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Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• İnsanların doğayla ve 
diğer canlılarla ilişkisini, 
gezegenimizi diğer 
canlılarla paylaşmadaki 
bencilliğini etkili biçimde 
sorgulamamızı sağlıyor.

• Ana karakterleriyle Sisin 
Sakladıkları’nın devamı 
olmasına rağmen bağımsız 
olarak da okunabiliyor.

• Günlük hayatın 
gerçekliğini fantastik 
unsurlarla harmanlayan 
olağanüstü sürükleyici bir 
kurgu; heyecan ve gerilim 
dozu yüksek, gerçek bir 
okuma zevki yaşatıyor. 

1. Ortak Ruh’u oluşturan canlıların 
ortak özellikleri nedir? Ortaya çıkışı 
nasıl gerçekleşiyor, neyi amaçlıyor?

2. Ortak Ruh’un yerinde olsaydınız 
kötülük yapan insanlara nasıl bir 
ceza verirdiniz? Romanın sonunu göz 
önünde bulundurarak verdiği cezanın 
amacını tartışın.

3. Hayvana şiddet uygulayanlar 
yalnızca hayvanlar için mi tehdit 
oluşturur? Bu davranışın başka 
insanlara da yönelip yönelmeyeceği 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

4. Hiç hayvanat bahçesi gezisine 
katıldınız mı? Hayvanların orada 
mutlu olup olmadığı konusunda neler 
düşünüyorsunuz?

5. İnsanların, evcilleştirdiği canlılara 
karşı sorumluluklarının neler olduğunu 
tartışın.

1. Türkiye’de yasaların hayvanları 
yeterince koruyup korumadığını 
araştırdıktan sonra, hayvanların 
dilinden, kendi haklarını dile 
getirdikleri diyaloglar yazın. Sonra da 
bu diyalogları kullanarak sınıfça bir 
“hayvan yasası” oluşturun.

2. Çevrenizde hayvan barınağı olup 
olmadığı araştırıın. Varsa bu barınağa 
bir gezi gerçekleştirin, hayvanların 
yaşam koşullarını gözlemleyerek bir 
rapor yazın.

3. Hayvanların, aralarında nasıl 
iletişim kurduklarına yönelik bir 
araştırma yapın; bu araştırmadan elde 
edilen haber, bilgi, inceleme yazılarını 
sınıf panosunda sergileyin.

4. Romandaki olayları, “gerçeğe uygun-
fantastik” ya da “hayal ürünü-abartılı” 
başlıklarıyla gruplandırın. Sonuçlara 
göre romanda kurgu ve anlatım 
özelliklerine yönelik çıkarımlar yapın.

İnsanlar tarafından sömürülen, yok edilen, sürgün edilen 
hayvanlardan bazıları, son nefesleriyle gökyüzüne ruhlarından 
bir parça gönderir. Bir süre sonra bu ruh molekülleri, vahşetin 
öznelerinden intikam almak için güçlerini birleştirir. Böylece Ortak 
Ruh’un sisli ve gizemli gücü çıkar ortaya; zalimleri bir sis bulutu ile 
kaplayıp felç etmektedir. Ateş edilen yunusların, faytona koşulup telef 
olan atların, kısacası horlanan tüm canlıların hesabı sorulmalıdır. Ve 
mesaj çok nettir: İnsan, bir canlıya zarar verdiğinde, aslında kendine 
zarar veriyordur. Mavi Karga, hayvanların oluşturduğu bu intikam 
girişimlerini İlay’la paylaşır. Onun da tarafı bellidir, yeryüzü yalnızca 
insana ait değildir, kötülüğün bir bedeli olmalıdır. İlay ve Fuat’la 
birlikte hayvanlara yapılan kötülükleri önlemeye, Ortak Ruh’un sesini 
duyurmaya çalışırlar.

Ortak Ruh
Hayvanlara yapılan kötü muameleyi merkezine taşıyan Ortak Ruh, insanın 

doğayı diğer canlılarla paylaşmadaki bencilliğini yüzümüze vurarak herkesin 
içindeki vicdana ve adalet duygusuna sesleniyor
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