
A.B.YAZICI: Çocukken hayaliniz neydi? Ne 
olmak isterdiniz? Şu an hayalinizdeki mesleği 
mi yapıyorsunuz?
S.K.AKSOY:Çocukken şair olmak isterdim, 
yazar olmak isterdim ve balerin olmak 
isterdim. Bunun nedeni nedir bilemiyorum 
galiba bir filmde gördüm. Çünkü yaşadığım 
kentte bale filan yoktu. Ben Güneydoğu’da 
bir kentte Antep’te doğdum orada büyüdüm 
12 yaşına kadar. Şair ve yazar olmak isterdim. 
Bir de öğretmen olmak istediğimi hatırlıyorum 
ama sonunda yazar oldum.
U.GÜL: Peki neden çocuk edebiyatı?
S.K.AKSOY: Evet, bu soru soruluyor. Evin 
en küçük kızı, en küçük çocuğuyum. Sonra 
çocuksu bir yapım var ve çocukları çok 
seviyorum. İçimden de öyle geliyor. Yani 
benim 3 tane büyükler için yazdığım öykü 
var ama hep çocuklar için yazmak geliyor 
içimden. Çocukların çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Yani ilerde iyi bir okur 
olabilmesi için bir bireyin, çocukluğunda iyi 
kitaplarla tanışması gerektiğini düşünüyorum. 
Onun için çok önemsiyorum çocuk kitabı 
yazmayı.
A.B.YAZICI: Bir gününüz nasıl geçiyor 
bizimle paylaşır mısınız?
S.K.AKSOY: Böyle günlerde elbette 
sizinle tanışacağım için çok mutluyum. 
Çünkü okurlarla bir arada oluyorum. 
Genelde okumayı çok severim. Okurum, iyi 

okurum. Kitap yazdığım dönemler bayağı 
yoğun geçiyor. Çünkü ben bırakırsam o 
canlandırdığım hayal ettiğim öykü, roman 
her neyse onun havasından çıkarım. Çünkü 
ben yaşıyorum. Öyküyü romanı yazarken 
onu yaşıyorum. Yani bir serüven oluyor. 
Yaşamasam onu iyi yapamam. O yüzden 
yaşıyorum, odaya kapanıyorum. Çocuk 
sesiyle konuştuğum oluyor bazen. Sizlerin 
sesiyle o maceraları serüvenleri kendim de 
yaşıyorum, yazdığım dönemler böyle. Onun 
dışında resmi çok seviyorum. Resim kursuna 
gidiyorum birkaç yıldır. Sinemayı çok severim, 
tiyatroya giderim. Sanatla geçiriyorum 
zamanımı elimden geldiği kadar.
U.GÜL: Bir yazar için zaman ne demektir?
S.K.AKSOY: Evet, çok güzel bir soru. 
Aslında uçsuz bucaksız bir şey benim için 
ve bütün insanlar için de öyle olduğunu 
düşünüyorum. Hepimiz doğuyoruz, yaşıyoruz 
ve sonra ölüyoruz doğal olarak. Ama bu 
süreç içerisinde güzel şeyler üretebilmek 
ve bu dünyada var olduğumuzu kanıtlamak 
gerekir. Yani hangi meslekten olursa olsun 
bir öğretmen iyi bir öğrenci yetiştirdiği 
için var olur. Bir yazar iyi bir kitap yazdığı 
için var olur. Zaman benim için göreceli bir 
şey. Bazen çok hızlı geçer, bazen çok yavaş 
geçer. O yüzden çalışmayı çok severim. 
Zaman küçük değerli bir şeydir. Onu boşuna 
geçirmemek gerektiğini düşünüyorum. Güzel 
şeylerle doldurmamız gerekir ki, bir dönem 
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YAZAR AKSOY’LA ÇOCUK EDEBIYATI ÜZERINE

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

birçok ödülle bezeli olan yazar Sn.Aksoy, dünyada çocuk edebiyatının en önemli ödüllerinden biri olan 
Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA)’ın, 2011 yılında Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği tarafından 
Türkiye adayı seçildi. 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. Sn.Seza Kutlar Aksoy’un söyleyişi öncesinde, öğrencilerimiz Ayşe Beril 
YAZICI ve Ural GÜL ile gerçekleştirdiği bu keyifli röportajı gelin hep birlikte okuyalım.

16.12.2019 Pazartesi
08:40 Matematik 2.Sın.(Gr45678)
11:00 “Oyucaklar” Tiyatro oyunu 
 A.K.M. (Prschool, Gr1)
16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
17.12.2019 Salı
09:50 Yüzme (Gr23 )
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8-Din.K.
18.12.2019 Çarşamba
08:40 Sosyal Bilg. 2.Sın.(Gr45678)
09:50 Yüzme (Preschool) 
12:30 Tenis(Gr1)
15:40 Basketbol Okulu
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
19.12.2019 Perşembe
09:30 Market Gezisi (Gr3)
12:20 Oyuncak Müzesi Gez.(Pre)
13:00 Atatürk Müzesi Gezisi (Gr1)”
15:40 İngilizce Destek Programı
16:00 Randevulu Veli Topl.(Gr8)

20.12.2019 Cuma
08:40 Ingilizce 2.Sınavı (Gr45678)
13:25 Bireysel destek Programı (Gr8)
 (Tür/Mat/Fen/Sos)
13:30 Eskrim Spor T.Gezisi(Gr567)
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi / Satranç
15:40 Masa Tenisi / Piyano Okulu
16:00 Randevulu Veli Topl.(Gr8)
21.12.2019 Cumartesi
09:00 Destek Programı  (Gr678)
09:40 Jimnastik Kursu(Preschool)
10:50 Jimnastik Kursu (Primary)

           HAFTANIN SÖZÜ           

        HAFTANIN SORUSU     
Korfbol Nedir ?

HAFTANIN ETKINLIKLERI



sonra elbette yaşlanacağız ve geriye dönüp 
baktığımızda zamanı nasıl geçirmişiz diye 
düşüneceğiz hepimiz. Sizler de büyüdüğünüz 
zaman, şu anda düşünemezsiniz tabii bunu, 
ama iyi şeyler bırakmış olmanız, zamanınızı 
güzel ve iyi şeylerle doldurmuş olmanız sizi 
memnun edecektir.
A.B.YAZICI: Okumakta zorlanan yetişkinler 
veya çocuklar okumaya nerden başlamalı ve 
onlara okumayı nasıl sevdirmeliyiz?
S.K.AKSOY: Birincisi, bu hep sorulan bir soru 
bana. Şimdi elinde Ipad ya da akıllı telefon olan 
bir anne baba, sizde 
var mı bilemiyorum, 
çocuğuna, “Çocuğum 
sen kitap oku bakalım” 
filan diyemez gibi 
geliyor bana. Onların 
da elinde kitap olmalı. 
Benim eşim de çok 
sever okumayı, ben 
de çok severim. Bizi 
görünce benim kızım 
küçücük emekliyordu, 
bir de kitaplığımız 
vardı en alt katta 
sonra fark ettik biz; 
bütün kitabın içine 
bir kalem koymuş, bir 
şeyler yapmış. Onun 
da diş fırçalamak gibi 
hayatının doğanın 
bir parçasıydı kitap. 
O yüzden anne ve 
babalara söylemeli 
onlar da kitap okusun 
ki çocuklar da okusun. 
Yoksa elinde sigarayı 
tüttürüp sakın içme 
demekle, hiç kitap okumayıp, “hadi kitap oku” 
demekle iyi örnek olunamaz. Çocukları da iyi 
kitaplarla tanıştırmalı. Anneler önce kitapları 
almalı okumalı içinde ne var ne yok, çocuk 
sever mi? sevmez mi? incelemeli. Sizi en çok 
kim tanır? Anne ve babanız iyi tanır ve sizin 
hoşunuza gidecek kitapları onlar bilir.
U.GÜL: En çok ne tür kitaplar okuyorsunuz ve 
kimleri takip ediyorsunuz?
S.K.AKSOY: Ben her türlü kitap okurum. 
Roman, öykü her türlü kitap okurum. Elbette 
mesleğim gereği çocuk kitaplarını takip 
etmeye çalışıyorum elimden geldiğince ama 
şimdi nitelikli olanları anlayabiliyorum.10 
sayfa okuyunca bu kitap iyi mi kötü mü 
anlayabiliyorum ama zor kitapları çok 
seviyorum yani beni düşündüren kafamı iyi 
çalıştıran zor kitapları çok seviyorum. Böyle 
unutabileceğiniz hani öyle sayfa sayfa çevirip 
dergi okur gibi okunan kitapları sevmiyorum. 
Bana bir şeyler katsın istiyorum. Bu da roman 
olabilir, öykü olabilir. Şöyle de bir önerim var: 
Bir yazarı sevdiyseniz onun bütün kitaplarını 
okuyun ki onu tanıyın. O çok değerli bir şey, 
sanki sizin bir akrabanız gibi bir şey oluyor. 
Diyelim ki Rus ya da İngiliz bir yazarın kitabını 
okudunuz, o zaman sanki o ülkeye gitmişsiniz 
gibi oluyor. 
A.B.YAZICI: Şu anda okuduğunuz kitap 
hangisi?

S.K.AKSOY: Evet, Erich Kastner’in “Uçan 
Sınıf” romanını okuyorum,  çok da güzel. 
Can yayınlarından çıkmış. Ondan önce, “Anne 
Frank’ın Hatıra Defteri” ni bitirdim. O da çok 
güzel bir kitap. Hüzünlendim. Uçan Sınıf da 
farklı. Sizin yaşlarınıza uygun, size de öneririm.
U.GÜL: Türk yazarlardan kimleri severek 
okuyorsunuz? Yabancı yazarlardan kimleri 
önerirsiniz?
S.K.AKSOY: Benim kuşağımda benim 
yazmaya başladığım dönemde çok az Türk 
çocuk kitabı yazarı vardı. Benimle birlikte çok 

geniş bir yelpaze başladı. İyi yazarlar var, 
kötü yazarlar var ama çok renkli. Şimdi birini 
söylersem, öbürünü söylemezsem alınırlar, bu 
yüzden söylemiyorum. Yabancı yazarlardan 
söyleyebilirim; Roald Dahl var, çok severim. 
Astrid Lindgren var, bir de onu çok severim. 
A.B.YAZICI: Sizin için en iyi 3 kitap ve filmi 
sorabilir miyiz?
S.K.AKSOY: Çocuk kitaplarından Roald 
Dahl’ın Matilda’sı. 
Nöstlinger’den de 
Lollipop olabilir. Konserve 
Kutusundan Çıkan Çocuk 
da olabilir. Filme gelince 
Matilda’yı önce kitaptan 
okudum sonra filmini 
hiç beğenmedim. Çünkü 
içindeki çizimler o kadar güzeldi ki, gözümde 4 
yaşındaki Matilda çizgi ile var olmuştu. Onun 
filminde o güzel kızı görünce hiç beğenmedim. 
Çocuk filmi Kırmızı Balon vardı, Beyaz Yele 
vardı, Miyazaki vardı onun bir filmiydi şu an 
unuttum ama çok iyi çizgi film yönetmeni. 
Elimden geldiği kadar çocuk filmlerine gitmeye 
çalışıyorum. 
U.GÜL: Şerafettin karakteri nasıl doğdu?
S.K.AKSOY: Harika bir soru. Söyleşide de 
konuşacağız herhalde bunu. Bu bağımlılık 
özellikle teknoloji bağımlılığı kafamı bayağı 
yoruyordu benim. İnsanları düşünmekten 

alıkoyan bir şey. Benim bakış açım şu: Çocukların 
yani sizlerin yaşadığı sorunlara elimden geldiği 
kadar sizin gözlerinizle bakmaya çalışıyorum. 
Onun için de bir karakter gerekiyordu. Birtakım 
bilgiler edindiğim bir çocuk vardı, kahraman 
olarak onu seçtim. Yoksuldu fakat çok akıllı bir 
çocuktu. Anne ve babası ayrıydı ve bu çocuğa 
maceralar yaşatarak hem akran zorbalığını 
hem de teknoloji bağımlılığını ikisini bir arada 
vermek istedim. Hayalimde onu sadece 3-5 
özelliğini bildiğim küçük bir erkek çocuğunun 
üzerine kurdum.

A.B.YAZICI: Kendi 
çocukluğunuzu 
düşündüğünüzde 
ve günümüze 
baktığımızda, 
Şerafettin gibi yeni 
bir okul ortamında 
arkadaş çevresinde 
tepkiler alma 
durumunda bir 
değişme olduğunu 
düşünüyor musunuz?
S.K.AKSOY: Bence 
pek fark yok. Eskiden 
de böyleydi, vardı. 
Aynı şeyler vardı, 
şimdi de yaşanıyor. 
Hangi çevrede olursa 
olsun bu daha büyük 
yaşlarda da oluyor 
buna da “Mobing” 
deniyor. Ne yazık ki 
var. İnsanlar bir araya 
geldiklerinde bir grup 
kuruyorlar, kendilerine 
bazen bir kurban 
seçiyorlar ve bunun 

üzerinden olumsuz şeyler yapabiliyorlar, pek 
fazla şey değişmedi.
U.GÜL: Benim sormak istediğim bir soru 
var. Ben ilgimi çekmeyen kitap ve okuma 
metni olduğunda zorlanıyorum ama bazen 
ödev olarak yapmam gerekiyor. Bunu nasıl 
aşabilirim?
S.K.AKSOY: Harikasın bu ne kadar güzel. Yani 
şimdi ödev olunca iş başka. Ödev olmasaydı 

ben sana şunu 
söylerdim. 
Bir kitap ne 
olduğunu yaklaşık 
15-20 sayfasında 
anlatır. Canın 
çekiyorsa ve seni 
sürüklüyorsa onu 

okuyup devam ettirirsin. Ama ödev olunca 
bitirmek gerekir. Ne yapılır? bilemiyorum şu 
an. Derslerin nasıl, hepsini seviyor musun? 
Sevmediklerin de var değil mi? Peki şöyle 
bir olanağın yok mu? Öğretmene söyleseniz 
ben bu kitabı değiştirsem deseniz ne der 
öğretmeniniz? (Öğrenci) bilmiyorum. Onu bir 
dene. Eğer olmazsa sevmediğin dersler gibi 
onları da oku, belki şöyle bir şey de olabilir. Hiç 
sevmediğin halde sonuna doğru sevebilirsin 
de. (Öğrenci) olabilir. Bence bunu bir dene. 
Madem ki ödev, yapılması gereken bir şeydir. 
Sorularınız çok güzeldi, harikasınız.

“Bir yazar sevdiyseniz onun 
bütün kitaplarını okuyun ki 

onu tanıyın

                     ”


