
Maskanunka Adası’nda “Hayal Gücü Sendromu” ortaya çıkıp, herkes 
hayal kurmaya başlayınca, kitap okumak yasaklanır ve kütüphane 
kapatılır. Bu kararın sonucunda, Maskanunka halkının dünyayı 
algılayışı ve öncelikleri zamanla değişir. İnsanların, kitapların varlığını 
tümden unutmaya başladığı bir dönemde Pinokyo’nun yolu kazara 
adaya düşer. Duygularına göre ten renkleri değişen ada sakinleri ile 
“tahta bacak” Pinokyo’nun ortak bir amacı vardır: Adalet ve eşitlik. 
İşte tam da bu amaç uğruna, yirmi yıldır sessizliğini koruyan Ezop, 
ada yönetimini babasından devralır ve Jules Verne ile Sonsuzluk 
Kütüphanesi’nin koruyuculuğunu üstlenen Profesör Şapka’nın da 
yardımıyla dâhiyane bir plan geliştirir. Plan başarılı olunca, gelecek 
için Sonsuzluk Kütüphanesi’nin yeni koruyucusuna, yani kitabın 
okuruna görev verilir. 

Sonsuzluk Kütüphanesi
İnsanlığın ortak mirası olan kültürel değerlerin korunması üzerine düşündüren, 

nice klasik yapıtın yazarını ve karakterini bir araya getiren, kitapların değiştirici ve 
dönüştürücü etkisini anlatan bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Edebiyat tarihine yön 
veren nice klasik yapıta 
atıfta bulunarak; Pinokyo, 
Alice, Pippi Uzunçorap 
gibi pek çok ölümsüz kitap 
kahramanını ve onlara 
hayat veren yazarları 
fantastik unsurlarla örülü 
bir kurguda buluşturan, 
zamanı ve mekânı 
esneten, metinlerarası 
bir okuma deneyimi 
yaşatıyor. 

• Gelecek yüzyıla 
damgasını vuracak yapay 
zekâ çalışmalarına da 
değinerek, bilim kurgunun 
büyüleyici dünyasına göz 
kırpıyor.

1. Sizce 22. yüzyılın teknolojisi bilgiyi 
nasıl koruyacak ve onu gelecek 
nesillere hangi araçlarla aktaracak?

2. Kitap okumayan toplumlarda 
hangi sorunlar ortaya çıkar? Dünyayı 
algılayış biçimleri gündelik hayatlarını, 
geleceklerini nasıl etkiler?

3. Kitap kahramanları kendi 
maceralarını yaşarlarken bazen 
çeşitli sorunlarla ya da engellerle 
karşılaşırlar. Hayal gücü yöneticilerinin 
bunu yapma nedenleri nelerdir?

4. Ten renginin, duygulara göre 
değişmesi bir avantaj mıdır, değil midir? 
Nedenleri ile açıklayın.

5. Sanal evrende sonsuza kadar 
yaşayabildiğimizi, sahip olduğumuz 
tüm bilgilerin bir bilgisayara 
yüklendiğini hayal edin. Böyle bir 
teknoloji bizi hangi bilgilere ulaştırır? 
Hangi keşifleri yapmamamıza 
yardımcı olur? 

1. İnsanlığın ortak değeri olan bilgiler, 
yüzyıllar öncesinden günümüze nasıl 
ulaşmıştır ve bu bilgiler yüzyıllar 
sonra geleceğe hangi araçlarla 
aktarılacaktır? Bir zaman çizelgesi 
hazırlayın.

2. Kitapta yer almayan ve daha önce 
okuduğunuz klasiklerden hangi 
karaktere, hangi rolü vermek isterdiniz? 
Karakterin özelliklerini ve yer alacağı 
sahneleri yazın. 

3. Jules Verne’in eserleri hangi 
keşiflere ilham vermiştir? Sanat, 
edebiyat ve teknoloji arasında bir 
bağlantı var mıdır?  Bu iki alan birbirini 
nasıl etkiler? Bu sorular ışığında 
bir araştırma yapın ve sonuçları 
arkadaşlarınızla tartışın. 

4. Maskanunka halkının yeniden kitap 
okumasını sağlamak için siz de bir plan 
hazırlayın. Planın adı nedir, kimler görev 
alacak, planın akışı nasıl olacak?
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