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Temalar • kendini ifade etme • gıda bankası

• sunum yapma • akran zorbalığı • arkadaşlık
• vantrilokluk • karikatür çizme • bilgisayar
oyunları • kararlılık ve ısrar

Temalar-Kavramlar
Kendini İfade Etme
Kitap, Joe’nun kendini ifade etmede yaşadığı güçlükler ve bu güçlükleri
aşmak için ürettiği yaratıcı, eğlenceli çözümler üzerinde duruyor özellikle.
Okulda yapması gereken sunum, hayatını zorlaştıran bu sorunun üzerine
gitme konusunda Joe’ya bir fırsat sunuyor. Joe, ayrıca karikatür çizerek
kendini oldukça iyi ifade etmekte. Kitap, okura kendini ifade etmenin
konuşmaktan başka yollarının olduğunu da gösteriyor.
Akran Zorbalığı
Okulun gözde ve en çalışkan öğrencisi Victoria bu özellikleri sayesinde hep
ön planda. Bu konumunu kaybetmemek için sunum yarışması sürecinde
diğer öğrenciler üzerinde psikolojik bir baskı kuruyor. Bunu sözlü olarak,
akran zorbalığı noktasına kadar vardırıyor. Bu zorbalığa pabuç bırakmaya
niyetli olmayan Joe, baskının üstesinden benzersiz yöntemlerle gelmesini
biliyor.
Bİlgisayar Oyunları
Joe, en iyi olduğu konuların başında gelen bilgisayar oyunlarını ilk
sunumunun konusu olarak seçiyor ve oyunların alışılmadık yönlerini öne
çıkararak herkesi ikna etmeyi başarıyor. Yetişkinlere de bilgisayar oyunlarına
farklı bir pencereden bakma fırsatı sunuyor.
Kararlılık ve Israr
Kitap boyunca Joe, pek çok konuda motivasyonunu kaybedip geri düşüyor.
Ancak her seferinde yeniden yoluna devam etme kararlılığını gösteriyor. Bu
noktada arkadaşlık kavramı da yer yer ele alınıyor.
Gıda Bankası
Bir sivil toplum kuruluşu olarak gıda bankası, işlevselliğiyle sosyal
sorumluluk kavramının tartışılmasına imkân tanıyor. Çocukların kendilerini
topluma yararlı hissedebildikleri bir mekan olarak hikâyede önemli bir yer
tutuyor.

Öğretmenlere Etkinlik Önerileri
Tartışma Sınıfça şu başlıklarda tartışma yapılabilir:
• Ana karakterler Joe ve Victoria ile yan karakterler ve onların
davranışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Okulda hiç Joe gibi
hissettiğiniz oluyor mu?
• Joe’nun karşılaştığı güçlüklerle baş etme çözümlerini nasıl 		
buldunuz? Siz zorlandığınız konuları aşmakta ne tür yöntemler
kullanıyorsunuz?
• Kendini ifade etme konusunda zorlanır mısınız? Kendinizi iyi ifade
edemediğiniz durumlarda neler hissedersiniz?
Yazı ve Proje Uygulama Her öğrenci kendi belirleyeceği bir konuda
beş dakikalık bir konuşma hazırlayıp bunu sınıf ortamında sunabilir.
Sözlü Anlatım Okulda ya da okul dışında yaşadıkları akran 		
zorbalıkları karşısındaki tutumlarını ve çözüm önerilerini anlatabilirler.
Münazara Sınıf, bilgisayar oyunlarının insanların yaşamını olumlu ya
da olumsuz etkilediğini düşünen gruplara ayrılabilir. Her grup sırayla
düşüncelerini örnekler ve kanıtlar sunarak savunabilir.
Resim Kitap kapağında karakterler yerine konuşma balonları 		
kullanılmış. Öğrenciler karakterlerin de yer aldığı alternatif bir kitap
kapağı tasarlayabilir.
Sergi Kitabın ana karakteri Joe kendini daha çok karikatür çizerek
ifade edebiliyor. Çocuklar, kendilerinin, arkadaşlarının ve 		
öğretmenlerinin karikatürlerinden oluşan bir sergi hazırlayabilir.
El işi ve Performans Çocuklar diledikleri malzemelerden bir kukla
tasarlayıp, Joe’nun yaptığı gibi kukla gösterisi sunabilirler.
Afiş Akran zorbalığı üzerine bir slogan ve afiş çalışması yapabilirler.
Araştırma ve Sosyal Sorumluluk Öğrenciler kendi mahallelerinde ya
da semtlerinde kitapta sözü edilen gıda bankası benzeri ne tür kuruluşlar olduğunu araştırıp, bu kurumlarda görev alabilir.

Yorumlar
“Bence bu harika bir kitap, çünkü sıradan bir çocuğun arkadaşlarıyla zaman
geçirmesinden akran zorbalığına, azimli olmaktan başını belaya soktuğunda
nasıl tepki verdiğine kadar hayatın tüm yönlerini irdeliyor. Jelly’nin başına gelenlere tepki verme şekli onun ne kadar cesur ve kararlı olduğunu gösteriyor.
Mook-Sang, karakterlerin duygularını açıklayıcı kelimeler kullanarak ifade ediyor.
Kendine güven ve motivasyonun değeri hakkında roman okumayı seven herkese
bu kitabı tavsiye ederim.” -Sadhana Vasu, Goodreads
“Bu kitap korkularınızı ve hedefinizin önündeki engelleri aşmaktan söz ediyor, her
zaman hatırlayacağım, keyifli bir okumaydı.” -Scarlett, Goodreads
“Jelly Miles, okuldaki en zeki kızla en kötü olduğu konu olan topluluk önünde konuşma konusunda yarışırken sizi güldürecek ve neşelendirecek bir kahraman. Bir
Konuşabilse! erkek karakteri, spor veya savaşla ilgili olmayan nadir kitaplardan
biri! Jennifer Mook-Sang’dan daha fazla kitap okumak için sabırsızlanıyorum.”
-Sylvia McNicoll, Goodreads (öğretmen)
“Mükemmel bir hikaye! Eskiden topluluk önünde konuşmaktan korkan biri olarak,
kendimi Jelly Miles ile yakın hissettim. İç ısıtıcı, mizahi ve inandırıcı karakterlerle
dolu Bir Konuşabilse!, kendi sesini arayan her genç için mükemmel bir okuma
olacaktır.” -Debbie Ohi, Goodreads (öğretmen)

Ödüller

•Surrey Schools 2017, Yılın Kitabı
•Kısa Liste, Red Cedar Award (BC Young Readers’ Choice), 2017
•Kısa Liste, Manitoba Young Readers’ Choice Award, 2017
•Kısa Liste, IODE Canada Violet Downey Award, 2016
•Kısa Liste, Langley Schools Book of the Year, 2016
•Kısa Liste, Diamond Willow Award, 2016
•Kısa Liste, Short-listed, OLA Silver Birch Award, Fiction, 2016
•Kısa Liste, Short-listed, CBC Best Books of the Year, 2015
•Övgüye Değer, TD Summer Reading Club, 2017
•Övgüye Değer, Resource Links, Best of the Year, 2016
•Övgüye Değer, Canadian Children’s Book Centre, 2016
•Övgüye Değer, OLA Best Bets, 2015

Yazarla Tanışın
JENNIFER MOOK-SANG, Guyana’da dünyaya geldi. On dört
yaşında Kanada’ya taşınan yazar, Toronto ve Waterloo
Üniversitelerinden psikoloji alanında yüksek lisans derecesiyle
mezun oldu. Eğitim ve sağlık kurumlarında her yaştan çocukla
çalıştı. Bir Konuşabilse! yazarın Türkçe’deki ilk kitabı. Mook-Sang,
eşi ve iki oğluyla birlikte Burlington, Ontario’da yaşıyor ve kendi
kendine kıkırdayarak yazmayı sürdürüyor.

