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Zehra İpşiroğlu
Almanya’da öğretim üyesi olan Zehra İpşiroğlu, İstanbul 
Üniversitesi Almanca Bölümü’nde, doksanlı yıllarda 
aynı Fakülte’de kendi kurduğu “Tiyatro Eleştirmenliği 
ve Dramaturgi” Bölümünde çalışmalarını sürdürmüştür. 
Tiyatro, yazın, yaratıcı yazma, çocuk ve gençlik yazını, 
roman, öykü, anı, röportaj alanında kitapları vardır. Film 
öyküsü tiyatro ve edebiyat eleştirisi, çocuk yazını ve 
röportaj kitaplarıyla ödüller almıştır. Başlıca çocuk ve 
gençlik kitapları: Gergedan Oyunu, Konuşan Çınar, Düş 
Hırsızlarına Karşı, Gelin Çocuklar Birlikte Düşünelim, 
Pinokyo Kral Übü’nün Ülkesinde, Gençlere Mektuplar



Sevgili Aziz Nesin anısına
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Bu kitapta günümüz çocuklarının sesini duyuruyoruz.
Bu kitapta çocukların dünyası, onların sevinçleri, sorunları ve 

korkuları onların bakış açısından anlatılıyor.
Bu kitapta çocukların gözüyle büyüklerin nasıl göründükleri anlatılıyor.

Bu kitapta çocuklar hem birbirlerini hem anne babalarını hem de 
öğretmenleri ve diğer büyüklerini eleştiriyor.

Bu kitap çocuk eğitiminde gerekli sanılan, günümüzde geçerli 
birtakım değer yargılarının yanlışlığını anlatıyor.



Zehra İpşiroğlu  ŞİM
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İş Önerisi

Kimden: “Deniz” <deniz@toros.net.tr>
Konu: İş önerisi
Tarih: 12.02.1995
Kime: “Doğan” <dogan@beyoglu.cydd.org.tr>

Doğan,
Sana bomba bir haberim var, bomba, bomba... Bir de iş önerisi.
Doğru duydun, gerçek bir iş önerisi... Şimdi kalıbımı basarım ki 

gözlerini fal taşı gibi açmışsındır, ölüyorsundur meraktan.
Yok yok, lamı cimi yok, ağzımdaki baklayı öyle kolay kolay çı-

kartmam. Önce sıra sende. Kaç kez okul dönüşü ekstra bir tur atıp 
annemin gazetedeki bürosuna uğramışımdır, bilgisayardaki posta 
kutumda senden bir haber var mı diye bakmak için. Yoo, ne gezer! 
Öyle canımı sıktın ki sen gittikten sonra açtığım “arkadaşım Doğan” 
dosyasını da çöpe atıp bir anda yok ettim. Oysa içinde senin için 
sakladığım son haberler vardı. Neler kaçırdığını bir bilsen!

Tam seni “sonsuza” değin silmeye karar vermiştim ki beklenil-
medik bir şey oldu. Böylece şanslısın ki bir kez daha sıyırdın ya-
kayı. Şimdi şu koca kulaklarını aç da beni dinle: Çünkü bu senin 
gerçekten son şansın, ilk iş bana orada ne olup bittiğini bildir. Ne 
yapıyorsun, nasıl yaşıyorsun, yeni eviniz nasıl, yeni okula alıştın mı, 
yeni buluşların var mı, yeni arkadaşlar edindin mi, öğretmeniniz na-
sıl? Aysun’la Ayşegül ne yapıyorlar? Ya annenle baban? Al sana bir 
bavul dolusu soru! Bana üç gün içinde mail atmazsan her şeyi unut!

Kırgın arkadaşın Deniz1

Not: Mektuplardaki kimi yazım yanlışları olduğu gibi bırakılmıştır.

Gelen Kutusu x Yanıtla   ▼



Ze
hr

a 
İp

şi
ro

ğl
u 

 Ş
İM

D
İK

İ Ç
O

CU
KL

AR
 H

ÂL
Â 

H
AR

İK
A

9

İş Önerisi

Kimden: “Doğan” <dogan@beyoglu.cydd.org.tr>
Konu: İş önerisi
Tarih: 13.02.1995
Kime: “Deniz” <deniz@toros.net.tr>

Merhaba nıgrık arkadaşım,
Bir an gözlerini kapa ve kendini buraya ışınla. Şimdi dikkatle bir 

bak bakalım, beni görüyor musun? Yüzümü, ağzımı, burnumu, göz-
lerimi görüyor musun? Buraya geldiğimden beri milimetre milimetre 
küçülüyorum. Boyum, bosum, kollarım, bacaklarım, kulaklarım, 
burnum her şeyim küçülüyor. Yakında elektronik postadan bir dam-
lacık bir Doğancık çıkarsa hiç şaşırma. Sıfırdan başlamak kolay mı 
sandın, başka bir kente taşınmak, yeni okul, yeni arkadaşlar, yeni 
bir okul çantası almak gibi bir şey mi sence? Evde de işler karman 
duman. Sorunlar diz boyu. Üstelik dedem de burada.

Neyse sen önce şu nıgrıklığı bırak da bana bomba haberini söy-
le. Yoksa meraktan çatlayacağım.

Kurbağa kadar küçülen arkadaşın Doğan

Gelen Kutusu x Yanıtla   ▼






