
Tuhaf Yaratıklar Çiftliği
Tansel ve arkadaşı Işın, gündelik bir bisiklet gezisi sırasında, 
yarı maymuna yarı insana benzeyen, tuhaf görünümlü 
canlılarla karşılaşırlar. Merak içinde, olup biteni araştırmak 
isterlerken, yolları ilginç bir çiftliğe düşer. Bu çiftlikte buldukları 
bilgisayarlarda, daha önceden gördükleri tuhaf canlıların 
fotoğrafları ile karşılaşırlar. Aslında çiftlikte canlılar üzerinde 
gizlice gen aktarımı çalışmaları yapılmaktadır; üstelik bu 
çalışmaların, çok başarılı ve ünlü bir biliminsanı ile de bağlantısı 
vardır. Çocuklar, aileler ve dürüst bir biliminsanının işbirliği 
sayesinde, bilimi etik olmayan şekillerde, kendi çıkarları için 
kullanan “hayvan çiftliğinin” gizemi de çözülür.

Uçan Dalgalar
Tansel, sıradan bir zamane çocuğudur. Herkes gibi bir hayatı, herkes 
gibi bir düzeni vardır. Fakat bir akşam, evinin kapısı çalınır ve Tansel, 
ailesi ile birlikte bambaşka bir varlıkla tanışır. Görüp konuştukları 
ama kesinlikle dokunamadıkları, ışık hızıyla hareket eden, bir anda 
ortadan kaybolabilen, üstelik Tansel’in babasına da çok benzeyen 
bir misafirdir bu. Yalnızca beyin dalgalarından oluşmuş bu adam, 
aslında Tansel’in, sadece bir görüntüden ibaret olan amcasıdır. 
Aile daha bu heyecanlı karşılaşmanın şokunu bile atlatamadan, 
yaşadıkları şehirde beş çocuk kaçırılır. Tansel ve doğaüstü güçlerini 
kullanabilen “süper hızlı amcası” da bu olayı çözmek üzere kolları 
sıvarlar ve yollara düşerler. Bilim ve hümanizmi uzlaştıran roman, 
olası bir gelecekte insanın konumunu son derece gerçekçi bir şekilde 
betimleyen, etkileyici bir eser.

Tansel Tozan Serüvenleri
Sorun odaklı üslupları ve duyarlılık içeren konularıyla,  

bilimkurgu türünün tüm özelliklerini kullanarak soluk kesici maceralar 
anlatan, üç kitaptan oluşan bir seri

Birinci kitap

İkinci kitap

Roman, 136 sayfa
5, 6, 7. sınıflar

Etiketler: Bilim ve Teknoloji, Sorun Çözme, 
Empati, Merak ve Araştırma, Dayanışma

Yazan: Mehmet Atilla

Roman, 128 sayfa
5, 6, 7. sınıflar

Etiketler: Bilim ve Teknoloji, Etik Değerler, 
Merak ve Araştırma, Gizem, Dayanışma

Yazan: Mehmet Atilla
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Havlayan Harfler
Tansel, sınıf arkadaşı Kayra ile birlikte heyecan verici bir doğa 
kampına katılır. Zıpkın ve Laika adlarındaki iki köpek de bilimsel 
bir çalışma için aynı kamp yerine getirilmişlerdir. Ancak günün 
birinde bu köpekler bir ayının saldırısına uğrarlar. Onlarla iletişim 
kurmak için “havdikon” adında bir aygıt geliştiren ve aynı zamanda 
köpeklerin sahibi olan profesör de bu saldırıda yaralanır. Laika’dan 
ise haber alınamaz. Tansel, arkadaşı Kayra, kamp sorumlusu ve 
profesör, önce Laika’yı ve onu kaçıranı bulmaya çalışırlar. Bu işin 
içinde de bilimle iç içe giden bir macera olduğunu fark etmeleri ise 
hiç uzun sürmez; el ele vererek ve çetin bir dayanışma sergileyerek 
kötü niyetli kişilerin hakkından gelirler.

1. İzlemiş olduğunuz bilimkurgu 
türündeki bir film ile okuduğunuz 
kitaptaki olayları karşılaştırın; bu türün 
benzerliklerini ve özelliklerini tartışın.

2. “Hayal gücü, bilgiden daha 
önemlidir.” Einstein’ın bu sözünü 
açıklayın. Hayal gücü ve bilim arasında 
nasıl bir bağlantı vardır?

3. Gelecekteki insan tipinin bugünküne 
oranla nasıl bir değişim göstereceğini 
tahmin ediyorsunuz? Sizce 
büyük biyolojik değişiklikler ya da 
biyoteknoloji sayesinde “robotlaşmış” 
insanlar ortaya çıkabilir mi?

4. Hayvanların duygularını tam 
olarak çözebilmenin ve onlarla 
karşılıklı iletişim kurabilmenin olumlu 
ve olumsuz yönleri hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir?

5. Daha önce hiç bilimkurgu 
romanı okudunuz mu? Bu kitaplarla 
arasındaki farklar nelerdir?

6. Son zamanlarda, bilim ve teknoloji 
alanında sizi en çok heyecanlandıran 
gelişme ne oldu? Sınıfta tartışın.

1. Çevrenizde farklı özellikleri 
olduğunu düşündüğünüz hayvanların 
fotoğraflarını çekin ve bu fotoğrafları 
sınıf arkadaşlarınızla paylaşın. 
Canlıların, gözlemlediğiniz farklı, ilginç 
özelliklerini anlatın.

2. Bugüne kadar gen aktarımı yapılmış 
canlıları araştırın ve bu canlıları 
kitaptakilerle karşılaştırın.

3. Kitaplarda üstü örtülü şekilde bahsi 
geçen biliminsanlarını bulun ve onlar 
hakkında birer araştırma yapın.

4. Siz de bir bilimkurgu öyküsü 
yazın. Bilimkurgu temalarından 
birini (zamanda yolculuk, biyolojik 
mutasyonlar, uzay maceraları vs.) seçin 
ve yarattığınız karakterin ileride yeni 
maceralar yaşamasını da göz önünde 
bulundurarak bir öykü serisi başlatın.

5. En sevdiğiniz bilimkurgu filmini 
öyküleştirmeye çalışın. İsterseniz 
karakterlerinde değişiklikler 
yapabilir ya da hikâyenin 
aksadığını düşündüğünüz yerlerini 
farklılaştırabilirsiniz.

Üçüncü kitap

Roman, 204 sayfa
5, 6, 7. sınıflar

Etiketler: Bilim ve Teknoloji, Doğal Yaşam, 
Hayvan Sevgisi, İyi ve Kötü, Dayanışma

Yazan: Mehmet Atilla

Sınıf Etkinlikleri
Öne Çıkan 
Özellikler

• Okurlarını bilimkurgunun 
sınırsızlığı ile gündelik 
yaşamın sınırları içinde 
buluşturan, eğlenceli 
olduğu kadar öğretici yanı 
da ağır basan bir seri.

• Yer yer kendini belli eden 
bilimkurgusal yöntemler 
ve canlıların geleceğine 
yönelik birtakım kaygılar, 
genç okurların merakını diri 
tutmada etkili.

• Bilim ve etik, iyi ve kötünün 
mücadelesi, çevre bilinci 
gibi temaları işleyerek 
genç okurlara duyarlılık 
kazandıran kitaplar, polisiye 
ve macera türündeki 
üslubuyla da temposunu bir 
an olsun kaybetmiyor.

Tartışma Soruları
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