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Aşkın Güngör

1. Sözcük Korsanı: Bir gün kelimelerin farklı şekilde telaffuz edilmesiyle macera başlar. İnsanlar, sözcükleri olduklarından farklı 
ve zamanla daha da anlamsız bir şekilde söylerler. Örneğin, “taksim” yerine “taksi”, daha sonra da “taktuka” derler. Sonunda iletişim 
kuramaz hâle gelirler ve gündelik yaşam durur. Bunun üzerine Bol Bel, olayın gizemini çözmek üzere kolları sıvar.

2. Doktor Otukuru’nun Işınlama Makinesi: Bilim insanı Doktor Otukuru, inanılmaz bir icada imza atar: ışınlama makine-
si. Fakat gölgelerden çıkıp gelen gizemli biri tarafından, bir ışın silahıyla yeryüzünden silinir. İşin aslı farklıdır: Aslında o, bir ışınla-
ma makinesi değil, kopyalama makinesi icat etmiştir ve onu yok etmeye çalışanlar da bizzat kendi kopyalarıdır. Bol Bel, Doktor’un 
eşi Şıngırdak Otukuru’nun yardımına koşar.

3. Pamuk Bol Bel ve Yedi Cüce: Konuşmaya başlayan oyuncak bebekler, sadece başka gezegenlerin aranabildiği cep telefon-
ları, Kıl Kedisi’ne dönüşen Külkedisi, saçları yerine kulakları uzayan Rapunzel... Pamuk Prenses’i ormana götüren avcının bile, 
aslında Beyaz Tavşan’ı arayan Alis olduğu ortaya çıkınca, okudukları masal kitaplarındaki karakterlerin kaybolduğunu söyleyen 
çocuklar Dedektif Bol Bel’e başvurur. Bol Bel, Düşler Diyarı’nı kurtarmak zorundadır.

4. Gizemli Kule: Bol Bel, hapisteki AYUVAH’ın (Asla Yakalanmayan Usta Ve Akıllı Hırsız’ın) ölüm haberini alır. Aynı gün, in-
sanlar bir meteor gibi gökyüzünden düşer ve düştükleri gibi anlamsız cümleler kurar. Bu sırada İstanbul Boğazı’nda uzun bir kule 
belirir. Bol Bel, Bilge Kitap, Zekreter ve bürosunun kapısında aniden beliren “ŞEY” adlı kedi ile kuleye gider. Zekreter’in ve Bilge 
Kitap’ın kulede ortadan kaybolmasından sonra ŞEY, şekil değiştirir. Bol Bel onun AYUVAH olduğunu düşünür. Bol Bel’i hiç sev-
meyen Dar Bel de olaylara karışır, ona yardım ederek şehri kurtarırlar.

Son derece eğlenceli dili ve sürprizlerle dolu kurgusu sayesinde büyük 
bir keyifle okunan, polisiye türüne ait unsurları başarıyla taşıyan, 
bilinçlendirici, hayal gücünü geliştiren bir seri

1. Serinin ilk kitabında, dil sa-
bitken birden değişiyor. Sizce dil 
değişkenlik gösterir mi? Örnek-
lendirerek tartışın.
2. Tıpkı kitaptaki gibi, aldığınız 
bir hizmet karşılığında para değil 
de hayal nesneleri verecek olsay-
dınız, ne gibi hayal nesneleriniz 
olurdu?
3. Doktor Otukuru’nun Işınlama 
Makinesi’nde geçen olayları, iz-
lediğiniz bir bilim kurgu filmi ile 
karşılaştırın, benzerlik ve farklı-
lıklarını bulun.

•  Yer yer bilim kurgusal, yer yer 
fantastik unsurlarla süslü mace-
raları sayesinde hayal gücünün 
gelişimine katkı sağlıyor.
• Ünlü dedektiflik romanlarını 
aratmayan kurgusu ve komik, 
eğlenceli maceralarıyla, polisiye 
türünü genç okurlara tanıtıyor.
• Dil bilinci, bilim, teknoloji ve 
masal gibi farklı kaynaklardan 
beslenen konuları sayesinde, 
genel kültürü desteklemeye, 
sonrasında ise daha kapsamlı 
araştırmalar yapılmasına olanak 
sağlıyor.

4. “Babil Kulesi” adlı efsaneyi 
daha önce duymuş muydunuz?  
Çeşitli kaynaklara başvurarak 
bu efsane hakkında bir sunum 
hazırlayın.
5. Sözcükler bir dilden başka bir 
dile nasıl geçer? Önce tahmin-
lerde bulunun ve sonrasında 
araştırın.
6. Ünlü birkaç masal seçin ve 
onları birbirleriyle karıştırarak, 
yeni bir masal üretmeye çalışın. 
Farklı masalların karakterlerini 
diyaloglara sokun ve masalınıza 
yepyeni bir isim verin.
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