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SARI MAYMUN
Bolivya’dan yola çıkıp Türkiye’ye gelen Sarı Maymun’un 
macerası bu. Sizinle de yazarıyla da dalga geçerek satır 
aralarında zıplıyor. Bazen insanlık dersi veriyor, bazen 

insanlığımızla alay ediyor. Ele avuca sığmayan bir macera 
tutkunu. Bir bakıyorsun şekerli su, bir bakıyorsun tuzlu 
mu tuzlu... Kendine çizdiği yollarda kendi de şaşırıyor.

İçimizdeki gizli maymun bu kitapla yalnızlığından 
kurtulabilir.

Kaybettiğimiz neşeyi ve enerjiyi onunla

yeniden bulma şansımız var.
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SARI MAYMUN

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Çınar Dize Sertbarut

Roman / 120 sayfa

8+ YAŞ / 2 ve 3. SINIFLAR

Temalar  
Macera ve eğlence, Hayal gücü, 
Yazarlık ve yayıncılık, Deniz kirliliği, 
Hayvan hakları, Dayanışma, 
Beslenme

Ana Temalar 
Hayal Gücü, Sevgi, İletişim,  
Kişisel Gelişim

Daha minnacık bir molekülken gemilere yüklenen muz sandıklarıyla 
Bolivya’dan Türkiye’ye hücre çekirdeği olarak geldi, bir muz sirkesi 
kavanozunda vücut buldu. Sarı Maymun’un macerası bu. Sizinle de 
yazarıyla da dalga geçerek satır aralarında zıplıyor. Kaybettiğimiz neşeyi 
ve enerjiyi onunla yeniden bulma şansımız var.

Gümüş ve anneannesi bir gün muz sirkesi yapmaya karar verir. Fakat 
kavanozda sirke değil, bir maymun oluşur. Gümüş’le arkadaşlık etmeye 
başlayan Sarı Maymun evde pek çok yaramazlık yapar. Anneannenin 
bu durumdan haberi yoktur. Sarı Maymun eve çağrılan polislerden 
tedirginlik duyar ve gizlice kaçar. Aynı apartmanda başka bir eve girer. 
Burada ise bir sürpriz vardır: Sarı Maymun’un yazarı orada yaşamaktadır. 
Kendisinin hikâye kahramanı olduğunu anlayan maymun, kadının 
bilgisayarını parçalar. Ama artık onu kim yazacaktır? Yayınevine gidip 
kendisine başka bir yazar bulmaya karar verir. Bulunan yeni yazarlarla 
Sarı Maymun çok farklı maceralar yaşar. Evcil hayvan dükkânından, 
denizkızlarının mağarasına, oradan bir pizzacıya kadar... Pizza dağıtıcısı 
olarak çalışırken de ilk göz ağrısı Gümüş’e rastlar. Sarı Maymun bundan 
sonraki maceralarını kendisi yazacak, Gümüş de onları resimleyecektir.

KİTABIN ÖZETİ

Yazarını arayan bir roman kahramanı: “Sirkeden olma, 
kavonozdan doğma, rengi sarı, kendisi sabırlı!”

1963 yılında Ceyhan’da doğdu. 
Keloğlan, Jules Verne, Orhan Kemal ve 
Karabaşlarıyla büyüdü. Okula giderken 
hep karnı ağrıyordu. Yani o öyle 
zannediyordu... Gazi Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi, yine 
karnı ağrıyordu. Öğretmenlik yaptı, 
karnının ağrısı geçmiyordu. Yazmaya 
radyo tiyatroları ile başladı. Öykü, roman, 
masal türlerinde yapıtlar verdi. Karnının 
ağrısı geçti. Kitapların bütün ağrılara iyi 
geldiğini düşünüyor.

MİYASE 
SERTBARUTÖdüller

► 2003 Tudem Edebiyat Ödülleri  
    Birincilik Ödülü

► 2004 Tudem Edebiyat Ödülleri  
    İkincilik Ödülü

► 2006 Tudem Edebiyat Ödülleri  
    Birincilik Ödülü
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14. Okuduklarında gerçek olanla 
hayal ürünü olanı ayırt eder. 
26. Okuduğunu özetler.
27. Okuduklarında “hikâye 
unsurları”nı belirler.
29. Okuduklarında geçen varlıkları 
ve olayları sınıflandırır.
Yazma,
2. 13. Duygu, düşünce ve hayallerini 
anlatan yazılar yazar.
15. Özet çıkarır.
16. Kendisine ilginç ve çekici gelen 
karakter, olay, yer, an ile ilgili görüş 
ve düşüncelerini yazar.
Görsel Okuma,
1. 6. Resim ve fotoğrafları yorumlar.  
8. Beden dilini yorumlar.

2. SINIF - HAYAT BİLGİSİ
Ben ve Okulum, 2.1.7. İhtiyaçlarını, 
isteklerini, duygularını, düşüncelerini 
ve itirazlarını nezaket kuralları 
içerisinde açık bir şekilde ifade eder.
Ben ve Okulum, 2.1.10. Sınıfta ve 
okulda arkadaşlarıyla oyun oynarken 
kurallara uyar.

2. SINIF - TÜRKÇE
Sözlü İletişim, T2.1.8. Dinlediklerinde 
ve izlediklerinde gerçek unsurları ve 
hayal unsurlarını ayırt eder.
Okuma 
T2.2.1. Okuduklarının konusunu 
belirler.
T2.2.2. Okuduklarında ne, nerede, ne 
zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına 
cevap arar.
T2.2.6. Okuduğu metindeki olayları ve 
işlemleri oluş sırasına göre açıklar.
T2.2.9. Bir metinde bilmediği 
kelimeleri belirler ve bu kelimelerin 
anlamlarını sözlük vb. kaynakları 
kullanarak öğrenir.

3. SINIF - HAYAT BİLGİSİ
A.3.2. Öğrenciler arasındaki 
benzerliklerin ve farklılıkların doğal 
olduğunu kabul eder.  
A.3.5. Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla 
ilişkilerinde duygularını uygun biçimde 
ifade eder.  
B.3.8. Farklılıkların doğal olduğunu 
kabul eder ve farklı özelliklere sahip 
kişilere hoşgörüyle yaklaşır.

3. SINIF - TÜRKÇE
Okuma, 2. 3. Okuma öncesi, okuma 
sırası ve sonrasında metinle ilgili 
soruları cevaplandırır.  
5. Okuduklarını zihninde canlandırır.  
6. Okuduklarındaki duygusal ve 
abartılı ögeleri belirler ve sorgular.  
7. Okuduklarında ne, nerede, ne 
zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) 
sorularına cevap arar.  

Bu kitapla evde sirke yapmanın 
kolay olduğu anlaşılıyor. Kitaptaki 
anlatımı bir tarif olarak yazıp 
sevdiğiniz bir meyveden sirke 
yapmayı deneyin.

Yeni yasaya göre akvaryum 
ve kuşlar dışında hayvanların 
petshoplarda sergilenmesi 
ve satılması yasaklandı. Bu 
olumlu değişiklik için siz ne 
düşünüyorsunuz?

Deniz kirliliğinin yol açacağı 
olumsuzluklar sizce neler olabilir?

Siz editör olsaydınız ve bu kitaba 
bir macera daha eklenmesini 
uygun bulsaydınız, Sarı Maymun 
için nasıl bir macera olsun 
isterdiniz?

Dünyada ilk canlılar suda 
oluşmuştur, Sarı Maymun da suda 
oluştu. Sizce canlılığın devamı için 
suyun varlığı hâlâ önemli mi?

Bilim insanları 2015 yılında 
Mars’ta su olduğunu belirledi. Bu 
durumda sizce orada canlılık var 
mı ya da oluşur mu?

Sarı Maymun sizce obur mu? Onun 
yediklerinden hangileri sağlıklı, 
hangileri sağlıksız?

Denizkızı hayatını tehlikeye atan 
zifte nasıl bulaşmış?

Sarı Maymun neden asansörde 
hep aynı çocukla karşılaşıyor?

► Eğlenceli bir macera okurken 
yazma ve yaratım süreçlerini 
sezinleme, hikâye yazarken karakter 
oluşturma deneyimi kazanma.

► Çevre kirliliğine ve hayvan 
hayvan haklarına dikkat çekme.

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN BAZILARI: 

SINIf 
ETKİNLİKLERİ

ÖNE ÇIKAN 
ÖZELLİKLER

Yazarın Tudem Yayınlarından  
çıkan diğer kitapları:
Bir Dilek Tut (masal)
Akvaryumdaki Denizkızı (masal)
Tuna’nın Büyülü, Gemisi (öykü)
Kırmızı Kartal (öykü)
Altın Avcıları Plajda (öykü)
Yangın Tüpüyle Uçan Çocuk (öykü)
İkizler İz Peşinde (öykü)
Sarı Maymun (roman)
Kaçak Köpek Biber (roman)
Yalancı Portakal (roman)
Sisin Sakladıkları (roman)
Kapiland’ın Kobayları (roman)
Kapiland’ın Karanlık Yüzü (roman)
Yılankale (roman)
Kimsin Sen? (roman)
Çöp Plaza (roman)
Sil Baştan Aşk (roman)
Buz Bebekler (roman)
Ara Âlem 1 – Tarlakoz’un Tuzağı (roman)
Ara Âlem 2 – Yasak Oyun (roman)
Sınıfta Kalanlar Okul Açtılar (roman)
Saat Canavarı (öykü)

Yazarın Delidolu Yayınlarından
çıkan kitapları:
Çocukluğumun Tanrısı Piper Pa-25 
(roman)


