












EVDE KALALIM SAĞLIĞIMIZI KORUYALIM

Merhaba sevgili çocuklar,
Biliyoruz, şu günlerde biraz canınız sıkılıyor; hep aynı şeyleri yapmak zorunda
kalıyorsunuz. Bazılarınız evden dışarı çıkamıyor; bazılarınız da tedavi olmak için hastaneye
maskelerle gitmek zorunda kalıyorsunuz. Üstelik okulunuzdan, öğretmenlerinizden ve
arkadaşlarınızdan da bir süredir uzaktasınız. Doğal olarak bu durum sizleri biraz üzüyor. 
Ama unutmayın ki, bütün bunların bir sebebi var çünkü dışarıda ‘Koronavirüs’ isimli çok tehlikeli
bir hastalık dolaşıyor. Gözle göremeyeceğiniz kadar küçük bu virüs, hem büyüklerinizin hem
de sizlerin sağlığını tehdit ediyor. O yüzden aileniz veya sevdikleriniz, sizleri korumak ve
sağlıklı kalmanız için ellerinden geleni yapıyorlar.

Şu anda okuduğunuz ‘Yusyuvarlak Tostoparlak Yağlı Topçuk’ adlı kitap ise Ali ve
Elif isimli iki sevimli kardeşin bu kötü virüsten nasıl korunduğunu ve neler yaptıklarını
anlatıyor. Bu nedenle hikâyeyi dikkatle okumanızı ve burada anlatılanları uygulamak üzere
hafınızda tutmanızı istiyoruz. Bugünler elbette geçecek, lütfen moralinizi bozmayın. Sadece
biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Ders çalışmaya, kitap okumaya, evde oyunlar oynamaya,
eğlenmeye ve büyüklerinizle vakit geçirmeye zaman ayırmanızı tavsiye ediyoruz. Bu
macerayı yazan Prof. Dr. Dilek İnce ile kardeşleri resmeden Doç. Dr. Mehmet Korkut
Öztekin’e de teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyor; sağlıklı günlerde tekrar buluşmayı diliyoruz.

Prof. Dr. Nükhet Hotar
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YAZAR

ÇİZER

DOÇ. DR. MEHMET KORKUT ÖZTEKİN

PROF. DR DİLEK İNCE
1973 yılında annesinin memleketinde doğmuştur. Öncelikle ailesine aşık iki kumru annesidir, eştir, kardeştir, evlattır. 
Öğretmen çocuğudur. İlk 5 yaşını dağ köylerinde, sonrasını aynı zamanda annesinin memleketi olan küçük, sevimli bir 
ilçede geçirerek büyümüştür. Çocukluk ve gençliğinde kardeşiyle birlikte okula yürüyerek gidip gelmiş, suyu musluktan 
içmiş, yazın komşuların traktörüyle bağbozumuna, sonbaharda dedesiyle zeytin hasadına katılmış, hafta sonları dere 
kenarına ve ormanlara piknik yapmaya giderek, ağaç dallarında kurulan salıncakta sallanarak büyümüştür; ilkbaharda 
çimenlerde yuvarlanmış, papatya toplayıp taç yapmış, kargıdan uçurtma yapıp uçurtmuş; yazın bol bol denizde yüzmüş, 
balık ve yengeç yakalamış, midye toplamış, bisiklete binmiş, sokaklarda oyun oynamıştır. Kendisi ve kardeşi mandolin 
çalmayı babalarından öğrenmiştir. İlkokuldayken arkadaşlarıyla birlikte “Beyaz Melekler” adında bir müzik grubu 
kurmuştur. Hem çok oyun oynamış, hem çok ders çalışmıştır. Üniversite eğitimi için kardeşiyle birlikte Ankara’ya 
gitmiştir. Üniversite’den mezun olunca Çocuk Doktoru olmak için İzmir’e dönmüştür. Mikroskopla 17, bilgisayar, internet 
ve cep telefonuyla 27 yaşında tanışmıştır. 1999 yılından beri Dokuz Eylül Üniversitesi’nde çalışmaktadır; 2006 yılından 
beri Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde ve Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 
Yetişmekte olan genç doktorların eğitimine katkı sağlamakta, bilimsel araştırmalara katkı sağlamakta ve kıyıya vurmuş 
küçük deniz yıldızlarını tekrar denize kavuşturmaya çalışmaktadır.

Korkut Öztekin 1976 yılında, İzmir’de doğdu. 2002 yılında, Bilkent Üniversitesi, Grafik Tasarım bölümünü bitirdi. 2006 
senesinde Markom-LeoBurnet’in Koska firması için çizdirdiği basın ilanları serisi ile kristal elma ödülü kazandı. Öztekin, 
Grafik Tasarım dergisinde editör ve başyazar olarak çalıştı. 2012’de yazdığı doktora tezinden uyarlanan Manga Bir Kültürel 
Direniş Aracı adlı eseri önce D.E.Ü G.S.E. yayınlarından daha sonra İletişim yayınlarından basıldı. Serbest çizer olarak 
çizgi roman sanatıyla uğraştı, bazı edebi eserler için kapak ve illüstrasyonlar üretti. Osmanlı Anadolu’su kırsalında geçen 
hayalet öykülerinin toplandığı, Türk çizgi roman serisi Deli Gücük ‘teki çalışmalarıyla tanındı. Ünlü İngiliz ressam, 
yönetmen ve yazar Clive Barker’ın Hellraiser: The Dark Watch serisinde çalıştı. Amerikalı senarist ve çizgi romancı Frank 
Miller’in 1993’de MGM stüdyoları için kaleme aldığı ve sinemaya uyarlanmayan RoboCop 3 filminin senaryosundan, 
yazar Steven Grant’ın adapte ettiği RoboCop: Last Stand adlı grafik romanda baş çizer olarak çalıştı. Yeni Zelandalı insan 
hakları avukatı Brent Williams’ın kaleme aldığı aynı zamanda grafik roman formatındaki Ormandan Çıkış Depresyon 
ve Kaygıyı Aşmak’ı resimledi. Bu eser A.B.D.’ deki I.B.P.A. Benjamin Franklin ödülleri kapsamında 2018’in en iyi kişisel 
yardım kitabı dalında gümüş madalyaya layık görüldüğü. Resimlediği eserler, İngilizce, Fransızca, Türkçe, Almanca 
ve İspanyolca gibi dillere çevrilen Korkut Öztekin, şu an Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik 
bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


















































































