
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Bir çocukla bir umacının 
dostluğunun dünyayı 
tamamen değiştireceğini 
anlatan, yaratıcı ve farklı  
bir öykü. 

•  Doğaüstü unsurları 
sayesinde doğrudan hayal 
gücünün gelişimine yönelik 
bir kitap.

•  Eski, klişe anlatılara yeni 
bir bakış açısı getirerek 
farklı düşünme yollarının 
her zaman mevcut 
olduğunu vurguluyor.

•  Eğlenceli ve komik 
üslubu sayesinde kolaylıkla 
okunuyor, geniş bir yaş 
aralığına hitap edebiliyor.

1. Topaç nasıl bir ailede yaşıyor? Anne 
ve babasının, dikkatinizi en çok çeken 
özellikleri ne oldu?

2. Gırrgor, diğer umacılardan hangi 
özellikleriyle ayrılıyor?

3. Siz olsaydınız Umacılık Okulu’na 
başka hangi dersleri koyardınız?

4. Nadir Oynak’a gitseydiniz, size nasıl 
egzersizler vermesini isterdiniz? 

5. Topaç’ın yerinde siz olsaydınız, 
Umacistan’a gidecek kadar cesur 
davranabilir miydiniz?

6. Can’ın annesi ve babasının, 
çocuklarını “çok mükemmel” yetiştirme 
çabaları size uygulansa neler 
hissederdiniz? Arkadaşlarınızla tartışın.

7. Kitaptaki korku ve gülmece 
unsurlarına örnekler verin.

1. En büyük korkunuzun resmini çizin. 
Bu resmi sonra ne yapacağınıza 
siz karar verin. (Örneğin odanızın 
duvarına asıp her gün ona “Senden 
korkmuyorum!” diyerek korkunuza 
meydan okuyabilirsiniz.)

2. Arkadaşlarınızın en büyük 
korkularının ne olduğunu öğrenin. 
Onların korkuları size anlamsız 
geldi mi? Hep beraber korkularınıza 
çözümler bulmaya çalışın.

3. Kitapta geçen belli başlı olayları 
sırasıyla bir zaman çizelgesinde 
belirtin, her olaya bir isim verin. 
Belirlediğiniz olayları “gerçek” ve 
“hayal unsuru” diye sınıflandırın. 

4. Nadir Oynak’ın “gergedan çizme” 
ya da “kulakla şarkı söyleme” gibi 
egzersizlerine siz de yenilerini ekleyerek 
bir liste oluşturun.
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Etiketler: Doğaüstü Unsurlar, Mizah, 
Aile İlişkileri, Duygular, Arkadaşlık

Yazan: Hanzade Servi
Resimleyen: Sedat Girgin

Unutkanlığı ile nam salmış bir annenin ve aşırı korumacı bir babanın 
sekiz yaşındaki biricik oğulları Topaç, umacıların, anlatıldığı gibi 
korkunç yaratıklar olduğunu düşünmektedir. Fakat bir gece, ansızın, 
dolabından fırlayan sevimli umacı Gırrgor’la tanışır ve fikri değişir. 
Topaç önce, her çocuktan bekleneceği üzere, Gırrgor’u görür görmez 
koca bir çığlık atar; Gırrgor ise diğer tüm umacıların yapacağı 
gibi, çareyi yatağın altına saklanmakta bulur. Oysa, Umacistan’ın 
meşhur Umacılık Okulu’nun 150 yıl kadar süren zorlu eğitimini bin bir 
güçlükle tamamlayan Gırrgor’un görevi, dolabına gönderildiği Topaç’ı 
korkutmak ve ona sürekli huzursuzluk vermektir. Ama binlerce yıllık 
umacılık tarihinde “omlet pişirme” dersini seçerek bir ilke imza atan 
böylesi yeniyetme bir umacı, değil bir çocuğu korkutmak, bir kediyi 
korkutmaya bile isteksizdir. 

Umacı
Dünyanın her yerinde sürekli korkutulan çocukları konu edinen kitap,  

okurken hem güldüren hem de ürperten bir hikâye aktarıyor. 
Binlerce yıllık kadim bir öyküyü yepyeni şekilde anlatıyor. 
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