
Bilge bir böcek, sıra dışı bir bahçe, uzun bir yaz ve bol bol macera; 
burada güneşli sabahlar kadar, işlerin tepetaklak olduğu karanlık 
geceler ve yer çekimine karşı gelen kahkahalar da var. Bahçede 
bülbül ötmeden dutlar olmaz, gece trenini duymadan uykuya 
dalınmaz. Misket ve Gazoz herkese, Gök Gözlü Kadın’ın hazinesini, 
Sakallı Kaya’nın sürpriz sonlu gece misafirlerini, deredeki minik 
macerayı ve çok daha fazlasını anlatacak. İkili tatil boyunca, oyun 
ve hayal gücünün önemini ve önyargılarını nasıl yeneceklerini 
keşfedecek, yetişkinleri anlamanın yollarını ararken, her geçen gün 
kendilerini daha yakından tanıma fırsatını yakalayacaklar. Düşelim 
Misket ve Gazoz’un peşine, görelim ters giden neler var neler… Tabii, 
Böcek Tepetaklak sayılmaz! Neyse ki sağduyuları ve bilge dostları, 
her daim onların yanındadır.

Bahçede Ters Giden Bir Şey Var
Sıradan bir bahçede geçen sıradışı olayların etrafında şekillenen, doğayla bir 

olmanın getireceği özgürlükleri tattıran, olaylara farklı yaklaşmak konusunda okuru 
cesaretlendiren ve önyargıları sorgulatan bir kitap.

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Çocukları, olaylara 
farklı yönlerden bakma 
konusunda teşvik ediyor. 

• Önyargıların sonuçlarını ve 
nasıl aşılacağını doğrudan 
ve samimi bir dille anlatıyor. 

• Aile ilişkilerini ve sosyal 
rolleri sorgulatıyor.   

• Mizahi yönünü korumakla 
beraber, doğanın dili ve 
öğrenmenin gücü ile ilgili 
felsefi mesajlar barındıran 
bir kurguya sahip. 

• Doğadaki sınırsız ve 
kalıpsız özgür yaşamın 
ve doğayla iç içe olmanın 
getireceği olumlu sonuçları 
sezdiriyor.

1. Sezgilerimize ne kadar güveniyoruz? 
Sezgi ile önyargı arasındaki fark nedir?

2. Böcek Tepetaklak, tepetaklak 
olmaktan neden keyif alıyor? 

3. Bir şeyin iyi veya kötü olduğu 
yargısına nasıl varırız? İyi ve kötü 
göreceli kavramlar mıdır?

4. İlk tanıştığınızda sevmeyip, sonradan 
arkadaş olduğunuz birisi var mı? 
Arkadaşlığınız nasıl gelişti? Neler 
değişti? 

5. Misket ve Gazoz’un, Sakallı Kaya ile 
görüşmesi neden engellendi? Tartışın. 

6. Hayvanlarla arkadaş olmak mümkün 
müdür? Nasıl?

7. Çevrenizde gördüğünüz yeşil alan 
miktarından memnun musunuz? 
Memnun değilseniz neden? Tartışın. 

1. “Bahçede her şeyin bir habercisi, bir 
işareti vardır.” Kitaptaki bu alıntıdan 
yola çıkarak çevrenizi gözlemleyin. 
Gün batımını, gün doğumunu ve 
benzeri doğa olaylarının yaklaştığını 
veya bittiğini gösteren işaretler 
nelerdir? Sunum hazırlayın. 

2. Dünyanın en zeki hayvanını araştırın. 
Ona ne sormak isterdiniz? Liste 
oluşturun.

3. Özgür bir yaşam ne demektir? Nasıl 
özgür olunur? Bir kompozisyon yazın. 

4. ‘Asla yapmam’ dediğiniz bir şeyi 
yapın. Neler hissettiğinizi yazın. 

5. Siz de hayatınızda ters 
gittiğini düşündüğünüz şeyleri 
sıralayın. Bunları düzeltmek için 
yapabileceklerinizi listeleyin.

6. Okulunuza en yakın parka bir gezi 
düzenleyin. Parkta gördüğünüz farklı 
bitkileri not edin. 
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