
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SELİN ÖZDEN: Marmara Üniversitesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümünü bitirdiniz ve uzun yıllar 
Trabzon’ da öğretmenlik yaptığınız 
bilinmektedir. Öğretmen olmak sizin için ne 
ifade ediyor? 

RENAN ÖZDEMİR: Öğretmen olmak benim için 
ne ifade ediyor? Benim artık yaşam tarzım oldu. 
Yani sanki öğretmenlik yapmazsam başka bir 
şey yapamayacağım gibi bir duygu var içimde. 
O anlamda da zaten emekli olamıyorum. Çok 
şey ifade ediyormuş değil mi? 

POYRAZ BİRBİL: Yazmaya olan merakınız nasıl 
başladı? Bir öğretmen olarak yazmak ve ders 
anlatmak ne kadar benziyor? 

RENAN ÖZDEMİR: Yazmaya olan merakım sizin  
yaşınızdayken “101 Dalmaçyalı” adlı kitabı 
okuyarak başladı. Ve o çok hoşuma gitmişti. 
Sizin yaşlarınızdaydım o zamanlar. Ya ben de 
böyle bir şey yazabilirim diye düşündüğümü 
hatırlıyorum. Çok kitabı olan bir yazarın 
öğretmen olması çok fayda sağlıyor. Sanki 
sınıflar laboratuvarımız gibi oluyor. İnceleme 
alanımız gibi oluyor. Sizi daha iyi tanıyoruz. 
Sizden uzaklaşmıyoruz. Bu anlamda öğretmenlik 
ve yazarlık birbirine çok benzeyen ve birbirine 
yardımcı olan iki meslek. 

SELİN ÖZDEN: Neden büyüklere yönelik değil 
de çocuklara yönelik kitaplar yazıyorsunuz? 
Özellikle çocuk edebiyatını seçmenizdeki sebep 
nedir? 

 

 

 
 

RENAN ÖZDEMİR: Enteresan. Aslında şöyle 
söyleyeceğim ben çocuk kitapları yazacağım 
diye başlamadım. Yazdım, baktım bunları en 
çok çocuklar okuyor. Ve kendimi birden çocuk 
kitapları yazarı olarak buldum. Yani bilinçli bir 
seçim değildi bu. Benim yazdıklarımı çocuklar 
okudular. Onlara yönelik yazıyormuşum 
haberim yokmuş. 

POYRAZ BİRBİL: Türkiye’de TUYAP başta olmak 
üzere kitap fuarları amacına ulaşabiliyor mu? Bu 
konuda hem öğretmen hem yazar olarak, 
yayınevlerine ve yazarlara önerileriniz neler 
olabilir? 

RENAN ÖZDEMİR: TUYAP gibi kitap fuarları 
gerçekten çok faydalı. Çocukları daha uygun 
fiyatlarla kitaplarla buluşturuyorlar ve 
seçenekleri çok fazla oluyor bu anlamda 
oldukça iyi. Kitap alma bilincini öğretiyor. Kitap 
satın alma, beğendiğini satın alma bilincini 
yayıyor. Bu anlamda tabi sadece İstanbul 
TUYAP fuarı değil, bu fuarlar il dışında da 
açılmalı, çocuklar kitaplarla buluşturulmalı. 
Yazar olarak bu tip etkinlikleri, bizim açımızdan 
değerlendirecek olursak bizim kitabımızı okuyan 
çocuklarla orada karşılaşıyoruz. Orada sohbet 
imkanı buluyoruz. Bunlar çok iyi şeyler. 

SELİN ÖZDEN: Çocukların dünyasında en çok 
ne ilginizi çekiyor? Çocukların dünyasında 
kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? 

ÇOCUK KİTAPLARI YAZARKEN KEYİF ALIYORUM  

  
enan ÖZDEMİR 1963 yılında doğdu. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk 
Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Trabzon’da başladığı edebiyat öğretmenliği  
görevini uzun yıllar boyunca sürdürdü. Şimdilerde  yaşamını İstanbul’da sürdüren yazar, 

yeni çocuk kitapları üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Yazarımız Renan ÖZDEMİR okul 
öğrencilerimizle yaptığı sohbet öncesi Selin ÖZDEN ve Poyraz BİRBİL’in  sorularını yanıtladı. 

 

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
15.02.2016 Pazartesi 
 

13:00 Şok Market gezisi (Anaokulu) 
16:20 Basketbol / Piyano Okulu 
16:20 Çocuk Sanat Atölyesi 
16:25 TEOG B.D.P.8s.(Tür/Mat/Fen/Sos) 

 
16.02.2016 Salı 
 

09:50 Yüzme (1.sınıflar)  
16:20 Modern Dans At./Piyano Okulu 
16:20 TEOG B.D.P.8s.(Din K.ve Ahlak) 

 
17.02.2016 Çarşamba 
 

09:50 Yüzme (4.sınıflar) 
13:30 Yazar Ceren Kerimoğlu söyleşi 

ve imza etk.  (Anao. ,1,2.sınıf) 
15:40 Lego Mindst./ Basketbol Okulu 
15:40 TEOG B.D.P.8s.(Tür/Mat/Fen/Sos) 

 
18.02.2016 Perşembe 
 

10:00 Oyuncak Müzesi(2.sınıf) 
11:30 Tenis  (Anaokulu) 
15:40 İngilizce Destek Programı 
15:40 TEOG B.D.P.8s.(Tür/Mat/Fen/Sos) 

 
19.02.2016 Cuma 
 

15:40 Randevulu veli toplantısı 
Öğrenci Katılımlı (7.Sınıflar) 

15:40 Satranç Kulübü 
15:40 TEOG İngilizce Destek Programı - 
 8.sınıf öğrencileri (İng) 

 
20.02.2016 Cumartesi, 
 

08:50 TEOG Destek Prog.   
 ( 5,6,7 ve 8.sınıflar. ) 
11:00 Yaratıcı Drama Atölyesi (Anaokulu) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl.  (İlköğretim) 
 
 

 



RENAN ÖZDEMİR: Çocukların 
dünyasında en çok ne ilgimi çekiyor? 
Çok zor bir soru. 
Ne ilgimi çekiyor? Sizlerin mantığı 
çok hoşuma gidiyor. Doğal olmanız, 
içinizden geldiği gibi davranmanız, 
doğal hareket etmeniz, yani 
üzüntülerinizin gerçek olması, 
sevinçlerinizin gerçek olması ilgimi 
çekiyor. Biraz ben de öyleyim. Yaşım 
büyük ama birazcık çocukluk var 
bende. İletişimi iyi kuruyoruz. Bu 
anlamda bir de çocukların hayal 
dünyası ilgimi çekiyor. Daha iyi hayal 
kuruyorlar. Çocuklardan kopya 
çekmek istiyorum. Çocukların 
dünyasında onları çiçek, kendimi 
sarmaşık olarak görüyorum. Veya bir 
şemsiye gibi hissediyorum. Öğretmen 
olduğum için kendimi öğrencilerimin 
üzerinde şemsiye gibi hissediyorum.  
POYRAZ BİRBİL: Kitaplarınızda “Çıtı, Aşıkolucu, 
Kirpi Şıkıdım, Köstebek Hoşkazan” isimli 
karakterler dikkat çekmektedir. Bu karakterleri 
oluştururken çevrenizdeki çocuklardan mı 
esinlendiniz yoksa tamamıyla hayali karakterler mi 
yarattınız? 
RENAN ÖZDEMİR: Tamamıyla hayali olması zaten 
beklenemez. Bazıları gerçek bazıları hayali. Mesela 
“Çıtı” gerçek bir kediydi. Kız kardeşimin kedisiydi. 
Ama kitaptaki çıtıyla bizim çıtı arasında fark var. 
Bir reklam var biraz süt biraz çikolata. İşte biraz 
hayal, biraz kurgu. 
Mesela “Aşıkolucu” 
tamamen kurgu, 
“Kirpişıkıdım” 
tamamen kurgu. Ama 
“Çıtı” gerçek bir kedi. 
Yani biraz ondan, biraz ondan. 
 
SELİN ÖZDEN: Bundan sonraki kitap projeleriniz 
nelerdir? Çocuklara yönelik kitaplar mı 
yazacaksınız, yoksa büyüklere roman yazma gibi 
projeleriniz de var mı? 
RENAN ÖZDEMİR: Hayır. büyükler için yazacağımı 
düşünmüyorum. Orada kesin konuşabilirim. Öyle 
bir isteğim yok. Çünkü ben çocuk kitapları 
yazarken keyif alıyorum. Tabi ki bundan sonra 
projelerim var. Onlar üzerine çalışıyorum.   

Sanırım mayıs ayında bir tane daha kitabım 
çıkacak. Çocuklara devam. Benim yerim burası 
diye düşünüyorum. 
POYRAZ BİRBİL: Türk yazarlar içerisinde bu kişinin 
eserleri beni yazar olmak için çok iştahlandırdı 
diyebileceğiniz bir yazar var mı?  
RENAN ÖZDEMİR: Çok var. İsim vermek gerekirse 
“Muzaffer İzgü” var. Muzaffer İzgü gibi komik 
yazmak istiyorum. O imrendiğim yazarlardan 
biridir. “Rıfat Ilgaz” var. O da imrendiğim 
yazarlardan biridir. Şu an aklıma gelen bunlar. 
Mesela “Sait Faik Abasıyanık” var. Yani Türk 

edebiyatına Türk yazın hayatına gönül 
vermiş kişiler. Ama öyle ama böyle bir 
ucundan beni etkilemiştir. Ama tam olarak 
şu kişi diyemem. “Yaşar Kemal” vardır 
beni doğa tasvirleriyle etkilemiştir. “Sait 

Faik” keza anlatımıyla etkilemiştir. “Muzaffer İZGÜ” 
komik olmasıyla ucundan az az böyle 
etkilenmişimdir. 
SELİN ÖZDEN: İleride yazar olma hayali kuran 
çocuklara tavsiyeleriniz nelerdir? 
RENAN ÖZDEMİR: Okumak. Yazarlığın en  birinci 
şeyi okumak. Gerçekten keyif alarak unutmamak 
üzere okumak. Okumak bazı yazar olma 
özelliklerini meydana çıkarıyor. Yazar olmak demek 
herkesin gördüğünü değil, farklı alanı görmek. 
Çiçek görüyorsunuz, herkes bu çiçeği bütünüyle 
görüyor,    

ama ben çiçeğin en altında bir 
yaprağın fışkırdığını görüyorum. 
Yani aslında gözlemi 
becerebilirsen önemli, bunu da 
sadece okumakla becerebilirsin. O 
yüzden bol bol okuyacaklar.  
POYRAZ BİRBİL: Son olarak 
aşağıdaki kelimelerin sizin için ne 
anlam taşıdıklarını yine sadece bir 
kelime ile ifade etmeniz gerekse 
bu kelimeler ne olurdu?   
RENAN ÖZDEMİR: 
Başarı: Çıtı 
Mutluluk: Kitaplarımın çıktığı an 
Aile: Eşim ve Kızım 
Yazmak: Zamanı ve yaşadığın 
anı unutmak, farklı bir boyuta 
geçmek 
Çıtı pıtı bir kedi olmak 
istemiyorum: Bana kapıları açan 
ilk kitabım. 

Ahşap çubuklardan  tasarladığı    " GEYİK "   adlı 
heykeli ile 1.sınıftan Derin John COOPER Ocak ayı 
sanatçısı oldu. Öğrencimizi  kutluyor  başarılarının 
devamı diliyoruz.

 


