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Kitap Hakkında: 
Kitapta, yerinde duramayan Minimoni’yi, resim yapma tutkusu, renklerle ilgili 

duygu ve düşünceleri ile tanıyoruz. Bizi renklerle buluşturduğu zengin 

dünyasında dolaştırırken aklından hiç çıkmayan bir sorusu var:  “Öpücük ne 

renktir?” Böyle sıcak, sevimli bir soruyla kitaba ısınmanız hiç zor olmuyor.

Minimoni, onun yaşındaki her çocuk gibi dünyayı bitmeyen sorularına 

cevap arayarak tanımaya çalışıyor. Resim yapmak en çok sevdiği şeylerden 

biri. Renklerle ilgilenmeyi seviyor. Görebildiği, dokunabildiği canlılar ve 

nesnelerin resmini yaparken renklerle oynuyor. Ancak, sevgi gibi soyut bir 

kavramın ifade edilme biçimi olan ‘öpücük’ aklına takılınca öpücüğün ne renk 

olduğunu bulana kadar derin düşüncelere dalıyor.

Minimoni her renge olumlu ve olumsuz yanlarıyla bakıyor,  karşılaştırmalar 

yapıyor. Renkleri hangi duyguları ifade ettikleriyle düşünüyor; onlara ilişkin 

kalıp yargıları gündemimize taşıyor. Grinin şahaneliğini, pembenin 

sıradanlığını paylaşıyor bizimle.

BİRLİKTE OKUMA REHBERİ



YAZAR / RESİMLEYEN / TÜRKÇELEŞTİREN 

İlk sayfada çilekli pastayı seven, bisikletini hızlı kullanan, suladığı çiçeklerle 
sohbet eden ama en çok resim yapmayı seven Minimoni’yi tanıyarak 
başlıyoruz kitaba. Sonrasında bütün renkler tek tek elden geçiyor; renkler 
arasında dolaşırken öpücüğün ne renk olduğunu bulamayınca, düşüncelerde 
kayboluyor ve soluğu annesinde alıyor! Cevap, rengarenk;  gökkuşağının tüm 
renklerini görebileceğiniz kalpler minik ressamın yanağından dünyaya 
dağılıyor.

Resimler öyküyle çok uyumlu; sevimli, yalın ve biraz dağınık. Bazı sayfalarda 
boyalar etrafa sıçramış; onun yaşındaki çocukların resim yapma biçimlerini 
hatırlatıyor. Duygular da resmedilmiş.

Kitapta cümleler küçük, büyük, kalın, ince, çeşitli karakterler kullanılarak 
yazılmış. Çoğumuzun artık rastlamadığı el yazısıyla yazılmış bazı sözcükler 
bile var!

Merak uyandıran ve hayal gücünü besleyen bir kitap. Hoş bir mesajı var: sevgi 
her formda ve renkte olabilir, tek bir renkle ve net bir şekilde tanımlanması, 
gösterilmesi gerekmiyor.

Rocio Bonilla hem güçlü illüstrasyonları ile görsel okumaya olanak sağlayan 
hem de çocukların yaşamlarını ve ilgi duydukları konuları çocukların 
gözünden, dilinden anlatmayı başarabilmiş önemli bir çocuk kitabı yazarıdır. 
Kendi yazdığı, başkalarının yazdığı kitaplara ve çocuk dergilerine resimlemeler 
yapan yazar, aynı zamanda  illüstratör ve pedagogdur.

1970 yılında Barselona, İspanya’da 
doğmuştur. Barselona Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesinden mezundur. 
Pedagog olarak çocuklarla birlikte 
çalışırken İspanya’da çocuk kitaplarına 
çizimler yapan ünlü ilüstratörler İgnasi 
Blanch ve Roger Olmos ile birlikte atölye 
çalışmalarına katılmıştır.

Rocio Bonilla
YAZAN VE RESİMLEYEN



Arkeoloji Anabilim Dalı’nda doktora programını tamamlamış. 1980′den sonra, 
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi’nin yanı sıra,  Tarihten Günümüze Anadolu’da 
Konut ve Yerleşme ( Housing and Settlement in Anatolia: A Historical 
Perspective ), Dünya Kenti İstanbul ( World City İstanbul ) gibi büyük yayınlarda 
yayın yönetmeni olarak görev almıştır.

Müren Beykan bugüne dek çağdaş çocuk ve gençlik edebiyatının pek çok 
kitabının editörlüğünü yapmıştır. “Çıtır Çıtır Felsefe” dizisinin de editörüdür. 
Behiç Ak’ın yazıp çizdiği, 10 kitaplık ünlü “Gülümseten Öyküler” dizisinin ve 
“Karikatür Kitabı”nı izleyen yeni çocuk kitaplarının da editörlüğünü 
yapmaktadır.

“Taşi” dizisi, “Büyülü Küçük Kitaplar” koleksiyonu gibi çocuk kitaplarını da 
Türkçeleştirmiştir.
https://1000kitap.com/yazar/muren-beykan

Mimar, Yayın Yönetmeni, Arkeolog, Editör, 
Yazar

Beykan, 1979′da İTÜ Mimarlık 
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, İTÜ 
Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü’nde 
yüksek lisans programını, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik 

Müren Beykan
TÜRKÇELEŞTİREN

İspanya’da ünlü ve çocuk edebiyatında önemli olan dergilerde çocuklar için 
çizimler yapmıştır.

Yazarı ve çizeri olduğu ilk kitabı 2014 yılında Cara De Paiaro ( Kuşbakışı ) adlı 
eseri pek çok dile çevrilmiş ve pek çok ülkede yayınlanmıştır.

Türkiye’de yayınlanan ilk kitabı “Öpücük Ne Renktir?” adlı eseridir. Bu kitapla 
İspanya’da 2016 yılında Eğitim Kültür ve Spor Bakanlığı’nın verdiği Yılın En İyi 
Kitaplaşan Çocuk ve Gençlik Kitapları seçiminde ilk üç kitap 
arasında yer almıştır.

https://egitimloji.com/rocio-bonilla-kimdir-hayati-kitaplari/



SOHBET SORULARI
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Okumadan önce çocuğunuzla renklerle ilgili sevip sevmediğiniz 
şeyler üzerine konuşabilirsiniz. Sohbetiniz kahkaha dolu, sürprizler 
içeren ve düşünce uyaran bir sohbet olabilir.

Siz de kendinizi  Minimoni gibi tanıtsanız ne dersiniz?

Evinizde çiçekler var mı? Kim bakıyor? 
• Sizin bakımını üstlendiğiniz bir bitki var mı? Nasıl 
 bakıyorsunuz? 
• Bitkilere bakmazsanız ne olur? Neden?

Bisiklete binmeyi biliyor musunuz? 
• Nasıl öğrendiniz?
• İnsanlar niçin bisiklete biner?

Bir günü nasıl geçirirsiniz? Neler yaparsınız? Listeleyin.
• Yetişkinlerin ve çocukların bir günleri aynı mı geçer?   
 Farklı neler yaparlar?

SÖZCÜKLER / DEYİMLER

Öpücük ne renktir? de geçen çocuklarınızın bilmediğini/merak edeceğini/ 
ayrıntılı öğrenmek isteyeceğini düşündüğünüz sözcükleri, deyimleri, ifadeleri 
önceden belirleyebilirsiniz.  

Bizim gözümüze takılanlar:

1. Yeni sözcükler: çiçek bakımı, havai fişeği, enginar, ayçiçeği, iyi fikir, 
sonbahar ormanı, büyülü, hüzün, kafası karışık, 

2. Niteleme sözcükleri: rüzgardan hızlı, bal kadar tatlı, 

3. Kitabı okurken yazı karakterleri üzerine konuşabilirsiniz.

Bu listeye, çocuğunuzla birlikte hatırlamak, benzerlerini bulmak, üzerine 
konuşmak, tartışmak istediğiniz diğer sözcükleri, terimleri, ifadeleri 

ekleyebilirsiniz; listenin ucu açık…
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Mavi/ turuncu/yeşil/mor renkte olup hoşunuza giden şeyleri 
listeleyin. 

Mavi/ siyah/eflatun/ gri/ bej renkte olup hiç hoşunuza gitmeyen 
şeyleri listeleyin.

Minimoni’nin yerinde olsanız ve köpeğin pisliğine bassanız ne hisse-
derdiniz? Neler yapardınız? 

Minimoni hayvanları en altta fil, en üstte koyun olacak şekilde üst 
üste sıraladı. Siz olsanız nasıl sıralardınız, neden?

Komik olmak nasıl bir şey? 
• Ne yapınca komik olursunuz?
• Tanıdığınız en komik insan kim? Neler yapınca komik oluyor?
• En komik olduğunu düşündüğün hayvan hangisi? Nesi 
 komik?

Hiç arı soktu mu? 
• Ne hissettiniz? 
• Nasıl bir ses çıkardınız?
• Minimoni gibi yüzlerce arı kovalasa ne hissedersiniz? Ne 
 yapardınız? Arılardan nasıl kurtulurdunuz?

Minimoni öpücüğün rengini bulamayınca kafası karıştı; sizin kafanız 
en çok ne zaman karışır?
• Kafanız karıştığında ne yaparsınız?
• Kafanız karışık olduğunda kafanızın içini çizseniz ortaya nasıl  
 bir şekil çıkardı? Şekli nasıl anlatırdınız? 
• Kafa karışıklığının iyi yanları sizce ne olabilir?

•  Yapmaktan en çok hoşlandığınız beş şeyi listeleyin. Bunların  
 her birini bir renkle ifade etseniz ne derdiniz? Neden?
• Yapmaktan hoşlandığınız şeylerin sesi olsa nasıl olurdu?
• Kokularla tarif etseniz yapmaktan hoşlandığınız şeyleri nasıl  
 tarif ederdiniz? Neden?
• Kızgın olduğunuzda neler yaparsınız?
• Neşeli olduğunuzda neler yaparsınız?
• Bir şey hoşunuza gittiğinde bunu nasıl gösterirsiniz?

13 Minimoni’nin kafası ne zaman karıştı?
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Minimoni öpücüğün rengini nasıl buldu?

Sizce öpücük ne renk? Neden?

Renkler olmasa yaşamımızda neler değişirdi?

Doğada bir yürüyüş yapıp, rastladığınız farklı nesneleri 
toplayabilirsiniz. Nesneleri, 
a. Renklerine (kırmızı, mavi, turkuaz, eflatun, vb)
b. Kokularına (güzel, kötü, bahar çiçeği, vb)
c. Dokunduğunuzda hissettiklerinize (pütürlü, ıslak, sıcak, 
 yumuşak, soğuk, vb)
d. Çıkardığı seslere (çıt-çıt, çatur-çutur, yüksek, melodili, vb)
e. Görüntülerine  (desenli, uzun, küçük, parlak,  vb)
göre sınıflandırabilirsiniz. Bunlara benzeyen bildiğiniz aklınıza gelen 
başka nesneleri sayabilirsiniz.

Topladıklarınızla bir doğa kolajı 
yapıp duvarınıza asabilirsiniz.

https://www.sparkleandsplatter.
com/2012/09/nature-walk-assembla-
ge.html

Birlikte Arı Vız Vız Vız şarkısını 
hatırlayıp, söyleyebilirsiniz. 
Dilerseniz şarkıyı başka böceklere/
hayvanlara ve onların çıkardığı ses-
lere göre uyarlayıp birlikte söylemeyi 
deneyebilirsiniz.

Şarkı: 

https://www.youtube.com/watch?v=tXtEfplQL1A



4 Yeni “bir” renk
Sulu boyayla farklı renkleri karıştırarak yeni bir renk yaratabilirsiniz. 
Bu renge bir isim verebilirsiniz. Bulduğunuz rengin hangi duygunun 
rengi olabileceği konusunda tartışarak, nedenlerini söyleyip birlikte 
karar verebilirsiniz. Yeni renginizi nerede, nasıl kullanacağınızı 

konuşabilirsiniz. Örneğin 
yarattığınız renkle patates baskısı 
kullanarak kağıtları 
renklendirebilirsiniz. Etrafınızda 
bulunan hangi nesnelerin rengini 
değiştirmek ve sizin renginizden  
yapmak isterdiniz? Neden?

5 Adını ressamlardan alan renkleri tanımak için internetten
https://www.fikriyat.com/galeri/kultur-sanat/unlu-ressamlarin-isim-
leriyle-ozdeslesmis-renkler/7
adresine bakabilirsiniz. Bizim seçtiğimiz birkaç tanesini aşağıda 
paylaşıyoruz.

Fikret Mualla: PembeChagall: Buğulu beyazlı mavi

Aliye Berger: Gün ışığında tarla 
turuncusu

Yves Klein: Klein mavisi
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Fotoğraf sergisi: Gökkuşağının ne olduğuna,  nasıl oluştuğuna ilişkin 
bir araştırma yapabilirsiniz. Farklı gök kuşağı resimlerinin 
fotoğraflarını çekip, bu fotoğraflarla evinizin bir koridorunda minik 
bir sergi  açabilirsiniz. 

Aynı etkinliği şehir içi, dağlar, deniz gibi farklı yerlerde görülen gökkuşağı 
resimlerini kendiniz çizerek de yapabilirsiniz. 

https://unsplash.com/images/nature/rainbow

Şiir  : “ Bir satır sen bir satır ben”
Öpücüğün rengi “gökkuşağı”nı düşünüp rengarenk  bir şiir  
yazabilirsiniz. 

Şiirden yapacağınız bir posteri  fotoğraf serginizin girişine 
asabilirsiniz.

8 Sergi Davetiyesi: 
Fotoğraf sergisinin açılışı için bir davetiye tasarımı yapabilirsiniz. 
Davetiyeyi kimlere göndereceğinizin listesini de yapıp, ona göre 
çoğaltıp, listedekilere dağıtabilirsiniz.

İhsan Cemal Karaburçak: 
Karaburçak moru

Steve Johnson Alex Jackman

Henri Rousseau ve Paul Cezanne: 
Krom yeşili



ÖYKÜYÜ YENİDEN YARATMA

Kitabı okurken öğrendiğiniz, etkilendiğiniz, sevdiğiniz ne varsa daha sonra 
sohbetlerinizde hatırlayabilir, canınız istediğinde farklı soyut kavramların 
rengi üzerine hayal kurup sohbet edebilirsiniz.

Yeni bir durumla karşılaştığınızda duygunuzu fark edip, tanımlamaya çalışa-
bilirsiniz ve istediğiniz bir renkle eşleştirebilirsiniz.

Çocuğunuzla birlikte https://artsandculture.google.com/color adresinden 
ünlü ressamların tablolarını renklere göre farklı gruplarda görebilirsiniz; 
kendiniz için de hoş bir deneyim olacaktır.

Mutluluğunuzu nasıl paylaştığınızı, paylaşmak için nasıl farklı yollar 
geliştirdiğinizi de gözlemek iyi gelebilir. 

Başka bir öykü kitabını birlikte okumak üzere…

AKLINIZDA BULUNSUN

#okumakdünyanıbüyütür

Rocio Bonilla yerine bu kitabı siz yazsaydınız öykü nasıl olurdu? Drama ile 
anlatabilir misiniz?  ( Bu soru sizin için de, çocuğunuz için de )

Öykünüzde öpücük ne renk oldu? Neden? 

Öykünüzü yaratırken en çok hoşunuza giden bölüm ne oldu?


