Uzay Güzeli
Çocukları güzel ve çirkin kavramları üzerine düşünmeye çağıran,
bir yandan da insan sevgisinin hayattaki her şeyi değiştirebileceğini anlatan,
felsefi yanı güçlü bir bilimkurgu öyküsü
Konu:
Bora, halası ve kedisi, evde yalnız kaldıkları bir akşam uzaylılar
tarafından kaçırılır. Önce çok korkup uzaylıların niyetinin dünyayı ele
geçirmek olduğunu düşünseler de sonradan korkuları yersiz çıkar.
İnsanları anlamak isteyen uzaylılar, onlara basit bir soru sorar: “Güzel
nedir, çirkin nedir?” Dünyanın en güzel şeylerini getirmek ve onlara
bu kavramı anlatmak için, Bora ve halasının tam bir ay süresi vardır.
Onlar da hemen düşünmeye ve araştırmaya başlarlar: Mona Lisa
tablosu, Düşünen Adam heykeli, Beethoven’in eserleri, dünyanın yedi
harikası... Oysa aradıkları şey, aslında bizzat kendilerindedir: insan
ve insanların sevgisi. Böylece, uzaylıları ikna etmeyi başarırlar ve
onlarla dostane bir şekilde vedalaşırlar. Ve Bora ile halası, yepyeni ve
çok önemli bir şeyi keşfetmiş olarak, hayatlarına çok daha güzel bir
biçimde devam ederler: birbirlerine olan bağlılıkları.
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Tartışma Soruları
Öne Çıkan
Özellikler
• Astronomi, uzay ve bilim
gibi konulara yönelik merak
uyandırıyor.
• Sevginin gücünü
vurguluyor.
• Sade dili sayesinde
kolayca okunuyor, eğlenceli
yönüyle de keyif veriyor.
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1. Kitapta uzay gemisi ve uzaylılar
nasıl tarif ediliyor?
2. Kitapta, uzaylıları kimse göremese
de kedi Minnoş görüyor. Sizce neden?
3. Uzaylıların, insanlarla ilgili
anlamadıkları özellikler neler? Sizce
neden insanları “karmaşık” buluyorlar?

• Güçlü felsefi yanı ile,
çocukları ciddi konular
üzerine düşünmeye teşvik
ediyor.

4. Bora’nın halası, uzaylıların dilinden
konuşmak isterken bazı kavramların
karşılıklarının olmadığını fark ediyor.
Sizce neden? Dünyada konuşulan diller
arasında da böyle farklılıklar var mıdır?
Bir dilde olup başka bir dilde olmayan
kavramlara örnek verebilir misiniz?

• Çözüm odaklı bir anlatı
yapısına sahip olduğundan,
sorun çözme yeteneklerini
geliştiriyor.

5. Uzaylılar, dünyanın en güzel
şeylerini istiyorlar. Sizin listeniz nasıl
olurdu? Sizce halanın listesi mi yoksa
Bora’nın listesi mi daha iyi?

- ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ

Sınıf Etkinlikleri
1. Uzay gemisi deyince aklınızda ne
canlanıyor? Hayalinizdeki uzaylıyı ve
uzay gemisini çizebilir misiniz?
2. Bora’nın anne ve babasının saydığı
“güzel şeyler” farklı farklı. Güzellik
kavramı sizce neden herkese göre
farklıdır? Siz de güzel olduğunu
düşündüğünüz bir resim çizin.
3. Mona Lisa, Düşünen Adam
gibi eserleri veya Beethoven gibi
sanatçıları tanıyor musunuz? Kim
olduklarını araştırın, onlara başka
kimleri ekleyebileceğinizi düşünün.
4. Kitapta geçen “dünyanın yedi
harikası”nın ne olduğunu biliyor
musunuz? Araştırın ve sınıfta
arkadaşlarınızla tartışın.
5. “Dünyanın yeni yedi harikası”nı
araştırın ve sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşın.

