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• Savaşın acımasızlığını 
gözler önüne seren kitap, 
savaşların sebep olduğu 
acının din, millet ya da ırk 
tanımadığını vurguluyor.

• Toplumdaki ötekileştirme 
kavramını sorgulatıyor, 
sempati duygusunu 
güçlendiriyor.

• Dayanışma ve hoşgörünün 
vazgeçilmezliğini 
pekiştiriyor.

• Kitabın sonundaki ekler 
sayesinde, okur Lusitania 
gemisi ve başka birçok 
tarihî gerçek hakkında bilgi 
edinebiliyor.

1. Kitabın ismi nereden geliyor? Ay’a 
kulak veren kim? Neden böyle bir şey 
yapmak zorunda kalıyor? 

2. Adalılar Merry’yi niçin Alman 
zannediyorlar? Bu konuda başka ne tür 
dedikodular yapıyorlar?

3. Kitapta, Merry’nin bulunduğu gemiyi 
batıran denizaltı subayı da, Merry’yi 
kurtaran asker de bir Alman. Sizce bu 
durum ne ifade ediyor? Sizce savaş, 
kimlerin arasında sürüyor?

4. Merry, kendini biraz da müzik 
sayesinde buluyor. Sizce müziğin böyle 
bir gücü olabilir mi? Müzik insana 
yaşama sevinci aşılayabilir mi?  
Sınıfta tartışın.

5. Kitapta Almanca verilen cümleler 
var. Sizce yazar neden böyle bir yol 
tercih etmiş? Bunları da kitabın dilinde 
okumak, sizce ne değiştirirdi?

1. Kitap, tarihî bir olaydan yola çıkıyor: 
Lusitania isimli geminin batırılışı. 
Bu olayla ilgili haberleri araştırıp 
belgeselleri izleyin. Edindiğiniz 
materyallerle bir sunum hazırlayıp 
sınıfta tartışın.

2. Atlantik Okyanusu’nda batan başka 
bir ünlü gemi biliyor musunuz? O neden 
ve ne zaman batmıştı? Araştırın ve 
sınıfta tartışın.

3. Siz de bu kitaptaki gibi, evde 
bulacağınız eski bir bilet hakkında 
bir hikâye yaratın. Karakterleri, biletin 
zamanına göre hayal edin ve geçmişte 
geçen bir öykü yazın.

4. Kitapta geçen mekânlar hakkında, 
haritalardan da faydalanarak bir 
araştırma yapın. Mekânların geçmiş 
hâlleriyle günümüzü karşılaştıran 
görseller bulun ve bunlar hakkında 
sınıfta tartışın.

Merry’nin babası Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya ve 
müttefiklerine karşı savaşmak için New York’tan Avrupa’ya gelmiştir, 
bu sırada yaralanmış ve hastaneye yatırılmıştır. Olayı öğrenen Merry ve 
annesi, onu ziyaret etmek için yola çıkarlar. Fakat içinde bulundukları 
Lusitania isimli transatlantik bir Alman denizaltısı tarafından batırılır. 
Merry, saatler sonra bir başka Alman denizaltısı tarafından kurtarılır, 
sonra da kimsenin ayak basmadığı bir adaya bırakılır. Merry günlerce 
kurtarılmayı bekler. Sonunda bir gün, Alfie ve babası onu orada bulur. 
Alfie’nin annesi Mary, onunla elinden geldiğince ilgilenir. Ama ne yazık 
ki kız ne tek kelime edebiliyordur ne de bir şey hatırlayabiliyordur. 
Bulunduğu sırada yanında olan battaniyesine işlenmiş Almanca bir 
sözcük yüzünden, onun Alman olduğuna yönelik görüşler gitgide artar. 
Ama nihayet, Merry, yeni dostlarının da yardımıyla, hem hafızasına hem 
de babasına kavuşur.

Ay’a Kulak Ver
Babasının yanına ulaşmak için mücadele veren fakat bu uğurda 

hafızasını kaybeden bir kızın, Birinci Dünya Savaşı’nın gölgesinde 
yaşadığı, ilham verici kendini bulma öyküsü
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