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Çocuklara duyduğu sevgiyle yazmaya başlayan ve 10. Uluslararası Çukurova Kitap Fuarı’nı  5 Ocak 
Gazetesi için değerlendiren Gülsevin Kıral ile kitapları hakkında konuştuk. 

Edebiyattan, sanattan başka 
tutunacak bir dalımız yok

Röportaj: Sefa Akın
Bugüne kadar çocukların severek okuduğu 

pek çok kitabınız yayınlandı. Berber Pire Tellal 
Deve, Gizli Formül Hangi Zarfta? adlı kitapla-
rınızın yanı sıra “Ömer Hepçözer Dedektiflik 
Bürosu”adıyla dizileşen kitaplarınız da var. 
Son olarak daUmut Sokağı Çocukları. Çocuğa 
yazmak kolay olmasa gerek, bu veriminizi 
neye borçlusunuz?

Beni çocukları yazmaya iten güdü ço-
cuklara duyduğum sevgi oldu. On sekiz yıl 
bankacılık yaptım. Geriye dönüp baktığım-
da, çocuklara yönelik bir meslek seçseydim 
çok daha mutlu olacağımı görüyorum. Ço-
cuklara yazmanın zorluğu konusunda hak-
lısınız, onlara yazarken daha çok olguyu 
göz önüne almanız gerekiyor. Yetişkinler 
için yazan bir yazar söylemek istediğiniz 
fikre, yazıyı nasıl kurgulayacağınıza ve es-
tetik kaygılara odaklanır. Çocuklara yazan-
ların ise bilgisayarlarının başında, kalem-
lerinin ucunda hayali bir çocuk vardır. Bu 
geveze çocuk yazara sürekli karışır, onu 
uyarır: “Yazdığın benim yaş grubumun al-
gısına uyuyor mu? Kullandığın bu kelimeyi 
ben bilebilir miyim?  Dikkat et! Aman diye-
yim, sakın beni üzecek, korkutacak bir şey 
yazma!” Öte yandan bu çocuk çok da moti-
ve edici. Yazdığınızı onun beğenebileceğini, 
şaşırtacağını, etkileyebileceğini düşünmek, 

genellikle bir yıla varan ve yalnız geçen 
yazma eylemini zevkli bir hale getiriyor. 
Çocuklara yazmanın bir diğer zorluğu da 
hızla değişen yaşam tarzları. Günümüzde 
teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki, bırakın 
yazarları, belki bilgi işlemciler bile uyum 
sağlamakta zorlanıyorlardır. Bu gelişim 
nasıl yaşadığımızı, neyi nasıl yaptığımızı 
büyük ölçüde değiştirdi. Değiştirmeye de 
devam ediyor. Alışverişten, yemek pişirme-
ye, evdeki birey sayısından, onların birbir-
leriyle ilişkilerine pek çok şey eskisinden 
farklı. Benim yaşımda bir yazarın kendi ço-

cukluğunu hatırlayarak, o koşulları anlata-
rak bir kurgu yaratması bugünün çocuğuna 
ilginç gelmeyebilir. Öte yandan çocukların 
büyüme, dünyayı anlama, kendi değerlerini 
oluşturma, kişiliklerini yaratma uğraşları-
nın eskisiyle aynı olduğunu düşünüyorum. 
Biz çocukken bir duvarın üzerinde çekirdek 
çitleyerek sohbet ederken, onlar bilgisa-
yarlarından ya da telefonlarından mesaj-
laşıyorlar. Onlar da sorunlarını birbirlerine 
açıyor, dostluğun sağaltıcı etkisini yudum-
luyorlar. Birlikte keşfetmenin, büyümenin 
onlara kattıklarıyla zenginleşiyorlar.

Diğer kitaplarınızda da toplumsal ger-
çeklere fazlasıyla eğilmiştiniz. Umut Sokağı 
Çocukları’nda da aynı mahallede kapalı 
kapılar ardında yaşayan insanları bir hikâye 
etrafında toparlıyorsunuz. Toplum olarak bu 
kadar sıkıntılı bir süreçten geçerken, farklılık-
lar, ayrımcılık, önyargı ve nefret ortamı gibi 
konuları edebiyatta işlemenin önemini nasıl 
yorumluyorsunuz?

Genellikle çocukları esirgemek, korumak 
adına edebiyatı konu açısından sınırlıyor, 
onlara pespembe bir dünya sunuyoruz. 
Oysa bu, çocuğa yapılan büyük bir haksız-
lık. Çocuk hiç de sandığımız kadar naif bir 
varlık değil. O da çevresinde yaşananları 
görüyor, duyuyor, hissediyor. Hem so-
kakta gördüğü Suriyeli sığınmacıları, hem 
de anne babasının ya da yakınlarının bu 
insanlara nasıl davrandığını algılayabiliyor. 
Ayrıca dünyayı tanıma, anlama, yorumla-
ma uğraşıyla çok meşgul olduğundan gör-
düklerini belki de yetişkinlerden daha fazla 
algılıyor, daha fazla kaydediyor. Çocukluk 
kendi değer yargılarımızı oluşturduğunuz, 
kişiliğimizi tuğla tuğla inşa ettiğiniz bir 
evre. Bu dönemde çocuk anne babasını, 
yakınlarını kerteriz olarak aldığı için nef-
reti, önyargıları içselleştirmesi tehlikesi ile 
de karşı karşıya. Bu kitabı yazmadan önce 
çevremde Suriyeliler’in varlığından rahat-
sız olan, onların bir savaştan, yıkımdan, 
kıyımdan kaçtığını unutan, ya da daha 
doğru bir deyişle unutmayı tercih eden pek 
çok insan gördüm. Duyarsızlıkları, kayıt-
sızlıkları dehşet vericiydi. Okuduklarım 
da öyle. “Çocuk Çalışmaları” isimli bir sivil 
toplum kuruluşunun yaptığı bir araştır-
mada Suriyeli çocuklarla Türk çocukların 
birlikte okuduğu okullarda, Türk ebeveyn-
lerin, çocuklarının Suriyelilerle yan yana 
oturmasını istemediğini okudum. Çocuklar 
da yeni arkadaşlarına acımasız davranıyor, 
onların patlamalardan ne kadar korktuğu-
nu bildiklerinden yanlarında yüksek sesler 
çıkararak korkutuyorlarmış. Bu açmazdan 
kurtulmak için edebiyattan, sanattan başka 
tutunacak bir dalımız yok. Bizden farklı 
insanların neler yaşamış olabileceğini, ne 
hissedeceğini, ne düşüneceğini bize en iyi 
edebiyat anlatabilir. Dileyelim ki, bu sayede 
çocuklar önyargıları ve nefreti yıksınlar. 
Savaşa, kıyıma karşı dursunlar ve barışçıl, 
özgür bir dünya kursunlar. Bu kitap da bu 
yolda, okyanusta bir damla olursa, bunu 
okuyan çocuk farklı arkadaşına elini uzatır, 
annesine, öğretmenine Suriyeli arkadaşım 
benim yanımda oturabilir derse çok mutlu 

olurum.

Umudun, dostluğun, kardeşliğin romanını 
yazmak istediğiniz satır aralarında hissedili-
yor. Çocuklara hem gerçeği hem umudu aynı 
anda hissettirebilmek kolay olmasa gerek?  

Haklısınız, savaş, ölüm, yurdundan ayrı 
kalmak, yeni bir yerde tutunmaya çalışmak 
gibi ağır konuları umutla işlemek oldukça 
zor. Kitaba nasıl başlayacağım konusunda 
zorlanıyordum, sonra her bölümü değişik 
bir karakterin ağzından işleme fikri aklıma 
geldiğinde çok rahatladım. Bu sayede hem 
değişik bakış açılarını daha kolay yansıta-
bildim, hem de mizahı, umudu metne daha 
kolay yerleştirebildim. 

Okullarda ve fuarlarda çocuklarla buluşan, 
onlarla iyi iletişimi olan bir yazarsınız. Umut 
Sokağı Çocukları’nın konusu öğretmenler 
için de okutması ve üzerine konuşulması zor 
konulardan biri gibi. Onlara ve pek tabii ebe-
veynlere bu konuda önerileriniz olabilir mi? 

Umut Sokağı Çocukları mülteciler ve 
savaş gibi zor konuları ele almasına karşın 
önyargısız bir tutumla, dostça yaklaşıldığın-
da yaşamın ne kadar kolaylaşabileceği te-
masını işleyen bir kitap. Her bölümün ayrı 
bir karakterin ağzından anlatılması farklı 
bakış açılarını, farklı yaşamları değerlendir-
mek açısından kolaylık sağlıyor. Bu yüzden 
okunması ve üzerinde konuşulması çok 
kolay bir kitap diye düşünüyorum. Gerek 
yaptığım etkinliklerde, gerekse ziyaret etti-
ğim okullarda çocukların ve öğretmenlerin 
hiç zorlanmadığını, beklediğimden daha 
fazlasını kolaylıkla algıladıklarını gözledim.

Çukurova Kitap Fuarı 10. yılında, okurla-
rınızla fuarda bir araya gelmek nasıl hisset-
tiriyor? Fuarda çocuk ve gençlik edebiyatına 
gösterilen ilgi nasıldı?

Fuarlarda okurlar ile bir araya gelmek 
her zaman çok yüreklendirici oluyor. Hele 
de daha önce bir kitabınızı okumuş okuru-
nuzla bir araya gelmek, onun yorumlarını 
dinlemek çok keyif veriyor. Çukurova Kitap 
Fuarı’na bu sene ilk defa geliyorum. Ne 
yazık ki, ilgi fazla değildi. Sanırım bunda 
son zamanlarda artan terör olayları nede-
niyle insanların kalabalık yerlere gitmekten 
kaçınmaları rol oynadı. Mersin’de öğret-
men olan bir arkadaşım, okul olarak fuara 
gelmeyi planladıklarının, ancak velilerin 
çocuklarının göndermek istememesi yü-
zünden iptal etmek zorunda kaldıklarını 
söyledi. Bu karanlık dönemden çıkmamızı, 
bir an önce keyifle kültürel etkinlikler yapa-
cağımız zamanlara erişmemizi diliyorum. 
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