
Anne, baba, çocuk, ağabey, abla, 
büyükbaba ve büyükanneden 
oluşan geniş bir aile vardır. Aile en 
başta, şehrin içinde yaşamaktadır. 
Fakat ardından başka bir yere, 
otobüse taşınırlar. Ve bundan 
sonra da yerlerinde durmak 
bilmezler: Ormana, teyzelerinin 
kemanına, otele, hiçbir yere, 
Ay’a, sinemaya, amcalarının 
şapkasına... Yani sürekli, aile 
olmanın anlamını arayıp dururlar 
ve sonunda da bulurlar.

1963’te doğdu. 
İngilizce ve 
psikoloji eğitimi 
aldı. Paris ve 

New York’ta çeşitli işlerde 
çalıştı. 1990’dan beri yazarlık ve 
gazetecilik yapıyor. Romanları, 
öyküleri, radyo oyunları ve 
piyesleri yayımlandı; pek 
çok ödül kazandı. Ailesiyle 
İsviçre’de yaşıyor.

Konu: Peter 
Stamm

Bugün Burada, Yarın Orada
Neşeli ve rengârenk ayrıntılarla dolu sayfalarında yalnızca çocukları değil, yetişkinleri 
de kaybolmaya çağıran; ait oldukları yeri arayan sıradan bir ailenin sıradışı öyküsünü 

anlatan, derinlikli bir eser

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Son derece felsefi 
bir metin, çok derin ve 
duygusal bir öykü. İnsanın, 
ömrü boyunca başından 
atamadığı “bir yere ait 
olma” isteğini irdeliyor. 

• Hayatın bir yolculuktan 
ibaret olduğunu şiirsel bir 
dille, büyük zarafet içinde 
anlatıyor.

• Dili çok basit, kolayca 
anlaşılıyor ve bu basitlik 
sayesinde, satırlar okurun 
içine kazınıyor.

• Ailecek okunabilecek, 
herkesin etkilenebileceği, 
görselleriyle daha da 
kuvvetlenen bir eser.

1. Ev nedir? Sizce “ev” ile “yuva” 
arasında bir fark var mıdır? Sınıfta 
tartışın.

2. Siz de ailenizle birlikte ev 
değiştirdiniz mi hiç? Neden? Neler 
hissettiniz? Hayatınızda neler değişti?

3. Kitaptaki ailenin yaşadığı yerler 
arasında en çok hangisi sizi şaşırttı? 
O yerde siz de yaşamak ister miydiniz? 
Neden?

4. Yaşama hayali kurduğunuz bir 
ilçe, il ya da ev var mı? Neden orayı 
istiyorsunuz? Sizce bir gün orada 
yaşayabilecek misiniz?

5. . “Amcanın şapkasında yaşamak” 
sizce ne demek? Yazar burada ne gibi 
bir anlam vermek istemiş olabilir?

6. Kitaptaki görsellerden en çok 
hangisini sevdiniz? Neden? Size ne 
hissettirdi?

1. Kitaptaki aileye, son duraklarına 
ulaşmadan önce yaşayacakları bir 
yer ekleyin. Sizce nereye gitseler 
çok ilginç olurdu? Bunu nasıl tasvir 
ederdiniz? Oradan neden taşınmak 
zorunda kalırlardı? Kısa bir paragraf 
yazın.

2. Kitaptaki görsellerden birini seçin 
ve onun hikâyesini değiştirin; aile 
bambaşka bir yere gitsin. Kısa bir 
paragraf yazın.

3. Siz de kendi taşınma öykünüzü 
kitaptaki gibi hikâyeleştirin. Ailenizle 
birlikte nereden, nereye gittiniz? 
Neden? Mutlu olabildiniz mi, yoksa 
eski evinizi özlüyor musunuz?

4. “Yağmurda yaşamak” sizce ne 
demek? Yağmurda yaşamak mümkün 
mü? Bunu hayal edin ve kısa bir öykü 
yazmaya çalışın.

Resimli kitap, 40 sayfa
2, 3, 4, 5, 6, 7. Sınıflar
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