
Sürmeli Kedi'nin Arayışı

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Masal türünün nitelikli 
örneklerinden oluşan kitap, 
edebiyata, hikâyeciliğe 
ilişkin ilgiyi artırıyor.

•  Arayış temasının 
içine yerleştirilmiş olan 
olgunlaşma temelli iletiler 
okuru büyüme sürecini 
düşünmeye sevk ediyor.

• Kıssa tadındaki her bir 
masal değer yargılarını, 
kişiler arası ilişkileri 
dengeli bir biçimde ele 
alıyor.

•  Gerçeküstü öğelerle 
bezenmiş hikâye, yazarın 
tempolu anlatımıyla 
hayal gücü becerilerini 
geliştiriyor.

1. Kitapta anlatılan 12 masaldan 
en çok hangisini beğendiniz? 
Neden? Tarışın.

2. Güzellik ve Salyangoz İksiri 
masalını okuduktan sonra 
güzellik ve çirkinlik üzerine neler 
düşünüyorsunuz? 

3. Çıtkırıldım masalını 
okuduğunuzda zayıflık ve güçlülük 
hakkında neler öğrendiniz? 

4. Papağan Gibi masalından 
yola çıkarak “kendin olmak” 
ve “başkalarını taklit etmek” 
arasındaki farkları arkadaşlarınızla 
tartışın.

5. İnsanlar anlatıcıyı sizce neden 
unutmuş olabilir?

6. Balinanın Kusmuğu masalında 
sahile vuran cisimler nereden 
gelmiştir? 

1. 12 Masal için, masallara uygun 
birer tema bulup altına o temayla 
ilgili karikatür, slogan ya da resim 
kullanarak poster hazırlayın.

2. Anlatıcının kaybolmasıyla ilgili kısa 
bir masal yazın.

3. Ay ile ilgili araştırma yapın. Ay'ın 
döngüsünü, dünyaya olan etkilerini ve 
ay zamanının kullanımını araştırın.

4. Pürtelaş’ın Sonu masalında “yavaşlık 
felsefesi” anlatılmaktadır. Bu felsefe 
hakkında araştırma yaparak bir sunum 
hazırlayın.

5. Sürmeli Kedi kelimeler sayesinde 
ustasını bulmaya çalışıyor. Kelimelerin 
hayatımız üzerine etkilerini konu alan 
kısa bir kompozisyon hazırlayın.

6. Masal türü hakkında araştırma 
yapın. Kitapta masal türünün hangi 
özelliklerini fark ettiniz?

Vakti zamanında ülkenin birinde herkesin çok sevdiği, 
hikâyelerini heyecanla dinledikleri bir anlatıcı vardır. Anlatıcı bir 
gün ortadan kaybolur. Dinleyicileri bir süre sonra yokluğuna 
alışırken, en sadık dinleyicisi olarak anlatıcıyı merak eden, onu 
aramaya karar veren biri vardır: kedisi Sürmeli. Ustasını bulmak 
için ondan miras kalan sözleri yollara dökmesi, rüzgârlara 
savurması gerekir. Böylece, anlatıcı kaftanını giyerek ayın 
hallerine göre 12 masal anlatacağı bir yolculuğa çıkar. Yol 
boyunca aya, baykuşa, bir handaki gezginlere ve kendi gibi arayış 
içinde olanlara masallarını anlatır. Masalları da kendi serüveni 
kadar merak uyandırıcı ve sürükleyicidir. Bu tılsımlı yolculuk 
sonunda ise Sürmeli, ayın tamamlanması gibi hikâyesini 
tamamlar ve artık kendi sözlerinin sahibi olur. 

Beyza Akyüz’ün kaleminden dinamik kurgusuyla sinematografik bir okuma 
deneyimi sunan, tılsımlı öğelerle süslü, ilham veren, sürükleyici bir keşif 

hikâyesi
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