
Özge, haklarını savunmaktan 
çekinen, hayır demeyi 
beceremeyen, utangaç bir 
çocuktur. Bu hâli yüzünden, 
yanıtını bildiği sorulara bile 
cevap vermez. Bir gün, gizemli 
bir yüzükle birlikte, Özge kendini 
apansız bir maceranın içinde 
bulur. Birlikte içsel bir yolculuğa 
çıkan Özge ve ablası, kendi 
güçlerinin de teşvikiyle çok 
daha özgüvenli bireyler hâline 
gelirler. 

Mersin’de doğdu. 
Kitaplarında, 
antik uygarlıkların 
masalsı 

atmosferinde okurlarına ilginç 
serüvenler yaşatarak geçmişle 
günümüz arasında köprüler 
kuruyor. Tapınağın Sırrı ile 
2011 Tudem Edebiyat Ödülleri 
Roman İkinciliğini kazandı.

Sihirli Yüzük
Çekingen bir çocuğun, korkularından kurtularak özgüven kazanması  

ve hayata sıkıca tutunması üzerine kaleme alınmış, macera dolu, 
fantastik unsurlarla bezeli bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Özge, kedisine hangi özelliğinden 
dolayı Tarçın adını vermiş olabilir? 
Onun yerine siz olsaydınız nasıl bir 
isim seçerdiniz?

2. Özge, tehlike ânında polis çağırdı. Siz 
olsaydınız ne yapardınız? 

3. Sizce romanda geçen olaylar gerçek 
olabilir mi? Kahramanın yerinde olup 
onun yaşadıklarını yaşasaydınız, siz 
neler hissederdiniz?

4. Yüzük, Özge’nin kendine 
güvenmesini sağlamıştı. Siz de 
size güç verecek bir nesne seçecek 
olsaydınız bu ne olurdu?

5. Cesur ya da özgüvenli hissetmek 
için sizce bir nesneye ihtiyaç var 
mıdır?

6. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizde sorun 
yaşadığınız oluyor mu? Bu durumu 
nasıl düzeltiyorsunuz?

1. Bu romanı oyunlaştırmak isteseniz 
kimin rolünde olmak isterdiniz? Sınıfta 
canlandırın.

2. Romanda gerçekleşen olayın benzeri 
yaşandığında, sorumluluk sahibi bir 
birey nasıl davranmalıdır? Bu konuda 
kısa bir kompozisyon yazın.

3. Ailemizden gizli bir şeyler yapmak 
sizce doğru mudur? Bu durum 
nelere yol açabilir? Hayalinizde bu 
konuda bir olay yaratın ve kendinizi 
bu olayın merkezine alarak, neden ve 
sonuçlarıyla, bir öykü yazın.

4. Sizce iyi bir arkadaş nasıl olmalıdır? 
Arkadaş seçimlerinde nelere dikkat 
etmemiz gerekir? Hayalinizde 
kurduğunuz “en iyi arkadaş” imgesini 
açıklayan bir kompozisyon yazın.

5. Edebiyat ve sinemada yer alan 
başka “gizemli nesneler” biliyor 
musunuz? Araştırın.

Konu: 

Roman, 136 sayfa
4, 5, 6. sınıflar

Etiketler: Kendini Tanıma, Arkadaşlık, 
Büyüme ve Olgunlaşma, Mücadele, 
Doğaüstü Unsurlar

Yazan: Zehra Tapunç

Zehra 
Tapunç

• Günümüz çocuklarının 
korkularına ve 
yalnızlıklarına ortak 
olmayı sağlayan, olaylara 
çocukların gözünden 
bakmayı başaran bir kitap.

• Sorumluluk duygusunun 
gelişimine katkı sağlıyor.

• Okurun, arkadaşlarıyla 
ilişkilerini sorgulamasını, 
dostluğun kıymetini 
anlamasını teşvik 
ediyor. Zor bir durumla 
karşılaşıldığında yılmayarak 
mücadele etmenin önemini 
vurguluyor.

• Özgüvenli, kendinden emin 
olmanın önemini anlatıyor.
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