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• Yaşlılık, hastalık, ölüm gibi, 
yaşamın parçası olmakla 
birlikte anlatımı hassasiyet 
taşıyan kavramları müziğin 
inceliğiyle anlatan kitap, 
annesinin hastalığı 
yüzünden yaşamı değişen 
bir çocuğun günden güne 
büyüyüp olgunlaşmasını 
aktarıyor.  

• Anneanneden toruna 
üç farklı kuşağı, müziğin 
birleştirici gücüyle 
buluşturuyor. 

• Derinlikli öyküsüyle, 
okurunu içindeki müziğe 
kulak vermeye çağırıyor, 
müzikal bir anlatı kuruyor.  

1. Likya, annesinin müzikle olan 
ilişkisine neden olumsuz yaklaşıyor? 
Sizce haklılık payı var mı?

2. İnsan yeteneğini seçebilir mi? Sizin 
yetenekleriniz neler?

3. Öykü ile Likya’nın gizlice müziği 
değiştirmelerine, Nihan Öğretmen 
nasıl tepki veriyor? 

4. Siz ailenize ve sevdiklerinize 
yeterince zaman ayırıyor musunuz? 
Anne ve babanızla özel olarak 
paylaştığınız aktiviteler var mı? 
Arkadaşları Likya’yı bu konuda neden 
eleştiriyor?

5. Yaşamınızı hangi müzik tarzıyla 
tanımlarsınız? Sizce müziğin ve farklı 
müzik tarzlarının yaşamımıza nasıl 
etkileri var? 

6. Kitaptaki gibi, sevdiklerinizle ilgili 
beklenmedik, üzücü durumlarla karşı 
karşıya kaldığınızda ne yaparsınız?

1. Kitapta adı geçen müzisyenleri, 
müzik terimlerini ve türlerini 
biliyor musunuz? Terimleri, türleri 
ve bahsedilen eserleri araştırıp 
dinleyin. Sonra da öğrendiklerinizi 
ve düşüncelerinizi not ederek sınıf 
arkadaşlarınızla paylaşın.

2. Kitapta bahsedilen, yabancı 
sözcüklere Türkçe karşılıklar üretme ve 
herhangi bir fiile anlam ve ses olarak 
benzeyen sözcükler bulma oyununu 
sınıf arkadaşlarınızla birlikte oynayın. 
Buna benzer başka sözcük oyunları 
türetmeyi deneyin. 

3. Kitapta söz edilen animasyon 
filmi izleyip siz de düşünce ve 
izlenimlerinizi yazı, şiir, resim, 
fotoğraf ya da müzik gibi ifade 
yollarından herhangi birini kullanarak 
arkadaşlarınızla paylaşın. 
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Likya’nın annesi müzisyen, kendisi ise annesinin en büyük bestesidir. 
Tüm anneler, çocuklarının doğum gününde pasta yaparken, Likya’nın 
annesi beste yapmaktadır. Arkadaşları onun müzikle iç içe olan 
hayatına imrenirken, her gece müziğe “maruz kalan” ve yeterince 
önemsenmediğini düşünen Likya ise bu durumdan hiç memnun 
değildir. Fakat her şey, annesinin ani hastalığı ile değişir. Yaşadıkları ve 
hissettikleri, düşüncelerini değiştirirken, Likya’yı da bambaşka birine 
çevirir. Likya hüznün, mutluluğun, sevginin ve hayattaki her aşamanın; 
sonun, başlangıcın ve vedaların, ayrı ayrı şarkılara dönüştüğünü öğrenir. 
Öyle ki, bir zamanlar, içindeki şarkının susmasından başka bir isteği 
olmayan Likya, artık annesi için beste yapmaya başlar. Sonunda, 
Likya’nın şarkısı da, ölümün kıyısındaki annesinin hem kızıyla hem de 
kendi annesiyle olan ilişkisini ümit vadeden bir hikâyeye dönüştürür.  

Likya’nın Şarkısı
Bir çocuğun sevdiklerini kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalmasını 
yaşamın doğal bir parçası olarak aktaran, müziğin kıyısında gezinen  

“bir kendini keşfetme” öyküsü
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