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Pelin Güneş Edebiyatı
Kitaplarında günlük hayatın sıradanlığı içindeki tuhaf olayları anlatmayı seven Pelin Güneş, edebiyatında 
mizahı başköşeye koyan bir yazar. Çocukların gözünden yetişkin dünyasını anlatmayı, yetişkinlerin 
tutarsızlıklarını göstermeyi çok seviyor. Çocukların, yetişkinler tarafından yeri geldiğinde çocuk, 
yeri geldiğinde ise yetişkin gibi görülmelerine biraz içerliyor ve yarattığı tüm karakterlere, böylesi bir 
başkaldırının muzip kırıntılarını yerleştiriyor. 

Eserlerinde, nostaljik duygularla mizahi unsurların dengesini başarıyla kuran Güneş, çocuk kitapları 
yazmanın önemli bir süreç olduğuna değiniyor. “Yetişkinler için yazmak daha özgürce yapılan bir eylem 
gibi görünse de,” diyor, “sanırım asıl önemli olan, anlatacak iyi bir hikâyenizin olması. Geri kalan tek şey, 
yaş grubuna göre düzenlenecek dil yapısı, anlatım biçimi, sözcük kullanımı gibi ayrıntılar.” 

Her öykü dosyasının, başlı başına bir oyun kurgulamak gibi olduğunu düşünüyor. Kitap olarak 
basıldıklarında ise onun için birer yol arkadaşı hâline geliyorlar... 

Mini Söyleşi: 
Yazma ritüelleriniz var mı? En çok neredeyken rahat yazıyorsunuz? 
Genellikle evde ve sessizlikte yazmayı tercih ediyorum, bu yüzden gecenin geç saatlerini 
severim. Yazı çıkmaza girdiğinde, tıkandığında, ortam değiştirmek, bir çay bahçesinde ya da 
neşeli bir kafede arada çevreyi izleyip yazmak da işe yarıyor. 

Küçükken okuduğunuz, sizi en çok etkileyen kitap hangisi?  
Aslında geriye baktığımda, olaylardan çok karakterlerin beni etkilediğini düşünüyorum. 
“Tom, Tooomm! Nereye gitti yine bu çocuk?” cümlesiyle sahneye giren haylaz oğlan 
çocuğundan, Küçük Kadınlar’ın özgür ruhlu Jo’suna kadar uzanan pek çok görüntü...  
Pippi, Pollyanna, Fadiş, Cedric, Zeze, Remi, şeytan çekiçleri ikizler, Lüplüp, Gümüş, Pıtırcık... 
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