
Ödevi için Afrika’yla ilgili bir 
kitap arayan Berk, Kadıköy 
sokaklarında yürürken gözüne 
bir kitap sergisi ilişir. Azıcık 
tereddüt biraz da merakla 
yanaştığı sergide, adını hayatı 
boyunca unutamayacağı bir 
şairle tanışır. Cemal Süreya 
ile rastlantı sonucu gelişen 
dostlukları, Berk’in küçük 
yüreğinden dökülen sımsıcak 
dizelerin de kanatlanmasına 
vesile olacaktır.

1942 yılında 
İstanbul’da doğdu. 
İlköğretimden 
liseye çeşitli 

kademelerde öğretmenlik 
yaptıktan sonra çocuk ve 
gençlik yazınına yöneldi. Şiir, 
öykü ve yazıları çeşitli dergilerde 
yayımlandı; Midas’ın Serçeparmağı 
romanı ve Kanatlı Düşler adlı şiir 
kitapları ödül kazandı.

Cemal Süreya ve Çocuk
Cemal Süreya’nın yaşamından, sanatından izler taşıyan ve  

bu büyük şairi çocukların dünyasıyla buluşturan şiirsel bir öykü…

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Siz olsanız Afrika ile ilgili nasıl bir 
ödev hazırlardınız? Sizce Afrika’nın en 
ilginç yönleri neler?

2. Öyküde gülmece ile humor arasında 
nasıl bir farktan söz ediliyor?

3. Kitap sergisinde hangi kitaplar ve 
dergiler var? Düzenli olarak kitapçıya 
gider misiniz? Sürekli takip ettiğiniz bir 
dergi var mı?

4. Şiir okumayı sever misiniz? Sizce şiiri 
diğer edebi türlerden ayıran şey nedir? 
Şiir okumak insana ne kazandırır?

5. Öyküde adı geçen tablolar size neler 
düşündürüyor?

6. Siz de hiç bir yazar ya da şairle 
karşılaştınız/tanıştınız mı? Neler 
hissettiniz?

7. “Ne kadar sevgin varsa / o 
kadar iyi yaşarsın” dizelerinden ne 
anlıyorsunuz?

1. Öyküde adı geçen gerçek kişiler, 
mekânlar, yayınlar ve resimler 
hakkında araştırma yaparak sınıf 
arkadaşlarınızla paylaşın. 

2. Sınıfça bir kitabevini ya da 
kütüphaneyi ziyaret edip öyküde adı 
geçen kitapları inceleyin. Seçtiğiniz bir 
kitabı okuyarak düşüncelerinizi sınıfta 
dile getirin. 

3. Sevdiğiniz bir şairin en beğendiğiniz 
şiirini sınıfta okuyun.

4. Siz de kendi şiirinizi yazmayı deneyin. 

5. “Küçük bir kitaptır yaşamak / Elinde 
tutmaya yarar” dizelerinden yola 
çıkarak bir yazı yazın. 

Konu: 

Öykü, 48 sayfa
4, 5, 6. sınıflar

Etiketler: Okuma ve Yazma Kültürü, Arkadaşlık, 
Hayal Gücü, Arayış

Yazan: Erol Büyükmeriç
Resimleyen: Zeynep Özatalay

Erol 
Büyükmeriç

• Çocukları Türkçenin en 
güzel şiirlerinden bazılarını 
kaleme almış Cemal 
Süreya ile tanıştırıyor, şairin 
özgün yapıtlarından ve 
çevirilerinden bahsederek 
çocuklarda şiir okuma 
hevesi uyandırıyor.

• Gerçek mekân ve 
karakterlerle “şiirsel” bir 
anlatı sunarak anı-belgesel 
tadında bir okuma deneyimi 
yaşatıyor.

• Şaire esin kaynağı 
olan bazı klasik resim 
başyapıtlarını kurgusuna 
dâhil ederek hikâyesini 
zenginleştiriyor.
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