
1. Kitaptaki Randolph, gazoz kapağı 
ve yazı gereçlerinin yanı sıra bir 
de sözcük koleksiyonu yapıyor. 
Sizin de bu tür bir koleksiyona 
yerleştirilebilecek, az kişinin bildiği 
kelimeleriniz var mı? Küçük bir sözlük 
oluşturun ve bunları not edin.

2. Sınıfta, aranızda tartışarak karar 
verin ve ortaklaşa bir koleksiyon 
başlatın. Herkes, koleksiyonu 
ilginçleştireceğini düşündüğü 
şeyi getirsin. Bunu ne kadar daha 
sürdürebileceğinize bir göz atın.

3. Evde, bireysel bir koleksiyon 
oluşturmaya çalışın. İlginç bir 
koleksiyon yapabilmek için düşünün. 
Belli bir zaman geçtikten sonra bunu 
sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

4. Koleksiyonlarınızı kataloglamayı 
unutmayın! Bu iş için bir defter edinin 
ve her bir parçayı, her birine bir seri 
numarası vererek, edindiğiniz yer ve 
tarihî de not düşerek o deftere yazın.

1. Koleksiyonerlik nedir? Kimlere 
koleksiyoner denir? Sizce 
koleksiyonerliğin, bir şeyleri 
toplamaktan ne farkı vardır?

2. Siz de evde bir şeyler biriktiriyor 
musunuz? Biriktirdiğiniz şeyin 
koleksiyon olduğunu düşünüyor 
musunuz? Bir şeyin koleksiyonunu 
yapmak isteseniz, neleri toplardınız? 
Neden?

3. Kitapta “ömürsüz” diye bir ifade 
geçiyor. Bu ifade size ne çağrıştırıyor?

4. Farklı yaştan insanlar birbirleriyle 
dost olabilir mi? 

5. Sürekli bir şeyler toplamanın veya 
satın almanın ne gibi zararları olabilir? 

6. Bay Karp’ın koleksiyonu olan su, 
sizce mantıklı bir koleksiyon mu? 
Yazar burada, su biriktirmekle neyi 
vurgulamak istemiş olabilir?

•  Kitabın sade bir üslubu 
ve kuvvetli bir edebi yönü 
var. Çok basit cümlelerle 
derdini anlatıp okuru 
duygulandırıyor.

•  Koleksiyonerlik ve 
biriktirme konusuna 
başarıyla eğiliyor. 

•  Çağımızın önemli 
sorunlarından biri olan 
“aşırı tüketim” konusuna 
eğiliyor ve bunu hiç göze 
sokmadan, sessizce 
yapıyor. Koleksiyonerliğin 
hangi aşamada başka bir 
şeye dönüştüğü, kitabın 
temel sorusu. 

Randolph’un ailesi, çatı katına bir kiracı almaya karar verir. Gelen 
kiracı Bay Karp’tır ve hobisi, tıpkı Radolph’unki gibi, koleksiyonerliktir. 
Ancak Bay Karp’ın biriktirdiği şey, son derece ilginçtir: Su. Zamanla 
Randolph ile Bay Karp’ın dostluğu ilerler, sık sık sohbet ederler. Bu 
sırada, Bay Karp’ın peşinden koştuğu çok önemli bir koleksiyon 
parçası ortaya çıkar ve Bay Karp, bu parçayı en büyük rakibine 
kaptırmamak için kalkıp Japonya’ya gider. Napolyon’un şapkasında 
eriyen karın suyudur bu. Sonunda Bay Karp geri döner. Randolph 
heyecanlıdır, ancak Bay Karp’ın parçayı alamadığını duyunca 
yıkılır. Üstelik Bay Karp, tüm su örneklerini dökmüştür! Biriktirdiği 
şeylerin onu ele geçirmeye başladığını ve aslında gerçek bir hayat 
yaşamadığını fark etmiştir Bay Karp. Koleksiyonerliği bırakır ve tüm 
boş kapları Randolph’a devreder. Bayrağı Randolph devralacaktır.

Koleksiyon bağımlısı bir yetişkin ile hevesli bir çocuğu merkezine alarak,  
tüketim toplumuna ve hayatı gerçekten yaşamaya dair,  
edebi yönü kuvvetli bir anlatı; su gibi duru bir roman.
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