
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Yazarın çocukluk 
anılarından oluşan öyküler, 
bu yönüyle hem gerçekçi 
hem de nostaljik bir 
derleme oluşturuyor.

•  Okura, eski nesnelerin 
farklı yaşam biçimleri 
hakkında çok şey söylediğini 
fark ettiriyor.

•  Hatıraların, insanları 
hayatları boyunca terk 
etmediğin vurgulayarak, 
özellikle çocukluktaki 
anıların gücünü anlatıyor.

•  Siyah-beyaz çizimleriyle, 
kitabın nostaljik duygusu da 
güçleniyor.

1. Bu öykülerde anlatılan özel günler, 
eğlenceler, oyunların ortak noktası 
nedir? Sizce şimdiki özel günlerin 
kutlanmasından farkları nedir?

2. “Zehir Gibi” adlı öyküdeki iki 
çocuk, buldukları paradan ötürü 
çok seviniyorlar. Paranın değeri ne 
demektir? Sizce paranın değeri değişir 
mi? Siz onların yerinde olsaydınız 
bulduğunuz parayla ne yapardınız?

3. “Zehir Gibi” adlı öyküde karakterin 
aklında kalan ve onu üzen şey nedir? 
Birini suçlamak doğru mudur?

4. “Bir Ziyaret” adlı öyküde geçen, 
“Çocukken gözümüzde yücelttiğimiz 
pek çok şey, büyüdüğümüzde, ona 
sahip olduğumuzda değerini yitirebilir,” 
cümlesi sizce ne anlatmak istiyor? 
Sınıfta tartışın.

1. “Mavi Boya” adlı öyküde sözü edilen 
“yerli mallar” ne demektir? Araştırıp 
sınıfla paylaşın.

2. “Evden Kaçmak” adlı öyküdeki 
çocukların bir günü nasıl geçiyor? Siz 
de anne ve babanıza çocukluklarında 
oynadıkları oyunları sorar mısınız? 
Oynadığınız oyunlarla geçmişteki 
çocuklukları karşılaştıran bir 
kompozisyon yazın.

3. “Sıtma” adlı öyküde geçen hastalıklar 
nedir? Çocuklar bu hastalıkları hangi 
yollarla kapıyor? Eskiden var olup artık 
çaresi bulunan hastalıkları araştırıp 
sınıfla paylaşır mısınız?

4. “Arkadaşıma Mektup” adlı öyküdeki 
anlatıcı, yıllar sonra ilkokul arkadaşına 
bir mektup yazıyor. Siz de gelecekteki 
“kendinize” bir mektup yazın ve bu 
mektubu saklayıp birkaç yıl sonra 
tekrar açıp okuyun. Hayatınızda neler 
değişmiş?
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Küçük kız, sevinçten havalara uçmaktadır, çünkü annesinin 
kendi elleriyle diktiği elbisesine kavuşmuştur. Giymek için de 
sabırsızlanmaktadır. Fakat yepyeni elbiseyi giyip sokakta oynamaya 
çıkmak pek de doğru bir iş olmayacaktır. Mavi boyalar saçılıp 
elbiseyi lekeleyince, küçük kız da zamansız heveslerin kötülüğünü 
anlayacaktır. Mavi Boya, bu ve bunun gibi, çocuklukta yaşanan 
iyi veya kötü pek çok anının derlendiği bir öykü kitabı. Yazarın 
kendi çocukluk anılarından derleyerek yazdığı bu samimi öyküler, 
elişi derslerinden ilk mektuplara, korkulan derslerden cambaz 
atölyelerine, gidilen misafirliklerden yakalanılan hastalıklara kadar, 
hayatın içinden, herkesin başına gelebilen olayların aktarılmasından 
oluşuyor. “Anı ve ânı yakalamak”, aslında öykülerin özündeki 
duyguyu yansıtıyor.

Mavi Boya
Çocukluk anılarının insanın peşini ömür boyu bırakmadığını  

vurgulayan, on üç öyküden oluşan, nostaljik, samimi ve  
duygu yüklü bir öykü kitabı 
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