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Bu kitap benim için hem yeni hem
eski… 2019 yılında yayınlandığı için yeni
ama içindeki beş hikâyeden ikisini yıllar
önce yaşadığım için eski. Kitapta Çinli bir
yazar var, hikâyeleri o anlatıyor. Ben Çinli
değilim ama kitabı yazarken kendimi onun
gibi hissettim çünkü ikimiz de hikâye
anlatmayı seviyoruz.
Ana karakter okumayı sevmeyen
bir çocuk, adı İlhami. Bozuk bir telefon
kulübesinde Yuan Huan’ın sesiyle
tanışıyor. Onun kim olduğunu bilmiyor;
ses gerçek mi, bant kaydı mı bilmiyor,
yalnızca anlatılan hikâyeleri dinliyor.
Derste de sanki bir kitaptan okumuş gibi
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bu hikâyeleri özetliyor. Bütün sınıf ve
öğretmen o kitabı merak ediyor. İlhami’den
kitabı sınıfa getirmesini istiyorlar. Bu nasıl
olacak? Ortada bir kitap yok ki! Ayrıca Yuan
Huan diye biri gerçekten var mı yok mu
İlhami de bilmiyor.
Kitabı okurken sizler de son hikâyeye
kadar merak içinde olacaksınız. İlhami’nin
başına gelenler sizin de başınıza gelmiş gibi
hissedeceksiniz. Belki siz de onun gibi
değişeceksiniz. Hem de Yuan Huan gerçek mi
değil mi onu öğreneceksiniz.
Bu
kitabı
yazmak
kesinlikle
eğlenceliydi çünkü bir hikâye bitiyor bir
başkası başlıyor ve aralarında da bağlantı
var. İnsan kendini bir bulmacayı çözüyormuş
gibi hissediyor. Umarım okuyan herkesin
hoşuna gider.

MİYASE SERTBARUT-YAZAR

“Anne” kızıl saçlarıyla, sonu
olmayan hayal gücüyle ve
koskocaman kalbiyle dünyaya
ışık saçan küçük bir kız…
Anne Shirley, Avonlea adlı
küçük bir kasabada Green
Gables’a aslında beklenmedik bir
sürpriz olarak gelir. Büyük
umutlarla geldiği bu evde, geri
gönderilebileceğini
öğrenince
içini büyük bir umutsuzluk kaplar.
Ancak Anne sıra dışı özellikleriyle,
upuzun konuşmalarıyla, ve sevgi
dolu kalbiyle sadece kendi
yaşadığı evi değil tüm kasabayı
etkilemeyi başarır.
Bu kitapta arkadaşlığın en
güzeliyle, sevginin büyüsüyle ve
bol bol hayalle karşılaşacaksınız.
Eğer siz de Anne’in hayal
dünyasına ve yeni geldiği bu
yerdeki maceralarına ortak olup
Anne’in
içinizi
ısıtmasını
isterseniz size bu kitabı tüm
gücümle öneriyorum.

SELEN
DÖNMEZ
8-B

George Orwell’ın 1945 yılında yayınlanan, çağdaş dünya klasikleri
arasında yer alan ve “1984” romanından sonra en ünlü ikinci romanı olan
“Hayvan Çiftliği” bugüne kadar bildiğimiz çiftliklerden çok farklı…

HAYVAN ÇİFTLİĞİ
GEORGE ORWELL
Çiftlik Bay Jones tarafından kötü yönetilmektedir. “Bilge Domuz
Koca Reis” adil yönetime kavuşmak isteğiyle hayvanları devrim yapmaya
ikna eder. “Dört ayak iyi, iki ayak kötü!” sloganını ortaya atan Koca Reis
devrim yapamadan ortadan kaldırılır. Bir gün yemlerinin verilmemesini
bahane eden hayvanlar domuzların önderliğinde devrim yapar. Çiftliği ele
geçiren hayvanların yeni liderleri Napolyon ve Snowball adlı iki domuz olur
ve çiftliğin adı da “Hayvan Çiftliği” olarak değiştirilir. Başlarda adil ve
herkesin eşit haklara sahip olduğu ideal bir düzen ile yönetilirken, iki lider
arasında fikir ayrılıkları oluşmaya başlar. Snowball’ın çiftlikten
kovulmasıyla Napolyon tek başına yönetimi ele alır. Köpeklerden kendisine
koruma ordusu kuran Napolyon sadece kendisi ve çevresi lehine kanunlar
çıkararak bunları koyunlar sayesinde diğer hayvanlara kabul ettirir. Tek
görevleri ölene kadar çalışmak olan diğer hayvanlar kanunlar ve kanun
koruyucu köpeklerden korkarak köle gibi çalışmaktan başka bir şey
yapamazlar. Çiftlik hayvanları insanların yönettiği zamanları mumla arar
olmuşlar ama artık iş işten geçmiştir. Napolyon ve ekibi işleri o kadar çok
kendi leyhlerine kullanırlar ki diğer hayvanlar sefalet içindeyken onlar lüks
içinde yaşarlar. Bir süre sonra insanlar gibi takım elbise giymeye hatta onlar
gibi iki ayak üstünde durmaya başlarlar. Artık slogan: “Dört ayak iyi, iki ayak
daha iyi!” olarak değişmiştir. Yönetim sistemlerinin eleştirildiği roman
fabl türünün mükemmel bir örneğidir.

ŞEVVAL DENİZ TAŞ 8-A

ŞİMDİKİ
ÇOCUKLAR
HARİKA

MÜGE GÜLBAYRAK- KÜTÜPHANE ÖĞRETMENİ

ÇİZGİLİ

PİJAMALI

ÇOCUK

"Çizgili Pijamalı Çocuk" şu ana
kadar okuduğum en güzel ve en
anlamlı kitaplardandı. Yaş fark
etmeksizin herkesin John Boyne’ nin
bu kitabını okuması gerekiyor
bence. Kitap, iki farklı ülkeden
çocuğun
arkadaşlık
sınırlarını
aşmaya çalışmasını konu alıyor.
Ülkedeki savaş yüzünden bir çitin
aralarına girivermesiyle çok daha
anlamlı hale geliyor. Bu hikâyedeki
çocuklar daha çok masum ve
birbirlerinin
kim
olduklarını
bilmiyorlar. Ve bir gün aynı kaderi
paylaşacaklarını
da...
Keşke
paylaştıkları kader arkadaşlıkları
kadar güzel olabilseydi.
Bu kitabı anlamlı bulmamın sebebiyse her çocuğun
yaşadığı zorlukların farklı olduğunu ve bu zorlukların ilişkileri
etkilemeyeceğini gösteriyor olmasıydı. Kitabın filmi de var fakat
ben filmini izlemek yerine kitabını okumayı tercih ettim çünkü
daha ayrıntılı olmasını seviyorum kitapların.

BERRU YENİCE 7-B

BEYAZ EVİN GİZEMİ
CANAN TAN

Okurken en keyif aldığım
kitaplardan biri olan “Beyaz Evin
Gizemi”ni size tanıtmak istiyorum.
Seveceğinizi düşünüyorum çünkü çok
eğlenceli.
Eray ve ailesi Dostlar Sitesi'nde
yazlık aldıklarından beri günleri daha
eğlenceli geçmeye başlamıştı. Günler
eğlenceliydi
ama
Eray
ve
arkadaşlarının kafasını kurcalayan bir
gizem vardı: Geceleri bile beyaz olan o
ev... Eray ve arkadaşları sizce “Beyaz
Evin Gizemi”ni çözebilecekler mi?
Bence siz de kitabi çok sevecek ve
okurken çok eğleneceksiniz.

GÖKÇE VERCAN-5A

SEVGLİ HİÇ
TANIMADIĞIM
ÇOCUK
HANZADE SERVİ
Düşünün, öğretmeniniz size internetin olmadığı
zamanlarda nasıl yazılı iletişim kurulduğunu öğretmek için bir
mektup yazmanızı söyledi. Mektubunuzu, başka bir okulda
öğretmeniniz tarafından eşleştirildiğiniz bir çocuğa
yazacaksınız. Yazacağınız kişinin sadece adı ve adresi size
verilmiş. Onun hakkında bildiğiniz şeyler sadece bunlar. Nasıl
bir mektup yazardınız?
Kitabımızın ana karakteri yani Baler Işık, eşleştirildiği
öğrenciye mektup yazmak istemediği için hayali bir insana
mektup yazmaya karar veriyor. (hayali insan ise bu kitabı
okuyanlar) ve yazdığı mektubu bir çınar ağacının
gövdesindeki oyuğa bırakıyor. Kimsenin onu bulamayacağını
düşünüyor. Birkaç gün sonra fikrinden vazgeçiyor ve
mektubunu geri alıyor. Öğretmeni de artık bu mektubu kabul
edemeyeceğini söyleyince ona ihtiyacı olmadığını düşünüyor
ve yırtmaya karar veriyor. Tam da bu sırada mektubun
üstünde ‘Sevgili Hiç Tanımadığım Çocuğa’ yerine Işık’a
yazdığını görüyor. (Baler’in soyadı Işık) Bu onun mektubu
değil!

ALARA CEYLAN 7-A
ARDA IRMAK 6-B

1997 yılında yazılan “Ben Bir Gürgen
Dalıyım” yazarın ilk ve tek çocuk romanı
(10 yaş üzeri!). Gerek konusu ve
karakterleri gerekse kurgusu ve anlatım
diliyle çocuk edebiyatında büyük bir
değer taşıdığı sonucuna varılmış olsa da
yetişkinlerin de mutlaka okuması
gereken kitaplardan. Kısacık ama çok
etkileyici, okuru içine alan zaman zaman
hüzünlendiren
zaman
zaman
öfkelendiren fabl türünde yazılan
romanda;
ağaçların
dünyasından
bakarak “insanı” iyi ve kötü yanlarıyla
irdeleme fırsatı bulacaksınız.

BEN BİR
GÜRGEN
DALIYIM

Hayatın tüm gerçeklerinin bedeninde
toplandığı ağaçlar, yaşamın içinde olan
acı tatlı tüm olaylara yer verilmiş bir
simülasyon sanki. Bir uyanışın öyküsü
adeta…
Doğanın insan tarafından gördüğü
tahribatı, bir ağacın gözünden en küçük
ayrıntısına kadar şiirsel bir dille aktaran
Hasan Ali TOPTAŞ’ın “insan” ve “doğa”
metaforları oldukça güçlü, tasvirleri ise
çok etkileyici.

“Bizi bekleyen son acaba hayal
ettiklerimiz mi yoksa hayallerimizden
farklı mı?”
İnsanoğlu acımasız, hoyrat ve bencil
davranarak doğanın yok oluşuna
sebebiyet verirken sadece doğanın değil
birbirlerinin de hayallerini yıkıyorlar.

“Dönüp dolaşıp insanda başlıyordu
her şey, dönüp dolaşıp insanda
bitiyordu. Gerisi boştu…
İnsanın
karışmadığı her şey bir masaldı .”
cümleler her şeyi özetliyor ve kitabın
ruhunu çok net yansıtıyor aslında…
Bunların
dışında,
Oğuz
DEMİR’e ait illüstrasyonları ve yazarın
bölüm
başlıklarından
bazılarını
türkülerden seçmiş olmasını; farklı
duyuları harekete geçirdiği için çok
sevdim.
Hüzünlü mü hüzünlü ama bir
o kadar da umut dolu bir öykü.
Ertelemeyin,
okuyun,
hikâyedeki derin anlamlara ve genç
gürgenin sesine kulak verin siz de…

MELTEM BİRMEÇ-SINIF ÖĞRETMENİ
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İnsanlar
birçok
şeyden
kaçabilir
mesela
sorumluluklarından mesela yalanlardan… Peki, neden kaçamaz
biliyor musunuz? Vicdanından.
Raskolnikov’un işlediği suç üzerine çektiği vicdan azabı,
yaşamaya mahkûm bırakıldığı hayat, yaşadığı olaylar,
hissettikleri ve insanlara yaptığı haksızlıklar, zor yoldan
öğrenilmiş hayat derslerinin anlatıldığı dünyaca ünlenmiş hatta
üzerine kitaplar, şiirler yazılmış olan bu eser dünyaca ünlü yazar
Dostoyevski tarafından yazılmıştır.
Raskolnikov, bir zamanlar özel ders vererek geçimini
sağlayan fakat ekonomik sıkıntılar dolayısıyla üniversiteyi
bırakmış bir hukuk öğrencisidir. Bir ‘bit’ olarak gördüğü tefeci
kadını öldürmek için planlar yaparken esnaflık yapan ve herkesin
sevdiği bir kişinin orada bulunma olasılığını düşünememişti.
Raskolnikov, kürek cezasından ve vicdan azabından kaçmak
amacıyla kendine ve etrafına kendi dâhil herkesin inandığı
yalanlar uydurmuş, filozofları kendine örnek alarak onlar da
aynısını yapardı diyerek kendini avutmaya çalışmıştır. Kendi acısı
içinde aklını yerinde tutmaya çalışarak kıvranmış sonra da acı
gerçeği kabullenmiştir.
Bu kitap sadece bir kişinin zorlu hayatını değil birçok
kişinin zorlu hayatını anlatarak hayatımızı daha değerli ve
anlamlı kılıyor.

CEYDA KUZUCU 7-A

“KİM KİMDİR?” SERİSİ
Siz de tarihe meraklı mısınız? O zaman
size “Kim Kimdi?” kitap serisini öneriyorum
çünkü bu kitap serisiyle kendinizi tarihin içinde
buluyorsunuz. Alexander
Thomas

Alva

Edison

gibi

Graham Bell ve
önemli

kişilerin

icatlarını ve yaşam hikâyelerini anlatan güzel
bir seri. Nerede doğdukları, icatlarının bize ne
yenilikleri sağladığı, onların sayesinde neler
yapabildiğimizi ayrıntılı bir şekilde anlatıyor.
Asla pes etmemeyi, hiçbir şeyin imkânsız
olmadığını anlatan zevkle okunacak bir seri.
Bence herkes tarihi öğrenmek ve kendini
geliştirmek için okumalı.

CEYLİN ÖZERKAN 5-A

1984
İngiliz yazar George Orwell’ın 1948 yılında yazdığı, adını da yazmayı
bitirdiği yılın son iki rakamını değiştirerek oluşturduğu kitap 1984, beni en çok
etkileyen kitaplardan biri oldu. 1984 yılı çoktan geride kalsa da, kitap herhangi
bir zamanda olabilecek, hiçbir kişisel görüşün ifadesinin mümkün olmadığı,
insanların sürekli izlendiği ve etrafta “BÜYÜK BİRADERİN GÖZÜ ÜZERİNDE” yazılı
posterlerin bulunduğu, nedensiz yere öldürülebileceğiniz totaliter bir toplum
düzenini anlatıyor.
Kitabın ana kahramanı Winston Smith hükümetin yalan söylediğini ve
ne kadar kötü bir toplumda yaşadığını anlıyor, ancak hükümetin aleyhine olan
her türlü bilgi değiştirildiği ve güvenebileceği kimse olmadığı için hiçbir şeyden
emin olamıyor. Tek yapabildiği evinde onu izleyen tele-ekrana görünmemeye
çalışarak güncesini yazmak... Daha sonra Winston onun gibi hükümete karşı olan
Julia ile tanışıyor ve “Kardeşlik” adındaki hükümeti devirmeye çalışan gizli
örgüte katılıyor. Ancak ne acıdır ki, aslında polis tarafından kumpasa
düşürülmüştür. Ona yapılanların ve beyninin yıkanmasının sonunda Winston
gerçeklik algısını yitiriyor ve mahkemede idam edilirken Büyük Birader’i ne
kadar sevdiğini düşünüyor.
1984 içinde çok derin anlamlar barındıran ve dikkatlice okunmadan
tam olarak anlaşılamayan bir kitap. Ancak beni özellikle etkileyen bazı kısımları
paylaşmak isterim:
Kitapta Okyanusya, Avrasya ve Doğu Asya adında üç süper-devlet var.
Winston’un yaşadığı ve toprakları Britanya Adaları, Amerika kıtası ve
Avustralya’da bulunan Okyanusya sürekli diğer iki devletten biriyle ittifak
içerisindeyken diğeriyle savaşmaktadır. Ancak arada bir ilişkiler değişir. Kitapta
Okyanusya Avrasya ile savaşmaktayken Nefret Haftası adında, Avrasya’ya karşı
nefret gösterilerinin düzenlendiği bir etkinlik olur. Ancak bu etkinliğin ortasında
birden durum değişir; Okyanusya Avrasya ile barışır ve Doğu Asya’ya savaş açar.

Bundan sonra Dış Parti’de çalışan Winston ve çalışma arkadaşları
geçmişe dair tüm kayıtları değiştirir çünkü Okyanusya hep Doğu Asya ile
savaştaydı ve aksini söyleyen belgeler değiştirilmelidir. Aslında Avrasya ve Doğu
Asya adında devletlerin olduğundan bile emin olamayız, bunlar sırf halkın
nefretini ve korkusunu bir şeye yöneltmek için Parti tarafından uydurulmuş
olabilir. Eğer sürekli bir savaş varsa, halk zorluklara dayanmalı ve düşmandan
nefret etmelidir. Böylece düşünemez ve Parti’ye karşı çıkamaz.
Okyanusya’da “Yeni Söylem” denilen bir dil kullanılmaktaydı. Yeni
Söylem’de birçok kelime dilden çıkarılmış ve yan anlamları yok edilmişti. Örneğin
çok iyi demek yerine “artıiyi” kötü yerine ise “iyideğil” deniyor, ek ve eylemler
olabildiğince basitleştiriliyordu. İlk başta bu dilin niye kullanıldığını anlamadım
ancak sonradan bunun da insanların düşünememesi için olduğunu anladım. Eğer
her şeyin olabildiğince az sözcükle anlatıldığı ve sözcüklerin yan anlamının
olmadığı bir dil kullanırsanız, düşünceleriniz de bu dilin izin verdiği biçimde
gelişir. Yani bir toplumu köreltmek için dilini yok etmek çok etkilidir.
Kitabın sonlarında Winston çeşitli işkencelerden geçirilmiş ve
düşüncelerini değiştirmesi sağlanmıştı. Parti gerçekliğin değiştirilebileceğini
göstermişti. Eğer Parti bir şey söylüyorsa ve tüm belgeler de bunu doğruluyorsa,
bu gerçek olmaz mıydı? Pekii gerçeklik neydi ki? 1984 böyle derin konuları
sorgulamamızı sağlayan bir kitap. Winston her ne kadar dirense de, sonunda
zihni teslim oluyor. Kitabın başlarında güncesine “Özgürlük 2+2=4 diyebilmektir.”
yazmıştı, ancak artık 2+2=5 olduğunu düşünüyor.
1984 bize bir toplumun beyninin ne kadar yıkanabileceğini, bir hükümetin
insanları ne kadar kontrol edebileceğini, gerçeklerin ve düşüncelerin ne kadar
yok edilebileceğini gösteriyor. Herhangi bir zamanda olabilecek bu totaliter
rejimin korkunçluğunu anlatıyor ve bizi uyarıyor.

TİMUR DEMİREL 8-A

YOKSA SINIF
ARKADAŞIM
BİR CASUS MU?
İlk kitap, ‘’Yoksa Öğretmenim Bir Uzaylı
Mı?’’ kitabının devamı olan bu kitap Izzy ve
arkadaşlarının maceralarını konu alıyor. Sınıfa
gelen yeni öğrenci Mathilde’e okulu anlatmak,
Gizli Oda’yı göstermek ve korkunç okul yemeği
kapuskadan nasıl kurtulacağını öğretmek için
sabırsızlanıyorlar ama karşılarına bir problem
çıkıyor: Mathilde kapuskayı çok seviyor ve ikinci
tabağı istiyor. O andan itibaren onun casus
olduğunu anlıyorlar ve onu durdurmak için bir
plan yapıyorlar. Sence onu durdurabilecekler mi?

ALP EGE BEKİL 7-A

KAPİLAND’IN
KOBAYLARI
Günümüz dünyasında “GDO” insanlığın çaresiz
dertlerinden biri haline gelmiştir. Ne yazık ki yediğimiz
çoğu gıdada bulunmaktadır. Bu kitapta “Kapiland”
adında bir ülke, para kazanabilmek uğuruna başka bir
ülkenin gençlerini sağlık sorunlarıyla karşı karşıya
bırakacak ürünlerle zehirlemektedir. Sözde şiddet
eğilimini azaltmak için bu ülkenin tüm gençlerine
“Antirov” şurubu dağıtılır ancak çok geçmeden Marjinal
ve arkadaşları kurulan planı anlarlar.
Bir grup lise öğrencisine inanacak veya onunla
aynı düşünceyi paylaşıp harekete geçecek birini
bulabilecekler miydi? İnsanları bu durum hakkındaki
teorileri ile onların tarafına geçmeye ikna edebilecekler
miydi? Bu soruların cevabını bulmak için sizi kitabı
okumaya davet ediyorum…

GÖKSUN YILMAZ 7-A

B
Benek Tozu ve Diğer Müthiş Sırlar
aslında adını içeriğinden alıyor diyebiliriz. Ben bu
kitapla dördüncü sınıfta kitap fuarında
tanışmıştım. Aslında beni altın rengi parlayan
kapağı cezbetmişti ama sonrasında kitabı
okuyunca bu kitabın sadece altın rengi parlayan
kapaktan ibaret olmadığını ve gerçekten müthiş
sırlar, tarifler ve bilgiler sakladığını keşfetmiştim.
Roald Dahl bu kitabında daha önce yazdığı
kitapların sırlarını, aslında sonlarının nasıl
olacağını veya karakterlerin isimlerinin nasıl
değiştiğini, kitap yazarken neler yaşadığını bize
eğlenceli bir anlatım ve resimlendirme şekliyle
aktaran bir içerik hazırlamıştır.

E
N
E
K
T
O
Z
U
V
E

D
İ
Ğ
E
R
M
Ü

Sadece bunlarla kalmayan Roald Dahl,
bizlere aynı zamanda hem okuyup hem de ilginç
bilgiler öğrenmemiz için çikolatalar hakkında
bir sürü farklı bilgi de vermiştir. Örneğin bir
çikolata fabrikasının bir günde en az beş milyon
paket
çikolata
üretebileceğini
biliyor
muydunuz? Haydi, sen de durma ve bu harika
kitabı hemen oku ve kitabı okumayanın
bilemeyeceği şeyler öğren…
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DEFNE ÇALLI 7-B

SİSİN
SAKLADIKLARI
Miyase Sertbarut tarafından yazılan ‘’Sisin
Sakladıkları‘’ isimli kitap sizi müthiş bir maceraya
sürükleyecek!
Kargaların uzun ömürlü olduğunu keşfeden
genetikçilerin, bu bilgiden yararlanmak isteyerek yapmaya
çalıştıkları deneylerin yol açtığı sonuçlar insanı gerçekten
heyecanlandırıyor. Bu olayların yaz tatili için teyzesinin
köyüne giden İlay, Fuat ve İlay‘ın teyzesinin ilgisini çekmesi
üzerine genetikçilerin takibindeki kahramanlarımızın
maceraları okuyan herkesi çok meraklandıracaktır.
“Sisin Sakladıkları”nı keşfetmek için siz de bu
kitabı okuyabilirsiniz. İyi okumalar dilerim!
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“TİYATRO
MÜZESİ”
Çocuk kitapları yazarı ve tiyatrocu
Özgür Özgülgün ile son kitabı “Tiyatro
Müzesi” üzerine konuştuk…
Didem BARANSEL: Özgür Bey, çocuk kitapları
yazıyorsunuz? Özellikle bu alanı tercih etmenizin sebebi
nedir?
Ustalarım bana özellikle sahne üzerinde çocuk ve genç
seyircilerle uyum sağlayan bir enerjim olduğunu söylerler,
ben de onlardan aldığım feyzle daha çok çocuk ve gençlik
edebiyatında eserler yazmaya özen gösteriyorum.
Diğdem İLGAROĞLU:
kitapları mı oluyor?

Okurken de tercihiniz çocuk

Ben yetişkin bir birey olarak daha fazla çocuk diye
tanımlanan eserleri okuyorum. Kurgusu, dili ve metni beni
daha fazla içine çekip eğlendiriyor. Farklı disiplinleri içinde
barındırıyor.

Seda AKSU: Yazarken olmazsa olmazınız var mı? Pandemi
süreci size nasıl yansıdı?
Tiyatro kökenli olduğum için dramaturjiye çok önem veririm.
Yani yazılan metni enine boyuna irdelemek, harmanlamak
gibi. İşte bu sebepten kendi yazdığım satırları da çok
düşünür, sahneye uyarlar ve öyle hayata geçiririm.
Pandemi süreci hepimizi gerçek hayattan koparttı. Hepimiz
kendi hayal dünyamıza çekilip ruh sağlımızı korumaya
çalışıyoruz. Genç dostlarım çok sevdikleri okullarından ayrı,
çareler arıyorlar. Ben hep onlara edebiyatın, sanatın,
tiyatronun ve sinemanın insanın en büyük nimetleri
olduğunu anlatırdım. Zaman zaman bana mesaj yazıp
"Hocam haklıymışsınız!" diyorlar.
Didem BARANSEL: Son kitabınız “Tiyatro Müzesi”ni nasıl
özetlersiniz?
Tiyatro Müzesi, çok sevdiğim mesleğimi genç arkadaşlarıma
tanıtmak ve onlarla yolculuğa çıkmak için kaleme aldığım bir
hikâye.
Didem BARANSEL: Yani size bu hikâyeyi tiyatronun kendisi
yazdırdı?
Elbette. Bunu paylaşmak beni mutlu ediyor. Yayınevi
yönetmenimizle bu serinin devamını konuşuyoruz. Daha çok
yazılacak satır var :)

Didem BARANSEL: Peki kurgusu nasıl oluştu?
Bana genç dostlarım hep tiyatroyla ilgili sorular sorarlar
doğal olarak :) Ben de onlara size öyle bir şey yazacağım ki
sorularınızın karşılıkları olacak dedim ve bu güzel kitap o an
kendiliğinden çıktı. Derslerde merak edilen soruların ve
gizemli dünyanın ışıltılı perde arkası gibi düşünülebilir.
Diğdem İLGAROĞLU: Bundan sonra nasıl bir hikâye ile
karşımızda olacaksınız?
Vallahi geçenlerde Genel Yayın Yönetmeni Aslı Tunç ile
konuşurken, tiyatronun dipsiz bir kuyu olduğunu
ve tiyatro dizisinin beğenildiğini konuştuk; bundan sonra
diziye devam edelim kararı aldık. Sanırım bu dizi tutacak.
Benim
için
tiyatro
temelli
hikâyeler
zaten
vazgeçilmez. İnsan, en iyi bildiğini anlatır. Tiyatro ve çocuk
hikâyeleri yeni eğitim öğretim programında çok
önemsenen bir konu, o halde vira bismillah hemen işe
koyulalım. Çocukları bekletmeyelim. Onlar geleceğimiz.

İşi saatlerce durmadan “hiçbir şey” yapmak olan
Kumkurdu! Annesi ve babasından çok işleri
olduğunu duymaktan sıkılan, doğmadan önce
annesiyle babasının çektirdiği fotoğraflara isyan
eden, eğlenirken oluşan vücudundaki morlukları
madalya saymayı öğrenen Zackarina... Siz daha
fazlasınız. Ve hatta daha da fazlasınız! Karlı bir
günde okuyunuz, yanında rüya kurabiyesi ve ballı
çayı muhakkak deneyiniz 😊
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