
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Tilki 8, İnsancayı kulaktan 
öğrenmiş bir tilki. Gramer 
hataları yapıyor. Yani 
dilsel özellikleri açısından 
ilginç bir çalışma ve sınıf 
etkinliklerine çok uygun.

• Çevre sorunlarını ve 
insanların kötülüğünü, 
hatta bu kötülük konusunda 
kendilerini nasıl da 
kandırdıklarını başarıyla 
anlatan, dokunaklı bir eser.

• Çizimleri son derece 
stilize. Ayrıca kullanılan 
kâğıt ve içi boş görseller 
sayesinde boyama 
etkinliklerine de imkân 
sağlıyor.

1. Daha önce hiç tilki gördünüz mü? 
Nerede? Nasıl bir canlıydı? Sizden 
korktu mu?

2. Ailenizle alışveriş merkezlerine 
gidiyor musunuz? O yerlerde neler 
hissediyorsunuz, gezmeyi seviyor 
musunuz yoksa yoruluyor musunuz? 
Sizce AVM’lerin ne gibi zararları 
olabilir?

3. Sizce insanlık olarak, doğaya 
karşı tavrımız nasıl? Yapılması ve 
yapılmaması gerekenleri uyguluyor 
muyuz? Bu konuda dürüst müyüz? 
Sınıfta tartışın.

4. Tilki 8’in konuşması hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Sizce neden böyle 
konuşuyor ve yazıyor? Fikir yürütün ve 
sınıfta tartışın.

5. Sizce Tilki 8 arkadaşlarını tekrar 
bulsaydı neler yaşanırdı? Onun sürüsü 
de gidip o yeni ormanda yaşamalı 
mıydı? Neden? Tartışın.

1. Sınıfta bir “düzeltmenlik atölyesi” 
gerçekleştirin: Tilki 8’in yazım 
hatalarını tek tek bulun ve düzeltin. 
En çok hata bulan, “Tilki 1” unvanını 
alsın.

2. Tilkilerle ilgili bir belgesel izleyin 
ve bu hayvanların yaşam tarzlarını, 
yaşam alanlarını öğrenin. 

3. Doğal yaşamı koruma temalı 
bir araştırma yapın. İnsanların 
çevreye verdiği zararları aklınıza 
geldiği kadarıyla listeleyin ve bunları 
durdurmak için neler yapılabileceğini 
yazın.

4. “Fabl” türünü ve “intak” sanatını 
araştırın ve bu özellikleri barındıran 
yeni bir öykü yazın.

5. Tilki 8’in insanlığa mektubundan 
ibaret bu kitaba siz bir yanıt yazın. 
İnsanlık olarak, neler yapabilir ve bu 
canlılardan özür dileyebiliriz?
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Tilki 8, sürüsünde yaşayıp giden bir tilkidir. Onu farklı kılan, İnsan 
dilini anlayıp konuşabilmesidir. Bir gün, sürünün Büyük Önderi, 
bu konuda ondan bir şey ister: “Tilki Yuvası Aveme” nedir? Adını 
duymuşlardır çünkü. Ama zaten kısa zamanda öğrenirler: AVM 
yüzünden ormanlar mahvolur, insanlar her şeyi yok eder. Yenecek 
bir şey kalmaz. Sürüde de kayıplar başlar. Tilki 8, AVM’yi de merak 
etmektedir bir yandan. Arkadaşı Tilki 7’yle birlikte giderler. Yemek 
katında biraz atıştırırlar, her şey iyi gitmektedir... Fakat dönüşte, 
vahim bir olay gerçekleşir: Tilki 7, iki insan tarafından öldürülür. Tilki 
8 buna kahrolur. Günlerce koşar, sonunda da tamamen kaybolur. 
Nihayet, yeni bir ormana gelir ve orada bir sürüyle karşılaşır. O tilkiler 
ona çok iyi davranırlar. Tilki 8 nihayet huzuru bulur, yakında baba bile 
olacaktır. Sonunda oturur ve insanlara bu mektubu yazar. 

Tilki 8
İnsanların doğaya ve doğal yaşama karşı ikiyüzlü tavırlarını cesaretle 
eleştiren, son derece dokunaklı ama bir o kadar da ümit dolu ve ayrıca 

dilsel özellikleriyle de öne çıkan, çağdaş bir fabl
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