
Yere göğe sığdırılamayan üstün başarıları, duvarları ve rafları süsleyen birincilik ödülleriyle mü-
kemmel bir kariyere sahip olan, her şeyde “birinci” Bay ve Bayan Uysal, oğulları Can konusunda 
epey endişeliler. Çünkü başına buyruk davranan, özgür ruhlu çocuk Can, tutum ve davranışlarıy-
la anne babasına pek benzemez. Yine de elinden geleni yapar ama bütün çabalarına rağmen bir 
türlü Uysal ailesinin “şanına” yakışır şekilde hareket edemez. Bu yüzden ebeveynlerinin bitmek 
bilmez tenkitlerine ve uyarılarına maruz kalır. Derken sonunda hiçbir şeyi yapamaz hâle gelir; 
gerçek anlamda, hareket edecek yeri kalmaz. Ta ki bir sabah uyanıp da anne babasının hayalinde-
ki “Uslu Çocuk”a dönüşene kadar...

“Katalan yazar Fran Pintadera’dan, ebeveyn-çocuk 
ilişkilerinin ve yaşanan sorunların evrensel olduğunu 
kanıtlayan, minik ve trajikomik bir eser.”

Sanem Erdem, İyi Kitap

“İyi evlat” kavramına ve çocuk olma hakkına değinen, 
ebeveyn tutumlarına eleştirel gözle bakan, kendi gibi 
olmayı tercih eden çocuklar için ilham verici ve komik 
bir kitap

Öne Çıkan Özellikler Sınıf Etkinlikleri

1. Can’ın ailesi ve diğer yetişkin-
ler, onun heykele dönüştüğünü 
neden fark etmiyor olabilir? 
Tartışın.
2. Bir aileye ait olmak onlarla 
aynı kişiliğe veya zevklere sahip 
olmayı mı gerektirir? Herkesin 
birbirinden farklı olduğu aileler 
var mıdır? Tartışın.
3. Can, nasıl dünyanın en uslu 
çocuğu ilan ediliyor?

• Dünyaya çocukların gözün-
den bakma fırsatı sunuyor.
• Öğretici olmayan bir yolla, 
mizah kullanarak bir farkında-
lık yaratmaya çalışıyor.
• Yaratıcı ve komik çizimleri ile 
çocukların dikkatini çekmeyi 
başaran kitap, her yaştan okura 
hitap ediyor.
• Pek çok kavramı ele alarak 
çocuklar için pekiştirici bir 
anlatı sunuyor.

4. Bir günlüğüne siz de heykel 
gibi davranın. Anne babanızın 
dediği her şeyi yapın, hiçbir 
şeye itiraz etmeyin ve “uslu” bir 
çocuk olun. Daha sonra neler 
hissettiğinizi anlatan bir resim 
yapın.
5. Sınıfta herkes kendini en uslu 
ve en yaramaz hissettiği anları 
paylaşsın. Sohbet ortamında 
anılarınızı karşılaştırın ve de-
ğerlendirin.
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