
Bir saat mekanizmasının içinde süregelen gizemli olaylar ya da bir insanın 
içinde kopan fırtınalar... On beş öyküden oluşan kitap, bu ve bunun gibi 
benzerlikleri incelikli bir anlatıyla sunuyor. “Sıradan” insanlardan farklı 
yaşamlar sürmeyen sinema yıldızları, dünyanın yalnızca insanlar için değil, 
her türlü canlı için olduğunu vurgulayan ufaklıklar, dayanışma olmadan 
yaşanamayacağını anlatan ve anlayan yetişkinler... 

Saat Canavarı
Farklı temalar üzerine kurulmuş on beş öyküden oluşan, 
duyarlılık yaratan ve bir o kadar da eğlendiren bir kitap

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Hayatın içinden, gerçekten 
yaşayan çocukları anlatan 
öykülerden oluşan bir kitap. 
• Okuru, çocukların 
gözünden, sevinçlere 
ve kederlere sürükleyen 
metniyle eğlendiriyor, 
hüzünlendiriyor.

1. İlgi duyduğunuz bir alanla ilgili neler 
yapıyorsunuz? Araştırıyor musunuz?
2. Kuyrukta önünüze geçen olduğunda 
ne hissediyorsunuz? 
3. Eve bir köpek aldırmak isteseniz 
ailenizi nasıl ikna edersiniz?
4. Yakınlarınızdan biri işsiz kaldı mı? 
Bu süre içinde nasıl sorunlar yaşamış 
olabilir?

1. Beğendiğiniz bir hikâyenin olay, kişi, 
yer ve zaman unsurlarını belirtin. 
2. Hayvanlararası dostluklardan hangisi 
sizi çok şaşırtır? Kedi-köpek, tavuk-
inek, kedi-papağan gibi, aralarında 
dostluk kurmuş iki farklı hayvan üzerine 
küçük bir öykü yazın. 
3. Çevrenizdeki engelli insanların 
hayatlarını zorlaştıran şeylerin neler 
olduğunu araştırın. 

Öykü, 128 sayfa
2, 3, 4. sınıflar
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Gümüş ve anneannesi bir gün muz sirkesi yapmaya karar verir. Fakat kavanozda 
sirke değil, bir maymun oluşur. Sarı Maymun pek çok yaramazlık yapar ve  
evden kaçar. Apartmanda başka bir eve girer ve burada, Sarı Maymun’un yazarı 
yaşamaktadır. Kendisinin bir roman kahramanı olduğunu anlayan maymun, 
başka bir yazar bulmaya karar verir ve bulunan yeni yazarlarla Sarı Maymun’un 
maceraları iyice çılgınlaşır.

Sarı Maymun
Yazarla okuru aynı potada eriten yaratıcı tekniğiyle, 
yaramaz bir maymunun öyküsünü anlatıyor

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Okura hem eğlenceli bir 
macera yansıtıyor hem 
de yazma ve yaratım 
süreçlerini sezinlemesini 
sağlıyor. 
• Çevre kirliliğine, doğal 
yaşama ve hayvan haklarına 
dikkat çekiyor. 

1. Sarı Maymun sizce obur mu? 
Onun yediklerinden hangileri sağlıklı, 
hangileri sağlıksız? 
2. Denizkızı, hayatını tehlikeye sokan 
zifte nasıl bulaşmış?
3. Sarı Maymun neden asansörde hep 
aynı çocukla karşılaşıyor?
4. Deniz kirliliğinin yol açacağı 
olumsuzluklar sizce neler olabilir?

1. Siz de kitaptaki anlatımı bir tarif 
olarak yazıp sevdiğiniz bir meyveden 
sirke yapmayı deneyin, sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşın.
2. Siz editör olsaydınız ve bu kitaba 
bir macera daha eklenmesini uygun 
bulsaydınız, Sarı Maymun için nasıl bir 
macera olsun isterdiniz? 
3. Hayvan haklarıyla ilgili bir araştırma 
yapın ve sınıfta tartışın.
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