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“…vişne, böğürtlen ve çilek iştahla yerken,
tüylerinin kızardığını sanıp seviniyorlardı.
Oysa bu, kırmızı meyvelerin lekesinden başka
bir şey değildi.”

Küçücük bir baykuş, çok uzaklarda büyük bir
ormanda tek başına. Kanatları da kendi gibi küçük,
uçması için yeteri kadar güçlü ve kırmızı değil. Ayrıca hiç arkadaşı da yok küçük baykuşun.
“Bir baykuşun kanatları kırmızı mı olur?” demeyin. Olur, mu olur. Bizim baykuşun da
tüyleri uzadığı zaman kıpkırmızı olacak mı? Ama baykuşumuz küçücük, kanatları da kırmızı
ve güçlü değil. Belki ona yardım edecek bir arkadaşa ihtiyacı vardır. Bu arkadaş kim olabilir?
Bir düşünelim; bir karga, bir serçe ya da bir başka baykuş... Hayır, hiçbiri değil. Bu ne acaba?
Çıkarım yapabileceğin bir şey mi yoksa?
Peki, fare ile baykuş hiç arkadaş olur mu? Hem de ne güzel olur. Yaşamsal
gerçeklikte olanaksız bir durumun kitabımızda yer etmesi ne güzel! Şiddeti öğrenmemiş
belleklere seslenen bu kitap tam da çocuğun bilişsel ve duyuşsal gücünü devindiriyor.
Yapıtta, hayvanlara ve doğaya karşı duyarlık da oluşturuluyor. Arkadaşlık, yardımseverlik,
pes etmeme ve umudu kaybetmeme gibi iletiler ile çocuğun duyuları ve duyguları
devindiriliyor.
Kırmızı Kanatlı Baykuş, üç yaş ve üstündeki çocukların okuma kültürü edinme
sürecinde güzel duyusal nitelikler taşımasıyla sanatsal bir ortam sunuyor. Okulöncesi
düzeyindeki çocukların söz varlığı göz önünde bulundurularak yalın ve şiirsel bir biçemle
dillendiriliyor öykü.
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Görsellerin devingenliği çocukta okuma isteği uyandırırken çocuğu, kendi öyküsünü
yaratmakta, biçimlendirmekte ve anlamlandırmakta özgür kılıyor. Kitaptaki resimler
çocuğun düş dünyasına yeni kapılar açarak onların düşsel gücünü devindiriyor ve düş
dünyalarında bir gezinti yaparak eğlenmelerine olanak sağlıyor.
Feridun Oral’ın hem yazıp hem de resimlediği kitap, sıra dışı bir arkadaşlık öyküsü
sunuyor. Yardımcı olabilmiş mi acaba fare küçük arkadaşına? Uçabilecek mi küçük baykuş
arkadaşının yardımı ile? Peki, baykuşun kanatları nasıl kırmızı olur ki? Kırmızı bir yumak,
kırmızı elma kabukları, kırmızı gelincikler, vişne, böğürtlen, çilek… Hangisi daha çok
yakışır küçük baykuşumuza? Buna, kitabı okuduktan sonra siz karar verin.
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