
Kimi deniz kazalarından ve 
gemilerin kayboluşundan sorumlu 
tutulan; bir balinadan büyük ve hızlı 
olarak tarif edilen deniz canavarı, 
bilim dünyasını sarsar. Abraham 
Lincoln adlı gemi, canavarın peşine 
düşmek üzere sefere çıkar. Profesör 
Aronnax, yardımcısı Conseil ve 
zıpkıncı Ned Land de bu sefere 
katılırlar. Yaratık sandıkları Nautilus 
adlı gemiye düşen kafadalar, aracın 
sahibi Nemo’nun elinde olağanüstü 
deniz maceralarına sürüklenirler.

1984’te 
İzmir’de doğdu. 
Gazetecilik 
okudu, 

gazetecilik yaptı. Sinemayı 
çok sevdi ama sonunda 
kalbini edebiyata verdi. Hâlen 
İzmir’de editörlük yapıyor; 
kitaplarla, şarkılarla ve 
filmlerle büyümeye devam 
ediyor. 

Konu: Ümit  
Mutlu

Denizler Altında Yirmi Bin Fersah
Denizlerin dibinde, bilimsel harikaların kalbinde, heyecan ve macera dozunun bir an 

bile düşmediği, yüzyıllara meydan okuyan, hayal gücünün  
sınırlarını zorlayan bir serüven

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Mühendisliği, bilimi ve 
edebiyatı bir araya getiren; 
denizaltılar henüz fantastik 
bir hayalken bütün ince 
detaylarıyla bu icadı 
mükemmelce anlatan bir 
serüven. 

• Ellerinde kısıtlı bilgileri 
olan, korkularından doğan 
mitlerin içinde kaybolmuş bir 
dünyaya denizlerin altındaki 
harika evreni anlatan, 
zamanının ötesinde bir 
kurgu. 

• Delilik ve dâhilik arasındaki 
çizgiyi sorgulayan, bilimin 
neler yapabileceği üzerine 
düşünmeye teşvik eden 
olaylar zincirine sahip.

1.  Sizce günümüzdeki bilimkurgu 
kitapları geleceğin teknolojisini 
şekillendirir mi? Okuduğunuz 
kitaplardan yola çıkarak örnekleyin.

2.  Kitabın sonunda sadece Nautilus’un 
karaltısı görülüyor. Sizce Nautilus’a 
ve Kaptan Nemo’ya kitabın sonunda 
ne oldu? Yolculukları devam etti mi? 
Kaptan Nemo kendine yeni bir denizaltı 
yaptı mı?

3.  Kaptan Nemo’nun bir denizaltı 
yapmasını kamçılayan en güçlü duygu 
sizce neydi?

4.  Kitaptaki karakterlerden en çok 
hangisini sevdiniz? Neden? O karakterin 
size hitap ettiği yönleri neydi?

5.  Sizce Profesör Aronnax, kaçma 
fikrine uzun süre boyunca neden sıcak 
bakmadı?

6.  Kaptan Nemo’yu nasıl tarif 
edersiniz? Sizce nasıl bir karaktere 
sahip?

1.  Kaptan Nemo’nun icadı Nautilus 
adlı denizaltıyı zihninizde tasarlayarak 
çizip boyayın.

2.  “Nautilus” ve “Nemo” kelimelerinin 
kökenlerini araştırın ve roman için 
neden önem taşıdıklarını anlatan kısa 
bir kompozisyon yazın.

3.  Kitabın yazıldığı dönemi 
araştırın. O dönemden günümüze 
hangi teknolojik gelişmeler ya da 
dönüşümler gerçekleşmiştir, bir 
zaman tüneli çizelgesi hazırlayarak 
anlatın. 

4.  Kitabın edebiyat, mühendislik ve 
bilim için önemini anlatan bir yazı yazın.

5.  Jules Verne hakkında bir araştırma 
yapın. Başka hangi ünlü eserleri 
var? Bilim ve sanat dünyasını nasıl 
etkilemiş? 

6.  Kitaba ek bir “mini macera” yazın. 
Karakterler sizce başka ne tür tehlikeler 
atlatmış olabilir?
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