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Şöyle bir düşünün, bu yaşınıza değin herhangi bir
koleksiyonunuz oldu mu, neler biriktirdiniz? Yoksa
koleksiyonerliği sıkıcı bulanlardan mısınız? Farklı farklı
yanıtlarınızı duyar gibiyim… İşte tam da bu yanıtlarınıza
uygun, ilginizi çekeceğini düşündüğüm çok farklı bir
koleksiyonerle buluşturmak istiyorum sizleri. Bu işe çok
gençken başlayan Randolph, daha dört yaşındayken taş,
altı yaşında kar küreleri, sekizindeyse ayakkabı çekecekleri
biriktirir. “Peki, ya şimdi?” diye sorarsanız, on bir yaşına
geldiği bu günlerde üç koleksiyona sahiptir; “gazoz
kapakları, yazı gereçleri ve sözcükler”. Evet evet, yanlış
duymadınız “sözcükler”…
“Sözcük koleksiyonum ise biraz daha farklıcaydı sanırım,
sonuçta onlara gerçekten “sahip olduğum” söylenemezdi. Bu
yılki doğum günümde bana iki ciltlik ansiklopedik “Büyük Sözlük”
hediye ettiler. Hani şu, yazıları çok küçük olduğu için yanında büyüteç de verilenlerden. Bilmediğim bir kelime
duyar duymaz onun anlamına bakıyorum. Sonra da sözcüğün yanına, kurşunkalemle küçük bir onay işareti
koyuyordum. İşaretlediğim her kelime, sözcük koleksiyonumun bir parçası oluyordu.
Bunlar dışında, gayet sıradan bir çocuk sayılırdım. Annem ve babam izin verse günde on saat televizyon
izlerdim. Ayrıca beysbolu, video oyunlarını ve benim için zararlı her türlü yiyeceği severdim. Yine de kendimi,
ciddi ve ilgi çekici bir koleksiyoner olarak tanımlıyordum.
Ta ki Bay Karp’la tanışıncaya kadar.”

Bay Karp kim, kendini ciddi ve ilgi çekici bir koleksiyoner olarak tanımlayan kahramanımız
Randolph ile ne gibi ortaklıkları var, yoksa o da mı bir koleksiyoner, eğer öyleyse Bay Karp,
Randolph’un ilgisini bu kadar çekecek ne biriktiriyor olabilir? İşte tüm bu soruların yanıtı, Cary Fagan
tarafından kaleme alınan, Damla Kellecioğlu’nun Türkçeleştirdiği Şapkada Eriyen Bay Karp adlı çocuk
edebiyatı yapıtında gizli.
Yazarın içten anlatımı, ele aldığı konunun çocuğa göreliğiyle birleşince bizleri 9-11 yaş
grubundaki çocuklara seslenen nitelikli bir yapıt karşılıyor. Bu kitap çocukları, yaşamdaki bazı
zorluklara ve haksızlıklara karşı düşündürebilecek, bu süreçte onlara aile olmanın önemini
sezdirebilecek, Randolph ve Bay Karp arasında kurulan dostlukla sahip olduklarımızın ne ölçüde
“ömürsüz” olduklarını duyumsatabilecek ve yaşama ilişkin farklı bakış açıları kazandırabilecek
nitelikte yapılandırılmıştır. Selçuk Demirel’in usta çizgileriyle yaşam bulan Randolph ve Bay Karp’ın
öyküsü, her yaştan okurun duygu ve düşünce dünyasına seslenip çocuğun bakış açısının
yansıtılmasıyla yüzlerde bir gülümseme ve yüreklerde de bu dostluğun sıcaklığını bırakacaktır.
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