
Ali ve büyük büyükannesi çölün sınırında, bir kerpiç evde 
yaşamaktadır. Büyük büyükannesinin gitgide yaşlandığını gören Ali, 
endişelenmektedir. Bir insanın hayata neleri sığdırabileceğini merak 
eder ve ona hayallerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini sorar. Yaşlı 
kadın tüm hayatı boyunca denizi görmeyi çok istediğini ama bir türlü 
bunu yapamadığını söyler. Bunun üzerine Ali, sırtına bir çanta eline de 
bir kova alır ve denizin yoluna koyulur. İki gün süren yürüyüşten sonra 
Ali, önünde uzanan sonsuz mavilikteki denizi görür. Kovasını doldurur 
ve dönüş yolu için yürümeye başlar. Eve vardığında kovasında birkaç 
damla deniz kaldığını görünce, iki günlük yolculuğun beyhude bir 
çaba olduğunu düşünüp üzülür. Ama yaşlı kadın bir damla deniz 
gördüğü için mutlu olur. Büyük büyükannesinin sevinci Ali’nin hayal 
kırıklığını süpürür.

Konu: 

Bir Damla Deniz
Chabbert’ın naif ve lirik kaleminden, hayallerin gerçek olduğu, fedakârlık ve kuşaklar 

arası ilişkiler üzerine düşündüren, küçük bir damlada okyanus büyüklüğündeki sevgiyle 
karşılaşacağınız kısa bir yolculuk hikâyesi

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Sade ve akıcı dil anlatım 
özellikleriyle okumayı yeni 
öğrenen çocuklar için 
keyifli bir okuma deneyimi 
vadediyor. 

• Sevgi ve fedakârlık 
temaları üzerinden 
kuşaklar arasındaki bağı 
güçlendiriyor. 

• Yaşlılık ve çocukluk 
olgularını ele alarak hayata 
ilişkin basit ama etkili 
bir karşılaştırmayı ve 
sorgulamayı teşvik ediyor.

• Karikatür tadındaki 
çizimleriyle okuma sürecini 
keyifli hale getiriyor.

1. Ali neden iki gün yürüme 
mesafesindeki bir yolculuğa 
katlandı? Ona bunu yaptıran 
duygular nelerdir?

2. Büyük büyükannenin bir damla 
denizi görünce verdiği tepkiyi nasıl 
yorumlarsınız? Siz olsanız nasıl 
tepki verirdiniz?

3. Kitapta sizi en çok mutlu eden 
sahne hangisiydi? Neden? Anlatın.

4. Sizin ne tür hayalleriniz 
var? Neleri gerçekleştirmek 
istiyorsunuz?

5. Daha önce yaşlı birine 
yardım ettiniz mi? Ettiyseniz, 
bu durum size ne hissettirdi? 
Arkadaşlarınızla paylaşın.

6. Fedakârlık sizce nasıl bir 
duygudur? Fedâkarca bir 
davranışta bulunduğunuzda ne 
hissettiniz? 

1. Yaşlı bir akrabanız veya yaşlı 
bir tanıdığınızla sohbet edip, 
gerçekleştiremediği bir hayalini 
ve nedenini sorun. 

2. Kitabın sonundaki Ali ve büyük 
büyükannesi arasındaki kovayla 
su getirme sahnesini sınıfta 
arkadaşlarınızla canlandırın. 

3. Ali çölün kıyısında bir evde 
yaşıyor. Sizce çölde yaşamak 
nasıl bir deneyimdir? Araştırın. 

4. Yaşlı bir tanıdığınıza yardım 
edin ve sizin yardımınızdan 
sonraki yüz ifadesini 
resmetmeye çalışın.

5. Etrafınızdaki yaşlı insanların 
yaşadığı zorlukları ve sorunları 
gözlemleyin. Bu gözlemlerinizi 
sınıfta arkadaşlarınızla paylaşın.
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