
Emin ve annesi, Afganistan’daki Taliban zulmünden kaçıp İngiltere’ye, 
Emir dayılarının yanına sığınmak istemektedir. Taliban, Emin’in 
babasını ve ninesini katletmiş, köyleri yakıp aileleri mağaralara 
mahkûm etmiştir. Ama kaçmak da kolay değildir. Yolda birbirinden 
büyük tehlikeler; kötü insanlar, yakalanma tehlikesi ve ölüm 
kol gezmektedir. Nitekim Emin ve annesi tüm paralarını, hatta 
yiyeceklerini bile yitirirler. Fakat sonra, Emin’in daha önce şans eseri 
bulduğu mucizevi köpek Gölge, yardımlarına koşar: Gölge aslında 
bir ordu köpeğidir ve yolda sahiplerini bulur. İngiliz askerleri aileye 
yardım eder ve zorlu bir seyahatin ardından Emin ve annesi İngiltere’ye 
ulaşmayı başarır. Ancak orada bile sorunlar bitmez: Yerleşmelerinden 
altı yıl sonra, devlet onları Afganistan’a geri göndermeye kalkar. Artık 
mücadele etmekten ve dostlara güvenmekten başka çareleri yoktur.

Peter Pan

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Dünya çocuklarının en 
sevdiği karakterlerden 
Peter Pan’ın hikâyesini 
okumak isteyen ama uzun 
cümleleri ve metin yapısı 
yüzünden okuyamayan 
çocuklar için harika bir 
eser.

• İyi ve kötünün evrensel 
mücadelesine değinen, 
çocukların dünyasını 
anlayamayan yetişkinleri 
zekice eleştiren hakiki bir 
klasik.

• Farklı sinema 
uyarlamaları ve edebî 
çevirileri sayesinde sınıf 
etkinliklerine son derece 
müsait bir kitap.

1. Peter Pan karakterini daha önce 
duydunuz mu? Hakkında neler 
biliyorsunuz? Kitabı okumadan önce 
bu soruları yanıtlayın, daha sonra 
sınıfta hep beraber tartışın.

2. Peter’ın karakterini nasıl 
tanımlarsınız? Size çok dostane ya da 
itici gelen yönleri var mı? Neden?

3. Sizce Peter, gölgesini 
kaybettiğinde neden bu kadar 
korkuyor? Yazar, gölge ile neyi 
simgelemiş olabilir?

4. Wendy ve kardeşlerinin Peter’ı 
izleyip Var Olmayan Ülke’ye gitmesi 
sizce doğru muydu? Siz olsanız ne 
yapardınız? Neden?

5. Sizce korsan Kanca, Peter’dan 
neden bu kadar nefret ediyordu? 
Yalnızca eli yüzünden mi, yoksa 
başka sebepleri de olabilir mi? 
Sınıfta tartışın.

1. Hayalinizdeki Var Olmayan Ülke’yi 
resimleyin: Bir harita yapın ve o 
haritada Peter ile çocukların evini, 
Kanca’nın gemisini, Kızılderililerin 
sığınaklarını işaretleyin.

2. Sınıfta, Peter Pan uyarlamalarından 
birini izleyin ve kitapla karşılaştırın. 
Neler daha farklıydı? Neler bire bir 
aynıydı?

3. Orijinal eserin sahibi J.M. 
Barrie hakkında bir araştırma 
yapın. Yazarın, “hiç büyümeyen bir 
karakter” yaratma isteğinin altında 
neler yattığını da öğrenebildiniz mi?

4. Bu uyarlamada olmayan ama 
orijinal eserde (ya da filmde) var 
olduğunu bildiğiniz bir sahneyi kitaba 
ekleyin; kısa bir bölüm yazın.

5. Peter Pan’ın karakter özelliklerini 
listeleyin ve kitaptaki diğer 
karakterle karşılaştırın.

Wendy ve iki erkek kardeşi, İngiltere’de sıradan hayatlar süren, sıradan 
çocukturlar. Bir gece ansızın, pencerelerinden içeri bir çocuk girer, 
uçarak: Peter Pan adlı bu oğlan, sıradan olan her şeye aykırıdır; 
örneğin hiç büyümemektedir. Peter, Wendy ve kardeşlerini kendi 
yurduna, yani Var Olmayan Ülke’ye götürür. Orada çocuklar kendi 
krallıklarında, kendi kendilerine hükmetmektedirler. Ama elbette 
büyük bir düşman da vardır: Korsan Kanca. Kanca, Peter’dan nefret 
eder, ona büyük bir kin gütmektedir. Neyse ki aralarında yaşanan 
savaşın sonunda kendini bir timsahın midesinde bulur ve Var Olmayan 
Ülke’deki tüm çocuklar kurtulur. Fakat Wendy ve kardeşleri evlerini 
özlemiştir; anne babaları da büyük ihtimalle onları merak etmiştir. Aile 
kavramını hiç sevmeyen Peter, gönülsüz de olsa onları geri gönderir. 
Ancak Peter’ın kuşaklar süren macerası henüz sona ermeyecektir...

J. M. Barrie’nin onyıllara ve nice kuşaklara uzanan, sinema ve tiyatroya defalarca 
uyarlanan bu ölümsüz eseri, Hanzade Servi’nin cıvıl cıvıl anlatımıyla yeniden hayat 

buluyor, yepyeni bir macera hissi yaşatıyor

Konu: 

Roman, 104 sayfa
3, 4, 5, 6. Sınıflar

Etiketler: Arayış, Aile İlişkileri, Doğaüstü Unsurlar, 
İyi ve Kötü, Serüven

Yeniden Anlatan: Hanzade Servi
Orijinal Eser Sahibi: J.M. Barrie
Resimleyen: Melike Tan
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