal edilenlerin paylaﬂ›lmas› ihtiyac›na denk düﬂüyor.
-Her iki kitab›n›zda da a¤›rl›kl› olarak mahalle
kültürünü iﬂliyorsunuz, bunun özel bir nedeni var
m›?
-Kitaplar›n gerçekle ba¤lar›n›n olmas›n› ye¤liyorum, en az›ndan ﬂimdilik. Böylesi, hikâyeyi güçlü
k›l›yor çünkü. Mahalleler de hayat›n içinden mekânlar sonuçta. Eninde sonunda geri döndü¤ümüz, yolumuzun düﬂtü¤ü ya da haf›zam›zda yer etmiﬂ yerler. Mahalleye ya da mahalle kültürüne güzelleme
yapmak de¤il amac›m. Ama mahallenin günümüzdeki insani yozlaﬂmaya karﬂ› bir alternatif kültür yaratma gücünü hâlâ muhafaza etti¤inin bilinmesini
isterim.
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kileyen hangisi oldu? Sizi zorlayan, ﬂaﬂ›rtan, güldüren sorular ald›n›z m›?
-Baz› söyleﬂilerde çocuklar, kitaplardaki karakterlerin gerçekten varoldu¤unu, onlar›n kimileriyle tan›ﬂt›klar›n› iddia ettiler. Kendim yaratmam›ﬂ olsam
inanacakt›m çocuklara. Çocuklar›n okumaya oldu¤u

-Adana 9. Çukurova Kitap Fuar› hakk›ndaki gözlemleriniz nelerdir? Çocuk ve gençlik edebiyat›na
gösterilen ilgiyi nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
-Okuyan, kitaba de¤er veren, kitapla buluﬂmak
için yan›p tutuﬂan insanlarla birlikte olmak oldukça
keyifli. Adana’ya fuar için ilk kez geliyorum. ‹ki
günlük gözlemim, geliﬂmeye aç›k bir çocuk-okur
kitlesinin bulundu¤u. Çocuklar› soka¤a, e¤itimsizli¤e ve geleceksizli¤e hatta ölüme terk eden bir düzende yaﬂ›yoruz. Bu düzeni, çocuklardan baﬂlayarak, çocuklarla birlikte de¤iﬂtirece¤iz. Elbette okuyarak ve yazarak.
-Ayn› zamanda ö¤retmensiniz. Çocuklar›n okuma
al›ﬂkanl›klar› üzerine ebeveynlere ne söylemek istersiniz?
-Çocuklar› körü körüne
yönlendirmek yerine onlara güvenmek daha etkili bir yöntem bence. Yetiﬂkinlerin, çocuklar›n›n
okumas›n› istedi¤i kitaplar› ilkin kendilerinin al›p
okumas› da baﬂka bir
yöntem. Bunun d›ﬂ›nda
kütüphanelerin kullan›lmas› özendirilebilir. Çocuklar, kitap seçimlerinde yanl›ﬂlar yapsa da onlara güvenmek en do¤rusu. Okumaktan hiç vazgeçmeyen bir yetiﬂkin
varsa çevresinde, çocuk
er ya da geç yaﬂam›n›n
bir yerine kitaplar› dahil edecektir.
-Son olarak okurlar›n›za bir mesaj›n›z var m›?
Korkusuzca yaﬂayaca¤›m›z bir ülkeye, özgürce
kitap okuyabilece¤imiz günlere kavuﬂmak umuduyla...

