
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Gizemli, macera dolu 
kurgusu ve özgün 
konusuyla, Türkçe çocuk 
edebiyatının son yıllarına 
damgasını vurmuş, ödüllü 
bir roman.

• Genetik araştırmalar, 
bilimde etik, doğa ve çevreye 
saygı gibi hayati konuları, 
başarılı bir polisiye olay 
örgüsüyle bütünleştirerek 
anlatıyor.

1. Okuduğunuz kitapta insan ömrünü 
uzatma çalışmalarına değiniliyor. 
Peki sizce, insan ömrünün 300 yıla 
uzaması mümkün olsaydı, bunun ne 
gibi olumlu veya olumsuz sonuçları 
olurdu? Sınıfta tartışın.

2. Kitaptaki gibi, insan ve hayvanların 
denek olarak kullanılması sizce doğru 
mu? Bilimin gelişmesi uğruna bile olsa, 
canlı denekler kullanmak etik midir? 
Sınıfta tartışın.

3. Biliminsanlarının ortak özellikleri 
nelerdir? Sizi en çok etkileyen 
biliminsanı kimdir? Siz bir biliminsanı 
olsaydınız, dünyayı etkileyecek 
veya değiştirecek, etik değerlerden 
sapmadan ne gibi çalışmalar yapmak 
isterdiniz?

4. Bilimin en sevdiğiniz, sizde en çok 
merak uyandıran dalı hangisi? Neden? 
İleride bir biliminsanı olmayı düşünür 
müsünüz?

1. Okuduğunuz romandan yola 
çıkarak, kargaların ilginç bulduğunuz 
özelliklerini anlatın ve kargaların daha 
farklı ne gibi özellikleri olduğuna dair 
bir araştırma yapın. 

2. Dünyanın en zeki hayvanları ile 
ilgili videolar bularak, bunları sınıf 
arkadaşlarınızla paylaşın.

3. Doğaya müdahale etmek, doğal 
olanın yapısını değiştirmek temalı bir 
kompozisyon yazın.

4. Bilimkurgu, anlatmak istenilen şeyleri 
maskeleyerek anlatmaya yarayan bir 
türdür. Siz de buna benzer, bilimkurgu 
türünde bir öykü yazın. Dünyaya ve 
çevremize ait bir konuyu başka bir 
gezegende geçiyor gibi aktarın.

5. Bu kitaba benzer bilimkurgu filmleri 
ya da kitapları biliyor musunuz? 
Araştırın ve seçtiğiniz bir tanesini 
hep birlikte okuyarak ya da izleyerek 
arkadaşlarınızla tartışın.

Roman, 200 sayfa
5, 6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Bilim ve Teknoloji, 
Etik Değerler, Çevre Bilinci, 
Empati, Serüven

Yazan: Miyase Sertbarut

Yaz tatilini geçirmek üzere teyzesinin yaşadığı köye giden İlay, her 
tarafı saran, tüyler ürpertici bir sis ile karşılaşır. Bu sis, beş yıl önce 
altın madeni çalışmalarının başlamasıyla ortaya çıkmıştır. İlay’ın 
teyzesi altın madeni çalışmalarından şüphelenmektedir. İlay’ın 
teyzesiyle konuşan Mavi Karga da bu çalışmaların altında yatan 
başka bir sır olduğunun farkındadır. Mavi Karga hem çok zekidir hem 
de konuşabilmektedir. Madendeki gizli belgelerden birini çalarak, 
onu İlay’a ve teyzesine getirir. Aslında sisin sakladığı şey gizli bir 
laboratuvardır ve orada, kargaların genleri insanlara aktarılmaktadır. 
Amaç, insanların ömrünü uzatmaktır. Yapay sisin de etkisiyle gizlice 
yapılan bu çalışmalar, denek olarak kullanılan birçok karganın ve 
insanın canına mâl olmuştur. İlay, arkadaşı Fuat, teyzesi ve Mavi 
Karga, etik olmayan bu çalışmanın bir an önce bitmesi için büyük bir 
mücadeleye başlarlar.

Sisin Sakladıkları-1
İnsanları ve hayvanları kobay olarak kullananlara karşı girişilen  

nefes kesici bir mücadeleyi anlatan, bilim ve etik konularına eğilen,  
son yılların en çarpıcı çocuk kitaplarından biri 
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