
İ.TERZİBAŞOĞLU: Yazmaya olan merakınız 
nasıl başladı? Kitap yazma fikri sizde ilk kez 
nasıl oluştu?
S.K.AKSOY: Yazmaya ilk kez masal 
uydurarak başladım. Daha sonra okumaya 
başladım ve yazar olmaya karar verdim. 
Şiirler yazdım. Çok fazla kitap okudum. Bir 
de baktım ki yıllar geçmiş ve kitap yazmışım. 
Bir de günlük çok tutardım. Türkçe bilgimin 
bundan dolayı da geliştiğini düşünüyorum. 
N.PALOMBO: Çocuklara yönelik kitap 
yazmayı tercih etmenizin nedeni nedir? 
Neden özellikle çocuk edebiyatı?
S.K.AKSOY: Aşağı yukarı 25’e yakın kitabım 
var. Hepsi çocuklar için. Roman, öykü, okul 
öncesi, ilköğretim türünde çok fazla çocuk 
kitabım var. Yalnızca üç tanesini büyükler 
için yazdım. Neden çocuk edebiyatı? diye 
sorarsanız, kendimi çocuk gibi hissediyorum. 
Ailenin en küçük çocuğuyum. Çocuksuyum. 
Bana yaşımı sorduklarında, karşımdaki kişi 
kaç yaşında ise o yaşta olduğumu söylüyorum 
ve çocukların sorunlarını çok önemsiyorum. 
Onların gözünden bakmaya çalışıyorum. 
İ.TERZİBAŞOĞLU: Sizce ülkemizde çocuk 
edebiyatına olması gereken önem ve değer 
veriliyor mu?
S.K.AKSOY: Evet, veriliyor. Yazmaya 
başladığım zaman çok fazla değer verildiğini 

söyleyemem. Çünkü sadece bir ya da iki 
yazar vardı. Benim başladığım dönemde 
birçok arkadaşım çocuk yazarlarının ne kadar 
değerli olduğunu anladılar. Sayıları çok fazla. 
Çok değişik kitaplar yazıyorlar. Bunun nedeni 
şudur: Dünyada çocuklara çok fazla değer 
veriliyor. En değerli varlıklar çocuklardır. Bu 
yüzden çocukların her şeyi çok önemlidir. 
Bunun da nedeni şudur: Çocuklar, geleceğin 
büyükleridir. İyi eğitim görmelidirler ve çok 
güzel kitaplar okumaları gerekir. Bu yüzden 
çocuklar için yazıyoruz ve değer veriyoruz. 
N.PALOMBO: Hayatınızın slogan cümlesi 
var mı, kişiliğinize yakın gelen veya sizi en iyi 
tanımlayan?
S.K.AKSOY: Buna slogan mı diyelim 
bilemedim ancak ben, anlayarak okumaktan 
yanayım. Müziği dinlerken anlamaya 
çalışmak. Benim için bu çok önemli. Bir 
şeyi gerçek anlamda görmek ve anlamak. 
Benim için çok önemli. Bunun için bayağı 
çaba gösterdim. Bir şeyi anladığınız zaman, 
yaşamınızda iz bırakır ve sizi doğru yola 
götürür diye düşünüyorum.
İ.TERZİBAŞOĞLU: Peki, Seza Kutlar 
Aksoy ne tür kitaplar okumaktan hoşlanır? 
Kütüphanenizi bize anlatmanızı isteseydik 
nasıl bir hikaye duyardık acaba?
S.K.AKSOY: Harika bir soru İdilciğim! 
Ben, okumaya çok küçük yaşta başladım. 

10.12.2018 Pazartesi
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 –
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
11.12.2018 Salı
09:50 Yüzme (Gr4)
10:00 Escapist Motiv. Gez. (Gr8)

10:30 Nilbar Güreş Workshop(Gr26) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
12.12.2018 Çarşamba
09:50 Yüzme (Gr1)
12:30 Tenis (Preschool)
15:40 Basketbol Okulu/ Keman Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
13.12.2018 Perşembe
09:00 Dijital Oyun Tasarımcısı 
 Sercan MUHLACI
 Söyleşi ve Workshop(Gr567)
11:55 Yaşam Kültürü Dersinin 
 Konuğu; Modacı Elif YILMAZ
15:40 Keman Okulu
15:50 İngilizce Destek Programı
14.12.2018 Cuma
09:50 PESA 2 
 (Süreç İzleme Sınavı)
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç
15.12.2018 Cumartesi
09:00 Destek Programı (Gr678)
09:50 Jimnastik Kursu
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool)
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary)

           HAFTANIN SÖZÜ           
İnsanlar hatalarını mutluyken değil ancak 
mutsuzken anlar. 

Daniel DEFOE

 GEÇEN HAFTANIN CEVABI  
Resimdeki adam kendisidir.

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
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ÇOCUK KİTAPLARI YAZARLIĞINA USTA BİR BAKIŞ

Alanında başarılı ve bir o kadar da naif bir kişiliğe sahip, çocuk edebiyatının usta kalemi ve aynı 
zamanda da okulumuzun velisi olan değerli yazar Sn.Seza Kutlar Aksoy’u okulumuzda güzel 
bir söyleşi için ağırladık. Sn.Aksoy’un kendi dilinden yazarlığa başlama serüvenini, karakter 
oluşumunu, hikaye yapılarını konuştuk. Yazarlık kariyeri birçok ödülle bezeli olan yazar 

Sn.Aksoy, aynı zamanda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin çocuk bölümündeki çalışmalara destek 
veriyor. Aksoy’un çocuk edebiyatı alanında verdiği eserler, çevreyi korumanın öneminden, dostluğa, 
kıskançlıktan, demokrasiye dek geniş bir çerçevede hayal gücüyle eğitimi birleştirirken, kimi zaman 
sistem eleştirisi de sunar. Merhum gazeteci Sn.Onat Kutlar’ın da kardeşi olan Sn.Seza Kutlar Aksoy’un  
söyleyişi öncesinde, öğrencilerimiz İdil TERZİBAŞOĞLU ve Nedim Natan PALOMBO’yla gerçekleştirdiği bu 
keyifli röportajı gelin hep birlikte okuyalım.



O kitapların içerisinde hep kendimi bulurdum. 
Zor denilen kitapları da okumaya çalıştım. 
Çünkü okuyup bir kenara bırakacağımız sıradan 
kitapları pek tercih etmiyorum. Çaba sarf etmem 
gerekiyor. Bunun da nedeni, yazar kadar okurun 
da değerli olduğunu düşünüyorum. Okur iyi 
olursa bu çok değerli olur. O yüzden yazarların 
zor olanlarını seviyorum.
N.PALOMBO: İlk çocuk romanınızın adı nedir?
S.K.AKSOY: İlk çocuk romanım “Arsa” idi. Ancak 
bana kalırsa adını değiştirmek isterdim. “Hüseyin 
ve Defne’nin Serüveni” derdim. Çok kişi bunu 
bilmiyor. “Büyülü Bahçe” kitabımı biliyor. Çünkü 
bu kitabımla çok ödül kazanmıştım. Bu yüzden 
ilk çocuk romanım için “Büyülü Bahçe” diyebiliriz.
İ.TERZİBAŞOĞLU: Birçok sanatçıya 
baktığımızda, onları destekleyen ve uğraşları 
ile ilgili cesaretlendiren kişilerin olduğunu 
görüyoruz. Bu anlamda sizi cesaretlendiren kişi 
kim oldu? Bize bu süreci biraz anlatabilir misiniz?
S.K.AKSOY: Harikasınız çocuklar! İkinizin de 
soruları çok güzel. Evet, ben ailemin içerisinde bir 
yazar ile büyüdüm. Onu çok değerli bulurdum. 
Çünkü babamı çok küçük yaşta kaybettiğim için 
onu babam gibi görüyordum. Yazardı ve ona çok 
özenirdim. Türkiye’nin en iyi klasik kitaplarını 
bana vermişti. Bir de hiç unutmadığım bir 
İngilizce öğretmenim var. O da bana gramer ve 
dil bilgisini oya gibi öğretti. Benim için ikisinin de 
yaşamımda çok değerli yerleri var.
N.PALOMBO: “Uğurböceği’nin Mutluluk 
Hapları” kitabınızdaki üç büyülü sözcüğün adını 
söyleyebilir misiniz? 
S.K.AKSOY: Oyun, 
kahkaha, hayal 
gücü.
İ.TERZİBAŞOĞLU: 
Öyküleriniz hangi 
dergilerde yer 
almıştır?
S.K.AKSOY: “Kırmızı Fare” ve “Milliyet Çocuk” 
dergilerinde yayımlandı. Aynı zamanda “Aylık 
Virgül” dergisinde çocuk kitapları üzerine tanıtıcı 
yazılar da yazdım.
N.PALOMBO: Aldığınız ödüllerden bahsedebilir 
misiniz?
S.K.AKSOY: Tabii. 1990 Sıtkı Dost Çocuk 
Öyküleri Yarışması’nda Mansiyon, 1992 Kırmızı 
Fare Öykü Yarışması’nda Büyük Ödül kazandım. 
İ.TERZİBAŞOĞLU: Çocuk öykülerinizin adını 
öğrenebilir miyiz?

S.K.AKSOY: Büyülü Bahçe, Küçük Prenses ve 
Kardelen, Güneşe Köprü. 
N.PALOMBO: Size göre daha iyi bir yazar nasıl 
olunur?
S.K.AKSOY Çok kitap okuyarak bu hedefe 
ulaşabiliriz. Kitap okumak çok önemlidir ve 
yazar olmanın en önemli ve birinci koşuludur. 
Bir doktor da yazar olabilir. Bunun bir sınırlaması 
yoktur ancak onun da çok kitap okuması gerekir.
İ.TERZİBAŞOĞLU: Yazar olabilmek için neler 
yapmamız gerekir?
S.K.AKSOY: Birer anı defteriniz olsun. Anı 
defterinizin içerisine her gün yaşadığınız olayları 
yazın. Bakın bunu ben yaptım ve yazar oldum. 
Ama yazar olmasanız da bunu yapın. Çünkü 
konuşmanız ve yazınız gelişir. İfadeniz kolaylaşır. 
N.PALOMBO: Yazmak size ne ifade ediyor?
S.K.AKSOY: Yazmak, benim için yaşamak 
gibi bir şey. Yaşamak kadar önemli. Mesela 
roman yazdıktan sonra bir süre sanki bebek 
doğurmuşum gibi içim boşalıyor ve yeniden 
üretmeye başlıyorum. Üretmeye çalışıyorum. 
Bunun için de çeşitli şeylerle ilgileniyorum. 
Sinemaya gidiyorum, torunum İdil ile oynuyorum 
vs…
İ.TERZİBAŞOĞLU: Hayal etmeyi seviyor 
musunuz?
S.K.AKSOY: Hayal etmeyi çok seviyorum. Hayal 
etmezsem kitap yazamam.
N.PALOMBO: Kitaptaki karakterlerin isimlerini 
nerelerden buluyorsunuz?

S.K.AKSOY: 
Eveet, ne kadar 
güzel bir soru! 
Aslında benim 
“Okyanus” diye 
bir sözlüğüm 
var. Onun arka 
tarafında da kadın 

ve erkek isimleri yazıyor. Önce ne yapıyorum 
biliyor musunuz? Bir düşünceden yola çıkıyorum. 
Kahramanımı gözümün önüne getirmeye 
çalışıyorum. Kahramanımı hayal ediyorum ve 
tasarlamaya çalışıyorum. Bu şekilde ortaya 
çıkıyor.
İ.TERZİBAŞOĞLU: Yeni bir kitap çıkaracak 
mısınız?
S.K.AKSOY: Evet, okul öncesi bir kitap 
çıkaracağım. Bu kitabım, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları’ndan çıkacak. Adı “İdil’in Şarkısı.”

’’Portreler‘’ adlı yaratıcı ve özgün 
resmiyle  Gr1 Elif Su İLKER Kasım  ayı 
sanatçısı oldu. Öğrencimizi kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

“En değerli varlıklar 
çocuklardır. Çocuklar, 

geleceğin büyükleridir...”


