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•  Ailenin başarı 
beklentilerinin, çocuklar 
üzerinde yarattığı ruhsal 
baskıyı başarıyla anlatıyor.

•  Roman, Ercü’nün kendi 
istek ve hayalleriyle ailesinin 
ondan beklentileri arasında 
kalışını, onları mutlu etmek 
için umutsuzca çırpınışını, 
yer yer kara mizah 
unsurlarıyla da süsleyerek 
anlatıyor.

•  Romanın, çocuklarını 
yeterince dinlemeyen, 
kendi ilgi ve yeteneklerine 
eğilmelerine izin vermeyen 
ebeveynlere de söyleyeceği 
şeyler var. 

1. Kitabın içinde yer alan, “Hayatınız 
bir roman olsa kitap nereden 
başlardı?” sorusuna yanıtınız ne 
olurdu?

2. Kivi kuşunun hikâyesi ile Ercü’nün 
hikâyesinin birbirleriyle ortak noktaları 
nelerdir?

3. Ercü’nün, sihirli bir meyve 
olduğuna inanmasının ya da inanmak 
istemesinin sebebi nedir?

4. Ercü, yazar olmak istediğini neden 
ailesi ile paylaşamıyor? Çekindiği 
noktalar neler? 

5. Kitapta yer alan müzik 
enstrümanlarından hangilerini 
biliyorsunuz ya da onlara neler 
ekleyebilirsiniz?

6. Ercü, yazı yazarak kendini ifade 
edebiliyor. Siz kendinizi en iyi hangi 
alanda ifade ediyorsunuz? 

1. Siz de Ercü gibi, pencereden 
bakarken, kaldırımda yürüyen 
insanlardan birini seçip onun hakkında 
bir hikâye yazın. 

2. Hayal ettiğiniz gelecek yaşamınızın 
bir kesitini resmedin.

3. Geçmişten günümüze gelen 
türkülerin hikâyelerini araştırın.  
İlginç bulduklarınızı paylaşın.

4. Küçük yaşlarda yeteneği belirlemenin 
ve bu yeteneği eğitimle ilerletebilmenin 
kültürel açıdan topluma katkısı sizce ne 
olabilir? Yetenek ve ilgi alanlarına göre 
eğitim veren hayalî bir okul tasarlayın.

5. Çevrenizdeki, farklı meslek 
gruplarına ait insanlarla bir röportaj 
yapın. Neden bu mesleği seçmişler? 
Çocukken hayalini kurdukları 
meslekleri mi yapıyorlar? Yaptıkları 
işten mutlular mı? 
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Ercü, müzisyen bir ailenin müzik yeteneği olmayan oğludur; 
oysa ailesi onun da bir müzisyen olmasını ister ve bu amaçla, 
çocukluğundan beri ona özel müzik dersleri aldırır. Fakat onun 
hayattaki tercihi başkadır; o bir yazar olmak istemektedir. Ailesinin 
baskısı, hayalleri ve bütün çabaları onu kendi içinde bir savaşa 
sürükler. Ercü elinden geleni yapsa da müziğe karşı yeteneğini 
geliştiremez. Okulun en yetenekli kızı Maya, bir gün ona sihirli bir 
meyveden bahseder. Ercü o meyveyi yerse, müzik yeteneği gelişecek 
ve ailesinin hayallerini gerçekleştirmeyi başaracaktır. Fakat meyveyi 
yemek üzere çıktığı yolculukta başına gelen felaket, hayallerini 
gerçekleştirme konusunda hem kendisine hem de ailesine büyük bir 
deneyim kazandıracaktır.

Kulaksız’ın Romanı
Ailesinin beklentileri ile kendi hayalleri arasında kaybolmuş bir çocuğun 

hikâyesi. Verdiği mücadele sırasında, bir mucize olur diye sihirli meyvenin 
peşinde koşarken, hayaller ve gerçekler arasında sıkışan bir öykü
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