UÇURTMAM BULUT ŞİMDİ

Yazarı Sevim AK’a 1989 yılında Akademi Kitabevi Çocuk Yazını Öykü
Ödülü’nü getirmiş olan kitap on dört kısa öyküden oluşuyor. Kitabın resimleri ise usta
çizer Behiç AK’ın imzasını taşıyor. Kitabın yalnızca çizgilerden oluşan görsellerinde,
çizerin karikatürist kimliğinin izleri görülüyor. Kitabı okurken çocuklar bir yandan
kendilerini öykünün kahramanı olarak duyumsarken bir yandan da çizginin anlam
evrenlerine kattığı bambaşka bir dünyaya yolculuk yapma olanağı bulabiliyor.
Okuduklarını görsel algıları yoluyla da bütünleme olanağı bulan çocuklar için
sözcükler ve çizgiler ayrılmaz bir bütün olarak “Uçurtmam Bulut Şimdi” de bir araya
geliyor.
Kitaptaki öykülerin kahramanları genellikle ilkokul çağı çocukları ve öykülerde
çocukların yaşama, büyüklere bakışları, beklentileri ve meraklarını giderme çabaları
etrafında oluşturulmuş bir kurgu söz konusu. Çevresini keşfetmeye başlayan
çocukların evreni, dünyayı, insanları kafa yorarak ya da büyüklere sordukları
sorularla anlamlandırma çabaları, kısaca merakları, çocuk bakışının iyi birer örneği.
Her öyküde kahraman kafasını kurcalayan bir soruya yanıt bulmaya, kendini
kanıtlayabilmek için bir şeyler yapmaya ve sık sık da düş kurmaya yöneliyor. Bu yolla
kitabı okuyan çocukta araştırma, sorma, sorgulama gibi pek çok becerinin gelişimi
desteklenmiş oluyor. Ancak bu destek kitapta düşsel öğelerle ve çocuk bakışıyla
başarılı bir şekilde birleştirilerek okuruyla buluşturuluyor.
Çevresini görerek, duyarak, dokunarak, koklayarak kısaca yaşayarak tanıyan
çocukların öyküsünü anlatıyor yazar. Çevre kirliliğine çare olsun diye icat denemeleri
yapanından, yeni kitaplar alabilmek için elindekileri satmaya çalışanına, rüzgâr onu
uçurmasın diye biran önce büyümek isteyeninden, kaybettiği dedesinin bir buluta
dönüştüğüne inanıp bunla avunanına kadar aslında evimizde, sokağımızda kısaca
yakınımızda hep görmeye alışık olduğumuz ama belki de durup iki çift laf
etmediğimiz, oyun oynamadığımız çocukları ve hislerini anlatan bir kitap. Demem o ki
bu kitabı okuyan her çocuk kesinlikle kendinden bir şeyler bulacaktır. O zaman da
yalnız olmadığını anlayacaktır.
Bu kitabı çocuklarına okuyan büyükler de aslında onların küçük dünyalarında
ne tür çıkmazlar yaşadığını, içlerindeki öğrenme ve merak güdüsünün ne denli güçlü
olduğunu anlayabilecek ve bu kitabı okuduktan sonra çocuğun dünyasına çocuk
gözüyle bakabilme konusunda çok şey öğrenecektir.
Kitabın dili dönem çocuğunun kolaylıkla anlayabileceği şekilde sade ve
anlaşılması kolaydır. Bilmediği yeni sözcükleri ya da kullanımları görebilmesine de
olanak sağlayan bir kitaptır.
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