
Sempé’nin çoğu zaman sözsüz, yer yer kısa cümlelerle tamamladığı 
karikatürlerinden oluşan kitapta, çocukların kimi zaman naif kimi zaman hin, kimi 
zaman ciddi kimi zamansa afacan, ama her zaman illa ki hayal gücüyle örülü 
dünyalarına konuk oluyor okurlar. Çocukların durduğu yerden yetişkinlerin de 
bir tablosunu çizen Sempé, bize daha dün gibi gelen çocukluğumuzdan nasıl da 
uzaklaştığımızı gösteriyor. Çocukların kendilerine has yaşantıları, yetişkinlerin de 
ders alması gereken bir koca kitaba dönüşüyor.

Çocuklar ve Diğer Şeyler

Sempé’nin, şehir hayatıyla ilgili eleştirel çalışmalarının derlendiği kitabı. Çizer, 
gündelik hayatın koşuşturmacası içinde kaybolan duygu, mizah ve türlü türlü 
ayrıntıya dikkat çekiyor. Bazen karşı apartmandaki yeni evli çift, bazen trafikte 
yamulan bir araba, bazen de kalabalıklar içinde yapayalnız kalmış bir insanın 
dertleri, okurların tamamının kendilerinden bir parça bulmalarını sağlıyor. 
Karikatürler, içinde yaşadığımız bu hızlı ama geçici çağa nüktedan bir gözle 
bakılmasını öğütlüyor.

Şehir Yaşamı ve Diğer Şeyler

Jean-Jacques Sempé’nin televizyon, gazete, medyatiklik ve popülerlik üzerine 
karikatürlerinin derlendiği bir kitap. Ünlü karikatürist, medyanın insanları nasıl 
etkilediğini, hayatımızın içine kadar nasıl girdiğini ve onsuz bir yaşamın artık nasıl 
mümkün olmadığını, eğlenceli ama bir o kadar da düşündürücü karikatürlerle 
anlatıyor. Her zamanki gibi, çok ince esprileriyle, medya dünyasının kalın 
duvarlarını delip geçebilecek kadar güçlü bir anlatı yaratıyor, eleştirel düşünceyi 
körüklüyor.

Medya ve Diğer Şeyler

Tiyatrodan baleye, sihirbazlık gösterilerinden operaya kadar sahne sanatlarını 
tümden kapsayan karikatürler içeren kitap, Sempé’nin, sanatçılar ile “normal” 
insanlar arasındaki hayat görüşü farkını ortaya koymayı yine eğlenceli yolla 
başarıyor. Sanatçının yalnızlığını ve toplum içindeki zor yerini de vurgulamayı 
ihmal etmeyen karikatürler, her zamanki ince çizgileriyle öykü içinde öykü 
anlatıyor. Sahne sanatlarının güzelliğini de vurgulayan çizer, özellikle genç okurlara 
sanatsal bir teşvik sunuyor.

Sahne Işıkları ve Diğer Şeyler

Diğer Şeyler SERİSİ
Dünyaca ünlü Fransız karikatürist Jean-Jacques Sempé’nin, birbirinden 

ince, birbirinden nüktedan karikatürlerinin belirli başlıklar altında 
derlendiği bu seri, dünya mizahının en seçkin örneklerinden biri 
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Birbirini özleyen kavuşamamış âşıklar, yaşanmamış aşklar, imkânlı ve imkânsız 
sevdalar, ayrılıklar, birleşmeler... Aşk ve aşka dair tüm renklerin bir arada 
karşımıza çıktığı bu nüktedan derleme, sevdalıları da, yalnızları da gülümseten 
bir çalışma. Jean-Jacques Sempé, her şeye olduğu gibi aşka ve sevdaya 
da nevi şahsına münhasır penceresinden bakıyor ve hem mutluları hem de 
mutsuzları gülümsetmeyi başarıyor; tabii, âşıkların aşk uğruna yaptığı şeylerin 
herhangi bir yaş gözetmediğinin de altını çizmeyi ihmal etmiyor.

Âşıklar ve Diğer Şeyler

Kendinizi pek iyi hissetmiyor musunuz? Ne olduğunu bir türlü bilemediğiniz bir 
sorununuz mu var? Eşinize, dostunuza, ailenize ya da daha kötüsü kendinize 
açılmaktan çekiniyor musunuz? O zaman sizin için tek bir yol var artık: Koşa 
koşa gidip bir terapiste görünmek. Ama... terapistler de normal sayılmaz ki pek! 
Sempé, birbirinden naif ve komik karikatürleriyle bu kez suçluluk duygusu altında 
ezilip büzülen çağımız insanını ve o insanı rahatlatmayı kendine görev edinmiş 
meslek erbaplarını, yani terapistleri anlatıyor.

Terapi ve Diğer Şeyler

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Karikatür nedir? Sizce 
hangi çizimler karikatür olarak 
sınıflandırılabilir? Takip ettiğiniz 
ünlü karikatüristler var mı?

2. Yetişkinlerle rahatça iletişim 
kurabiliyor musunuz? Sizce 
çocuklarla yetişkinlerin iletişimi 
arasındaki temel farklılıklar neler 
olabilir?

3. Sizce günlük olgular, çocuklarla 
yetişkinlere ne tür farklılıklarla 
yansıyor? Örneğin size ilginç gelen 
bir şey, ebeveynlerinize de ilginç 
geliyor mu? Neden? 

4. Şehir Yaşamı ve Diğer Şeyler 
kitabının kapağındaki karikatür size 
tanıdık geliyor mu? 

5. Gelecekte siz de bir sahne 
sanatıyla meşgul olmayı düşünür 
müsünüz? Neden? 

6. Hiç âşık oldunuz mu? Nasıl bir 
histi? 

7. Psikologlar ne iş yapar? Daha 
önce, tanıdığınız biri bir terapiye gitti 
mi? Bu konuda neler biliyorsunuz?

1. Siz de anlatmak istediğiniz 
günlük olayları, basit karikatürler 
çizerek ifade etmeye çalışın. Sonra 
da sınıfta bir sunum yapın.

2. Çocuklar ve Diğer Şeyler 
kitabının 57. sayfasındaki karikatür, 
çocuklarla yetişkinler arasındaki 
farkı net bir şekilde ortaya koyuyor. 
Bu karikatürden yola çıkarak kısa bir 
kompozisyon yazın.

3. Komik bir haber yazın ve bunu 
videoya kaydederek, sınıfta sanal 
bir televizyon kanalı kurun.

4. Sahne Işıkları ve Diğer Şeyler 
kitabının 21. sayfasındaki gibi bir 
kukla tiyatrosu yapın ve bir oyun 
sergileyin.

5. Hayalinizdeki aşkı anlatan küçük 
bir kompozisyon yazın. (Ama 
elbette, çok da özel olmamasına 
dikkat edin!)

6. Bir psikoloğa gitseydiniz, ona 
neler anlatmak, neler sormak 
isterdiniz? Sorularınızı yazın ve 
sınıfta, birbirinizin sorularına 
yanıtlar vermeye çalışın.

• Sempé, hiç göz 
yormayan, çok 
minimalist çizgiye sahip 
bir karikatürist. Ama 
çizimleri aynı zamanda, 
her bakıldığında yeni 
bir şey keşfedilebilecek 
ayrıntılarla örülü. 

• Çocuklarla yetişkinler 
arasındaki çelişkileri 
ayna gibi yansıtıyor, yalın 
çizgisinin altında muazzam 
bir derinlik barındırıyor. 

• Yorumlama, anlama 
ve çeşitli konuları 
ilişkilendirme becerisini 
geliştiriyor, hayal gücünü 
çalıştırarak çizimler 
üretmeye teşvik ediyor.

• Günümüz insanının 
dertlerini ve açmazlarını 
komik bir dille anlatarak, 
çocukların, yetişkin 
dünyasına dair bakışlarını 
geliştiriyor.
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