Taşradan Öyküler
Sosyal taşlamalarla dolu ve hayal gücünü sınırsız kılan on beş resimli öyküyle,
insanın varoluşuna dair ilginç tuhaflıkları kendine has inceliğiyle
açığa çıkaran, bol görselli bir yapıt
Konu:
Modern taşra yaşamının evrensel bir manzarasını sunan, sıradışı
çizimlerinde bazen komik ve absürt bazense naif ve duygusal
anlatılar barındıran, özel bir öykü kitabı. Örneğin, haritanın bittiği
yerde sahiden dünyanın sona erip ermediğini keşfetmeye çalışan iki
kardeşin çıktığı keşif yolculuğu; öğrenci değişim programıyla farklı
bir kültüre konuk olan, uzaylıdan hâllice, sevimli bir misafir; denizden
oldukça uzak bir bahçenin ortasında beliriveren garip bir dev deniz
hayvanı... Ya da “Büyükbabanın Hikâyesi”nde, torunlarına evlilik
merasimlerini anlatan ve bunu eşsiz bir maceraya çeviren, sevimli bir
büyükbaba... Ve “Panikte Değil Tetikte” isimli öyküde, gerçeküstücü
bir anlatımla insanların arka bahçelerine devlet tarafından yerleştirilen
balistik füzelerin, yine insanlar tarafından çiçek saksılarına, köpek
kulübelerine ve hatta pizza fırınına dönüştürülmesi...
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Öne Çıkan
Özellikler
• Fantastik, gerçeküstücü
öyküleri sayesinde
doğrudan hayal gücüne
katkı yapan bir kitap.
• Görsel okuma becerisini
geliştiren resimlere sahip.
• Her öyküde farklı
yorumlamalar, farklı
hikâyeler bulmak mümkün.
• Yaratıcı sanatlar için büyük
bir teşvik unsuru.
• Çevre, toplum, komşuluk,
taşra ve şehir yaşantısı
konularının tartışılıp
yorumlanmasını sağlayan
anlatısıyla, okurun kendi
çevresinde olup bitenlere
karşı duyarlı olmasına da
destek oluyor.
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Resimli Öykü, 96 sayfa
6, 7, 8. sınıflar
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Tartışma Soruları

Sınıf Etkinlikleri

1. “Eric” adlı öyküdeki Eric, sizce ne tür
bir yaratık ve nereden gelmiş? Siz de
kültürel bir değişim programıyla başka
bir ülkeye gitmek ister miydiniz?

1. Fantastik unsurlar içeren, serbest
temalı bir öykü yazın, sonra da
kitaptaki gibi bu öyküyü betimleyen bir
resim çizin.

2. “Büyükbabanın Hikâyesi” adlı
öyküdeki hikâyeyi inandırıcı buldunuz
mu? Neden?

2. Siz de “Uzak Yağmur” isimli öyküdeki
gibi, küçük kâğıt parçalarına farklı
cümleler yazarak yepyeni bir öykü
oluşturun.

3. “Hiçbir Ülke” tabiri sizin için ne ifade
ediyor? Tartışın.
4. “Dal Parçaları” adlı öyküde, ayaklanıp
gezinen kuru ağaçlar var. Sizce,
gerçekten imkânları olsa, ağaçlar böyle
bir şeyi neden yapardı? Tartışın.
5. “Unutma Makinesi” ne demek?
Böyle bir makine icat edilse, neyi veya
kimleri unutmak isterdiniz? Bu makine
sizce yararlı bir icat olur muydu?
6. Kitapta en çok hangi öyküyü
sevdiniz? Neden? Sevdiğiniz öykü sizi
hangi yönüyle etkiledi? Tartışın.

3. Siz de “Büyükbabanın Hikâyesi”
adlı öyküdekine benzer, gerçek bir
hatıranızı “fantastik bir anlatıya”
dönüştüren bir öykü yazın.
4. Harita okumayı sever misiniz? Sizce
haritaların bittiği yerde neler vardır?
“Burada Ejderhalar Yaşar” sözünü
araştırın ve haritacılıkla bağlantısını
yazın.
5. Yazabileceğiniz en kısa öyküyü
yazmaya çalışın: Kelime sayısı altıyı
geçmeyen ve anlatmak istediğini
anlatabilen bir öykü yazmak, kolay mı,
zor mu?

