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• Sevgi ile sorumluluk 
duygusu arasındaki 
bağa dikkat çeken, 
yardımlaşmanın ve 
dayanışmanın önemine 
vurgu yapan, günlük hayatta 
giderek eksilen değerleri 
sorgulatan öykülerin 
derlendiği bir kitap.

• Çocuklar ve yetişkinler 
arasındaki hayat görüşü 
farklılıklarını mizahî bir dille 
anlatan öyküler, okurların 
kendi hayatlarına dair de pek 
çok gerçekçi unsur içeriyor 
ve böylece karakterlerle 
özdeşleşmeyi kolaylaştırıyor.

1. “Babamın Bebeği” adlı öyküde, genç 
anne-babanın yaptığı sorumsuzlukla 
ilgili ne düşünüyorsunuz? Böyle bir 
durumla karşı karşıya kalsanız ne 
yaparsınız, ne yapmanız gerekir? 

2. “Bilgisayardaki Saklambaç” adlı 
öyküde, hangi sözcüklerin doğru 
yazımlarını öğrendiniz?

3. “Özveri” sözcüğünün gizlenmesiyle 
ilgili Saygın’ın babası nasıl bir yorum 
yapıyor? Siz bu yoruma katılıyor 
musunuz?

4. “Kirpik 1, Kirpik 2” adlı öyküde 
Arman’ın dedesi ve anneannesinin kirpi 
beslemesi niçin tuhaf karşılanıyor? Bu 
sizce de tuhaf bir şey mi? Neden?

5. “Bülbülü Kurtarmak” adlı öyküde, 
kapana yakalanan bülbül nasıl 
kurtuldu? Bülbül, arkadaşlarına nasıl 
teşekkür etti?

1. Sizce hayvanların avlanması doğru 
mu? Bu konudaki düşüncelerinizi 
aktaran bir kompozisyon yazın. 

2. Değişik hayvanlarla kurulan 
özel dostlukları dile getiren bir yazı 
hazırlayın.

3. Kitaptaki öykülerden ve günlük 
hayattan örnekler vererek bir 
kompozisyon yazın.

4. Sizce “sorumluluk” ne demektir? 
İnsan kimlere karşı sorumlu olur? 
Sorumsuz bir insanın hayatı hangi 
açılardan kolaylaşır ya da zorlaşır? 
Sorumluluk konusunu açıklayan bir 
kompozisyon yazın.

5. “Bülbülü Kurtarmak” adlı öykü, 
sizce ismini hangi edebiyat eserinden 
alıyor? Araştırın ve o eserin konusunu 
ve hakkındaki yorumları derlediğiniz 
bir yazı hazırlayın.
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Saygın’ın bilgisayarı birdenbire tuhaf bir uyarı vermeye başlar. Ekranda 
beliren yazıda, bilgisayarın belleğindeki sözcüklerden birinin kendi 
kendini yok ettiği ve harflerini başka sözcüklere dağıttığı bildirilir. 
Saygın da bu işin arka planını merak eder, kaybolan sözcüğün peşine 
düşer. Önce harfleri, ardından da bizzat kendisi ortaya çıkan sözcük, 
“özveri”dir... Kitabı oluşturan diğer öykülerde ise, uyumakta olan minicik 
bebeklerini kamyonetin içinde bırakarak pazar alışverişine giden genç 
bir karı-koca; gün batımı esnasında bir piknik alanında gezinen yoksul 
bir köylü çocuğu; iki küçük kirpiyle dostluk kuran yaşlı bir karı koca ve 
kapanla tuzağa düşürülen ama neyse ki diğer kuşların büyük azmi 
sayesinde kurtarılan küçük bir bülbül anlatılıyor. Yardımlaşma, özveri, 
dostluk ve sevginin ön planda yer aldığı öyküler, hemen her yaştan 
okura hitap etmeyi başarıyor.

Bilgisayardaki Saklambaç
Sevgi, dostluk ve sorumluluk odaklı beş kısa öyküden oluşan, teknolojiyi 

duygu durumlarıyla bağdaştıran, eğlenceli dili ve zekice kurgusuyla 
okurları yakalayan bir kitap
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