
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Çocuk işçilerin zorlu 
yaşamlarına odaklanan, 
eşitsizlik ve adaletsizlik 
kavramlarını ön plana 
çıkaran, çarpıcı bir kitap.

• Tarihe tanıklık etmiş 
binlerce yıllık Aspendos’un 
gölgesinde ilerleyen 
konusuyla, hem mistik 
hem de pastoral bir hava 
yakalamayı başarıyor.

• Yazar, ufuk açıcı şiirlerle 
de renklendirdiği romanını 
çok yönlü bir anlatıya 
dönüştürüyor.

• Sorun odaklı edebiyatın 
başarılı bir örneği.

1. Ucuz iş gücü ne demektir? 
Çocuklarla olan ilişkisi nedir?

2. UNICEF’in “Çocuklar Okulda 
Çalışmalıdır” kampanyası sizde hangi 
düşünceleri uyandırıyor?

3. Sokaklarda satıcılık yapan ya da 
dilendirilen çocuklar sizce hangi 
tehlikelerle karşı karşıyadır? Bu 
çocuklara karşı nasıl bir tutum 
izlenmelidir? Çalışmak zorunda 
bırakılan çocuklarla ilgili olarak 
devletin, sivil toplum kuruluşlarının ve 
bireylerin yükümlülükleri nelerdir?

4. Kitabın adı ile konusu, yani 
çocuk işçiler arasında nasıl bir bağ 
kuruyorsunuz?

5. Çadırlarda ya da barakalarda 
yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin 
karşılaştıkları temel sorunları (sağlık, 
beslenme, eğitim, güvenlik, ücret vb.) 
sınıfta tartışın.

1. Mevsimlik işçi ne demektir? Böyle 
bir işkolunun neden ortaya çıktığı 
konusunu araştırın. 

2. Ülkemizde mevsimlik işçiler en çok 
hangi bölgelerde ve hangi işkollarında 
çalıştırılmaktadır? Bu bölgelerin 
özellikleri hakkında bilgi toplayın.

3. Çalışan çocukların sık sık başına 
gelen iş kazaları, zehirlenmeler 
ve trafik kazaları hakkında bir 
araştırma yapıp bulduğunuz örnekleri 
arkadaşlarınızla paylaşın.

4. Romanda yer alan haberci kuşların 
ve zeytin ağacının isimleri hakkında bir 
araştırma yaparak ulaştığınız sonucu 
arkadaşlarınızla paylaşın.

5. Bölüm başlangıçlarında yer alan 
şiirlerle, ilgili bölümlerin içeriği 
arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışın ve 
şiir ile düzyazı arasındaki ayrımları 
irdeleyin.
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Yazan: Mehmet Atilla

Rojin, erken yaşta hayata atılan çocuk işçilerden biridir. Rojin’i yaşama 
bağlayan tek şey, babasının yıllar önce götürüp izini kaybettirdiği 
kardeşi Revan’a yeniden kavuşma ihtimalidir. Elindeki tek bilgi, Revan’ın 
İzmir’deki bir hastanenin önünde mendil veya simit sattığıdır. Ama 
neyse ki Rojin yalnız değildir. Ona yol gösteren, 222 yaşında bilge bir 
hamisi, yani bir zeytin ağacı ve onu kardeşiyle buluşturabilmek için 
Aspendos’tan İzmir’e kadar hiç durmadan kanat çırpan güzel dostları 
vardır. Fakat Rojin hayaline yaklaştıkça toplumun kanayan yaraları da 
derinleşmektedir. Zorlu şartlarda hayata tutunmaya çalışan çocuk 
işçilerin varlıkları daha da belirginleşir. Kötü bir yapbozun parçaları gibi 
sağa sola savrulan bu küçük hayatların kursaklarında kalan yaşama 
sevinci, hayatın zorluklarından dert yanan nice başka kişiyi utandıracak 
cinstendir. 

Yapboz Çocukları
Mücadelenin ve dayanışmanın iç içe geçtiği ürkek yaşamları ve  

hasıraltı edilmeye alışılan sosyal gerçekleri irdeleyen, çarpıcı üslubu ve 
mühim konusuyla öne çıkan, gerçekçi bir roman
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