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Çiğdem Odabaşı
Yaratıcı Okuma ve Drama Eğitmeni

Molire’nin Cimri kitabı herkese ayna tutar niteliğinde olan bir yansıma diyebiliriz. Kitap, her ne kadar 
Paris burjuvasının para tutkusunu öne çıkarsa da aynı zaman da insanın duygularında da nasıl cimrilik 
ettiğine dair derin bir sorgulamaya itiyor insanı. İnsanın hayattan sadece alma çabasındaki çaresizli-
ğini, Harpagon karakteri üzerinden sakladığı altınlarıyla, sevgisini vermediği çocuklarıyla ve kendine 
reva görmediği huzursuz bir yaşamından okuyoruz. 

Katılımcılarla yaratıcı okuma atölyesinde birlikte bir araya geldik. Herkesin kendi cimriliklerine bakış 
açısını ve yaşamdan alma çabası karşısındaki çatışmalarını oyunlarla işledik. Kimi zaman kendimizi 
Harpagon’un yerine koyduk, kimi zaman da özgürlük adı altındaki esaretlerimize oyun ve doğaçlama 
teknikleri yaklaştık. Bu çatışma anlarını oyunlarla ana çekerek bu durumun ve yarattığı duygunun 
provasını gerçekleştirdik. Katılımcılardan Harpagon gibi korumak istedikleri nelerin olduğunu sor-
duğumuzda aile, bilgisayar, müzik aleti, özgürlük, umut gibi cevaplar gelirken bir yandan da bunları 
koruma çabamızın yaşamdan bizi alıkoymasına izin vermeden nasıl dengede kalabileceğimiz üzerine 
yorumlar getirdik. 

17.yüzyıldan 21.yüzyıla gelene kadar değişen koşulların içinde: “Para insanı güçlü kılar mı? Sorusuy-
la insan iradesinin önemini bir sandalye metaforuyla deneyimledik.
 

Sahi size göre para insanı güçlü kılar mı? Kılarsa yüz yüz müdür bu oran? Değil ise size göre insanı 
güçlü kılan nelerdir? 

Sevgiler  
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Kumkurdu

Herkesin keyifle okuyacağı kitabımızın yazarı Asa 
Lind. Macera sevenler için çok güzel bir kitap. Çünkü 
Kumkurdu her bölümde yeni bir maceraya atılıyor. 
Kitap,  ana karakter olan Zackarine ve Kumkurdu’nun 
arkadaşlığını anlatıyor. Aslında seri kitap olarak kar-
şımıza çıkıyor bu maceralar: Kumkurdu, Daha Fazla 
Kumkurdu, Daha da Fazla Kumkurdu. Evet, üç kitabı 
da okudum ve çok sevdim. Zackarina sahilde kumla 
oynarken parlak, siyah bir şey buldu. Kumkurdu’nun 
yerden sıçramasıyla Zackarina ile tanıştı. Kitapla ilgili 
daha fazla detay vermiyorum ki siz de bu sevimli ma-
ceraya ortak olun.

Aksel Ilgaz Kundakçıoğlu
5-B
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Noel Domuçu

Bu kitabı çok seviyorum çünkü ben maceraları seve-
rim. Bu kitapta da bolca macera var. Kahramanımız 
Jack. Jack’in eskiden bir domuzu vardı. Jack, henüz dili 
dönmediği için ona “domuç” diyordu. Çok mutluydu 
ama bir gün okulundan bir abla her şeyi mahvetti. Sonra 
Jack odanın altını üstüne getirdi ve 31 Aralık gecesi 
birden Kaybolanlar Diyarı’na doğru yola çıktı. Başka 
bir domuz onu diyara getirmek için teklif sundu. “Noel 
Domuç” idi adı. Diyarda kötü bir hükümdar vardı. Adı 
“Kaybeden” idi. O, inine girenleri yiyordu. 

BAKALIM JACK NORMAL DOMUÇU KURTARIP 
EVE GERİ DÖNEBİLECEK MİY?

Aras Deniz
5-B
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Dijital Kale

Amerika`nın en ünlü yazarlarından biri olan Dan Brown 
tarafından yazılan ve Dan Brown`ın en sevilen kitapla-
rından biri olan bu kitap, benim de sevdiğim ve keyifle 
okuduğum bir kitaptır. 

Ulusal Güvenlik Teşkilatı, tüm dünyanın kaderini de-
ğiştirecek ve dijital ortamdaki tüm şifreleri çözecek bir 
makine icat eder. Bu makinenin adı TRANSLTR`dır. 
Bir gün karşılarına öyle bir şifre çıkar ki bugüne kadar 
neredeyse çözemediği şifre olmayan TRANSLTR, o şif-
reyi çözemez. Kriptoloji Uzmanı Susan Fletcher, görev 
için çağırılır. Sonra bu şifrenin aslında TRANSLTR`ın 
yapım mühendislerinden biri olan Ensei Takando`nun 
oynadığı bir oyun olduğu anlaşılır. Kriptoloji Uzmanı 
Susan Fletcher, bir gerçekle yüzleşir: Ulusal Güvenlik 
Teşkilatı çözülemez bir şifreyle rehin alınmıştır. Zevkle 
okuyacağınıza eminim. 

Keyifli okumalar.

Arda Şahin 
7-C
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Robin Hood

Aslında herkesin bildiği hiç olmazsa adını duyduğu bir 
kitap Robin Hood. Bu kitapta benim en çok sevdiğim 
şey yeni bir okçunun doğuşunu izlemek. Robin Ho-
od’un atıldığı maceralar, başardığı şeyler beni çok he-
yecanlandırmıştı. Hatta biraz okuduktan sonra kendimi 
sanki kitabın içindeymiş gibi hissettiğimi hatırlıyorum. 
Ayrıca bu kitap yeni bir şeylere başlarken bana umut 
veriyor. Çünkü onun okçuluğa ilk başlardaki halinden 
usta bir okçu olan haline kadar olan seviyelerini görü-
yoruz. Bu da hayallerimi gerçekleştirmek için bana güç 
veriyor.

Ali Arhan İldeniz 
5-B
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Bir Genç Kızın
Gizli Defteri
On beş yaşındaki Serra, yaşadığı tüm iyi ve güzel olay-
ları bu anı defterine yazar. Yaz geldiğinde tatil için tey-
zesinin ve kuzeninin yanına Çeşme’ye giden Serra’nın 
hayatında birçok şey değişir. İlk başta adapte olamamış-
tır fakat kuzeninin yardımıyla ve oradakilerin samimi-
yetiyle oraya hemen alışır. Bir sürü yeni arkadaşı olan 
Serra günlüğüne anne ve babasının arasında olanları, 
okuldaki anıları, Çeşme tatilinde edindiği arkadaşlarını 
yani bütün anlarını bu defterde anlatmaya başlar.

Yaz bittiğinde evine dönüp Ankara’daki arkadaşlarına 
kavuşur ve tabii ki okul başlar. Serra, okumaya bayıldığı 
kitaplar sayesinde kitap yazmaya da merak sarmıştır ve 
en sonunda Çeşme’deki bir arkadaşı sayesinde okulun 
edebiyat koluna katılmaya karar verir. İpek Ongun’un 
yazdığı bu kitabı gerçekten çok beğendim ve herkese 
öneriyorum.

Öykü Fidan
7-B
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Hitler Oyuncağımı Çaldı

“Hitler Oyuncağımı Çaldı” romanı, eskiden Alman-
ya’da yaşayan Anna, Max, baba ve annenin Almanya’da 
yapılan seçimde Yahudi oldukları için Hitler’i değil 
başkasını desteklemesiyle başlar.  Fakat seçimi Hitler 
kazanır ve Almanya’da Naziler Yahudilere zulmetmeye 
başlar. Zulüm başlar ama bu aile seçimden birkaç gün 
önce İsviçre’ye kaçmıştır. Bu ailenin babası da Hitler 
ve Naziler hakkında kötü şeyler yazan bir gazetecidir. 
Hitler, bu gazeteci babanın başına para koyduğu için Al-
manlar onu her yerde aramaya başlamıştır. En sonunda 
İsviçre’den de ayrılmak zorunda kalıp Paris’te yaşama-
ya başlarlar. Benim en sevdiğim kitaplardan biri oldu. 
Okumayanlar için tavsiye ederim.

Kerem Yaşar
7-B
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Pál Sokağı Çocukları
Çocuk edebiyatının ünlü eserlerinden biri olan Pál 
Sokağı Çocukları, yıllardır dokunaklı hikâyesini 
dünyanın her yerinden çocuklarla buluşturuyor. 
Macaristan’ın Budapeşte kentinde yaşayan Pál 
Sokağı Çocukları ve Kızıl Gömlekliler olmak üzere 
iki çocuk grubu arasındaki olayları konu alan kitap, 
bazı yerlerde eğlendirmekte bazı yerlerde duygu-
landırmakta ve bazı bölümlerinde ise düşündür-
mekte. Akıcı ve gerçekçi anlatımı ile okuyucuyu 
sıkmadan heyecanlı bir deneyim yaşatmakta olan 
kitap kendini hemen sevdiriyor. Ayrıca içerisin-
de arkadaşlık ve sevgi gibi güzel temaları işliyor. 
Okurken bazı yerlerde Boka ile empati kuracak, 
bazı yerlerde Nemecsek’i takdir edecek, bazı yer-
lerde Feri Áts ile çalışacaksınız. Bu değerli kitabın 
okuyucuları arasında sizi de görmek isterim. 

Lale Lidya Bener
7-C
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Moby Dick

Moby Dick; balina avlamak için evinden ayrılıp başka 
bir şehre giden, hayatı denizlerde geçmiş bir adamın bir 
handa aynı odada kaldığı bir zıpkıncıyla tanışmasıyla 
başlar. İlk başta korkar ancak zamanla bazı ortak yön-
lerinin olduğunu görüp yakın arkadaş olurlar. Birlikte 
bir balina avı teknesinde iş bulmaya çalışırlar. Kitabın 
ismini aldığı “Moby Dick” adlı balina yüzünden bir ba-
cağını kaybeden kaptanın gemisinde iş bulup okyanus-
ların efsanesi dev balina Moby Dick’in peşine düşen bir 
tayfanın arasında yer alırlar. Heyecanla okuyacağınız 
bir hikâye.

Sarp Arel Mercan 
7-B
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Simyacı
Murathan Özkan

7-C

Simyacı, çok popüler ve çok beğenilmiş bir felsefe 
kitabıdır. Simyacı, İspanya’dan Mısır piramitlerinin 
eteklerinde hazinesini aramaya giden bir çoban olan 
Santiago’nun yaşam öyküsüdür. Bir peri masalına ben-
zeyen bu romanın, dünyanın dört bir yanındaki herkesin 
sevmesinin nedeni “kılavuzluk” niteliği taşımasıdır.
Kitapta birçok döngü mevcuttur. Santiago, çoban başla-
dığı yere yeniden dönerken bu sefer sadece aynı çoban 
olarak kalmıyor; değişiyor, dönüşüyor ve gelişiyordu. 
Kişisel gelişimi destekleyen tarafı bu arayışta ortaya 
çıkıyor. Çoban kişisel menkıbesinin peşinden çıktığı 
yola gezgin olarak başlıyor ve yolu âşık olarak bitiriyor. 
Bu hikâyede ayrıca insanların hayallerini kısıtlama-
ması gerektiğini vurguluyor. Çünkü sadece bir çoban 
olsa bile dünyayı turlamak istemiş ve bunu başarmıştır. 
İspanya’dan Mısırdaki piramitlere kadar dünyayı gez-
miş, tanımış ve yeni insanlarla tanışıp bir sürü deneyim 
kazanmıştır.

Simyacıyı okumak insana bilgi katıyor ve kitabı oku-
dukça okumak istiyorsunuz. Bu kitabı okumak, gece 
uyumadan önce çimenlerin üstüne uzanıp olağanüstü bir 
sürü yıldıza bakmak gibi.
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Yeşilin Kızı Anne
Matthew Cuthbert, kardeşi Marilla Cuthbert’le birlikte 
yaşadığı çiftlikte onlara yardımcı olması için Nova Sco-
tia’daki yetimhaneden Avonlea’ya gelecek olan erkek 
çocuğunu almaya gittiğinde erkek çocuğu yerine kızıl 
saçlı, yanaklarında hafif çilleri olan ve kısa boylu bir 
kız görünce neye uğradığını şaşırır. Hayal gücü diğerle-
rinden daha geniş olan, olayları farklı bir bakış açısıyla 
değerlendiren Anne, Avonle’da yeni hayatına başlamak 
üzere resmi bir Cuthbert olur. Köydeki herkes onu çok 
farklı bulup onunla dalga geçseler de Anne hayata hep 
olumlu yönlerinden bakmıştır. Bu serüvende Anne ve 
yakın arkadaşları Diana, Ruby, Cole ve Gilbert’ın ola-
ğanüstü ve şaşırtıcı maceralarına, Anne’nin köye adapte 
olmaya çalışmasına, yetimhanedeki zorlayıcı ve renk-
siz hayatını unutma çabasına tanık olacaksınız. On üç 
yaşındaki bu kızın herkeste nasıl bir farklılık yarattığını 
göreceksiniz. 

Aynı zamanda dizi olarak da yayınlanmasına rağmen 
kitaptaki ilgi çekici ve muazzam detayları dizide bul-
mak zor tabii. Bu kitabın okuduğum çoğu kitaptan daha 
zevkli olduğunu düşünüyor ve küçük büyük herkese 
tavsiye ediyorum...

Jumana Rabie
7-B
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Zaman Kapısı

Bu kitap üç maceracı Jason, Julia ve Rick adındaki ço-
cuklardan bahsediyor. Bu çocuklar bir kayalığın üstünde 
bulunan gizemli evin içindeki bir kapıyı açmaya çalışı-
yorlar. Açmaya çalıştıkları bu kapının adı “Zaman Kapı-
sı”dır. Jason, Julia ve Rick bu kapıyı ne pahasına olursa 
olsun açmak istiyorlar. Hayalperest olan ve doğaüstüne 
şeylere inanan Jason ve pratik çözümler peşinde koşan 
Rick’in hikâyesi Jason’ın evde bir hayalet olabileceğini 
söylemesiyle başlıyor. Dikdörtgen şeklindeki bir kutu-
dan çıkan ve bilinmeyen bir alfabe ile yazılmış bir kâğıt 
parçası ve evin içindeki ipuçlarıyla gizem giderek çö-
zülmeye başlıyor. Bu kitabı okurken kitabın içine girip 
kitaptaki üç çocuğun hikâyesine dördüncü biri olarak 
katılmış gibi hissediyorum. 

Burak Yaşar
7-C
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Ortak Ruh
‘’Sisin Sakladıkları’’ kitabından tanıdığımız İlay ve Mavi 
Karga’nın maceraları yer alır Ortak Ruh’ta. Kitapta asıl 
üzerinde durulan konu hayvanların da insanlar kadar de-
ğerli olduğu ve onlara zarar verilmemesi gerektiğidir. 

Kitapta hayvanlar ve onların konuşmalarını içeren bö-
lümler yer almaktadır. Yazar, hayvanlara yapılan şiddetin 
ne olursa olsun durdurulması gerektiğini güzel bir dille 
anlatmıştır. İlay ve arkadaşları, köpeklerin kafeste dövüş-
tüğü anı ve bütün olanları telefonuna kaydetmiştir. Mavi 
Karga, son anda sisin geldiğini haber vermeye gelirken 
bilinmeyen sis onları yavaşça etkisi altına almaya başla-
yacaktır. Bu gaz, hayvanlara şiddet uygulandığı zaman 
hayvanların ölü ruhlarını içinde barındıran bir gazdır. 
Biri veya birileri bu gaza yakalanırsa otomatik olarak felç 
durumu yaşamaktadır. Bu durumun çözümü o ana kadar 
bulunamamıştır. Sonradan İlay, Fuat ve Mavi Karga bunu 
çözmenin yolunu bulsalar da  felç olmuş insanlara ve bu 
durumu görenlere bir ders olmuştur.

Zeynep Kocabaş
7-C
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Savaş Atı
Joey gibi güzel bir at ve Albert gibi şefkatli bir insanın 
ayrılmaz hikayesi…

Joey çok akıllı ve tatlı bir hayvandır. Daha altı aylık bile 
değilken bir adama satılır.  Satılır ama Joey’e bakma ni-
yetinde olmayan bu adamın oğlu Albert ise Joey’e gözü 
gibi bakar ve bu at Joey’in en büyük şansı olur. Albert 
ile Joey, çok yakın iki arkadaş olur ama bu arkadaşlık 
çok uzun sürmeden babasının borcu nedeniyle Joey satı-
lır. Orduya satılan Joey, çiftlik atından süvari atına yani 
“savaş atı”na dönüşür. Cepheden cepheye koşan Joey, 
bir gün Topthorn adında güçlü bir atla tanışır ve arkadaş 
olurlar. Savaşın bitmesine yakın zamanda  Emily adında 
bir sahibi olur. Emily de  Joey’i Albert kadar sever, Joey 
de onu. Ancak bu sevgi de kısa sürer ve Joey orduya 
geri döner. Ama Joey’nin  Albert ‘a kavuşmak için hep 
bir umudu vardır ve kavuşur. Bu güzel serüveni Jo-
ey’den dinlemeye hazır olun.

Zeynep Lal Yaşar
7-C
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Beyaz Diş
Hayvanları özellikle de kurtları sevenlerin keyifle 
okuyacağı bir kitap Beyaz Diş. Kızıl Köpek’in hayatta 
kalan tek yavrusunun yabani hayatı öğrenme sürecini 
anlatıyor. Ayrıca bu kitap sadece kurtları değil doğa, 
hayvan ve insan  ilişkisine de değiniyor. 
Beyaz Diş, insanların arasına karışıyor ve acımasızca 
davranılıp dövüşlere sokuluyor. Beyaz Diş’in bu duru-
munu gören Weedon ve Matt, Beyaz Diş’ i yanlarına 
alıyor. 

Peki, sadık ve güçlü bir kurt olan Beyaz Diş yeni ar-
kadaşlarına alışabilecek mi? Kitabımızın ana karakteri 
olan Beyaz Diş ve sahipleri Weedon ile Matt`in mace-
ralarını merak edenlere bu kitabı okumalarını tavsiye 
ediyorum. 

Ceyda Erkan 
7-B
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Zombili Mombili Roman
Maceramız Özgür Bey ile başlıyor. Özgür Bey, editörü-
nün isteği ile 8-12 yaşları için bir korku romanı yazma-
ya hazırlanıyor. Bunun üzerine kahramanımız büyük bir 
maceraya atılıyor. 

Benim gibi kitap okumayı sevmiyor olabilirsiniz fakat 
bu kitap sizi büyüleyecek. Bu kitapta gerilim, korku, 
macera, heyecan gibi ögeler fazlasıyla yer alıyor. Zom-
bilerin olduğu gerilim dolu bir kitap. 

Bakalım siz okurken keyif alabilecek misiniz? 

Eymen Akkuş
5-B
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Şeker Portakalı
Zeze, yoksul bir ailenin en küçük çocuğu olarak dün-
yaya geliyor. En sevdiği kardeşi de ablası Gloria. Zeze, 
aslında iyi kalpli ve anlayışlı bir çocuk. Fırsat buldu mu 
yaramazlıktan kaçmıyor sadece. Biraz da şansız. Mesela 
taşındıkları evde herkes kendine bir ağaç buluyor ama 
ona küçük bir portakal ağacı kalıyor. Sonradan en yakın 
arkadaşı olacağından habersiz.  Zamanla onu çok sev-
meye başlıyor ve yaşadığı bütün şeyleri onunla paylaşı-
yor. Zeze’nin ne kadar düşünceli ve hassas olduğunun 
bir örneği de öğretmeni için topladığı çiçekler. Çünkü 
Zeze öğretmeninin masasındaki saksının boş olmasına 
çok üzülüyor. Zeze, sokak şarkıcısı olan Zacarias Efen-
di’yi her salı dinlemeye gidiyor ve onun şarkılarını çok 
seviyor. Bir süre sonra Zacarias Efendi’nin yanında 
çalışmaya başlıyor, başlıyor ama bu arkadaşlıktan yine 
Zeze zararlı çıkıyor. Evet, Zeze zaman zaman haksız 
yere dayak yiyor ve üzülüyor. Kendini kötü hissediyor 
ama hayat ona bir yerlerden de gülümsüyor. Çünkü bu 
kez karşısına Portekizli çıkıyor. Hayatında sevgiye ve 
güzelliğe dair ne varsa onunla anlam kazanıyor. Kitapla 
ilgili bu kadar detay yeterli. Okurken zaman zaman gü-
leceğiniz ama bir o kadar da hüzünleneceğiniz bir kitap. 
Eminim çok seveceksiniz.

Serra Kütahyalıgil




