
Mezuniyetine bir hafta kala köpek eğitim merkezinden kaçmayı başaran 
Biber için, özgür hayat yeniden başlar. Ve başlarda her şey yolunda gitse de, 
kısa süre sonra Biber’in kanı yeniden fokurdamaya başlar. Sürekli, belaya 
bulaşır. Kıvırcık adlı bir kızı polisin elinden kurtarması ise bardağı taşırır. 
Biber’in adı artık arananlar listesindedir. Tüm Türkiye, Biber’in kahramanlığını 
konuşmaktadır. Fakat polis, Biber’in gerçek kimliğini öğrenir. 

Kaçak Köpek Biber
Özgürlük hayalî kuran bir polis köpeğinin gerçek hayatla 
tanışmasını anlatan, sevimli bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Hür iradeye yaptığı 
vurguyla, duyarlılıkla 
kaleme alınmış bir roman.
• Başrolünde bir köpeğin 
bulunduğu kitap, kişileştirme 
sanatının da birebir örneği. 
• Okurlara hayvan sevgisi 
aşılama adına çok başarılı.

1. Evinizde beslediğiniz hayvanlar 
var mı? Varsa onlarla nasıl iletişim 
kurduğunuzu anlatın.
2. Sizce, romanda okuduklarınıza 
benzeyen olaylar gerçekte de yaşanıyor 
mudur? Tartışın.
3. Romandaki karakterlerden farklı 
olarak, Biber’i gizlemek için siz ne 
yapardınız? 

1. Özgürlük gibi soyut bir kavramı nasıl 
resimlerdiniz? Bu konuda resimler 
çizin ve arkadaşlarınızla paylaşın.
2. Biber’in ve arkadaşlarının 
farklılıklarını, yeteneklerini bir yazı 
hâlinde karşılaştırın.
3. Ortak bir amacı olan insanlar, 
amaçlarını gerçekleştirebilmek için 
neler yapmalıdırlar? Bir kompozisyon 
yazın.

Roman, 104 sayfa
3, 4. sınıflar

Etiketler: Hak ve Özgürlükler, 
Cesaret, Dayanışma, Serüven, 
Hayvan Sevgisi

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Ç. D. Sertbarut

Elif, halasının yanına gönderilir. Orada okula başlar. Annesini özler ama bu 
yeni çevreyi de tanıdıkça sever. Bahçedeki yalancı portakal ağacı hep ilgisini 
çeker. Okulda zaman zaman öğretmeniyle dertleşir ve evde olup bitenleri 
biraz değiştirerek anlatır; fakat sonra, söylediği yalanlar ya halasının kulağına 
giderse diye endişelenmeye başlar. Hayaller, yalanlar ve masallar üzerine kafa 
yorar. Ve sonunda bu düşünceler onu gerçek hayata hazırlar.

Yalancı Portakal
Hayallerini yalan üzerine kuran küçük bir kız çocuğunun, 
büyüme ve öğrenme hikâyesini anlatan, duygusal bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Yalancılık, doğruları çarpı-
tarak anlatma gibi temalar 
üzerine kurulmuş, öğretici 
ve ders verici nitelikte bir 
eser.
• Çevre kirliliğine ve hayvan 
haklarına dikkat çekiyor.

1. İnsan, evinden ayrı kaldığında neden 
özlem içinde olur? Sizin de evinizden 
ayrı kaldığınız zamanlar oldu mu?
2. Sizce yalan söylemek kaçınılmaz bir 
şey midir? Yalan söylemeden yaşamak 
neden önemlidir? Pembe yalan diye bir 
şey olabilir mi?
3. Elif, öğretmenine olayları neden 
değiştirerek anlatıyor? Siz böyle bir 
şey yapar mıydınız?

1. Kitaptaki yalancı portakal 
ağacı gibi garip adları olan hangi 
bitkileri duydunuz? Kuzukulağı, 
devetabanı? Araştırın ve sonra da sınıf 
arkadaşlarınızla paylaşın.
2. Tamamen yalansız bir dünya hayal 
edin ve bu dünyanın özelliklerini bir 
kompozisyon hâlinde yazın.
3. “Yalancı Çoban” öyküsünün güncel 
bir uyarlamasını yazın.

Roman, 104 sayfa
3, 4, 5. sınıflar

Etiketler: Büyüme ve Olgunlaşma,  
Aile İlişkileri, Etik Değerler,  
Okul Yaşamı, Hayvan Sevgisi

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Berk Öztürk
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