
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Gezegenimizi koruma 
ve diğer canlılarla 
paylaşmadaki 
bencilliğimizin zararları 
üzerine düşünme olanağı 
sunuyor.

• Su kaynaklarının 
tükenmesinin doğuracağı 
sonuçları çarpıcı biçimde 
yansıtıyor.

• Sıradışı karakterlerle, 
mizah dozu yüksek, 
eğlenceli bir okuma süreci 
vadediyor.

• Bilimkurgusal ve fantastik 
unsurlardan beslenerek 
merak ve heyecan dolu bir 
kurgu yaratmayı başarıyor.

1. Sizce dünyamızın gerçekten bir su 
sorunu var mı? Devletler, Birleşmiş 
Milletler, Sivil Toplum Örgütleri ve 
bireyler, bu konuda neler yapıyorlar? 
Peki ya siz bu konuda bir şeyler 
yapıyor musunuz?

2. Yokyüzlerin, dünyamızın sorunlarına 
çözüm arayışlarının nedenini açıklayın.

3. Sizce, birbirlerine milyonlarca 
kilometre ya da ışık yılı uzaklıktaki 
iki gezegen arasındaki dayanışma ve 
ilişkiyi, dünyamızdaki ülkeler arasında 
da görebiliyor muyuz?

4. “Bilinemeyen tüm şeyler, yeni 
bilinmeyenlerin kilitli kapısını 
açabilecek anahtarlardır!” sözünden ne 
anladığınızı açıklayın.

5. Bir biliminsanı ya da mucit 
olsaydınız neyi icat etmek isterdiniz?

1. Karanlık - Aydınlık mücadelesini 
anlatan efsaneyi araştırarak  
bir sunum hazırlayın.

2. 100 yıl sonrasını hayal edin 
ve gezegenimizin geleceğini, 
yeni teknolojilerin hayatımızı 
nasıl değiştireceğini anlatan bir 
kompozisyon yazın.

3. Romandaki bilimkurgu unsurlarını, 
gerçekçi ve fantastik özellikleri 
belirleyerek sınıflandırın.

4. Yaşadığınız bölgedeki su kaynakları 
hakkında, yeterli olup olmadıkları, 
koruma önlemleri, temizliği konularında 
bilgi ve haber toplayın; çıktı ve gazete 
kupürlerini sınıf panosunda sergileyin.

5. Kitapta sevgi sözcüğü çok geçiyor. 
Sevginin insanları iyiye, güzele doğru 
değiştirdiği, güzelleştirdiği durumlarla 
karşılaşıyoruz. Bunların bir listesini 
çıkarın. 
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Yokyüzler SERİSİ
Gezegenin tükenmez sayılan kaynaklarını vahşice sömüren ve akıl 

almaz hırsı yüzünden geleceği yok eden insanlığı anlatan, bilimkurgu 
ve fantastik türlerinden unsurlar barından bir seri

İkiz Gezegenler’de, Ali, musluktan 
su yerine bambaşka cisimler 
aktığını fark eder. Dedesiyle 
birlikte, sorunu anlamak için yola 
düşerler. Yolları, Dünya’nın ikiz 
gezegeninin sahipleri ile kesişir. 
Karanlıktan Kaçış’ta, Ali ve dedesi, 
ikiz gezegen Anne’ye varırlar. 
Fakat bu gelişmiş uygarlığa 
ulaşmanın bedeli ağırdır: 
duyguların körelmesi, canlıların 
makine gibi programlanması... 
Aydınlığın zaferi için mücadele 
başlamak üzeredir.

Konu: 

160 - ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ




