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röportaj. SELİN AKTAŞ

ocuk edebiyatıyla 

ilgili detaylı kaynak 

bulmak oldukça zor. 

Genelde yayınevlerinin 

hazırladığı basın bültenleriyle 

sınırlı kalıyor imkanlar. Halbuki 

çocuklarının okuma alışkanlığı 

edinmelerini sağlamak için 

önce anne-babaların hakim 

olması gerekiyor konuya. Bir 

Dolap Kitap, bu açığı kapatan 

sıcacık bir internet sitesi. Ve bu 

röportajda da göreceğiniz üzere 

sitenin kurucuları Yıldıray ve 

Banu ne yaptıklarını çok iyi 

biliyorlar.

Kimdir Bir Dolap Kitap fikrinin 
arkasındaki isimler? Ne ile meşguller, 
bugüne dek nelerle uğraştılar, 
çocukken ne olmayı hayal ettiler?
Biz sanat tarihi eğitimi almış, 

bisikletli metin yazarlarıyız. 

Bugüne kadar dergilerde 

muhabirlik, editörlük yaptık. 

Televizyon programlarında metin 

yazarı, danışman ve editör olduk. 

Banu, Türkiye’nin ilk ve tek işitme 

engelli çocuklar için TV programı 

olan ‘Paytak’tan Hikayeler!’in 

senaristlerinden (hala TRT 

Çocuk’ta gösteriliyor program). 

Yıldıray yıllar önce bir çocuk 

Bir 
Dolap 
Kitap

Sizleri yaklaşık bir yıl önce ilk yazısını yayınlayan, çocuk 
edebiyatına ‘sevgiyle’ yaklaşan ilk internet sitesi birdolapkitap.
com’un kurucuları Yıldıray ve Banu ile tanıştırmaktan onur 
duyuyoruz. Onlar bize kalırsa, ülkemizde hala hak ettiği değeri 
bulamayan çocuk edebiyatının ‘Don Kişot’ları!

tiyatrosunda oyuncuydu. Çocuklar 

için İstanbul tarihi gezileri 

tasarladı ve uyguladı. Ayrıca 

Türkiye’nin ilk bisikletli kuryesi. 

Banu seramik sanatçısı olma 

yolunda ilerliyor. İkisi de kitap 

yazmanın peşindeler. Çocukken 

Banu arkeolog ve yazar olmak 

isterdi, Yıldıray pilot. 

Ne kadar zaman önce kuruldu Bir 
Dolap Kitap, kaç üyeniz var, nasıl 
tepkiler alıyorsunuz?
Bir Dolap Kitap ilk yazısını Ocak 

2010’da yayınladı. Fikrin ortaya 

çıkması ve hazırlık süresini de 

eklersek bir yılın üzerinde bir 

zaman eder. Çok güzel tepkiler 

alıyoruz. Bugüne kadar kimse 

çıkıp da bize “Yahu, başka işiniz 

gücünüz yok mu?” demedi. Bol 

bol hayır duası alıyoruz. Birçok 

okurumuz sabah ilk iş bizim 

yazımızı okuyormuş.  

Onlar neler okuyor?
Çocuk edebiyatı ne ifade ediyor size? 
Kral çıplak.

En sevdiğiniz yazarlar hangileri? 
Çocuk kitabı yazarlarından Julia 

Donaldson, Andrew Clements, 

Zeynep Cemali, Frances Hardinge 

(Ama bu en zor soru!)

Yetişkin kitabı yazarları: Sezgin 

Kaymaz, Celil Oker, İhsan Oktay 

Bir çocuğu edebiyatla tanıştırmak, 
okumayı sevmesini sağlamak için ona 
ilk olarak ne okutmak gerekir?
Çocuğun istek ve eğilimlerine 

göre değişir bu. Okumayı 

sevdirmek için çocuğu eğlendiren, 

resimleriyle ufkunu açan, 

merakını kamçılayan; mobilya 

katalogundan yemek kitabına, 

Teksas Tommiks’ten tatil 

broşürlerine kadar çocuğun 

ilgi gösterdiği her şey olabilir. 

Okumayı seven çocuk sözcüklerin 

lezzetine, dolayısıyla edebiyata 

kayıtsız kalmayacaktır. 

Sizce e-kitaplar okuma 
alışkanlıklarımızı değiştirecek mi? 
Çocuklarımızı (yaşı uygun olanları) 
buna da alıştırmalı mıyız?
E-kitapla matbu kitap elma ve 

armut kadar birbirine benzer. 

Okuma alışkanlıklarımız 

e-kitaptan çok önce değişti 

zaten. Artık çocuk ve 

ebeveyni okul 

ödevlerini google 

araştırmalarıyla 

yapıyorlar. 

Dolayısıyla 

e-kitap bir 

biçimde çoktandır 

yaşamımızda. Bize göre Yaşar 

Kemal’i e-kitap olarak okumak 

tatsız tuzsuz olurdu, öte yandan 

birçok e-kitap var ki ya basmaya 

Anar, Mehmet Murat Somer, 

Tom Robbins, Daniel Pennac, 

Ursula K. LeGuin, J.R.R. Tolkien, 

Neil Gaiman (Bu soru giderek 

zorlaşıyor!)

Okuduğunuz ilk kitabı hatırlıyor 
musunuz? Ne hissetmiştiniz?
Okuduğumuz ilk kitabı 

hatırlamıyoruz ama ikimiz de 

7-8 yaşındayken Afacan Beşler’i 

okuyunca roman yazmaya karar 

verip okuduğumuz maceranın 

kötü bir taklidini kaleme almışız. 

Kader, harflerden mürekkep ağını 

erkenden örmüş meğer. 

Sizce anneler ‘okuma alışkanlığının’ 
bir hobi olmadığının farkındalar mı?
Anneleri genelleyerek evet ya 

da hayır diye yanıt vermek pek 

mümkün değil. Bu yılki kitap 

fuarında gördüğümüz pusetli 

anneler, standlardaki 

görevlilerin bize 

anlattığı ‘elinde 

kitap listeleriyle 

daha ilk günden 

fuara damlayan 

anneler’, bizim 

yazılarımızı 

okuyan anneler 

hesaba katılırsa, annelerin bu 

okuma işini pek ciddiye aldıklarını 

söyleyebiliriz ama bir oran 

veremeyiz. 

birdolapkitap.com

gerek yok ya da basınca aynı 

işlevselliği koruyamaz. E-kitap 

kaçınılmazdır ama matbu kitabın 

yerini tutarmış gibi gelmiyor bize. 

Fakat e-kitap farklı bir sunum ve 

okuma biçimi öneriyor ki bunu çok 

önemsiyoruz.

Çocuklarının hayal gücünü 
geliştirmek için ebeveynlerin 
izlemeleri gereken bir yol, edinmeleri 
gereken bir davranış biçimi, dikkat 
etmeleri gereken sınırlar var mı sizce?
Bize göre çocukların hayal 

gücü zaten çok geniş, yeter ki 

yetişkinler engellemesin.  l
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Facebook ve twitter’dan 
da takip edebileceğiniz 
Bir Dolap Kitap’ı çocuk 
edebiyatıyla yakından 
uzaktan ilgilenen herkese 
öneriyoruz. Biz çoktan sık 
kullanılanlarımıza ekledik ve 
her güncellendiğinde mutlu 
oluyoruz. Sitedeki ‘Çocuklara 
Kitap Okuma Alışkanlığı 
Kazandırmanın Kolay Yolları’ 
adlı e-kitap’ı da 
herkese tavsiye 
ediyoruz. 
Bize kalırsa; 
Dünyanın en 
güçlü hayal 
gücü besinidir 
çocuk kitapları 
ve her gün 
mutlaka bir 
öğün onlara 
ayrılmalı. 


