
Çiğdem Gündeş, masalların sihirli dünyasını 
çocuklara aktarmayı kendine misyon edinmiş 
bir yazar. Edebiyatının özünü oluşturan naif, tatlı 
anlatılar, çoğunlukla resimli kitaplar aracılığıyla 
buluşuyor genç yaştaki okurlarıyla. Farklılıkların 
güzelliği ve renkliliği, kötü alışkanlıkların 
bırakılmasının önemi, sağlık, beslenme, hoşgörü, 
empati ve daha birçok konuyu, öğrenme ve hayata 
atılma aşamasındaki ufaklıklara, duyarlılık ve 
sorumluluk düzeyi yüksek hikâyelerle anlatıyor. 

Gündelik konuları, masal türünün tüm özelliklerini 
kullanarak öyküleştirmeyi seviyor.

Öyküleri de benzer şekilde, dikkatle kaleme alınmış, 
itinayla düşünülmüş metinler. Öyle ki, üst kattan 
gelen sesler üzerine sımsıcak bir dostluğun 
kapılarını aralayan karakterler bile var içinde. Ama 
her şeye rağmen, iflah olmaz bir masal anlatıcısı 
Çiğdem Gündeş. “Masallardan fırsat bulup 
elimdeki üç roman taslağına odaklanamıyorum,” 
diyor. “Geçen sene kendime söz verdim, artık 
masal anlatmayacağım. Zihnimi meşgul ediyorlar 
çünkü. Dönüp duruyorlar; ‘Yaz bizi,’ diyerek... Ama 
romanlarımı bitireceğim...”
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1964 yılında Bursa’da doğdu. Şehir şehir gezerek ve oyun 
oynayarak geçen ilköğretim ve lise yıllarının ardından 
üniversiteyi bitirip özel bir bankada çalışmaya başladı. 
2007 yılında emekli oldu. Kızları dünyaya geldikten sonra 
onlarla birlikte yeni oyunlar buldu. Bu oyunlar sayesinde 
birlikte büyüdüler, düşler kurdular. Zamanla, düşleri 
sözcüklere büründü, masal oldu, öykü oldu. 2003 yılından 
beri masal ve öyküleriyle başka çocuklara da ulaşmaya 
çalışıyor ve artık kendi masallarını yazan kızları ve eşiyle 
birlikte hâlen İstanbul’da yaşıyor.
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Çocuklar için mi yazmak daha zor, yoksa 
yetişkinler için mi?
Bence çocuklar için. Bugünün çocuğunu 
kavrayıp sürüklemek az iş değil. Çok 
önümüzdeler çünkü. Teknolojinin avantaj 
ve dezavantajlarıyla donatılmışlar. Biz de 
o çocuğu yakalamaya çalışıyoruz. Ayrıca 
çocuk için yazarken kullanılan dil, biçim 
ve biçem daha bir özen istiyor. Fakat daha 
eğlenceli, daha keyifli...

Yazma ritüelleriniz var mı? En çok 
neredeyken rahat yazıyorsunuz?
Her gün çalışmak dışında bir düzenim yok. 
Çalışırken tek koşulum ise yalnızlık! Kendimi 
dinleyebildiğim her ortamda yazarım. Belli 
bir alanım yok yani. O an canım nerede 
çalışmak isterse orasıdır mekânım.

Çocuk edebiyatında takip ettiğiniz/
beğendiğiniz yazarlar kimler?
Ooo! Listem çok uzun, ama yerimiz dar! 
John Boyne, Andrew Clements, Michael 
Morpurgo, Gülsevin Kıral, Miyase Sertbarut, 
Mavisel Yener, Peter Reynolds, Aytül Akal, 
Sevim Ak, Züleyha Ersingün, Timo Parvela 
aklıma ilk gelenler. Aslında, iyi yazılmış her 
kitabı okurum.
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