
İki dargın anneyi barıştırma görevi; yabancı kelimelerle yazılmış tabelaların 
oluşturduğu dil kirliliğine karşı açılan bir savaş; horoz dövüşlerine merak 
salmış bir dayıyı dize getirmek; bayramlarda yaşlı ve yalnız insanları ziyaret 
etmek; doğa ve hayvan sevgisini yeniden palazlandırmanın imkânlarını 
aramak... Sorunlara dair kesin ve yaratıcı çözümlerin anlatıldığı eğlenceli 
öykülerden oluşan derleme, okura ilham verici cinsten. 

İkizler İz Peşinde
Yaşamımızdan uçup giden güzellikleri ve değerleri çocuk gözüyle 
yansıtan, hem mutluluk veren hem de hüzünlendiren öyküler

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Kitapta yer alan on öykü, 
merak dolu bambaşka 
bir dünyanın kapılarını 
aralıyor. Kahramanlarda 
oluşan merak, sorunlara 
karşı onları renkli ve 
yaratıcı çözümler bulmaya 
yönlendiriyor.

1. Dil bozukluklarının önüne geçmek 
için sizce neler yapılabilir? Dili 
doğru ve düzgün kullanmak, neden 
önemlidir? Sınıfta tartışın.
2. Batıl inanç ne demektir? Sizce nasıl 
ortaya çıkmış olabilir? 
3. Küçükken size anlatılan 
masallardan hatırladıklarınız var mı? 
Neden özellikle o masallar aklınızda 
kaldı, hangi özellikleri sizi etkiledi? 

1. “İkizler İz Peşinde” öyküsündeki gibi, 
gazete veya internet haberlerinde ilginç 
bulduğunuz haberleri derleyip sınıf 
arkadaşlarınız ile paylaşın.
2. “Dilim Dilim Güzel Dilim” öyküsündeki 
gibi siz de çevrenizde yabancı 
isimlerle yazılmış tabela ve vitrinlerin 
fotoğraflarını çekin, sonra da sınıfta bu 
durum üstüne tartışın. 

Öykü, 144 sayfa
3, 4, 5. sınıflar

Etiketler: Aile İlişkileri, Kültürel Değerler, 
Okuma ve Yazma Kültürü,
Çevre Bilinci, Hayvan Sevgisi

Yazan: Miyase Sertbarut
Resimleyen: Z. Özatalay

Yerin altındaki yılanlar, Şahmeran’ın bıraktığı yumurtayı definecilerden 
korumayı amaç edinmişlerdir. Zamanı geldiğinde Şahmeran’ın kızı Yılankale, 
yumurtasından çıkar. Fakat o sırada, defineci İhsan ve on iki yaşındaki 
yeğeni Mahir’i Yılankale’ye sürükler. Yardım etmesi için yeğenini de yanına 
alan İhsan, ona yalan söylemiştir. Ama Mahir, gerçekleri fark edecektir ve bu 
yoldan dönecektir.

Yılankale
İnsanoğlu tarafından ihanete uğrayan efsanevi yılan kadın 
Şahmeran’ın hüzünlü öyküsünü anlatan, çarpıcı bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Çukurova’nın kadim 
öyküsü Şahmeran’ın 
mücadelesini dillendiriyor.
• Açgözlülüğün ve daha 
fazlasını isteme hırsının, 
doğaya ve kültürel mirasa 
nasıl zarar verdiği gözler 
önüne seriliyor.

1. Defineci İhsan gibi, çevrenizde batıl 
inançlara sahip insanlar var mı? Batıl 
inançları nelerdir?
2. Açgözlülük uğruna doğaya ve 
kültürel mirasa zarar vermenin ne gibi 
olumsuz etkileri vardır?
3. Romandaki karakterlerin yaşadıkları 
coğrafyayı ve insanların karakteristik 
özelliklerini çözümleyerek sınıfta 
arkadaşlarınızla tartışın.

1. Romanda adı geçen yazar Yaşar 
Kemal ile ilgili, okuduğunuz kurgudan 
da yola çıkarak bilgi toplayın. 
2. Şahmeran’ın efsanesini anlatan 
resimler bulun ve resimleri romandaki 
uygun bölümler ile eşleştirin.
3. Yaşadığınız bölgenin genel 
özelliklerini anlatan bir kitapçık 
hazırlayın. 

Roman, 128 sayfa
4, 5, 6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Efsane ve Söylenceler,  
İyi ve Kötü, Mücadele, Etik Değerler, 
Çevre Bilinci

Yazan: Miyase Sertbarut

- ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ 239




