
 BÜYÜYÜNCE BANA KİMSE KARIŞAMAYACAK. 

 ocukların yaratıcılığını geliştirmeye yönelik hikayelerinin yanı sıra görselleri ve interaktif 
içeriğiyle de dikkat çeken seriler yaratan Tülin Kozikoğlu “soruyorum” söyleşi dizimizin 
şubat ayı konuğu oldu. ‘Büyüyünce bana kimse karışamayacak’ cümlesini hangimiz 
kurmadık ki? Yapmak isteyip de yapamadıklarımız hakkında etkileyici bir öykü olan yeni  

kitabı ‘Sırası mı Şimdi’ ile anasınıfı, 1 ve 2. sınıflarımız için renkli bir okuma ve atölye çalışması 
gerçekleştirildi. Söyleşi öncesinde öğrencilerimiz Derin Tuzcuoğlu ve Laszlo Polt’ un yaptığı bu 
keyifli röportajı gelin hep birlikte okuyalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Derin TUZCUOĞLU: Yazabildiğinizi ne zaman ve 
nasıl fark ettiniz? 
Tülin KOZİKOĞLU:  Kızım 2 yaşındayken fark 
ettim. O kitapları çok seviyordu. Ona kitap 
okuyordum, yanımızda kitap olmadığı zamanlarda 
da hikâye istemeye başladı. Ona hikâye uydurmak 
zorunda kaldım. Ona hikâyeler uydururken bunları 
yazayım, unutmayayım dedim. Çünkü aynı 
hikâyeleri dinlemek istediğinde orası öyle değildi, 
burada o yoktu gibi itirazlarda bulunuyordu. 
Oturdum yazdım, okudukça, yazdıkça yazabildiğimi 
fark ettim. 
Laszlo POLT: Düşüncelerinizi, hislerinizi, 
hayallerinizi, hayalinizde kurguladığınız şeyleri 
başkalarının okuması size neler hissettiriyor? 
Tülin KOZİKOĞLU: Çok güzel hissettiriyor. Çok 
hoşuma gidiyor çünkü bunları paylaşmış oluyorum. 
Paylaştığım zaman da mutlu oluyorum. 
Derin TUZCUOĞLU: Size ilham veren şeyler 
nelerdir? Yazarken hangi ortamları ve hangi zaman 
dilimini tercih ediyorsunuz? 
Tülin KOZİKOĞLU: Evden başka bir yerde 
yazamıyorum. Genelde geceyi tercih ediyorum. 
Herkes yattıktan sonra yazıyorum. Eskiden bana 
ilham veren şey kızımdı. Ama şimdi o çok büyüdü. 
Şimdi başka çocuklardan ilham alıyorum. Kendim 
de kendime ilham verebiliyorum. Kendi yaşadığım 
sıkıntılar, zorluklar, mutluluklar, duygularım ilham 
veriyor. 
Laszlo POLT: Tek bir hikâyeden ziyade seri kitap 
yazmayı daha çok sevdiğinizi söyleyebilir miyiz?  
Tülin KOZİKOĞLU: İlk başlarda seri kitap yazmayı 
seviyordum, şimdi tek kitap yazmayı tercih 
ediyorum. 

Derin TUZCUOĞLU: Bir yazar için zaman ne 
demektir? 
Tülin KOZİKOĞLU: Çok büyük bir soru bu. 
Yazarken çabuk geçen bir şeydir. Zaman çok 
kıymetli bir şeydir. Benim hep sorguladığım bir 
şeydir. Bir iki yıldır bunun üzerine bir hikâye 
yazmak istiyorum bir türlü yazamıyorum, çok 
kafamı kurcalayan bir konuyu yakalamışsınız. 
Laszlo POLT: Bir kitabı yazmak için ortalama bir 
süreniz var mı? 
Tülin KOZİKOĞLU: Hiç öyle bir sürem yok. 
Kitabı yazarken belli olmuyor süreleri. 
Derin TUZCUOĞLU: Yazdığınız kitaplarda çizerler 
kendi yorumlarıyla mı çiziyorlar yoksa müdahaleniz 
oluyor mu? 
Tülin KOZİKOĞLU: Çizere müdahalem oluyor. 
Başlamadan önce ne çizileceğini söylüyorum. 
Çizdikten sonra da karışıyorum nasıl yaptığına. 
Ama kendi yorumlarını yapıyorlar arada. Mesela bir 
karakterin neye benzeyeceğini ben söylemiyorum 
ama o karakterin o sayfada ne yapacağını 
söylüyorum, fiziksel özelliklerine karışmıyorum. 
Laszlo POLT: Bir hikâyenin doğuşundan kitap 
haline gelene kadar geçen süreyi anlatır mısınız 
bize? 
Tülin KOZİKOĞLU: Bu bayağı uzun bir süre. Ben 
resimli kısa kitaplar yazıyorum. Onların bile bitmesi 
2 yıl sürüyor. Çünkü yazıyorum sonra bir daha 
yazıyorum, bir daha yazıyorum. Ondan sonra 
yayınevine yolluyorum. Yayınevinde editör denen 
kişi okuyor ve bana geri bildirimde bulunuyor, 
buraları olmamış diyor. Ben tekrar tekrar 
yazıyorum yolluyorum. Editör okuyarak bana yine 
geri bildirimde bulunuyor. Neredeyse 15 kere   

HAFTANIN ETKİNLİKLERİ 
 
 

12.03.2018 Pazartesi 
 

08:40 Fen Bilgiler 1.s (Gr45678) 
09:30 Market Gezisi (Gr2) 
09:50 TAP Vakfı Cinsel Sağlık  
 eğitimi (Gr34567) 
15:00 Rehberlik Etkinliği, Wonder  
 filmi üzerinden empati  
 çalışması-1 (Gr67) 

16:20 Basketbol Okulu/Piyano Okulu 
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - 
  (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

13.03.2018 Salı 
 

09:50 Yüzme (Gr24) 
10:00 Pera Müzesi gezisi –  
 Koleksiyon Sergileri (Gr5) 
16:20 Modern Dans Atöl./Piyano Okulu  
16:20 Bireysel Destek Prog.Gr8 - Din.K. 
 

14.03.2018 Çarşamba 
 

09:50 Yüzme (Preschool) 
12:30 Tenis (Gr1) 
15:00 Rehberlik Etkinliği, Wonder  
 filmi üzerinden empati  
 çalışması-2 (Gr67) 
15:40 Basketbol Okulu 
15:40 Çocuk Sanat Tarihi Atölyesi 
15:40 Bireysel Destek Prog.Gr8 -  
 (Tür/Mat/Fen/Sos) 
 

15.03.2018 Perşembe 
 

15:40 Aşçılık Okulu 
15:50 İngilizce Destek Programı  
 

16.03.2018 Cuma 
 

08:40 Türkçe I.Sınavı (Gr45678) 
13:10 Bireysel Destek Programı (Gr8) 
15:40 Çocuk Sanat Atölyesi /Satranç 
 

17.03.2018 Cumartesi 
 

08:50 Destek Programı (Gr678) 
11:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Preschool) 
13:00 Yaratıcı Drama Atöl. (Primary) 
 

HAFTANIN SORUSU 
 

Bir babanın 7 kız çocuğu vardır. 7 kız 
kardeşin her birinin bir erkek kardeşi 
olduğuna göre. Babanın kaç çocuğu 
vardır. ? 
 

HAFTANIN SÖZÜ 
Dün tarihtir, yarın bilinmeyendir. Bugün 
bir hediyedir. 

E.Roosevelt 



düzeltmeler oluyor, bu arada hep yeniden yazıyorum 
bazı noktaları. Sonra çizere gidiyor o çizimlerini yapıyor. 
Hem editör hem ben çizere geri bildirimde bulunuyoruz. 
Çizerle de aramızda 3-4 defa düzeltmeler olabiliyor. Tüm 
bunlar 2 seneyi buluyor. 
Derin 
TUZCUOĞLU: 
İyi bir çocuk 
kitabının 
olmazsa 
olmazları var 
mıdır? 
Tülin 
KOZİKOĞLU:  
Eğer iyi bir 
hikâye yoksa 
ortada asla iyi 
bir çocuk kitabı 
olamaz o. 
Laszlo POLT: 
Siz ne tür 
kitaplar 
okuyorsunuz, 
sadece çocuk 
edebiyatını mı 
takip 
edersiniz? 
Takip ettiğiniz 
yazarlar kimlerdir? 
Tülin KOZİKOĞLU: Ben sadece Çocuk Edebiyatını takip 
ediyorum. 15 günde bir okuma grubum var, benim 
yaşımdaki insanlardan oluşan, bir de öğretmenimiz var. 
O bir kitap seçiyor, o kitabı, bu 15 günlük sürede 
okuyoruz sonra bir araya gelince tartışıyoruz. 15 günde 
bir yetişkin kitabı okuyorum. Başka hiç yetişkin kitabı 
okuyacak vaktim olmuyor. 
Derin TUZCUOĞLU: Dünya edebiyatını takip eder 
misiniz, en sevdiğiniz isimler kimlerdir? 
Tülin KOZİKOĞLU: Çok güzel 
isimler var, şimdi kimi söylemesek 
olmaz. Okuma listenizde 
öğretmenlerinizin seçtiği isimler 
mesela çok iyi isimlerdir. 
Laszlo POLT: Hem yetişkinler 
hem de çocuklar için kitap 
okumayı nasıl sevdirelim? 
Tülin KOZİKOĞLU: Çocuklara kitap okumayı sevdirmek 
için annelerinin, babalarının çocuklara kitap okuması 
gerekir. Hem okula başlamamış çocuklara, hem de okula 
giden çocuklara. Yani akşamları bir anne ya da baba 
eline bir kitabı alıp 2. sınıf öğrencisine 1 bölümünü 

okuyabilir, ertesi gün 2.bölümü okuyabilir. Siz okumayı 
söktünüz diye tek başınıza okumanız gerekmiyor. Bu 4. 
sınıf öğrencisi için de geçerli. Akşamları böyle dizi film 
seyreder gibi birer bölüm okuyarak bir romanı bitirirlerse 
çocuklar kitap okumayı daha çok severler. Yetişkinlerin 

kitap okumayı 
sevmesi için ise 
yazarların çok 
iyi kitaplar 
yazması 
gerekiyor. 
Çünkü 
yetişkinlerin 
başka türlü 
kitap okumaya 
vakitleri yok 
ancak çok iyi 
bir kitapsa 
ellerinden 
düşüremiyorlar. 
Derin 
TUZCUOĞLU: 
Yazmaya ilgi 
duyan 
çocuklara 
tavsiyeleriniz 
nelerdir? 
Tülin 

KOZİKOĞLU: Yazmalarını tavsiye ediyorum, yazı 
yazmadan yazı yazmak öğrenilmiyor. Bir de okumaları. 
Okumadan da yazı yazmak öğrenilmiyor. Yazı yazmanın 2 
kuralı var: yazmak ve okumak. Durup düşünmekle yazı 
yazmak öğreniliyor. Birilerini dinleyerek, yazı nasıl yazılırı 
dinleyerek öğrenilemez. 
Laszlo POLT: Sizce bizdeki Çocuk Edebiyatı, Dünya 
Çocuk Edebiyatının neresinde? 
Tülin KOZİKOĞLU: Bayağı iyi bir noktaya geldi.Son 30 
yılda çok ciddi gelişmeler oldu. Son 30 yılın son 15 yılında 

daha da hızlı gelişmeler oldu. Bizdeki çocuk 
edebiyatı bayağı ciddi adımlarla ilerliyor 
Dünya Çocuk Edebiyatı’nın içerisinde. 
Derin TUZCUOĞLU: Yeni bir kitap projeniz 
var mı?  
Tülin KOZİKOĞLU: Tabi olmaz olur mu? Her 
yıl var. Bir değil şu an beş kitap üzerinde 

çalışıyorum. Ben hep aynı anda 4-5 kitap üzerinde 
çalışıyorum. 
Laszlo POLT: Sizin için en iyi 3 kitap ve 3 film 
hangileridir? 
Tülin KOZİKOĞLU: Bu soruyu günlerce düşünsem en iyi 
3’ ü seçemem 
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Kilden şekillendirerek 
oluşturduğu büst çalışmasıyla 
4-A sınıfından Greta Polt Mart 
ayı sanatçısı oldu.  
Öğrencimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını 
diliyoruz. 


