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Çocuk, kırmızı ayakkabısını her şeyden çok sever ve her yere onunla gider. Parka, pikniğe, 
hatta denize bile! Derken bir sabah uyanınca ayakkabısının tekini bulamaz ve ağlamaya 
başlar. Çareyi alıp başını giden ayakkabısının peşine düşmekte bulur. Komşuya, köşedeki 
manava, neşeli bir kırlangıca, ta gökteki Dolunay’a bile ayakkabısını sorar. Eve geldiğinde 
ise onu büyük bir sürpriz karşılar.

Kırmızı 
Ayakkabı

Eğlenceli anlatımının satır aralarında hayatın özü ve 
hayallerin sınırsızlığı üzerine düşündüren, sürükleyici 
ve öğretici bir kitap

Öne Çıkan Özellikler Sınıf Etkinlikleri
1. Sizin de üstünüzden çıkarmak 
istemediğiniz ve kişiliğinizi 
tamamladığını düşündüğünüz 
eşyalarınız var mı? Kaybetseydi-
niz peşine düşer miydiniz?
2. Ayakkabı bazı sayfalarda giz-
lenmiş ama kız eve döndüğünde, 
onu oyuncaklarının yanında 
buluyor. Sizce tüm bu zaman 
boyunca orada mıydı, yoksa ger-
çekten bir gezintiye mi çıktı?

• Yansıma sözcükler ve ikileme-
ler ile renkli bir okuma deneyi-
mi sunuyor.
• Cıvıl cıvıl resimleriyle, hayal-
lerin sınır tanımazlığına vurgu 
yapıyor.
• Azim ve kararlılığın öneminin 
altını çiziyor.

3. Siz bir ayakkabı olsaydınız 
ve sahibinizden bağımsız gez-
me şansınız olsaydı, nerelere 
giderdiniz? İstediğiniz renkte 
ve şekilde bir ayakkabı maketi 
tasarlayın. Daha sonra sınıfta, 
maketinizi de kullanarak, bu 
yolculuğu anlatan bir canlan-
dırma yapın.
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Çiğdem Gündeş
1964 yılında Bursa’da doğdu. Şehir şehir gezerek ve oyun oynayarak geçen ilköğre-
tim ile lise yıllarının ardından üniversiteyi bitirip özel bir bankada çalışmaya başladı. 
2007 yılında emekli oldu. Kızları dünyaya geldikten sonra onlarla birlikte yeni oyunlar 
buldu. Bu oyunlar sayesinde birlikte büyüdüler, düşler kurdular. Zamanla, düşleri söz-
cüklere büründü, masal oldu, öykü oldu. 2003 yılından beri masal ve öyküleriyle başka 
çocuklara da ulaşmaya çalışıyor; artık kendi masallarını yazan kızları ve eşiyle birlikte 
hâlen İstanbul’da yaşıyor.

Yazma ritüelleriniz var mı? En çok neredeyken rahat yazıyorsunuz? 

Her gün çalışmak dışında bir düzenim yok. Çalışırken tek koşulum ise 
yalnızlık! Kendimi dinleyebildiğim her ortamda yazarım. Belli bir alanım 
yok yani. O an canım nerede çalışmak isterse orasıdır mekânım.
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