
Hazırladıkları ödevin 
internetten indirildiğini 
anlayan öğretmen, Ozan ve 
arkadaşlarını kütüphaneye 
gönderir ve ödevlerini yeniden 
yapmalarını ister. Çocuklar, 
kütüphanedeki kitaplarda 
kendilerine yazılmış notlar 
bulur ve gizemi çözmeye 
çalışırlar. Beş ayrı kâğıda 
yazılmış masalı birleştirmeye 
çalışan bu beş arkadaş, hem 
birbirlerini hem de kendilerini 
daha iyi tanırlar. 
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Bilmecenin İzinde Maceranın Peşinde
Birbirine benzemeyen beş arkadaşı tek bir ortak amaçta birleştirerek 

onları, gizem ve macera dolu bir edebiyat yolculuğuna çıkaran, 
sürükleyici ve eğitici bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Romandaki karakterlerden yola 
çıkarak, çevrenizde çok farklı 
olduklarını düşündüğünüz insanlar 
hakkında kafa yorun. Sizce hangi 
özellikler farklı? Neden böyle 
düşünüyorsunuz?

2. Kendinizi kitaptaki hangi karakterle 
özdeşleştirdiniz? Neden? Tartışın.

3. Dostluk ve kardeşlik heykellerini siz 
yapacak olsaydınız, hangi simgeleri 
kullanmak isterdiniz?

4. Evrensel kural ne demektir? Örnekler 
verin.

5. Sizce usta, yaptığı heykeli baskıdan 
dolayı kırarak doğru olanı mı yaptı? Siz 
olsaydınız ne yapardınız?

6. Kitabın en başındaki şiir, sizce kitaba 
ne katıyor? Şiiri okuduktan sonra ne 
hissettiniz? Kurguyla ne gibi bir ilgisi 
var?

1. Sınıf arkadaşlarınıza göstermeden 
şifreli şiirler yazıp birbirinizin şifresini 
çözmeye çalışın.

2. Siz de arkadaşlarınızla gizemli bir 
bulmaca yapın: Birkaç sayfalık bir 
öykü yazın ve sonra bunu çok sayıda 
parçaya ayırın. Ardından, parçaları 
farklı farklı yerlere saklayarak ve 
çeşitli ipuçları da bırakarak, başka 
arkadaşlarınızın öykünüzü bulmalarını 
ve bir araya getirmelerini sağlayın.

3. “Her kafadan ayrı ses çıkması” 
deyimini açıklayan bir kompozisyon 
yazın.

4. Ayrıntılara dikkat etmek sizce neden 
önemlidir? Bu konuyu irdeleyen bir 
kompozisyon yazın ve ardından, tek bir 
mekânı, örneğin odanızı ayrıntılarıyla 
betimleyen bir yazı yazın.

5. Akrostiş nedir? Araştırın ve siz 
de bir akrostiş yazmaya çalışın. Bu 
harflerle ileteceğiniz mesaj ne olurdu?

Konu: 

Roman, 120 sayfa
3, 4, 5. sınıflar

Etiketler: Okuma ve Yazma Kültürü, Dayanışma, 
Arkadaşlık, Gizem, Güzel Sanatlar

Yazan: Dursun Ege Göçmen

Dursun Ege 
Göçmen

• Edebiyatın hemen her 
türüyle örülmüş satırları 
sayesinde çeşitli tarzları 
okura tanıtan, gizem dolu, 
sürükleyici bir macera 
romanı.

• İnsanların farklı farklı 
olduklarını, kimsenin 
birbirine benzemediğini ama 
buna rağmen herkesin de 
bir arada yaşayabileceğini 
vurgulayan, duyarlı bir metin.

• Önyargıların ve 
hoşgörüsüzlüğün ne kadar 
kötü ve yanıltıcı şeyler 
olduğunu öne çıkararak, 
genç okurların düşünce 
tarzlarını da etkilemeyi 
başarıyor.
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