
Ödüllerinden Bazıları:

Mini Söyleşi:

1998 Eğitim-Sen Edebiyat Yarışması İkincilik  
 Ödülü
2003 Tudem Edebiyat Ödülleri Birincilik ödülü
2004 Tudem Edebiyat Ödülleri İkincilik ödülü
2006 Tudem Edebiyat Ödülleri Birincilik Ödülü
2013 Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik   
 Edebiyatı Vakfı

“Bana ‘yaz’ diyen varlık, bir kurbağaydı. 
Çocukluğumda, okula giderken bir çukurda 
gördüğüm kurbağayı kurtarmak istedim, ancak 
kurtaramadım. Aradan 20 yıl geçtikten sonra, 
içimdeki sızıyı geçirmek için bu olayın hikâyesini 
yazarak, kurbağayı hikâyede kurtarmaya karar 
verdim...”

Miyase Sertbarut’un edebiyatını en iyi tanımlayan 
şey, bir söyleşisinde sarf ettiği bu cümleler belki de. 
Her zaman, hayatı boyunca ona karın ağrısı veren, 
onu üzen ve dert sahibi yapan şeyleri; haksızlıkları, 
eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri edebiyatına konu 
ediniyor. Bu bazen küçük bir kurbağanın yaşam 
mücadelesi oluyor, bazense acımasız bir nükleer 
savaş. Fakat hangisi olursa olsun, kalemini 
daima ezilenlerden, ötekileştirilenlerden ve illa ki 
çocuklardan yana kullanıyor.

Kitaplarında bilimkurgu unsurlarına da sıklıkla yer 
veriyor. Bilhassa distopya türünün, “konuşulması 
gereken fakat kolaylıkla konuşulamayan konular” 
için biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyor. Sorgulayıcı 
üslubu ise sert olmaktan çok uzak; en çetin konuyu 
bile büyük bir iyi niyetlilikle aktarmayı başarıyor.

Miyase Sertbarut 
Edebiyatı

1963 yılında Ceyhan’da doğdu. Keloğlan, Jules Verne, 
Orhan Kemal ve Karabaşlarıyla birlikte büyüdü. Okula 
giderken hep karnı ağrıyordu. Yani, o öyle zannediyordu... 
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi, 
yine karnı ağrıyordu. Öğretmenlik yaptı, karnının ağrısı 
geçmiyordu. Yazmaya radyo tiyatroları ile başladı. Öykü, 
roman, masal türlerinde yapıtlar verdi. Ve böylece, karın 
ağrısının geçtiğini fark etti, ondan sonra da yazmaya hiç 
ara vermedi. Çünkü kitapların, bütün ağrılara iyi geldiğini 
düşünüyor. 

Miyase Sertbarut

Küçükken okuduğunuz, sizi en çok 
etkileyen kitap hangisi?
“Sihirli Fasulyeler” masalı beni çok 
etkilemiştir. Daha o zamanlardan, genetik 
konusuna ilgim varmış demek ki... Bir 
avuç fasulye ile koca inek takas edilirken, 
masal karakteri kandırılıyor sanırsınız ama 
kandırılmadığını anlayınca derin bir nefes 
alırsınız. Dev ile çocuğun mücadelesi 
başladığında, masalın sonu hakkında pek 
iyimser olamazsınız ama orada da ters 
köşeye yatırılırsınız. Bu masal, devlerin 
yenilmez olmadığını o günden bugüne hâlâ 
düşündürmekte bana.

Şimdiye dek yarattığınız, en sevdiğiniz 
karakter hangisi?
Çöp Plaza’daki Fırat’a ve Ara Âlem’deki 
Kendal’a ruhen bağlıyım. Çöp Plaza 
toplumcu-gerçekçi bir bakış açısıyla; 
Ara Âlem ise korku-gerilim fantazyasıyla 
yazılıp ayrı kulvarlarda yol alsalar da, bu 
iki çocuğun ellerindeki sıcaklığı fazlasıyla 
hissederim.
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Emre ile Cemre iki iyi arkadaştır. Her kitapta yepyeni bir maceraya atılıp 
farklı bir sorumluluk üstlenirler. Hayat onlar için türlü keşiflerle doludur. 
Tabii, yarattıkları bu renkli dünyada sevgi, saygı, yardımlaşma, paylaşma 
gibi değerleri de unutmazlar. Bazen kalabalık bir düğünde, bazen 
bahçedeki korkuluğun peşinde gezerler. Gün gelir başbakan olurlar, gün 
gelir kedili takvim yaparlar. Emre ile Cemre, birbirinden ilginç ve eğlenceli 
maceralarla hayatı öğrenirler, yavaşça büyürler.
Her kitap, farklı beceri ve davranışları sezdirecek bir olay örgüsüne sahiptir. 

Emre ile Cemre SERİSİ
Akıcı anlatımları ve artan sözcük sayılarıyla hem okuma becerisini geliştirerek 
kitapların büyülü dünyasına zevkli bir başlangıç niteliği taşıyan, hem de küçük 

okurlara keşiflerle dolu yepyeni maceralar yaşatan bir seri

Konu: 

Öykü; 16, 24 sayfa
1, 2. sınıflar

Etiketler: Okuma ve Yazma Kültürü, 
Okul Yaşamı, Kültürel Değerler, 
Merak ve Araştırma, Çevre Bilinci

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: D. Tuncer,  
N. DemirEzbere değil, anlamını bilerek 

(düşünerek) okuma

Bir projeyi kurallara uyarak 
gerçekleştirme, işbirliğiyle ödev 
yapma

Kitap edinme, yazarla iletişim

İnsanlararası iletişim, 
başkalarından yardım isteme

Komşularla dayanışma, el 
becerisini geliştirme

Bitkileri tanıma

Mesleklere ilgi uyandırma
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Plan yapma, akıl yürütme, 
verileri değerlendirme

Törenlerde davranışlarımız, 
toplumsal hayatın kurallarına uyum

Mektup yazma, kurumların 
işleyişi, ülke yönetimi

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Çocukların günlük hayatta 
karşılaşacağı sorunlara 
çözüm bulmaya çalışırken, 
güven ve dayanışma 
duygusunu ve arkadaşlık 
olgusunu güçlendirmelerine 
yardımcı oluyor.

• Serinin ilk kitabı 500 
sözcükle başlıyor; son 
kitaba gelindiğinde ise 
2000 sözcüğe ulaşıyor. Bu 
kademeli artış sayesinde 
ve kolay anlatımıyla, okuma 
becerisini, okurunun 
düzeyini zorlamadan 
geliştirmeyi amaçlıyor.

• Okuma becerisini 
geliştirmesinin yanı 
sıra, akıcı üslubu, 
heyecanlı ve maceralı 
kurgularıyla, okuma 
sevgisi ve alışkanlığının 
kazanılmasına katkıda 
bulunuyor.

• Renkli görselleri, uygun 
yaş aralığı için cezbedici bir 
özellik olarak göze çarpıyor.

• Hem set olarak hem de 
ayrı ayrı alınabiliyor.

1. Emre ile Cemre gibi, vaktinizin 
çoğunu birlikte geçirdiğiniz 
arkadaşlarınız var mı? Birlikteyken 
en çok neler yapmaktan 
hoşlanıyorsunuz?

2. İyi arkadaşlıkların temelinde yatanlar 
nelerdir? Bu arkadaşlıkların sürekli 
olabilmesi için arkadaşlar nelere dikkat 
etmelidir? Herkesin farklı beklentileri 
ve hassasiyetleri olabileceğine dikkat 
ederek sınıfta tartışın.

3. Okuma ve yazma çalışmaları 
sırasında nelere dikkat etmemiz 
gerektiğini arkadaşlarınızla tartışarak 
açıklayın.

4. Alışveriş merkezleri, düğünler, fuarlar 
gibi kalabalık yerlerde dikkat etmeniz 
gerekenleri arkadaşlarınızla fikir 
alışverişinde bulunarak belirtin.

5. En sevdiğiniz oyunları ve bu oyunları 
oynamak için uygun alanlar bulup 
bulamadığınızı belirtin. Uygun yer 
değilse, oyun sırasında kendimize ve 
çevreye verebileceğimiz zararların ne 
olabileceğini belirtin.

6. En beğendiğiniz kitabı seçin; niçin 
beğendiğinizi açıklayan bir konuşma 
hazırlayarak arkadaşlarınızla tartışın.

7. Vatandaşların, gençlerin, 
çocukların ülke yönetimiyle, siyasetle 
ilgilenmelerinin yararları üzerine 
düşünüp arkadaşlarınızla tartışın. 

1.  Okuma Bayramına Hazırlık 
kitabındaki hikâyeyi oyunlaştırarak 
sınıfta canlandırın.

2. Okuma Bayramı kutlaması için 
yakınlarınıza davetiye yazın.

3. En sevdiğiniz kitabın hikâye 
haritasını (olay, kişiler, yer ve zaman 
unsurları) belirledikten sonra 
hikâyenin özetini yazın.

4. Düğün, tören, şenlik vb. etkinliklerde 
başınızdan geçen ve gözlediğiniz ilginç 
bir olayı veya ânı hikâyeleştirerek yazın.

5. Evinizde veya okulunuzda çiçek 
saksıları varsa çiçeklerin adlarını 
öğrenin, aralarındaki farkları (boyları, 
yaprak biçimleri, renkleri vb.) 
gözlemleyip sınıf arkadaşlarınıza 
anlatın.

6. Hiç kitap fuarına gittiniz mi? 
Gittiyseniz, kitap ve yazarlar hakkındaki 
izlenimlerinizi, fuarda yaptıklarınızı 
anlatın.

7.  Korkuluk Yapıyor veya Doktor Oluyor 
hikâyelerinden birini, arkadaşlarınızla 
rol dağılımı yaparak oyun şeklinde 
sergileyin.

8. Yüz yüze iletişiminin mümkün 
olmadığı bir yetkiliye, görevliye 
isteklerinizi bildiren bir mektup veya 
e-posta yazın.
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Bilge, geceleri denizkızına dönüşen bir balık alır ve adını Pembiş koyar. Ona 
kitap okur, onunla sohbet eder. Fakat bir gün Bilge’nin bir bilgisayarı olur ve 
artık tüm zamanını bilgisayar karşısında geçirmeye başlar; yemeğe gelmez, 
kitap okumaz, Pembiş’le ilgilenmez. Pembiş çok zayıflar ve hastalanır. Bilge, 
akvaryumcuya koşar; yaşlı adam da onu iyileştirir. O günden sonra Bilge 
sorumluluklarının farkına varır.

Her akşam gökyüzüne bakan çocuğa, bir gece yıldızlardan biri göz kırpar. 
Çiçekyıldız, diğer yıldız arkadaşlarının itirazlarına rağmen bu çocukla arkadaş 
olur; çünkü bu çocuk, diğer çocuklardan farklı olarak, onları izlemektedir. 
Çocuk bir gün, bahçedeki, uzun zamandan beri çiçeksiz olan kayısı ağacını 
gözlemler. Çiçek vermezse kesilecek olan ağaca yardım edebilmek için bir 
yıldızın yardımına ihtiyacı vardır. Ve neyse ki, çocuğun bir dostu vardır.

Akvaryumdaki Denizkızı

Bir Dilek Tut

Sorumluluklarını birdenbire unutup hayali âlemlere dalan 
bir kızın öyküsüne odaklanan, ilham verici bir masal

Gökyüzüne, yıldızlara ve belki de daha ötesine uzanan,  
sevgi dolu, gerçeklerle örülü bir masal

Öne Çıkan 
Özellikler

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf Etkinlikleri

Sınıf Etkinlikleri

Tartışma Soruları

Tartışma Soruları

• Özveri, sorumluluk, hırs, 
yardımlaşma gibi konuları 
işleyen, öğretici yanı ağır 
basan iki masaldan oluşan 
bir derleme.
• Teşhis ve intak sanatları 
yoluyla hayal gücüne katkı 
sağlıyor.

• Umudu asla yitirmemek 
üzerine yazılmış, iyimser 
unsurlarla bezeli bir masal.
• Astronomi, yaşam 
döngüsü, çevre bilinci 
hakkında düşündürüyor, 
okura farkındalık aşılıyor.

1. Sizce bilgisayar karşısında çok 
zaman geçirmek hangi sorunlara 
yol açabilir? Günde kaç saatimizi 
bilgisayar başında geçirebiliriz?
2. Evde beslediğiniz hayvanlar var mı? 
Hangi özelliklerine göre onlara isim 
verdiniz?
3. Sizce hangisi daha zevkli: Birini 
okurken dinlemek mi yoksa kendi 
kendinize okumak mı? Neden?

1. “Gerçek dostluk nedir?” 
sorusunu arkadaşınıza, kendinize 
ve büyüklerinize sorun; aldığınız 
cevapları karşılaştırarak farklı 
görüşleri belirleyin.

2. Çiçekyıldız’ı diğer yıldızlardan farklı 
kılan özellikler nelerdir?

3. Ay ve yıldızları neden gündüz 
göremeyiz? Sınıfta tartışın.

1. En sevdiğiniz hayvanları anlatan bir 
yazı hazırlayın.
2. “Arka Bahçenin Kraliçesi” masalından 
yola çıkarak, kibirli olmanın zararlarını 
anlatan bir kompozisyon yazın, sonra da 
düşünerek, kibirli yanlarınızı tahlil edin.
3. Siz de hayalinizdeki denizkızını 
–ya da başka bir masal karakterini– 
resimleyin.

1. Romanda yer alan Çiçekyıldız 
karakterini ve arkadaşlarını bir tiyatro 
oyunu şeklinde canlandırın.

2. Gökyüzünde bir nokta belirleyin ve 
aynı noktanın yağmurlu, rüzgârlı ve 
güneşli havalarda fotoğrafını çekin. 
Fotoğrafları sınıf arkadaşlarınız ile 
paylaşarak aradaki farklılıkları anlatan 
yazılı bir ödev hazırlayın.

Masal, 48 sayfa
2, 3. sınıflar

Masal, 48 sayfa
2, 3. sınıflar

Etiketler: Okuma ve Yazma Kültürü, 
Bilim ve Teknoloji, Sorumluluklar, 
Sorun Çözme, Kendini Tanıma

Etiketler: Çevre Bilinci, Dayanışma, 
Merak ve Araştırma, Arkadaşlık, 
Duygular

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Canan B. Barış

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Gökçe Süvari
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Fırtına sonrası denizden kumsala vuran nesneler arasında altın arayanlar; 
anneler gününde annelerini sevindirmek için ev temizliğine ve yemek 
yapmaya kalkışan kardeşler; piknikçilerin verdiği yiyeceklerden ziyade onların 
sevgisini ve ilgisini isteyen köpekler; dayanışmanın ve değerlerin önemini 
anlatan aile büyükleri... Yedi öyküden oluşan kitap, hem eğlendiren hem de 
düşündüren bir çocukluk masalı.

Evşen, yazar olmayı hayal eden bir çocuktur. Bir gün, evlerinin yakınındaki küçük 
uçak pistinde, kırmızı renkli bir uçak görür. Pilotu ile arkadaş olur. Arkadaşı, 
onun yazar olabileceğine inanır ve okuması için ona kitaplar getireceğini söyler. 
Fakat bir gün, gelmeyiverir. Evşen onun tamamen gittiğini zanneder fakat iş 
öyle değildir; pilot, eşi hastalandığı için gelememiştir. Evşen’i uçağa bindirir. 
Evşen bir gün o uçak gezisini kitabında anlatacaktır. 

Altın Avcıları Plajda

Kırmızı Kartal

Dünyayla barışık olmayı ve sevgiyi ifade etmeyi anlatan  
kısa öykülerden oluşan eğlenceli bir derleme

Hayallerini gökyüzünde arayan ve umudunu asla yitirmeyen 
bir çocuğa dair, özgün ve duygusal bir hikâye

Öne Çıkan 
Özellikler

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf Etkinlikleri

Sınıf Etkinlikleri

Tartışma Soruları

Tartışma Soruları

• Kitapta, değer vermenin ve 
sevgiyi ifade etmenin önemi 
anlatılıyor.
• İyi niyetli davranışların, 
sonunda başarısızlığa 
uğranılsa bile değerlerinden 
hiçbir şey kaybetmediğini 
vurgulayan anlatılara sahip.

• Umudun, dünyadaki belki 
de en iyi şey olduğunu 
vurgulayan metniyle, ödül 
kazanmış, iyimser bir öykü.
• Çocukların ne olursa 
olsun hayallerinin peşinden 
gitmeleri gerektiğini 
anlatıyor.

1. Anneler gününde annenize nasıl 
sürprizler yapıyorsunuz? Sınıfta 
tartışın.
2. Sevgiyi ifade etmenin çeşitli yolları 
vardır. Öykülerde yer alan karakterlerin, 
sevgilerini karşı tarafa nasıl ifade 
ettiklerini anlatın.
3. Gelecekte kaybolacağını 
düşündüğünüz meslekler ile ilgili 
beyin fırtınası yapın. 

1. Gelecekte ne olmak istediğinize 
karar verdiniz mi? Hedefinize ulaşmak 
için neler yapmanız gerektiğini biliyor 
musunuz? Tartışın.
2. Büyüklerinize çocukken hangi 
mesleği hayal ettiklerini ve 
çocukluk hayallerini gerçekleştirip 
gerçekleştiremediklerini sorun.
3. Sizce uçmak bir özgürlük sayılabilir 
mi? Nedenleri ile açıklayın.

1. Gazeteci olduğunuzu varsayarak 
“Karanfil Karantina’da” adlı öyküde 
geçen olaylardan bir haber yazısı 
oluşturun ve 5N1K ilkesini de 
unutmayın.

2. Fabrikaların kurulmasıyla birlikte 
ortadan kaybolan mesleklerle ilgili bir 
araştırma yapın. Bulduğunuz bilgileri 
arkadaşlarınızla paylaşın.

1. Eskiden radyolarda yayınlanan 
çocuk programlarını araştırın ve 
günümüzde neden artık yaygın 
olmadıklarına dair tahminlerde 
bulunup kısa bir kompozisyon yazın.

2. İçinde tiyatro oyunları olan, masallar 
anlatılan, çocuklar için bir radyo 
programı oluşturun ve bunu sınıf 
arkadaşlarınıza sunun.

Öykü, 120 sayfa
2, 3, 4. sınıflar

Öykü, 64 sayfa
2, 3. sınıflar

Etiketler: Üretim ve Tüketim,  
Aile İlişkileri, Duygular,  
Çevre Bilinci, Ev Yaşamı

Etiketler: Okuma ve Yazma Kültürü, 
Yaratıcılık, Hayal Gücü, Dayanışma,
Cesaret

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Uğur Köse

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Sema Okan
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Bir saat mekanizmasının içinde süregelen gizemli olaylar ya da bir insanın 
içinde kopan fırtınalar... On beş öyküden oluşan kitap, bu ve bunun gibi 
benzerlikleri incelikli bir anlatıyla sunuyor. “Sıradan” insanlardan farklı 
yaşamlar sürmeyen sinema yıldızları, dünyanın yalnızca insanlar için değil, 
her türlü canlı için olduğunu vurgulayan ufaklıklar, dayanışma olmadan 
yaşanamayacağını anlatan ve anlayan yetişkinler... 

Saat Canavarı
Farklı temalar üzerine kurulmuş on beş öyküden oluşan, 
duyarlılık yaratan ve bir o kadar da eğlendiren bir kitap

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Hayatın içinden, gerçekten 
yaşayan çocukları anlatan 
öykülerden oluşan bir kitap. 
• Okuru, çocukların 
gözünden, sevinçlere 
ve kederlere sürükleyen 
metniyle eğlendiriyor, 
hüzünlendiriyor.

1. İlgi duyduğunuz bir alanla ilgili neler 
yapıyorsunuz? Araştırıyor musunuz?
2. Kuyrukta önünüze geçen olduğunda 
ne hissediyorsunuz? 
3. Eve bir köpek aldırmak isteseniz 
ailenizi nasıl ikna edersiniz?
4. Yakınlarınızdan biri işsiz kaldı mı? 
Bu süre içinde nasıl sorunlar yaşamış 
olabilir?

1. Beğendiğiniz bir hikâyenin olay, kişi, 
yer ve zaman unsurlarını belirtin. 
2. Hayvanlararası dostluklardan hangisi 
sizi çok şaşırtır? Kedi-köpek, tavuk-
inek, kedi-papağan gibi, aralarında 
dostluk kurmuş iki farklı hayvan üzerine 
küçük bir öykü yazın. 
3. Çevrenizdeki engelli insanların 
hayatlarını zorlaştıran şeylerin neler 
olduğunu araştırın. 

Öykü, 128 sayfa
2, 3, 4. sınıflar

Etiketler: Merak ve Araştırma, 
Dayanışma, Hayvan Sevgisi, 
Yaratıcılık, Gizem

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Mavisu Demirağ

Gümüş ve anneannesi bir gün muz sirkesi yapmaya karar verir. Fakat kavanozda 
sirke değil, bir maymun oluşur. Sarı Maymun pek çok yaramazlık yapar ve  
evden kaçar. Apartmanda başka bir eve girer ve burada, Sarı Maymun’un yazarı 
yaşamaktadır. Kendisinin bir roman kahramanı olduğunu anlayan maymun, 
başka bir yazar bulmaya karar verir ve bulunan yeni yazarlarla Sarı Maymun’un 
maceraları iyice çılgınlaşır.

Sarı Maymun
Yazarla okuru aynı potada eriten yaratıcı tekniğiyle, 
yaramaz bir maymunun öyküsünü anlatıyor

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Okura hem eğlenceli bir 
macera yansıtıyor hem 
de yazma ve yaratım 
süreçlerini sezinlemesini 
sağlıyor. 
• Çevre kirliliğine, doğal 
yaşama ve hayvan haklarına 
dikkat çekiyor. 

1. Sarı Maymun sizce obur mu? 
Onun yediklerinden hangileri sağlıklı, 
hangileri sağlıksız? 
2. Denizkızı, hayatını tehlikeye sokan 
zifte nasıl bulaşmış?
3. Sarı Maymun neden asansörde hep 
aynı çocukla karşılaşıyor?
4. Deniz kirliliğinin yol açacağı 
olumsuzluklar sizce neler olabilir?

1. Siz de kitaptaki anlatımı bir tarif 
olarak yazıp sevdiğiniz bir meyveden 
sirke yapmayı deneyin, sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşın.
2. Siz editör olsaydınız ve bu kitaba 
bir macera daha eklenmesini uygun 
bulsaydınız, Sarı Maymun için nasıl bir 
macera olsun isterdiniz? 
3. Hayvan haklarıyla ilgili bir araştırma 
yapın ve sınıfta tartışın.

Öykü, 120 sayfa
2, 3, 4. sınıflar

Etiketler: Çevre Bilinci, Hayal Gücü, 
Okuma ve Yazma Kültürü, 
Yaratıcılık, Serüven

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Çınar D. Sertbarut
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Tuna, Yeşilbağ Köyü’nde ablası Suna ve anneannesi ile yaşayan bir 
çocuktur. Kente çalışmaya giden annesinin özlemini ve Fransa’da çalışırken 
yaşamını kaybeden babasının acısını, düşleriyle avutmaya çalışmaktadır; 
bu sıkıntılardan, hayallere dalarak bir nebze kurtulmaktadır. Oyunlarında 
kurguladığı sihirli gemisine binen Tuna’nın uğramadığı liman yoktur. En büyük 
amacı ise şansı yakalamaktır. Bu uğurda akıl almaz yollar dener. 

En büyük hayalî yangın tüpüyle uçmak olan Samet; sapına iki badem 
şekeri bağlanmış kırmızı bir karanfilin esrarengiz maceraları; apartman 
sakinlerinin kedilere karşı önyargılarını yıkmaya çalışan bir grup afacan ve arka 
bahçesinde gördüğü gri renkli, gizemli taşı bir göktaşına benzeten Sinan... 
Çocukların ve yetişkinlerin yaşama sevinci ve heyecanıyla dolu öyküler, 
hayatın içinden sahnelerle anlatılıyor.

Tuna’nın Büyülü Gemisi

Yangın Tüpüyle Uçan Çocuk

Anne özlemini düşlerle gidermeye çalışan bir çocuğun 
dokunaklı ama umut verici öyküsü

Hayal gücü geniş okurların zevkine hitap eden farklı 
temalarda on iki öyküden oluşan bir derleme

Öne Çıkan 
Özellikler

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf Etkinlikleri

Sınıf Etkinlikleri

Tartışma Soruları

Tartışma Soruları

• Ailesizlik olgusunu, duygu 
sömürüsüne gitmeden 
anlatan, önemli bir kitap.
• Hayal gücü yoluyla insanın 
her yere gidebileceğini, 
hayallerin sınırsız 
olabileceğini vurguluyor.

• Duru anlatımları ve 
şaşırtıcı sonları ile hem 
eğlendiren hem de 
düşündüren öyküler. 
• Başarılı anlatı yapısı 
sayesinde, okuru her daim 
diri ve aktif tutuyor.

1. Tuna’nın annesi neden 
çocuklarından uzakta, başka bir 
ülkede çalışmak zorunda?
2. Sizce Tuna, neden şanssız olduğunu 
düşünüyor? Bu düşüncesinde haklı 
mı? Şans kavramını tartışın ve romanın 
sonunu bir de bu açıdan değerlendirin.
3. Hayal kurmak, Tuna için neden bu 
kadar önemli?

1. Sokak hayvanlarını korumak için 
nasıl çalışmalar yapılmalıdır? Çözüm 
önerilerinizi paylaşın.
2. Eskimiş eşyalarınızı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Hemen atıyor 
musunuz, yoksa onarıp kullanıyor 
musunuz?
3. Doğal afetler nelerdir? Okulunuzda 
yangın veya deprem tatbikatı yapılıyor 
mu?

1. Batıl inançlar üzerine tartışın. Sizce 
batıl inançların bir dayanağı var mı? Bu 
konuda kısa bir yazı yazın.
2. Şans faktörü, sizce hayatta ne 
kadar önemlidir? Şanssızlık olarak 
nitelenebilecek olay veya durumlar, 
başka şekilde davranılmış olsaydı 
değişebilir miydi? Şans ve şanssızlık 
konusunda, sınıfta bir münazara 
yarışması düzenleyin.

1. Gerçekleşmesini çok istediğiniz 
hayallerinizin resmini çizin.
2. “Kaybolan Yoğurt Kapları” 
öyküsündeki “evcilleştirdiğine karşı 
sorumlusun” sözünü açıklayan bir 
kompozisyon yazın. 
3. Bir korkuluk resmi çizin. 
Sonra da çizdiğiniz resimleri 
arkadaşlarınızınkilerle değiştirerek, 
birbirinizin korkuluklarını süsleyin.

Öykü, 80 sayfa
3, 4. sınıflar

Öykü, 96 sayfa
2, 3, 4. sınıflar

Etiketler: Yalnızlaşma, Hayal Gücü, 
Yaratıcılık, Aile İlişkileri, İç ve Dış Göç

Etiketler: Farklılıkların Zenginliği,  
Gizem, Empati, Dayanışma, Önyargılar

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Ö. Gücüyener

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Ç. D. Sertbarut, 
E. O. Şirin
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Mezuniyetine bir hafta kala köpek eğitim merkezinden kaçmayı başaran 
Biber için, özgür hayat yeniden başlar. Ve başlarda her şey yolunda gitse de, 
kısa süre sonra Biber’in kanı yeniden fokurdamaya başlar. Sürekli, belaya 
bulaşır. Kıvırcık adlı bir kızı polisin elinden kurtarması ise bardağı taşırır. 
Biber’in adı artık arananlar listesindedir. Tüm Türkiye, Biber’in kahramanlığını 
konuşmaktadır. Fakat polis, Biber’in gerçek kimliğini öğrenir. 

Kaçak Köpek Biber
Özgürlük hayalî kuran bir polis köpeğinin gerçek hayatla 
tanışmasını anlatan, sevimli bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Hür iradeye yaptığı 
vurguyla, duyarlılıkla 
kaleme alınmış bir roman.
• Başrolünde bir köpeğin 
bulunduğu kitap, kişileştirme 
sanatının da birebir örneği. 
• Okurlara hayvan sevgisi 
aşılama adına çok başarılı.

1. Evinizde beslediğiniz hayvanlar 
var mı? Varsa onlarla nasıl iletişim 
kurduğunuzu anlatın.
2. Sizce, romanda okuduklarınıza 
benzeyen olaylar gerçekte de yaşanıyor 
mudur? Tartışın.
3. Romandaki karakterlerden farklı 
olarak, Biber’i gizlemek için siz ne 
yapardınız? 

1. Özgürlük gibi soyut bir kavramı nasıl 
resimlerdiniz? Bu konuda resimler 
çizin ve arkadaşlarınızla paylaşın.
2. Biber’in ve arkadaşlarının 
farklılıklarını, yeteneklerini bir yazı 
hâlinde karşılaştırın.
3. Ortak bir amacı olan insanlar, 
amaçlarını gerçekleştirebilmek için 
neler yapmalıdırlar? Bir kompozisyon 
yazın.

Roman, 104 sayfa
3, 4. sınıflar

Etiketler: Hak ve Özgürlükler, 
Cesaret, Dayanışma, Serüven, 
Hayvan Sevgisi

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Ç. D. Sertbarut

Elif, halasının yanına gönderilir. Orada okula başlar. Annesini özler ama bu 
yeni çevreyi de tanıdıkça sever. Bahçedeki yalancı portakal ağacı hep ilgisini 
çeker. Okulda zaman zaman öğretmeniyle dertleşir ve evde olup bitenleri 
biraz değiştirerek anlatır; fakat sonra, söylediği yalanlar ya halasının kulağına 
giderse diye endişelenmeye başlar. Hayaller, yalanlar ve masallar üzerine kafa 
yorar. Ve sonunda bu düşünceler onu gerçek hayata hazırlar.

Yalancı Portakal
Hayallerini yalan üzerine kuran küçük bir kız çocuğunun, 
büyüme ve öğrenme hikâyesini anlatan, duygusal bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Yalancılık, doğruları çarpı-
tarak anlatma gibi temalar 
üzerine kurulmuş, öğretici 
ve ders verici nitelikte bir 
eser.
• Çevre kirliliğine ve hayvan 
haklarına dikkat çekiyor.

1. İnsan, evinden ayrı kaldığında neden 
özlem içinde olur? Sizin de evinizden 
ayrı kaldığınız zamanlar oldu mu?
2. Sizce yalan söylemek kaçınılmaz bir 
şey midir? Yalan söylemeden yaşamak 
neden önemlidir? Pembe yalan diye bir 
şey olabilir mi?
3. Elif, öğretmenine olayları neden 
değiştirerek anlatıyor? Siz böyle bir 
şey yapar mıydınız?

1. Kitaptaki yalancı portakal 
ağacı gibi garip adları olan hangi 
bitkileri duydunuz? Kuzukulağı, 
devetabanı? Araştırın ve sonra da sınıf 
arkadaşlarınızla paylaşın.
2. Tamamen yalansız bir dünya hayal 
edin ve bu dünyanın özelliklerini bir 
kompozisyon hâlinde yazın.
3. “Yalancı Çoban” öyküsünün güncel 
bir uyarlamasını yazın.

Roman, 104 sayfa
3, 4, 5. sınıflar

Etiketler: Büyüme ve Olgunlaşma,  
Aile İlişkileri, Etik Değerler,  
Okul Yaşamı, Hayvan Sevgisi

Yazan: Miyase Sertbarut
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Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Gelir adaletsizliği ve 
insan hakları konularına 
başarıyla değinen, duyarlılık 
ve farkındalık yaratan bir 
roman. Üstelik yalnızca 
yoksulluğu anlatmıyor, 
zenginliğin verdiği gücün 
ahlâkını da sorguluyor. 

• Dünyayı hızla çöplüğe 
çeviren insanlığın peşi 
sıra, aslında geridönüşüm 
işçilerinin de ne kadar 
önemli bir iş yaptıkları 
konusunda önemli bir vurgu 
yapıyor.

• Doğadan kopuşun 
insanlığa kaybettirdikleri 
konusuna dikkat çekiyor.

1. Elit City’deki çocukların bağışıklık 
sistemlerindeki çöküşün nedenleri 
nelerdir? Bu çöküşün önüne geçmek 
için nasıl bir oyun tezgâhlanıyor?

2. Fırat’ın babasının “size ekmek gerek, 
büyüteç değil; size gerçek gerek, hayal 
değil,” sözlerini, romanda sergilenen 
yaşam koşullarını göz önünde 
bulundurarak açıklayın.

3. Çöp toplayıcı diye tabir ettiğimiz 
geridönüşüm işçilerinin doğamız ve 
üretim açısından oynadığı rol nedir? 

4. Çöp Plaza bir bakıma karşıtlıkların 
romanı olarak da nitelendirilebilir. Siz 
de kitaptaki olay, durum ve karakter 
karşıtlıklarına örnekler verin.

5. “Çöpten çıkan çocuklarla çokça çöp 
üreten çocukları yan yana getirmek 
isterdim aynı bahçenin içinde,” 
sözlerinden, yazarın özlemini duyduğu 
dünya için neler söylenebilir?

1. Kapakta ve her bölümün başında 
kullanılan büyüteç görseli, kitapta 
büyütecin önemli bir işlevi olduğunu 
düşündürüyor. Fırat’ın ve Berk’in 
büyüteç merakını da göz önünde 
bulundurarak büyütecin neleri 
simgelediği ya da çağrıştırdığı 
konusunda beyin fırtınası yapın.

2. Yazarın, romanın sonunu iki farklı 
biçimde yazdığını görüyoruz. Bunu 
göz önünde bulundurarak “kurgusal 
gerçeklik” hakkında düşüncelerinizi bir 
yazıya dökün.

3. “Olay tüm yönleriyle basın 
birimlerine duyurulduğunda eline 
kamerayı alan bütün televizyon 
kanalları, gazeteciler Çöp Plaza’ya 
hücum ettiler,” sözünden yola çıkarak, 
bu gazetecilerin arasında kendinizin 
de bulunduğunu hayal edin ve olayı 
canlı yayında anlatan bir video çekin 
ya da bir haber yazısı oluşturun.

Roman, 152 sayfa
4, 5, 6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Adalet, Hak ve Özgürlükler, 
İyi ve Kötü, Sağlıklı Yaşam, Eşitlik

Yazan: Miyase Sertbarut

Gülova Mahallesi ile Elit City, birbirlerinden akla kara kadar farklı 
iki yaşam alanıdır. Bir yanda kentli seçkinlerin yaşadığı, kuşların, 
böceklerin bile ziyaret edemediği, daima steril ve korunaklı Elit 
City; öteki yanda ise zenginlerin çöplerini toplayarak günlük 
ekmeklerinin peşinde koşan insanların yaşam savaşı verdiği 
Gülova Mahallesi, yani Çöp Plaza. Birbirlerine çok yakın bir yerde 
olmalarına rağmen aslında iki ayrı dünya içeren bu iki bölgenin yolu, 
kan kaçakçıları sayesinde kesişir. Elit City’deki çocukların bağışıklık 
sistemi çökünce, City’nin elitleri çözümü Gülova Mahallesi’ndeki 
yoksul çocukların kanlarını çalmakta bulur. Fakat unuttukları 
şey, çocukların bu elitizm ya da yoksulluk hakkında pek de kafa 
yormadıkları gerçeğidir: Çocuklar için gerçek olan tek şey, yeni birer 
kan kardeş kazanmış olmalarıdır.

Çöp Plaza
Yoksul ve zengin hayatlar arasındaki büyük uçuruma dikkat 

çekerek farkındalık yaratan ve bu konuyu polisiye bir olay örgüsüyle 
birleştirerek heyecan dozunu hiç yitirmeyen, eleştirel bir roman

Konu: 
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İki dargın anneyi barıştırma görevi; yabancı kelimelerle yazılmış tabelaların 
oluşturduğu dil kirliliğine karşı açılan bir savaş; horoz dövüşlerine merak 
salmış bir dayıyı dize getirmek; bayramlarda yaşlı ve yalnız insanları ziyaret 
etmek; doğa ve hayvan sevgisini yeniden palazlandırmanın imkânlarını 
aramak... Sorunlara dair kesin ve yaratıcı çözümlerin anlatıldığı eğlenceli 
öykülerden oluşan derleme, okura ilham verici cinsten. 

İkizler İz Peşinde
Yaşamımızdan uçup giden güzellikleri ve değerleri çocuk gözüyle 
yansıtan, hem mutluluk veren hem de hüzünlendiren öyküler

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Kitapta yer alan on öykü, 
merak dolu bambaşka 
bir dünyanın kapılarını 
aralıyor. Kahramanlarda 
oluşan merak, sorunlara 
karşı onları renkli ve 
yaratıcı çözümler bulmaya 
yönlendiriyor.

1. Dil bozukluklarının önüne geçmek 
için sizce neler yapılabilir? Dili 
doğru ve düzgün kullanmak, neden 
önemlidir? Sınıfta tartışın.
2. Batıl inanç ne demektir? Sizce nasıl 
ortaya çıkmış olabilir? 
3. Küçükken size anlatılan 
masallardan hatırladıklarınız var mı? 
Neden özellikle o masallar aklınızda 
kaldı, hangi özellikleri sizi etkiledi? 

1. “İkizler İz Peşinde” öyküsündeki gibi, 
gazete veya internet haberlerinde ilginç 
bulduğunuz haberleri derleyip sınıf 
arkadaşlarınız ile paylaşın.
2. “Dilim Dilim Güzel Dilim” öyküsündeki 
gibi siz de çevrenizde yabancı 
isimlerle yazılmış tabela ve vitrinlerin 
fotoğraflarını çekin, sonra da sınıfta bu 
durum üstüne tartışın. 

Öykü, 144 sayfa
3, 4, 5. sınıflar

Etiketler: Aile İlişkileri, Kültürel Değerler, 
Okuma ve Yazma Kültürü,
Çevre Bilinci, Hayvan Sevgisi

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Z. Özatalay

Yerin altındaki yılanlar, Şahmeran’ın bıraktığı yumurtayı definecilerden 
korumayı amaç edinmişlerdir. Zamanı geldiğinde Şahmeran’ın kızı Yılankale, 
yumurtasından çıkar. Fakat o sırada, defineci İhsan ve on iki yaşındaki 
yeğeni Mahir’i Yılankale’ye sürükler. Yardım etmesi için yeğenini de yanına 
alan İhsan, ona yalan söylemiştir. Ama Mahir, gerçekleri fark edecektir ve bu 
yoldan dönecektir.

Yılankale
İnsanoğlu tarafından ihanete uğrayan efsanevi yılan kadın 
Şahmeran’ın hüzünlü öyküsünü anlatan, çarpıcı bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Çukurova’nın kadim 
öyküsü Şahmeran’ın 
mücadelesini dillendiriyor.
• Açgözlülüğün ve daha 
fazlasını isteme hırsının, 
doğaya ve kültürel mirasa 
nasıl zarar verdiği gözler 
önüne seriliyor.

1. Defineci İhsan gibi, çevrenizde batıl 
inançlara sahip insanlar var mı? Batıl 
inançları nelerdir?
2. Açgözlülük uğruna doğaya ve 
kültürel mirasa zarar vermenin ne gibi 
olumsuz etkileri vardır?
3. Romandaki karakterlerin yaşadıkları 
coğrafyayı ve insanların karakteristik 
özelliklerini çözümleyerek sınıfta 
arkadaşlarınızla tartışın.

1. Romanda adı geçen yazar Yaşar 
Kemal ile ilgili, okuduğunuz kurgudan 
da yola çıkarak bilgi toplayın. 
2. Şahmeran’ın efsanesini anlatan 
resimler bulun ve resimleri romandaki 
uygun bölümler ile eşleştirin.
3. Yaşadığınız bölgenin genel 
özelliklerini anlatan bir kitapçık 
hazırlayın. 

Roman, 128 sayfa
4, 5, 6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Efsane ve Söylenceler,  
İyi ve Kötü, Mücadele, Etik Değerler, 
Çevre Bilinci

Yazan: Miyase Sertbarut
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Kapiland’ın Karanlık Yüzü
Anti-row şurubuyla başarısızlığa uğrayan Kapiland’ın yeni planı, 
Marjinal ve Mehtap’ı hileli bir sınav ile Kapiland’a getirtmek 
ve dünya üzerinde yarattığı barışçıl ülke imajını korumaktır. 
Fakat asıl gerçek bambaşkadır. Kapiland vatandaşları, sürekli 
değişen, yeni eşyalara sahip olmak adına bankalara borçlanan 
ve sadece bu borçlarını ödemek üzerine kurulu yaşantıları olan 
kölelerdir; yalnızlardır ve sadece tüketmektedirler. Kapiland, 
biliminsanlarını da kendi kötü amaçları için kullanmaya çalışır; 
“Sempati Operayonu” ile ülkelerine gelen gençlerin şüphe 
sinirlerini uyuşturarak onlardan, her şeyden memnun, hiçbir şeyi 
sorgulamayan birer birey yaratmaya çalışır. Fakat Marjinal ile 
çalışmalarının kötüye kullanılmasından rahatsız olan bir biliminsanı 
işbirliği yaparak, Kapiland’ın yeni oyununu bozmaya çalışır.

Kapiland’ın Kobayları
Gittikçe artmakta olduğu iddia edilen şiddet eğilimine karşı 
çocuklara şiddet önleyici ilaç olarak sunulan anti-row şurubu, 
gençleri şişmanlatmaya ve onları hızlı bir şekilde yaşlandırmaya 
başlar. Şurup ile beraber gıda tüketimi de artar ve bu tüketimi 
karşılamak üzere Kapiland’tan GDO’lu ürünler ithal edilir. Fakat, 
arkadaşlarının “Marjinal” adını verdikleri Hayri bu ilacı tüketmez; 
çünkü Kapiland’a güveni yoktur ve bu ülkenin asıl amacının 
bütün insanları birer tüketim oyuncağına çevirmek olduğunun 
farkındadır. Kendisinin, arkadaşlarının ve bütün çocukların birer 
kobay olarak kullanıldığını hisseder. Kapiland’ın tehlikeli oyununa 
karşı önce çevresinde farkındalık yaratmaya çalışır, daha sonra 
da bu farkındalığı büyük bir mücadeleye dönüştürür. 

Kapiland SERİSİ
Ülkelerarası çıkar ve sömürü ilişkilerini, imaj oluşturmak adına gerçekliğin tersyüz 
edilip kurgulanmasını ve nükleer bir savaş kâbusunu odağına alarak, yaşadığımız 

dünyayı sorgulamamıza ve anlamamıza kapı aralayan bir seri

Birinci kitap

İkinci kitap

Roman, 232 sayfa
4, 5, 6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Üretim ve Tüketim, Etik Değerler,  
Savaş ve Barış, Mücadele, Merak ve Araştırma

Yazan: Miyase Sertbarut

Roman, 176 sayfa
4, 5, 6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Bilim ve Teknoloji, Yalnızlaşma,  
Kültürel Değerler, Üretim ve Tüketim, İyi ve Kötü

Yazan: Miyase Sertbarut

- ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ 235



Roman, 224 sayfa
4, 5, 6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Savaş ve Barış, Bilim ve Teknoloji, 
Çevre Bilinci, Dayanışma, Arkadaşlık

Yazan: Miyase Sertbarut

Kapiland’ın Kıyameti
Mehtap ve Marji artık birer üniversite öğrencisidir. Ankara’da 
yepyeni bir gelecek kurmaya çalışan iki gencin hayatları, 2019 
yılında yaşanan çok büyük bir depremle bambaşka bir evreye geçer. 
Bu depremi Persiya’nın elektromanyetik denemelerine bağlayan 
Kapiland, nükleer silahlarını denemek için fırsat bulduğunu 
düşünerek füzelerini ateşler. Buna diğer emperyalist güçler de 
kendi füzeleriyle karşılık verince dünya kıyamete sürüklenir. Mehtap 
ve Marji enkazdan kurtulduklarında takvimler 24 Ağustos 2049’u 
göstermektedir. Adeta 30 yıllık bir kış uykusundan uyanan gençler 
için zorlu bir hayatta kalma mücadelesi başlar. Gezegenimizi 
yaşanılmaz bir yere dönüştüren Kapiland’ın vicdansızlığına yapay 
zekâ Loob bile isyan edecek, suça ortak olmayı reddedecektir.

1. Kapiland, bir ülkenin gençlerini 
pasifleştirmek için hangi yöntemleri 
kullanıyor ve bununla neyi amaçlıyor? 
Marjinal hangi özelliklerini kullanarak 
şurup tuzağını ortaya çıkarıyor?

2. GDO’lu ürünlere neden ihtiyaç 
duyulmuştur? Yaygınlaşması sizce ne 
gibi sonuçlar doğuracaktır?

3. Sizce sanal ortamlarda paylaşılan 
bilgiler ne kadar güvenlidir? Özel 
iletişim hakkı ve özel hayatın gizliliği 
ile nasıl bir bağlantısı vardır?

4. “Savaşı barışçıl bir girişim gibi 
göstermek” sözünden yola çıkarak, 
“algı oluşturma veya operasyonu” 
kavramından ne anladığınızı ve bunda 
kitle iletişim araçlarının etkilerini 
tartışın.

5. Hayri ve Mehtap, büyük depremde 
uzun yıllar enkaz altında yaşamayı 
ve sonrasındaki nükleer savaşta da 
hayatta kalmayı nasıl başardılar?

6. Yapay zekâ Loob’un neler 
yapabildiğini, insanlarla ilişkilerini 
göz önünde bulundurarak özelliklerini 
belirleyin; intihar etmesindeki nedenleri 
yorumlayın.

1. Televizyondaki ve gazetelerdeki, 
sanal ortamlarla ilgili haberleri 
gözlemleyin ve bunları sınıf 
arkadaşlarınızla paylaşın.

2. GDO’lu ürünlerle ilgili bir araştırma 
yapın; olumlu ve olumsuz yönlerini 
listeleyerek arkadaşlarınızla paylaşmak 
üzere bir sunum hazırlayın.

3. Kendi yaşamınızda veya çevrenizde, 
içeriği bilinmeden, araştırılmadan en 
çok tüketilen ürünler nelerdir? (İlaç, 
gıda vb.) 

4. Herkesin kabullendiği bir durumun 
aslında yanlış olduğunun farkındasınız. 
Karşınızdakileri buna nasıl ikna 
edersiniz? Sınıfta bu konuda bir 
canlandırma yapın.

5. Yapay zekâ çalışmaları hakkında 
araştırma yapılarak derlenen yazıları 
sınıf panosunda sergileyin.

6. Nükleer silahlar hakkında bilgi 
toplayın ve bunların kullanıldığı bir 
savaş sonrası, gezegenimizin ne hâle 
geleceğini betimleyen bir kompozisyon 
yazın.

7. Nükleer silahlanma karşıtı sloganlar 
bularak bir afiş tasarlayın. 

Üçüncü kitap

Sınıf EtkinlikleriÖne Çıkan 
Özellikler

• Bir tüketim toplumu 
yaratarak oluşturulmak 
istenen sömürü girişimlerini 
sorgulatıyor; bilimin 
ticarileştirilmesinin 
insanlığa vereceği zararları 
aktarıyor.

• Gözleri bürüyen kâr hırsının 
insanlığın geleceğini hiçe 
sayan karakterini fark 
ettiriyor.

• Algı oluşturarak 
zihinleri ele geçirme 
adına gerçeğin eğilip 
bükülmesini eleştirirken 
maskelerin ardındaki 
hoşgörülü, barışçıl imajları 
sorgulamamızı sağlıyor.

• Nükleer savaşların 
yaratacağı kıyameti yaşatan 
çarpıcı bir distopya; yapay 
zekâyla ilgili çalışmalara 
şaşırtıcı bir bakış açısıyla 
yaklaşan bir bilimkurgu.

Tartışma Soruları
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Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Gizemli, macera dolu 
kurgusu ve özgün 
konusuyla, Türkçe çocuk 
edebiyatının son yıllarına 
damgasını vurmuş, ödüllü 
bir roman.

• Genetik araştırmalar, 
bilimde etik, doğa ve çevreye 
saygı gibi hayati konuları, 
başarılı bir polisiye olay 
örgüsüyle bütünleştirerek 
anlatıyor.

1. Okuduğunuz kitapta insan ömrünü 
uzatma çalışmalarına değiniliyor. 
Peki sizce, insan ömrünün 300 yıla 
uzaması mümkün olsaydı, bunun ne 
gibi olumlu veya olumsuz sonuçları 
olurdu? Sınıfta tartışın.

2. Kitaptaki gibi, insan ve hayvanların 
denek olarak kullanılması sizce doğru 
mu? Bilimin gelişmesi uğruna bile olsa, 
canlı denekler kullanmak etik midir? 
Sınıfta tartışın.

3. Biliminsanlarının ortak özellikleri 
nelerdir? Sizi en çok etkileyen 
biliminsanı kimdir? Siz bir biliminsanı 
olsaydınız, dünyayı etkileyecek 
veya değiştirecek, etik değerlerden 
sapmadan ne gibi çalışmalar yapmak 
isterdiniz?

4. Bilimin en sevdiğiniz, sizde en çok 
merak uyandıran dalı hangisi? Neden? 
İleride bir biliminsanı olmayı düşünür 
müsünüz?

1. Okuduğunuz romandan yola 
çıkarak, kargaların ilginç bulduğunuz 
özelliklerini anlatın ve kargaların daha 
farklı ne gibi özellikleri olduğuna dair 
bir araştırma yapın. 

2. Dünyanın en zeki hayvanları ile 
ilgili videolar bularak, bunları sınıf 
arkadaşlarınızla paylaşın.

3. Doğaya müdahale etmek, doğal 
olanın yapısını değiştirmek temalı bir 
kompozisyon yazın.

4. Bilimkurgu, anlatmak istenilen şeyleri 
maskeleyerek anlatmaya yarayan bir 
türdür. Siz de buna benzer, bilimkurgu 
türünde bir öykü yazın. Dünyaya ve 
çevremize ait bir konuyu başka bir 
gezegende geçiyor gibi aktarın.

5. Bu kitaba benzer bilimkurgu filmleri 
ya da kitapları biliyor musunuz? 
Araştırın ve seçtiğiniz bir tanesini 
hep birlikte okuyarak ya da izleyerek 
arkadaşlarınızla tartışın.

Roman, 224 sayfa
5, 6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Bilim ve Teknoloji, 
Etik Değerler, Çevre Bilinci, 
Empati, Serüven

Yazan: Miyase Sertbarut

Yaz tatilini geçirmek üzere teyzesinin yaşadığı köye giden İlay, her 
tarafı saran, tüyler ürpertici bir sis ile karşılaşır. Bu sis, beş yıl önce 
altın madeni çalışmalarının başlamasıyla ortaya çıkmıştır. İlay’ın 
teyzesi altın madeni çalışmalarından şüphelenmektedir. İlay’ın 
teyzesiyle konuşan Mavi Karga da bu çalışmaların altında yatan 
başka bir sır olduğunun farkındadır. Mavi Karga hem çok zekidir hem 
de konuşabilmektedir. Madendeki gizli belgelerden birini çalarak, 
onu İlay’a ve teyzesine getirir. Aslında sisin sakladığı şey gizli bir 
laboratuvardır ve orada, kargaların genleri insanlara aktarılmaktadır. 
Amaç, insanların ömrünü uzatmaktır. Yapay sisin de etkisiyle gizlice 
yapılan bu çalışmalar, denek olarak kullanılan birçok karganın ve 
insanın canına mâl olmuştur. İlay, arkadaşı Fuat, teyzesi ve Mavi 
Karga, etik olmayan bu çalışmanın bir an önce bitmesi için büyük bir 
mücadeleye başlarlar.

Sisin Sakladıkları
İnsanları ve hayvanları kobay olarak kullananlara karşı girişilen  

nefes kesici bir mücadeleyi anlatan, bilim ve etik konularına eğilen,  
son yılların en çarpıcı çocuk kitaplarından biri 

Konu: 

Tudem 
Modern 
Klasikler 
edisyonu 
sayfa 

164’te
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Roman, 200 sayfa
5, 6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Hayvan Sevgisi, Sorumluluklar, 
Doğaüstü Unsurlar, Mücadele, Adalet

Yazan: Miyase Sertbarut

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• İnsanların doğayla ve 
diğer canlılarla ilişkisini, 
gezegenimizi diğer 
canlılarla paylaşmadaki 
bencilliğini etkili biçimde 
sorgulamamızı sağlıyor.

• Ana karakterleriyle Sisin 
Sakladıkları’nın devamı 
olmasına rağmen bağımsız 
olarak da okunabiliyor.

• Günlük hayatın 
gerçekliğini fantastik 
unsurlarla harmanlayan 
olağanüstü sürükleyici bir 
kurgu; heyecan ve gerilim 
dozu yüksek, gerçek bir 
okuma zevki yaşatıyor. 

1. Ortak Ruh’u oluşturan canlıların 
ortak özellikleri nedir? Ortaya çıkışı 
nasıl gerçekleşiyor, neyi amaçlıyor?

2. Ortak Ruh’un yerinde olsaydınız 
kötülük yapan insanlara nasıl bir 
ceza verirdiniz? Romanın sonunu göz 
önünde bulundurarak verdiği cezanın 
amacını tartışın.

3. Hayvana şiddet uygulayanlar 
yalnızca hayvanlar için mi tehdit 
oluşturur? Bu davranışın başka 
insanlara da yönelip yönelmeyeceği 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

4. Hiç hayvanat bahçesi gezisine 
katıldınız mı? Hayvanların orada 
mutlu olup olmadığı konusunda neler 
düşünüyorsunuz?

5. İnsanların, evcilleştirdiği canlılara 
karşı sorumluluklarının neler olduğunu 
tartışın.

1. Türkiye’de yasaların hayvanları 
yeterince koruyup korumadığını 
araştırdıktan sonra, hayvanların 
dilinden, kendi haklarını dile 
getirdikleri diyaloglar yazın. Sonra da 
bu diyalogları kullanarak sınıfça bir 
“hayvan yasası” oluşturun.

2. Çevrenizde hayvan barınağı olup 
olmadığı araştırıın. Varsa bu barınağa 
bir gezi gerçekleştirin, hayvanların 
yaşam koşullarını gözlemleyerek bir 
rapor yazın.

3. Hayvanların, aralarında nasıl 
iletişim kurduklarına yönelik bir 
araştırma yapın; bu araştırmadan elde 
edilen haber, bilgi, inceleme yazılarını 
sınıf panosunda sergileyin.

4. Romandaki olayları, “gerçeğe uygun-
fantastik” ya da “hayal ürünü-abartılı” 
başlıklarıyla gruplandırın. Sonuçlara 
göre romanda kurgu ve anlatım 
özelliklerine yönelik çıkarımlar yapın.

İnsanlar tarafından sömürülen, yok edilen, sürgün edilen 
hayvanlardan bazıları, son nefesleriyle gökyüzüne ruhlarından 
bir parça gönderir. Bir süre sonra bu ruh molekülleri, vahşetin 
öznelerinden intikam almak için güçlerini birleştirir. Böylece Ortak 
Ruh’un sisli ve gizemli gücü çıkar ortaya; zalimleri bir sis bulutu ile 
kaplayıp felç etmektedir. Ateş edilen yunusların, faytona koşulup telef 
olan atların, kısacası horlanan tüm canlıların hesabı sorulmalıdır. Ve 
mesaj çok nettir: İnsan, bir canlıya zarar verdiğinde, aslında kendine 
zarar veriyordur. Mavi Karga, hayvanların oluşturduğu bu intikam 
girişimlerini İlay’la paylaşır. Onun da tarafı bellidir, yeryüzü yalnızca 
insana ait değildir, kötülüğün bir bedeli olmalıdır. İlay ve Fuat’la 
birlikte hayvanlara yapılan kötülükleri önlemeye, Ortak Ruh’un sesini 
duyurmaya çalışırlar.

Ortak Ruh
Hayvanlara yapılan kötü muameleyi merkezine taşıyan Ortak Ruh, insanın 

doğayı diğer canlılarla paylaşmadaki bencilliğini yüzümüze vurarak herkesin 
içindeki vicdana ve adalet duygusuna sesleniyor

Konu: 
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Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Fırsat eşitsizliğini 
vurgulayan, 
ötekileştirilmeye dikkat 
çeken, gerçekçi bir roman.

• Eğitim ve öğretimde, 
olan ile olması gerekeni 
kıyaslarken, çocukların iç 
dünyasına da ayna tutuyor, 
çarpıcı bir kesit sunuyor.

• Ünlü karikatür sanatçısı 
Hicabi Demirci’nin eleştirel, 
düşündürücü karikatürleri, 
kitabın ana konusunu ve 
vermek istediği mesajları 
güçlendiriyor ayrıca 
karikatür sanatını da 
çocuklara tanıtıyor.

1. Sizce ayrımcılık ne demektir? 
Daha önce bu temayı işleyen bir film 
izlediniz mi ya da kitap okudunuz 
mu? Düşünceleriniz ve gözlemleriniz 
nelerdir?

2. Levo’nun ve arkadaşlarının 
ötekileştirildiklerini, kitap içindeki hangi 
diyaloglarda görüyoruz? 

3. Sizce öğretmenleri, Levo ve 
arkadaşlarına nasıl yardımcı olabilirdi? 
Çocuklara karşı nasıl bir tavır 
sergilemeliydi?

4. Kitapta, Türkiye’ye bir araştırma 
için Almanya’dan gelen kişi Türkçeyi 
düzgün konuşamıyor. Fakat hiç 
kimse onu eleştirmezken, Levent ve 
arkadaşları neden sürekli eleştiriliyor ve 
ötekileştiriliyorlar?

5. Yazar, kırlangıçları ve insanları 
hangi açılardan karşılaştırmış?

1. Eğitimde fırsat eşitsizliği sizce ne 
demek? Bu konu ile ilgili bir araştırma 
yapıp sonuçlarını arkadaşlarınız ile 
paylaşın. 

2. Kendinizi Levo ve arkadaşlarının 
yerine koyun, yani onlarla empati yapın 
ve kendi ağzınızdan, kendi öykünüzü 
yazın. Hiç istenmediğiniz, hiç mutlu 
olmadığınız bir okulda okuyabilir 
miydiniz?

3. Kendi okulunuzu açma şansınız 
olsaydı, hangi dersleri okuturdunuz? 
Hayalî bir ders programı hazırlayın 
ve arkadaşlarınızla da yardımlaşarak 
dengeli bir müfredat oluşturun.

4. Kitaptaki karikatürlerden birini seçin 
ve onu açıklayıcı bir kompozisyon 
yazın.

5. Eğitim sistemini ya da gelir 
adaletsizliğini eleştiren, kitaptaki 
karikatürlere benzeyen başka 
karikatürler bulun ve sınıfta paylaşın.

Roman, 96 sayfa
4, 5. sınıflar

Etiketler: Eşitlik, Önyargılar, Mücadele, 
Hak ve Özgürlükler, Dayanışma

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Hicabi Demirci

Levent, Süleyman, Celalettin, Yılmaz, Nesibe ve Meryem... Hepsi de, 
başka bir dilin içinde doğmuşken bambaşka bir dille büyümeye ve 
yaşamaya çalışmaktadır. Fakat bunu başarmak kolay değildir. Evdeki 
“siz bizim gibi olmayacaksınız” baskısı ve okuldaki “ötekilik” durumu, bu 
mücadeleyi zaman zaman daha da çetin hâle getirir. Eğitim ve öğretim 
süreci boyunca Levo (yani Levent) ve arkadaşları, dil yetersizliğinden 
dolayı okuduklarını, dinlediklerini anlayamaz ve derslerde zorlanırlar. Bu 
mücadelede yalnızdırlar; çünkü öğretmenleri, sadece onlarla ilgilenirse 
diğer çocukların eğitiminin aksayacağını düşünerek, onları sınıfın 
en arka sıralarına oturtur. Geriye iki seçenek kalmıştır: Ya başarısız 
olmayı kabul edeceklerdir, ya da kendilerini özgür hissettikleri, öğrenme 
yöntemlerini yine kendilerinin belirledikleri, istedikleri dersi istedikleri 
şekilde işleyecekleri kendi okullarını açacaklardır.

Sınıfta Kalanlar Okul Açtılar
“Tembel” diye hor görülmüş çocukların kendi hayatlarına sahip çıkmasını 

anlatan, sisteme ve gelir adaletsizliğine dair eleştirileriyle öne çıkan 
toplumsal gerçekçi bir roman

Konu: 
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Yasak Oyun
Hem deli, hem dâhi oyun tasarımcısı bir dayı; frekans yayan 
gerçekliği sanal âleme dönüştüren, dahası gerçeklik ile sanal 
âlem ilişkisini akıl almaz boyutlara taşıyan ve deneklerini içine 
çeken bir bilgisayar oyunu... Tarlakoz’a izini kaybettirmeye 
çalışan Canan, gecenin geç bir saatinde, yasak bir işin peşinde 
internet kafeye girmekte olan Aziz ve Oya’yı takibe alır. Oya, 
dayısının hazırladığı ama onay alamadığı bir bilgisayar oyununu 
denemek için Aziz’i ikna etmiştir. Ancak oyun, Canan da dâhil 
olmak üzere kahramanlarımızı kimliği belirsiz kişiler tarafından 
çalındığı düşünülen Kendal’ın tablosunun içine çeker. Oyunun 
içinde sıkışıp kalırlar. Yasak Oyun, bilgisayar oyunlarının vahşi 
hedeflerle dolu sanal âlemine dikkat çekerken gerçek hayatta 
var olan yardımlaşma, dostluk, özveri gibi değerlerin yerine neler 
konulduğunu gösteriyor.

Tarlakoz’un Tuzağı
Trafik kazasında yaşamını yitiren Canan, Ara Âlem’deki varlığı 
için Tarlakoz’a karşı “ölüm kalım mücadelesi” verir. Tarlakoz, Ara 
Âlem’in bekçisi, tam ölüme geçmemiş ruhların avcısıdır. Onun 
ağına düşmemek için Ara Âlem’dekiler iz bırakmamak, yarı buçuk 
varlıklarından yayılan yaşam belirtisi kokusunu silmek zorundadırlar; 
bunun için de en uygun yer, mezarlıklardır. Canan, mezarlıkta 
dolaşıp solucan toplayan Kendal’la, frekanslar aracılığıyla temas 
kurar ve gerçek hayatla bağ kurma yolunu bulur. Tabii, kendisini 
ölüme gönderen kamyon şoförünün de Kendal’ın babası çıkması, 
kahramanımız için yeni bir açmaz doğurur. Bir düşman, bir intikam, 
sürdürülmesi gereken arkadaşlıklar vardır. Ve bunlara, on altıncı 
yüzyıldan kalma bir tablo da eklenince hangi yolun nereye çıkacağını 
kestirmek zorlaşır.

Ara Âlem SERİSİ
Burası Ara Âlem! “Tam ölüm”e geçemeyen genç ruhların asılı kaldıkları yer.  

Ve Tarlakoz, bu âlemdekileri gerçek ölüme sürüklemek için av peşinde.  
O kim, diye sakın sorma! Onu görmüş olsaydık şimdi sonsuz ve  

rüyasız bir uykunun içinde yitmiş olurduk

Birinci kitap

İkinci kitap

Roman, 192 sayfa
6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Doğaüstü Unsurlar, Serüven, 
Mücadele, Arkadaşlık, Kendini Tanıma

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Kaan Demirçelik

Roman, 192 sayfa
6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Doğaüstü Unsurlar, Mücadele,  
Bilim ve Teknoloji, Hayal Gücü, Kendini Tanıma

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Kaan Demirçelik
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Yeniden Doğuş
Gerçek ölüme gitmemek için direnen ve Ara Âlemde tutunmaya 
çalışan Canan, yeniden dirilebilmek için her şeyi denemeye hazırdır. 
Tarlakoz’un tuzağına düşmeden bedenini bulmanın yollarını arayan 
bu genç ve çaresiz ruh, artık titreşimlerden oluşan bir bulut olmak 
istememektedir. Büyülü “hayat ağacı” nakışını tamamlamak en 
büyük hedefidir artık. Nakış için gereken ipleri ararken, esrarengiz 
bir dükkânda Marlon adında biriyle tanışır. Marlon, yaptığı resim 
beğenilmediği için beş yüz yıl önce öldürülen genç bir ressamdır. 
Canan’ın bir bedene sahip olma yolundaki mücadelesinde en büyük 
destekçisi olur. Ve Canan, bambaşka bir yüzyılda, bambaşka bir 
ülkede, “güneşin tatlı dokunuşunu” tekrar alnında duyar. Farklı 
yüzyıllara ait iki gizemli ruhun varoluş mücadelesi, efsanevi bir 
yeniden doğuş hikâyesine dönüşür.

1. Tarlakoz kimdir? Canan, Tarlakoz’a 
yakalanmaktan hangi yöntemlerle 
kurtuluyor?

2. Canan’ı, Kendal ile arasındaki 
ilişkisinde, arkadaşlık, dayanışma, 
menfaat vb. yönlerinden hangisiyle 
değerlendirebileceğimizi tartışın.

3. Genç yaşta ölümlerin insanlar 
üzerinde daha etkili olmasının 
nedenleri sizce nedir?

4. Bilgisayar oyunları oynuyor 
musunuz? Yasak Oyun’daki oyunun, 
bildiğiniz oyunlardan farkı nedir? 
Bilgisayar oyunlarının yararları-zararları 
üzerine sınıfta tartışın.

5. “İnsanın içini de yansıtan bir 
ressam” diye nitelen Marlon’la ilgili 
anlatılmak istenen nedir? Marlon ve 
Canan nerede karşılaştı? Marlon’un 
Canan’ın dirilişine ne gibi katkıları 
oldu?

6. Korku edebiyatı çoğu zaman 
toplumun batıl inanışlarıyla beslenir. 
Ara Âlem serisinde ne gibi batıl 
inanışlarla karşılaştığınızı açıklayın.

1. “Sanatın kendi gücü var...” (Yeniden 
Doğuş, s. 43) cümlesinin yer aldığı 
paragrafı tekrar okuyarak bir sanat 
eserinin (kitap, müzik, resim, film) 
üzerindeki etkilerini betimleyen bir 
kompozisyon yazın.

2. Gazetelerde veya internette 
rastladığınız trafik kazalarından 
ikisini seçip hangi önlemlerin 
alınmış olması durumunda kazanın 
gerçekleşmeyeceği üzerine 
düşüncelerinizi yazın.

3. “‘Olmaz!’ demişti [öğretmenim], 
‘Mavi ağaç olmaz.’ Olmazdı, 
biliyordum ama ben ağaç değil, resim 
yapıyordum...” (Yeniden Doğuş, s. 66) 
sözleriyle, Canan’ın resim sanatının 
hangi özelliğine dikkat çekmek 
istediğini kısa konuşmalar yaparak 
açıklayın.

4. “Yaşamak güzel,” yargısına, “çünkü” 
ile başlayan beş devam cümlesi yazın.

5. Geleceğe bir mektup yazın. Hayal 
ve özlemlerinizi anlatan bu mektupta 
bunları gerçekleştirmek için neler 
yapmanız gerektiğini eklemeyi de 
unutmayın.

Üçüncü kitap

Sınıf Etkinlikleri
Öne Çıkan 
Özellikler

• Okurlarına farklı bir 
boyutun kapılarını açan 
fantastik kurgusu ve 
sürükleyici, heyecanlı, 
gerilim dolu anlatımıyla, 
korku edebiyatının güçlü  
bir örneği olan, etkileyici  
bir seri.

• Yaşadığımız her ânın 
kıymetini bilme konusunda 
okurun sezgilerini 
güçlendiriyor.

• Okura, pes etmek yerine 
zorluklarla mücadele azmi 
kazandırıyor.

• Hayata anlam katan 
dostluk, yaşatma, 
yardımlaşma, özveri gibi 
değerleri hatırlatıyor.

• Gerçeklik hissini gittikçe 
güçlendiren bilgisayar 
oyunlarının tehlikelerine 
dikkat çekiyor.

Tartışma Soruları

Roman, 192 sayfa
6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Doğaüstü Unsurlar, Mücadele,  
Bilim ve Teknoloji, Hayal Gücü, Kendini Tanıma

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Kaan Demirçelik
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Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Hayatın içindeki zor 
fakat gerçek olaylardan 
bahseden roman, yer yer 
sert, yer yer de duygu 
yüklü satırlarıyla, herkesin 
kaçındığı, halının altına 
süpürdüğü şeyleri açığa 
çıkarıyor; tüm bunların, 
konuşulması gereken şeyler 
olduğunu vurguluyor.

• Günlük biçiminde 
ilerleyen anlatısı sayesinde 
nesnelliğini koruyor; okurun, 
karakterle arasına mesafe 
koymasına yardımcı 
olarak daha somut ve 
hakiki duygular edinmesini 
sağlıyor.

1. Medyada ya da çevrenizde 
taciz haberleri duyduğunuzda ne 
hissediyorsunuz? 

2. Ece ve Cem, Sadun Hoca’yla ilgili 
gerçeklere nasıl ulaşıyorlar?

3. Ece, sonunda annesini nasıl 
buluyor? Ece ile annesinin ilişkisini 
veya seçeceğiniz başka bir olayı, 
kitaptakinden farklı bir sonuca 
bağlayarak anlatın. 

4. Siz de mahallenizdeki veya 
okulunuzdaki küçük sınıflardan bir 
çocuğu kardeş olarak seçmek ister 
misiniz? Onunla nasıl zaman geçirir, 
nasıl abilik ya da ablalık yaparsınız?

5. Roman, Ece’nin günlüğü şeklinde 
düzenlenmiş. Yaşadıkları kadar ruh 
hâli ve özlemleri de yansıtılmış. 
Siz de Ece’nin özlemleriyle 
kendi özlemlerinizi karşılaştırın, 
çıkarımlarınızı arkadaşlarınızla 
tartışın.

1. Kendinizi Ece veya Cem’in yerine 
koyarak anlatılan olaylar karşısında 
nasıl tepki göstereceğinizi betimleyen 
bir kompozisyon yazın.

2. Romandaki karakterleri olumlu 
ve olumsuz özellikleri bakımından 
gruplandırın. Hangi karakter, hangi 
özelliği yüzünden “iyi” veya “kötü” olarak 
tanımlanabilir?

3. Medyada çıkan, dikkat çekici 
olduğunu düşündüğünüz ya da sizi 
bir şekilde etkileyen haberlerden 
bir derleme yapın ve sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşın.

4. Siz de kitaptaki gibi, günlük 
biçiminde ilerleyen bir öykü yazın. 
Başkahraman olarak kendinizi belirleyin 
ve başınıza gelen olayları öyküleştirin.

Roman, 168 sayfa
6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Hak ve Özgürlükler, Adalet, 
Yalnızlaşma, Mücadele, Dayanışma

Yazan: Miyase Sertbarut

Ece, yetiştirme yurdunda büyüyen, on üç yaşında bir kızdır. 
Yurtta büyümüş “buluntu bebek”lerden biridir. “Lülüfer” adını 
verdiği günlüğüne, yaşadıklarını, hissettiklerini ve şahit olduğu 
her şeyi yazmaktadır. Ve bu günlükte hemen her şey, tüm 
çıplaklığıyla kendine yer bulmaktadır: yurt duvarının, suç 
duvarının arkasındaki çocuklar; adalet sağlanmadığı için ileride 
suça bulaşacak, yol iz öğrendikçe evden kaçacak, bir beladan 
başka bir belaya bulaşacak olanlar; kadın cinayetlerinden geriye 
kalan çocuklar; tacize uğrayanlar; hasta ruhlu yetişkinler; hantal 
“müdür babalar”... Kendini ve diğer kimsesizleri yazıya döktüğü 
günlük, onun aynı zamanda en büyük yoldaşıdır da. Ve bazen de, 
bütün öfkesini kusmaktadır oraya. Unutmak istediği ama asla 
unutamadığı olayları. Lülüfer, sonunda, Ece’nin güçlülüğünün 
simgesi olacaktır.

Buz Bebekler
Yurt odalarında üşümeden uyumaya çalışan yalnız çocukların hayatlarına 

odaklanan, ciddi konuları incelikle ve duyarlılıkla aktaran,  
güncel sorunlar üzerine kaleme alınmış çarpıcı bir kitap

Konu: 
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Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Büyümek, aile ilişkileri, 
ilk aşklar ve hayat kaygıları 
gibi, gençlerin zihinlerini 
ciddi anlamda kurcalayan 
konulara eğilerek okura bir 
çıkış kapısı gösteriyor.

• Meslek seçiminde kişinin 
kendi isteklerinin önemini 
vurguluyor, farklı iş kollarına 
dair anlatılar sunarak 
onların kolay ve zor yanlarını 
gösteriyor.

• Mektup, öykü ve anı 
gibi değişik yazı türlerini 
bir arada kullanarak ve 
tiyatro sanatına bolca atıf 
yaparak okurların sanatsal 
gelişimlerine katkı veriyor.

1. Sizce meslek seçimi nasıl yapılmalı? 
Kişi buna tek başına mı karar vermeli, 
yoksa ailesinin dediğini mi yapmalı? 
Sınıfta tartışın.

2. Hayalinizdeki mesleği seçtiniz mi? 
İleride ne olmak istiyorsunuz? Neden? 
Sınıfta arkadaşlarınızla paylaşın.

3. Siz de ailenizden çeşitli konularda 
baskılar görüyor musunuz? Ne 
hissediyorsunuz? Arkadaşlarınızla 
paylaşın.

4. Sizce kadınlar, okul biter bitmez 
ya da belki daha da erken bir yaşta 
evlenmeli mi? Kadınların toplum 
içinde böyle bir “zorunluluğu” varken 
erkeklerin bundan muaf oluşunu nasıl 
karşılıyorsunuz? Sınıfta tartışın.

5. Özlem’in denediği farklı iş-
kollarından sizce en zoru, ona en 
uygun olmayanı hangisiydi? Karakterin 
özelliklerini de düşünerek sınıfta 
tartışın.

1. Hayalinizdeki mesleğe dair 
kapsamlı bir araştırma yapın ve sonra 
da bir sunumla bunu arkadaşlarınıza 
anlatın. 

2. Doğru meslek seçiminin önemini 
ve nasılını açıklayan bir kompozisyon 
yazın.

3. Karşılaştırmalı iki öykü yazın: 
Birinde hayalinizdeki mesleği yapıyor, 
diğerinde ise hiç istemediğiniz ama 
iyi para kazandıran bir işi tercih etmiş 
olun. 

4. Sizce, birine mektup yazmak ile SMS 
yazmak ya da internet araması yapmak 
arasında ne fark olabilir? Mektubun 
sağlayacağı avantajları göz önünde 
bulundurarak, sevdiğiniz, uzaktaki bir 
dostunuza mektup yazın.

5. Kitapta adı geçen tiyatro oyunlarını 
ve karakterlerini araştırın, konularını 
öğrenin ve seçtiğiniz bir tanesini 
sınıfta kısaca canlandırın.

Roman, 184 sayfa
7, 8. sınıflar

Etiketler: Aile İlişkileri, Kendini Tanıma,  
Büyüme ve Olgunlaşma, Güzel Sanatlar, Duygular

Yazan: Miyase Sertbarut

Özlem, liseyi bitirmiş ama üniversite sınavında başarılı olamamış, 
sınava tekrar hazırlanan bir genç kızdır. Küçük yaşta babasını 
kaybetmiştir ve şimdi terzi annesi ve kız kardeşiyle birlikte 
yaşamaktadır. Önündeki seneyi boş geçirmemek için bir yandan 
da geçici işler aramaktadır. Fakat çevresinin, üstünde kurduğu 
daimi bir baskı vardır: evlenip evinin kadını olma gerekliliği. Karşı 
komşuları Taylan da baskı altındadır: Üniversite sınavlarında 
mutlaka tıp fakültesini kazanmalı, böylece onu dersten ibaret gören 
babasını mutlu etmelidir. Oysa Taylan, test kitaplarının arasında 
gizlice tiyatro metinleri okuyacak kadar sanat âşığı bir gençtir. Bu iki 
gencin yolu, başlarındaki hoyrat rüzgârların da etkisiyle bir aşamada 
kesişecektir ve ilk aşkların getirdiği heyecan, büyümelerine ve kendi 
istediklerini yapabilmelerine de destek olacaktır. 

Gerçekle Büyümek Düşlerle Yürümek
Aile ve toplum baskısının altında ezilmemeye çalışan iki gencin  

büyüme hikâyesine odaklanan, tercihlerin ve inançların  
arkasında durabilmenin önemini vurgulayan bir roman

Konu: 
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Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Aynı olayın başka başka 
insanlar için taşıyabileceği 
farklı anlamları ele alan, 
kimlik arayışı, empati ve 
arkadaşlık üzerine yazılmış, 
çarpıcı bir roman.

• Okurun, ergenliğe 
geçiş sürecinde yaşadığı 
sorunların salt kendine 
ait olmadığını görmesini 
sağlıyor.

• Deneyim ve empati 
kurmanın önemini 
kavratıyor.

• Büyümenin getirdiği 
olgunlaşmanın, insanı hayatı 
boyunca etkileyeceğini 
vurguluyor.

1. Kitabın ismi, sizde nasıl bir his 
uyandırıyor? İnsanın, kim olduğunu 
bilmemesi mümkün müdür? Tartışın.

2. Elif’in ıskartaya çıkardığı bebeklerin 
akıbeti, romanda nasıl bir dünyanın 
kapılarını aralıyor?

3. Kuzeni Berna’nın geçirdiği kaza, 
bu süreçte Elif’te nasıl bir değişim 
yaratıyor?

4. Sizce tek bir olay, farklı insanlar için 
farklı anlamlar taşıyabilir mi? Birilerini 
çok üzen bir şey, başka birilerinin 
mutluluğuna yol açabilir mi? Bu nasıl 
mümkün olabilir? Sınıfta tartışın.

5. Sizce insan hangi noktada, tam 
olarak hangi yaşta “büyümüş” olur? 
Bunun kesin bir çizgisi olabilir mi? 
Büyüdüğünüzü düşünüyor musunuz, 
yoksa sizce hâlâ çocuk musunuz? 
Bu sorular üstüne sınıfta bir tartışma 
yapın.

1. Siz de Elif’in annesi gibi, artık 
kullanmadığınız eşyalarınızdan 
farklı şeyler üretebilirsiniz. Eskimiş 
oyuncaklarınızı dekoratif eşyalara, 
eski kıyafetlerinizi çanta veya kalem 
kutularına dönüştürebilirsiniz. Sınıfta, 
bununla ilgili bir atölye çalışması 
yapın ve sonra da ürettiğiniz şeylerden 
oluşan bir kermes düzenleyin.

2. Başkalarının düşünce ve hisleriyle 
empati kurmanın önemi sizce nedir? 
Kendini başkasının yerine koymak ne 
demektir? Bu soruları açıklayan bir 
kompozisyon yazın.

3. Kitapta geçen “beyin okuma 
makinesi”ne benzer, var olmayan, 
hayalî bir makine düşünün ve tüm 
özelliklerini, ne işe yaradığını ve 
nasıl çalıştığını anlatan bir “kullanım 
kılavuzu” yapın.

4. Yaşlılık ve gençlik üzerine, ikisinin 
de artı ve eksi yönlerini belirten bir 
kompozisyon yazın.

Elif kendini, varoluşunu ve çevresini sorguladığı, sorularının yanıtını 
bulmaya çalıştığı bir dönemden geçmektedir. Nedenini bilmediği 
iç sıkıntıları çekmekte, büyümenin ve yetişkinliğe adım atmanın 
sancılarını hissetmektedir. Elif’in kendisine, ailesine, arkadaşlarına 
bakışı, yaşadığı deneyimlerle birlikte değişmeye başlar. Sorularının 
ve yaşama ilişkin kuşkularının arttığı bu zaman dilimi, kişinin kendini 
ve çevresini sorguladığı, zaman zaman her ikisine de yabancılaştığı, 
yolunu çizmeye hazırlanırken kendini ifade yollarını aradığı bir sürece 
işaret etmektedir. Bir gün eski oyuncaklarını ve bebeklerini kesip 
biçerek çöpe atması, durumun annesi tarafından da fark edilmesine 
yol açar. Fakat, Elif’in büyüme sürecinin bir parçası olarak ıskartaya 
çıkardığı şeyler, başka birinin hayatında yepyeni bir başlangıcın, yeni 
bir projenin ilk adımlarını oluşturur.

Kimsin Sen?
Ergenlikten yetişkinliğe adım atan bir genç kızın deneyimlerini merkezine  

alan, görünenin ne kadar aldatıcı olduğunu, tüm dünyanın sonsuz  
bir çeşitlilik içerdiğini vurgulayan bir gençlik romanı

Konu: 

Roman, 128 sayfa
6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Büyüme ve Olgunlaşma, Empati 
Arkadaşlık, Kendini Tanıma, Gizem

Yazan: Miyase Sertbarut
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