Eyfel’i Kim Yedi?
Birbirinden eğlenceli öykülerin bir araya geldiği,
okurlarını dünya çapında bir tatile çıkaran, öğretici olduğu kadar
eğlence de dolu bir kitap
Konu:

Özlem
Sözbilir

Eyfel Kulesi’nin ayaklarından
birini yediği tahmin edilen ve
Mona Lisa resmini de afiyetle
mideye indirerek gitgide
resimdeki yüze benzemeye
başlayan turistler... Yedi
komik hikâyeden oluşan kitap,
okurların doğrudan hayal
güçlerine hitap eden konuları
ve mizahi üslubuyla, her yaştan
okuru gülümsetebilecek,
samimi ve duru bir öykü
derlemesi.

1969’da Denizli’de
doğdu. Lisans
ve lisansüstü
öğrenimini
Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji
Mühendisliği Bölümü’nde
tamamladı. Bir süre madencilik
alanında çalıştı. Öykü ve
kitap tanıtım yazıları çeşitli
sanat ve edebiyat dergilerinde
yayımlandı.

Yazan: Özlem Sözbilir
Resimleyen: Deniz Üçbaşaran

Öykü, 104 sayfa
3, 4, 5. sınıflar

Etiketler: Tarih ve Medeniyet, Güzel Sanatlar,
Hayal Gücü, Gizem, Eleştirel Düşünme

Tartışma Soruları
Öne Çıkan
Özellikler
• Yazarının, gezip
gördüğü yerlerden ya
da gazetelerde okuduğu
çarpıcı haberlerden ve
karşılaştığı ilginç olaylardan
yola çıkarak yarattığı,
gerçeklerden ilham alan
fantastik öyküler.
• Hayal gücünün gelişimine
katkı sağlıyor.
• Yeni yerler tanıtıyor;
dünyadaki ünlü eserlere
yaptığı atıflar sayesinde
genel kültürü artırıcı bir
nitelik taşıyor.
• Tuhaf ve komik konuları ve
eğlenceli üslubu sayesinde
keyifle okunuyor.
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- ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ

1. “Duvar Hırsızları” adlı öyküde,
iki kardeş annelerinin tablolarının
sanatsal değere sahip olduğunu nasıl
anlıyorlar? “Sanatsal değer” sizce ne
demektir?
2. “Duvar Hırsızları” adlı öyküde Roma
döneminden kalma tabletin karşısına
geçenler kendilerini bir anlığına
kaybediyor. Kendilerine geldiklerinde
nasıl hissediyorlar? Sizce sanatın
iyileştirme gücü var mıdır?
3. “BŞH’nin Sırrı” öyküsünde
kahraman neden rüyasında
Atatürk’ü görüyor? Çocuklar kodun
sırrını çözmek için yönlerden nasıl
yararlanıyorlar?
4. “Bir Martı Öyküsü”nde ev sahibinin,
evine gelen hayvanlarla mücadele
yöntemini nasıl buluyorsunuz?
Onun yerinde siz olsaydınız nasıl
davranırdınız?

Sınıf Etkinlikleri
1. “Kimim Ben?” adlı öyküde kahraman
hangi baharatı yiyor? Bu baharatı
yiyenlere ne olduğu rivayet ediliyor?
Araştırın ve sınıfta tartışın.
2. “BŞH’nin Sırrı” öyküsünde geçen
Uluslararası Silahsızlanma Örgütü
nedir? Ne işe yarar? Araştırın ve sınıf
arkadaşlarınızla paylaşın.
3. “Aynalar Kenti ya da Bir Gölge
Hikâyesi” adlı öyküde anlatılan
kente, Aynalar Kenti deniyor. Sizin
yaşadığınız şehre verilen isimler
var mı? Araştırın.
4. “Eyfel’i Kim Yedi?” öyküsünde geçen
Louvre Müzesi, Eyfel Kulesi hangi
ülkenin hangi şehrindedir? Araştırın ve
kısa bir yazı hazırlayın.
5. Sizin yaşadığınız yerde de çok ünlü
yapılar var mı? Bir liste oluşturun ve
arkadaşlarınızınkilerle karşılaştırın.

