
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Hayatın içindeki zor 
fakat gerçek olaylardan 
bahseden roman, yer yer 
sert, yer yer de duygu 
yüklü satırlarıyla, herkesin 
kaçındığı, halının altına 
süpürdüğü şeyleri açığa 
çıkarıyor; tüm bunların, 
konuşulması gereken şeyler 
olduğunu vurguluyor.

• Günlük biçiminde 
ilerleyen anlatısı sayesinde 
nesnelliğini koruyor; okurun, 
karakterle arasına mesafe 
koymasına yardımcı 
olarak daha somut ve 
hakiki duygular edinmesini 
sağlıyor.

1. Medyada ya da çevrenizde 
taciz haberleri duyduğunuzda ne 
hissediyorsunuz? 

2. Ece ve Cem, Sadun Hoca’yla ilgili 
gerçeklere nasıl ulaşıyorlar?

3. Ece, sonunda annesini nasıl 
buluyor? Ece ile annesinin ilişkisini 
veya seçeceğiniz başka bir olayı, 
kitaptakinden farklı bir sonuca 
bağlayarak anlatın. 

4. Siz de mahallenizdeki veya 
okulunuzdaki küçük sınıflardan bir 
çocuğu kardeş olarak seçmek ister 
misiniz? Onunla nasıl zaman geçirir, 
nasıl abilik ya da ablalık yaparsınız?

5. Roman, Ece’nin günlüğü şeklinde 
düzenlenmiş. Yaşadıkları kadar ruh 
hâli ve özlemleri de yansıtılmış. 
Siz de Ece’nin özlemleriyle 
kendi özlemlerinizi karşılaştırın, 
çıkarımlarınızı arkadaşlarınızla 
tartışın.

1. Kendinizi Ece veya Cem’in yerine 
koyarak anlatılan olaylar karşısında 
nasıl tepki göstereceğinizi betimleyen 
bir kompozisyon yazın.

2. Romandaki karakterleri olumlu 
ve olumsuz özellikleri bakımından 
gruplandırın. Hangi karakter, hangi 
özelliği yüzünden “iyi” veya “kötü” olarak 
tanımlanabilir?

3. Medyada çıkan, dikkat çekici 
olduğunu düşündüğünüz ya da sizi 
bir şekilde etkileyen haberlerden 
bir derleme yapın ve sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşın.

4. Siz de kitaptaki gibi, günlük 
biçiminde ilerleyen bir öykü yazın. 
Başkahraman olarak kendinizi belirleyin 
ve başınıza gelen olayları öyküleştirin.
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Ece, yetiştirme yurdunda büyüyen, on üç yaşında bir kızdır. 
Yurtta büyümüş “buluntu bebek”lerden biridir. “Lülüfer” adını 
verdiği günlüğüne, yaşadıklarını, hissettiklerini ve şahit olduğu 
her şeyi yazmaktadır. Ve bu günlükte hemen her şey, tüm 
çıplaklığıyla kendine yer bulmaktadır: yurt duvarının, suç 
duvarının arkasındaki çocuklar; adalet sağlanmadığı için ileride 
suça bulaşacak, yol iz öğrendikçe evden kaçacak, bir beladan 
başka bir belaya bulaşacak olanlar; kadın cinayetlerinden geriye 
kalan çocuklar; tacize uğrayanlar; hasta ruhlu yetişkinler; hantal 
“müdür babalar”... Kendini ve diğer kimsesizleri yazıya döktüğü 
günlük, onun aynı zamanda en büyük yoldaşıdır da. Ve bazen de, 
bütün öfkesini kusmaktadır oraya. Unutmak istediği ama asla 
unutamadığı olayları. Lülüfer, sonunda, Ece’nin güçlülüğünün 
simgesi olacaktır.

Buz Bebekler
Yurt odalarında üşümeden uyumaya çalışan yalnız çocukların hayatlarına 

odaklanan, ciddi konuları incelikle ve duyarlılıkla aktaran,  
güncel sorunlar üzerine kaleme alınmış çarpıcı bir kitap
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