
İnsanların doğayla uyumlu bir 
yaşam kurmayı amaçladığı 
cennetten bir köşeyi tehdit 
eden şeyler de vardır: orayı 
betona dönüştüren yeni 
yerleşimler ve hayvan ve 
bitkilerin yaşam alanlarını 
daraltan insan etkinlikleri. 
Sonrasında ise onurlu bir 
mücadele başlar: Carettalar 
için tutulan nöbetler, köylüleri 
bilinçlendirme çabaları ve 
imza kampanyaları... 

Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nden 
mezun oldu. Daha 
sonra sektör 

değiştirerek grafik dalına yöneldi 
ve yayıncılık alanında tasarımcı 
olarak çalıştı. Bir yıl bir çocuk 
yuvasında, iki yıl da bir köy 
ilkokulunda gönüllü olarak resim 
öğretmenliği yaptı. Çocuklar için 
pek çok kitap yazdı.

Cennetin Sahipleri
Yeryüzünün muhteşem bir köşesinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 

bırakılan harikulade bir cenneti, gerçek sahipleriyle, yani tüm canlılarıyla 
birlikte isteyen insanların, cesur ve ilham verici hikâyesi

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Kitapta “cennetin sahipleri” olarak 
kimler kastedilmiştir? Bu kıyılara daha 
sonra gelen insanların niçin “sahipler” 
arasında gösterilmediğini sınıfta 
tartışın.

2. Doğal yaşam alanlarındaki 
canlı hayatına nasıl yaklaşmamız, 
doğa-insan ilişkisinin nasıl olması 
gerektiğini romandan örnekler vererek 
arkadaşlarınızla tartışın.

3. Yaşadığınız yeri seviyor musunuz? 
Hangi özellikleri sizi mutlu ediyor; 
neler rahatsız ediyor? Daha iyi ve 
güzel olması için, yaşadığınız yerde 
neler yapılabilir? Sınıfta hep beraber 
tartışın.

4. Doğaya ve çevreye gerekli özeni 
göstermezsek yirmi yıl sonra nasıl bir 
dünyada yaşayacağımızı hayal ederek 
arkadaşlarınızla beyin fırtınası yapın.

1. Yaşadığınız bölgenin doğal 
güzelliklerine sahip yerlerine bir gezi 
düzenleyin. Bu yerle ilgili rehberlik 
etmek isteyen arkadaşlarınızla 
işbölümü yaparak bilgi toplayın.

2. Gezip gördüğünüz yerlerin  
tarihî ve doğal güzelliklerini anlatan  
yazılar oluşturun. Bu yazıları  
“………… Seyahatnamesi” adını verdiğiniz 
bir kitap derleyin.

3. Sevdiğiniz bir hayvanın dilinden, 
kendi haklarını dile getiren bir yazı 
oluşturun.

4. Kısa ve etkili cümlelerle, doğal 
yaşam alanlarındaki betonlaşmaya ve 
kirliliğe karşı çıkan sloganlar oluşturun; 
en beğenilenleri sınıf panosuna asın.

5. Gitmek istediğiniz bir yer hakkında, 
anne babanızın ikna edilmesi için bir 
diyalog yazın ve sınıfta canlandırın.

Konu: 

Roman, 184 sayfa
5, 6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Çevre Bilinci, Doğal Yaşam, Mücadele, 
Büyüme ve Olgunlaşma, Kendini Tanıma

Yazan ve Resimleyen: Şafak Okdemir

Şafak  
Okdemir

• Doğa diyerek 
genellediğimiz yaşam 
alanlarında insan varlığının 
olumlu ve yıkıcı etkileri 
üzerine düşündüren, 
bireysel sorumluluklarımızı 
sorgulama yolunu açan 
bir kitap. Bu yönüyle, 
“çevre bilinci” kazandırma 
potansiyeli yüksek.

• Yaşadığımız ya da 
gitmekten mutlu olduğumuz 
yerlerle ilişkimize yeni bir 
bakış kazandırıyor.

• Gezerken gördüklerimize 
farklı bir duyarlılıkla 
yaklaşabilmek adına ufuk 
açıcı bir anlatı.

316 - ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ




