
Alfie’nin beşinci doğum günü, İngiltere’nin Almanya ile savaşa 
girdiği 1914 yılının temmuz ayına denk gelmektedir. Alfie’nin babası 
gönüllü olarak gidip askere yazılır. İnsanlar savaşın yılbaşına kadar 
biteceğine inanmaktadır, fakat dört yıl boyunca bu sözler her yıl 
tekrarlanır. Babasının yazdığı mektuplar bir gün kesilince, annesi 
Alfie’ye babasının “özel bir görevde” olduğunu söyler. Ancak Alfie, 
annesinin ona yalan söylediğinden endişe etmektedir. Annesine 
haber vermeden, eve yardım etmek için okulu asıp tren istasyonunda 
ayakkabı boyayan Alfie, kazandığı parayı gizlice annesinin cüzdanına 
koymaktadır. Bir gün, ayakkabısını boyatmak için yanaşan bir 
doktorun kâğıtları uçuşunca, Alfie kâğıtlarda babasının adını görür. 
Belge bir hastane kaydıdır ve babasının orada olduğu yazmaktadır. 
Alfie, sonuçları her ne olursa olsun o hastaneye gitmeye ve babasını 
kurtarmaya kararlıdır.

Olduğun Yerde Kal
Babası Birinci Dünya Savaşı için askere yazılan bir çocuğun hikâyesini 

anlatan, heyecan dolu üslubu ve dokunaklı hikâyesiyle fark yaratan, 
bilinmezlerle dolu bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Birinci Dünya Savaşı’nın 
yüzüncü yılı nedeniyle 
ortaya çıkan, özel ve 
duygulu bir kitap.

•  Güçlü üslubu ve heyecanlı 
kurgusu sayesinde kolay 
okunuyor, edebi bir haz 
yaratıyor.

•  Savaşların parçaladığı 
ailelere ve hayatlara 
farklı bir açıdan bakmayı 
başarıyor; klişelere 
yenik düşmeden, okurda 
özdeşleşme yaratıyor.

•  Farklı edebiyat teknikleri ve 
türleri hakkında bilgi veriyor.

1. Kitabın ismi nereden geliyor? 

2. Alfie’nin komşusu Bay Janáček 
neden İngilizce’yi diğerlerinden farklı 
konuşuyor? Kalena ve babası Prag’dan 
Londra’ya neden gelmiş olabilir?

3. Alfie, arkadaşı Kalena’nın başbakan 
olmak istediğini söylediğinde ailesi 
nasıl tepki veriyor? “Belki bir başbakan 
eşi olabilir” lafından ne anlıyorsunuz?

4. Alfie, şeker ve gazete almak için 
şekerci dükkânına gittiğinde duvarda 
yazılı üç sözcük görüyor. Sizce bunu 
kim ve neden yazdı?

5. Alfie’nin babasının arkadaşı Joe’ya, 
sokak ortasında neden “beyaz tüy” 
veriyorlar? Joe’nun savaşla ilgili 
düşünceleri neler?

6. Alfie, Kalena için “Benim arkadaşım 
bir kesir değil,” lafını kullanıyor. Sizce 
neden böyle söylüyor?

1. Neyin savaşını vermek istersiniz? 
Sizce bu dünyada, uğruna savaşmaya 
değecek şeyler var mı? Bu konuda bir 
kompozisyon yazın.

2. Kadın haklarının tarihsel gelişimiyle 
ilgili araştırma yapıp sınıfta paylaşın.

3. Kitapta adı geçen Ernest 
Schackleton kimdir, nereyi 
keşfetmiştir? Sizce şimdiye kadarki 
en heyecanlı keşif nedir? Bir araştırma 
yapın ve bunu yazıya dökün.

4. Kalena’nın babası Prag’ı anlatırken 
ünlü müzisyenlerinden ve binalarından 
söz ediyor. Siz de şehrinizin ünlü 
kişilik ve yerlerini araştırın, kısa bir 
kompozisyon yazın.

5. Dünya savaşlarını araştırın ve 
bunlara diğer savaşlardan farklı 
olarak neden “dünya” savaşı dendiğini 
öğrenin.
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