
T.DİNGAZ : Öncelikle çok teşekkür ederiz, 
bizi kırmayıp davetimize karşılık verdiğiniz 
için. İlk olarak  şunu sormak istiyorum 
size Halikarnas Balıkçısı ile ilgili bir kitap 
yazmışsınız, Osman Hamdi Bey ve Ara Güler 
ile ilgili kitap yazmışsınız; sadece edebiyatçılar 
değil sanatçılar da var içlerinde. Bunları nasıl 
bir araya getirdiniz? İlgi alanınız bu yönde 
miydi? Bir Edebiyat öğretmeni olarak kaleme 
aldığınız kişiler beni çok mutlu. Ve tabii sormak 
istiyorum sizin edebiyat öğretmeniniz kimdi?
M.ULU : “Evet, ilk önce  onu söylemek istiyorum. 
Arkadaşlarıma ve minik okuyucularıma sürpriz 
olacaktır diye düşünüyorum. Türkan Hanım 
benim orta hazırlıktan, lise 2’ye kadar Edebiyat 
öğretmenimdi. Biz, onun eline böyle ufacık 
çocuklar olarak, gençliğe adım atmaya çalışan  
çocuklukla yetişkinlik arasındaki bireyler 
olarak geldik; tam genç kız ve erkek olmak 
üzereyken lise sonda  Türkan Hanım gitti ve 
hocamız gittikten sonra umduğumuzdan daha 
fazla sıkıntı çektik.Bizim aramızda değişik bir 
ilişki vardı. Hem çok güveniyorduk hem de 
aramızda çok farklı bir bağ vardı. Ama çok 
disiplinliydi bir yandan derslerinde. Bu sebeple 
benim için sizlerle buluşmak hep çok önemli 

ama Türkan öğretmenin eski öğrencisi, sizler 
de yeni öğrencisi olarak bir arada bulunmak 
benim için çok kıymetlidir.”
T.DİNGAZ: Çok teşekkür ederim Meltem’cim. 
Çok sevdiklerim bir arada burada. Eski öğrencim 
yeni öğrencilerim, şimdiki öğrencilerim, hepiniz 
bir aradasınız. Sevgili öğretmenlerimiz burada, 
dolayısıyla benim için çok mutlu bir gün oluyor. 
Ben, şimdi öz geçmişinizi anlatmayı size 
bırakıyorum.
M.ULU :  Ben edebiyatla ne kadar ilgili bir 
öğrenciydim ortaokulda, lisede bilmiyorum 
ama üniversiteyi okudum sonra üniversite 
üstünde eğitimler var ve ben o eğitimleri 
tamamladım. Daha sonra benim de sizler 
gibi bir oğlum oldu, ona kitap almayı 
istiyordum; fakat çok hızlı gelişiyor her şey. 
11 yıl önce çok fazla Türk yazarın kitabı 
yoktu. Bizim sanatçılarımızı çocuklarımıza 
tanıtma fikriyle ortaya çıktı bu kitaplar aslında. 
Hepiniz Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa 
Terbiyecisi’ni biliyorsunuzdur muhakkak, 
Pera Müzesi’ne gidip görmüşsünüzdür ya da 
Sabancı Müzesi’nde de sergilendiği eserleri 
var. Yine Halikarnas Balıkçısı ile ilgili bir 
kitabım var. Onun hayatı çok ilginç mesela, 
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Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ
YAZILMAMIŞ BİYOGRAFİLERİN YAZARI                                                

MELTEM ULU’YLA SÖYLEŞTİK

Yazar-antropolog Meltem Ulu’yla kitapları üzerine sohbet ettik. Kendi yaşam deneyimleri ve 
öğrencilerimizle paylaşmaktan mutluluk duyduğu anılarıyla birlikteydik. Serüveni antropoloji 
doktorası ile başlamış. Düğün ve aile fotoğraflarının hafıza ile ilişkisi üzerine tezini yayınlamak 
istemiş ve araştırma içerisine girmiş. Doktora tezi yayınevi tarafından kabul edilmiş ve 

yayımlanmış. Ardından oğlu dünyaya gelmiş. Yabancı ressamların çizerliğini yaptığı çocuk kitaplarını 
gördükten sonra bizim yazarlarımızın niye yazılmış eserleri yok diye düşünüp çocuklara tanıtmak üzere 
bu çıkış noktasıyla Halikarnas Balıkçısı ve Osman Hamdi Bey’in çocuklara yönelik biyografisini yazmış.
Yazar Meltem Ulu, yaşamı bir yolculuk olarak tanımlıyor ve kitabına konu ettiği Halikarnas Balıkçısı ile ilgili 
olarak da şunları söylüyor: “Türkiye’nin en önemli sanatçılarının mensubu olduğu bir ailede paşa çocuğu 
olarak başladığı ‘yolculuk’ onu pek çok zorlu sınavdan geçirmiş. Her bir sınav neredeyse öncekinden 
zordu. Ancak hiçbiri yolculuğundan vazgeçiremedi. Tam bitti derken sonsuz mavilikte yeniden doğdu. Adı 
artık Cevat Şakir Kabaağaçlı değildi. Adını, ‘Halikarnas Balıkçısı’ koydu.”
“Halikarnas Balıkçısı’nın ‘Yolculuğu’nda” başından sonuna Meltem Ulu bir antropolog, bir edebiyat okuru 
ve deniz aşığı bir kadın olarak kendisine bugünden seslenerek, yol boyunca sohbet edip eşlik ediyor... 
Ulu’nun kendi yazarlık deneyimiyle ilgili sorumuzu “Yazı yazmak, insanın kendini geliştirme sürecidir. Bir 
şey üretirken siz de gelişiyorsunuz, bir şeyler öğreniyorsunuz. Yazmak kopamayacağınız bir şey; değişik 
bir duygu, aşk gibi şey” sözleriyle cevaplıyor. Bu güzel söyleşiyi gelin hep beraber okuyalım.
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gençlere böyle bir hedef koyabilecek yapısı 
var. Ve Ara Güler’i hepimiz tanıyoruz. Ben de 
fotoğrafa çok ilgiliyim. O sebeple benim için 
önemli bir çalışma o da. Bir de İstanbul ile ilgili 
çevre sorunlarından bahseden, İstanbul’un 
semtlerini anlatan bir kitabım var. Gittiğim 
okullarda çocukların İstanbul’u çok tanımadığını, 
sokaklarını, semtlerini, ülkemizde çıkan balıkları 
bilmediklerini fark ettim ve İstanbul’daki balıkları 
anlatmak istedim. Adı da o sebeple İstanbul 
Balıkları oldu. Bir de göç ile ilgili bir kitabım var. 
Biliyorsunuz ki göç konusu hepimizin hayatında 
bir şekilde olan bir mesele ve çocuklar için de 
anlatmak istedim bu konuyu. Bu çalışmalarım 
benim üniversite sonrası eğitimimle de alakalıdır. 
Ama tabii en çok sevdiğim şey çocuklara yazmak 
oldu. Bu buluşmaları karşılıklı yapıyordum çok 
zevk alıyordum. Umarım önümüzdeki sene yüz 
yüze bir araya geliriz.
R.GÜNDOĞAN : Yazar olmaya ne zaman karar 
verdiniz, başladınız?
M.ULU : Üniversite sonrasında bir üst eğitim 
yaptım, onun da üstüne doktora denilen bir 
eğitim daha var onu da yaptıktan sonra yazar 
olmaya karar verdim. Yazabilmeye başladım. 
Yetenek çok önemli bir şey bunu özellikle 
söylemek istiyorum ama çalışmak her şeyin 
üstünde ve ötesinde geliyor. Hiçbir şeye 
yeteneğim yok diye vazgeçmeyin, özellikle 
bunun altını çizmek istiyorum.
A.ARIBURNU :Çocuğunuzun ismi Arda mı ?
M.ULU:-Evet, Arda.
H.CEYLAN :  Kitaplarınızda gerçek hayatı mı 
anlatıyorsunuz?
M.ULU : Osman Hamdi Bey, Halikarnas Balıkçısı, 
Ara Güler gerçekten yaşamış kişiler. Ara Güler 
ünlü bir fotoğrafçı ve onun hayat hikayesini 
anlatıyor. Tabii arada benim yerleştirdiğim 
olaylar ve kişiler de var ama hayat hikayesi 
olarak gerçekle örtüşen bir kitap.
Halikarnas Balıkçısı da öyle bir yazar ama  
onun da pek çok özelliği var; aynı zamanda 
ressam, doğaya çok meraklı, Bodrum ‘a zorunlu 
olarak gitmek durumunda kalmış biri. Onun 
hayat hikayesidir. Osman Hamdi Bey de bir 
ressam biliyorsunuz ki. Aynı zamanda Arkeoloji 
Müzesi’ne gitmişsinizdir muhakkak. Kendisi 
oranın kurucusudur. Onun hayat hikayesi içinde, 
size hikayeyi anlatabilmek için yapmış olduğum 
kurgular var tabii. Arda karakteri mesela  kurgu 
bir karakter. Yani hem gerçek hem hayal bir 
arada.
A.BAYIR:Bizlerle birlikte olduğunuz için çok 
memnun olduk. İleride yüz yüze görüşmek 
isteriz öğrencilerimizle birlikte. Çocuklarımıza 
okuma alışkanlığının daha çok gelişmesi için ve 
yazma alışkanlığının da bunun yanında gelişmesi 
için neler önerirsiniz?
Daha küçük gruplarımız var ; 1.sınıf ve  2.sınıf 
bunlar. Yazmaya alıştırmak için öğrencilerimize 
söyleyeceğiniz öneriler nedir?
M.ULU : Ben teşekkür ederim bu soru için size 
ama  bu  soru beni de biraz çaresiz  bırakan bir 
konu ve  ben de bu konudan muzdaripim. Hep 
önerilen belirli yöntemler var biliyorsunuz ki. 
Değiştirilerek  bu yöntemleri denemek gerekebilir 
diye düşünüyorum. Çok fazla uyarana maruz 
kaldığımız için  okumakta zorlanıyoruz ki bu 
durum yetişkin okuyucularda bile bir problemdir. 
Okuyucu kaç yaşında olursa olsun okumaktan 
sıkıldığı zaman okumayı bırakmamalı, biraz 
üzerinde zaman harcamalı bence. Vazgeçmemek 
her şeyde olduğu gibi burada da önemli bir 
şey.  Şimdi artık hepimiz görsel dünyaya çok 
alıştığımız için çizimli kitaplar çıkmaya başladı. 
Çocuklar için  de içinde resim olan kitaplar daha 
etkili olabilir ya da  belki günlük tutmak, onların 

yazmaktan minimal seviyede dahil hoşlanmasını 
sağlayacak şeyler yazdırmak  da gerekebilir. 
Çünkü çocukların bu uzaktan eğitim sürecinde 
yazmaktan uzak kaldığını gözlemliyorum. Yine 
kitap özeti çıkarmak önemli bence hala. Çocuklar 
çok hoşlanmazlar  kitap özeti çıkarmaktan ama 
bunun ortaokulda, lisede her seviyede yapılması 
gerekiyor bence. Sıkılmadan hiçbir şey olmuyor.
A.BAYIR : Yazmayı seven öğrencilerimiz 
çoğunlukta zaten.
M.ULU : Yaratıcı yazma kısmı ile ilgili iyi 
kitaplar var mesela Zümrüt Bıyıklıoğlu benim 
arkadaşımdır. Yaratıcı kısım ile ilgili ondan 
esinlenerek bazı çalışmalar yapılabilir.
T.DİNGAZ : Gerçekten çok önemli bir konudur 
çocuklarımızın kitap okuması. Elektronik 
kitapların ya da işitsel kitapların çok da 
kitabın yerini tutmadığını düşünürüz; bizler, 
edebiyatçılar, öğretmenler, eğitimciler. Çünkü 
kitap başka bir dünyadır; ona dokunmak başka 
bir şey; el, göz, beyin koordinasyonun kurulması 
için çok çok önemlidir. Bir de önemli bir konuya 
değindik yazma konusunda aslında. Günlük 
tutmak, özet çıkarmak   bir dersi dinlerken 
de çok önemelidir ve bunlar üst düzey bilişsel 
becerilerdir. Öğrenmeyi daha kolay ve daha 
kalıcı hale getirmektedir.
Günlük tutmaksa insanın kendine ait bir eseridir. 
Bir eser yaratmaktır. Onun için herkesin, 
hepinizin ve çocukların mutlaka her gün birkaç 
cümle de olsa bir şeyler yazması çok önemli çok 
kıymetlidir.
P.KADEMOĞLU : Resimleri kim çizdi?
M.ULU : Resimlerin hepsini ayrı çizerler çizdi, 
sadece Osman Hamdi Bey ile İstanbul Sofrası’nın 
çizeri aynı kişidir. Zeynep Özatalay çizdi. 
Diğerlerini farklı insanlar çizdi. Hatta İstanbul’un 
Balıkları’nı dünyanın öbür ucunda Şilili bir çizer 
çizdi.
T.DİNGAZ : Buna illüstrasyonda diyoruz; bu 
çizimlere, çizerlere siz mi karar veriyorsunuz?
M.ULU : Benim önerim oluyor aslında. Şöyle 
ben mesela Zeynep Özatalay ile çalışmayı çok 
seviyorum ve ben öneriyorum. Tabii çizer bulmak 
çok zor; birkaç kitabı aynı anda çiziyorlar ve 
hangisi müsaitse onu seçiyoruz. Bir de şöyle bir 
şey var; yurt dışındaki çizimlerle bizim çizimler 
çok farklı. Bizde hala çocuklara çok renkli, çok 
hareketli şeyler yayınlıyorlar satabilsinler diye 
yayınevleri. Yurt dışında böyle değil aslında, 
çok rahat siyah-beyaz çizimli kitaplar, daha az 
minimal çizgili kitaplar piyasaya sürülebiliyor. 
Orada yayınevinin risk alması, ailelerin eğitimi, 
öğretmenlerin yaklaşımı gibi sebepler belirleyici 
aslında.
T.DİNGAZ : 
Meltemcğim 
haklısın, yurt 
dışında siyah 
beyaz çizerek onun 
içini doldurmayı 
okuyucunun 
hayaline bırakıyorlar. 
Okuyucunun hayali 
gelişmeli, vizyon gelişmeli, içini kendi doldurmalı, 
renklendirilmeli, kendi istediği şekle getirebilmeli 
diye düşündüğü için bu renkli çizimlerden uzak 
bir çalışma söz konusu orada.
 S.USTA : Okulumuza gelip kitaplarımızı 
imzalayabilir misiniz?
M.ULU : İmzalarım tabii ki. Türkan Hanım’ı 
ziyarete gelmek istiyorum. O gün belki 
yapabilirsek kitaplarınızı seve seve imzalarım.
A.YALÇIN : Kitaplarınızın içinde bizim 
öğrendiğimiz harfler var mı?
M.ULU : Hepsi var. Onlar bir araya geldi ve 
hikaye oldular.

A.YÜREK : En çok hangi yazdığınız kitabınızı 
beğendiniz?
M.ULU : Asyacığım zor soru bu aslında benim 
için. Duygusal olarak kendimi yakın hissettiğim 
kişi Halikarnas Balıkçısı onun yer ayrı;hep onunla 
ilgili çok çalışma yaptım. İstanbul Balıkları’nın 
hikayesini de çok seviyorum. Bir de göç ile ilgili 
kitabım var ve onu da çok seviyorum.
U.BOZKURT : İlk okuduğunuz kitap hangisiydi?
M.ULU :  Hatırlamıyorum aslında. Bizim 
zamanımızda Cin Ali diye bir seri vardı şimdi 
onun baskısını yaptılar ve bizim zamanımızda 
resimli kitaplar yoktu. Cin Ali okuduk diyebilirim 
aslında.
T.DİNGAZ : Hatta Cin Ali’nin fişleri vardı onlar 
da okudular.
K.BAYIR : Siz öğretmen misiniz?
M.ULU : Biz öğretmen değiliz; üniversitede 
ders anlatıyorum fakat biz eğitimci değiliz. 
Eğitimci sizin ilkokulda, ortaokulda lisede olan 
öğretmenleriniz, Ayten öğretmeniniz, Türkan 
öğretmeniniz gibi. Biz sadece bilgiyi aktaran 
insanlarız. Dolayısıyla bizler öğretmen değiliz
K.BAYIR : Sizin öğretmeninizin adı nedir?
M.ULU : Türkan Hanım benim öğretmenimin adı. 
Öğretmenlerin de öğretmenleri var ve Türkan 
Dingaz öğretmenimin adı.
Z.ŞEN : Kitabınızda el yazısı var mı?
M.ULU : El yazısı yok düz yazı var.
D.AŞÇI : Kaç adet kitabınız var?
M.ULU : 6 çocuk kitabı, 2 de yetişkin kitabı var. 
Çocuklar için bilim serisi hazırlayacağım, felsefe 
serisi yaptım ama pandemi yüzünden askıda 
kaldı. Yeni kitabım Türk bilim adamları hakkında 
olacak.
L.GÜNAY : Kitaplarınızın bazı sayfalarında 
çizerliği çocuklarımıza bıraksanız; mesela 
çocuklarımız da kendi hayal güçlerini o sayfalara 
çizer olarak aktarabilse sizce?  Bu konu hakkında 
ne düşünürsünüz?
M.ULU : Olabilir. Bir sonraki kitabım için mutlaka 
yayınevine bu fikri paylaşırım. Hatta güzel de 
olur. Çocuklarımız için iyi bir etkinlik olur.
T.DİNGAZ : Çok renkli, çok güzel görüntüler olur 
orada diye düşünüyorum. Çünkü çocuklarımızın 
iç dünyaları çok zengin, hayal dünyaları 
çok sınırsızdır; en güzelini yapacaklarını 
düşünüyorum.
M.Vardarlı : Başka ülkelere kitap gönderdiniz mi?
M.ULU : Başka ülkelerde henüz çevrilmedi 
kitaplarım. Belki bir tanesinde sürpriz olabilir. 
Henüz yollamadım diyelim.
R.GÜNDOĞAN : Sizin hiç hayal edip yazdığınız 
kitap oldu mu?
M.ULU :Bütün bunların hepsi hayal edip yazdığım 

kitaplar.
T.DİNGAZ : Hayal 
etmek gerekiyor 
kitapları yazmak 
için. İlham perisinin 
gelmesi gerekiyor. 
Meltem Hanım, 
bizimle birlikte 
olduğunuz için çok 

teşekkür ederiz. Bundan sonrası için yazacağınız 
kitapları büyük bir merakla ve heyecanla 
bekliyoruz.
M.ULU : Ben çok teşekkür ederim sizlere. En 
kısa zamanda okula gelip çocuklarla tanışmak, 
sizleri görmek isterim. Çocuklar, katıldığınız için 
çok memnun oldum. Belki birlikte kitap okuruz 
önümüzdeki günlerde ve yine mesafeyle bir 
araya geliriz.
T.DİNGAZ : Meltem Hanım, biz kitap okumayı 
çok seven bir okuluz; ayrıca çok güzel bir 
kütüphanemiz var. Geldiğinizde görmenizi çok 
isteriz. Katılımınız için çok teşekkür ederim.

“Yetenek önemli bir şey ama 
çalışmak her zaman her şeyin 

üstünde ve ötesindedir.         ”


