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AYTÜL AKAL’IN “SÜPER GAZETECİLER” ÇOCUK SERİSİNDE
“ABARTILMIŞ MERAK”
Esma DUMANLI KADIZADE*, Berf n ÖNDER**
ÖZ
Aytül Akal’ın ilk gençlik grubuna yönelik yazdığı “Süper Gazeteciler-1, Süper Gazeteciler 2- Parktaki Esrar, Süper Gazeteciler 3- Likörlü Çikolata ve Süper Gazeteciler
4- Belalı Davetiye” den oluşan dört roman serisinde, yedinci sınıfa giden dört arkadaşın kendi çabalarıyla hazırladıkları gazeteyi oluştururken karşılaştıkları maceralar
anlatılmaktadır. Roman boyunca dört arkadaşın yaşantıları birlikte hazırladıkları
Süper Gazete’ye her zaman ilham kaynağı teşkil edecektir.
Çalışmada, Aytül Akal’ın çocuk romanı serisinde “abartılmış merak” ögesi tarama
yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bu doğrultuda çocuk okurda merak uyandıran
noktalar romanda tespit edilerek sıralanmış ve bu noktalardan hareketle merak ögesine ilişkin altı kod oluşturulmuştur. Bu kodlar ve kodlardaki merak ögesine ilişkin
frekans değerlerinin dağılımı dört roman serisinde toplam şöyledir: “Kahramanları
Tanıma” (f:4), “Kahramanların Olayla Bağlantısı Kuruluyor” (f:11), Kahramanların
Olaya Katılması (f:14), Kahramanların ipucu arayışı (f:67), Kahramanlar Olayda
(f:82), Kahramanların Değerlendirmesi (f:10). Dört romanda da merak ögesinin
yoğunlaştığı kod ise “kahramanlar olayda” olarak tespit edilmiştir. Bu verilerden
hareketle yazarın romanlarında abartılmış merak ögesi, bir yandan okur üzerinde
doğallıktan uzak bir gerilim yaratırken bir yandan da inandırıcılığını yitiren tesadüfi
olaylar zinciriyle birleşerek kurguyu zayıflatmıştır. Bu durum Süper Gazeteciler
serisinin aynı zamanda serüven türü olarak da sahip olması gereken özellikleri de
kaybetmesine neden olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Aytül Akal, merak, abartılmış merak, Süper Gazeteciler.
“EXAGGERATED CURIOSITY” IN CHILDREN SERIES OF AYTUL
AKAL NAMED “SUPER JOURNALISTS”
ABSTRACT
In the four novel series consisting of Super Journalists, Super Journalists-Mystery
in the Park, Super Journalists Liquored Chocolate and Super Journalists Troublesome Invitation which was written by Aytül Akal to address the teenage audience,
the adventures faced by 4 7th grade friends while preparing a newspaper with their
own eﬀorts is narrated. The adventures of the 4 friends will always be a source of
inspiration for the super newspaper they prepare.
In the study the element of exaggerated curiosity used in the children novel series of
Aytül Akal was examined using the scanning model. In this direction, the points that
arouse curiosity of children readers were determined in the novel and based on these
points, 6 codes related to the element of curiosity were formed. These codes and
the distribution of frequency values related to the curiosity element in the codes are
as follows: “getting to know the heroes” (f:4), “relation of heroes with the event is
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being established” (f:11), “participation of heroes to the event” (f:14), Clue seeking
of heroes” (f:67), “heroes in the event” (f:82), “evaluation of heroes” (f:10). The
code on which the curiosity element is focused in all four novels was determined as
“heroes in the event”. As a result, it was concluded that the exaggerated curiosity
element in the novels of the author creates an unnatural stress and combined with
the series of coincidental events that gets implausible from the readers’ point of view,
weakening the plot. This has also led to the series’ loss of certain features attached
to the literary genre of adventure.
Keywords: Aytül Akal, plot, course of events, curiosity, exaggerated curiosity.

1. GİRİŞ
1952 yılında İzm r’de doğan Aytül Akal’ın yazma arzusu, çocukluk yıllarında başlar, 1971’de
Amer kan kolej nden mezun olur, çeş tl sürel yayınlarda yazmaya devam eder. Yaşadığı
bazı problemler yüzünden 1981’de yazmayı bırakma kararı alsa da, bu kararı ancak 1989
yılına kadar sürer. Bu tar hten sonra se, çocuklar ç n yazmaya başlar ve 1991’de lk masal
k tabı “Gecey Sevmeyen Çocuk” yayımlanır.
1999’da uzaktan eğ t mle Wash ngton Internat onal Ün vers tes ’nden mezun olur ve aynı
ün vers tede y ne uzaktan eğ t mle ‘Eğ t m’ dalında yüksek l sansını tamamlar. Akal, yazın
hayatına b lg şölenler nde sunduğu b ld r lerle ve çeş tl ün vers telerde verd ğ konferanslarla akt f b r şek lde devam eder.
Çalışma kapsamında ele alınan “Süper Gazetec ler” adlı çocuk romanı ser s Akal’ın, lk
gençl k dönem ne yönel k yazdığı b r eserd r. Bu ser yazarın romancılığa attığı lk adım
olarak göster l r. Ser de genel olarak yed nc sınıfa g den dört arkadaşın kend çabalarıyla
hazırladıkları gazetey oluştururken karşılaştıkları maceralar anlatılmaktadır.
Heyecan ve ger l m yüklü maceralardan oluşan “Süper Gazetec ler” ser s tür olarak da
serüven k tapları arasında yer alır. “Karl Ernst Ma er, serüven k taplarının özell kler n şöyle
sıralamaktadır: Bu k taplarda eylemsel boyut yoğun olmalıdır, yabancı ve alışılagelen n
dışında çevre ve olayların şlenmes zorunludur, öykü olab ld ğ nce gerçekç bağlantılar
ç nde sunulmalıdır” (Ma er, 1989 akt. D l düzgün, 2003, s. 74). Serüven k taplarında, daha
çok kahramanın çevres nde gel şen olaylarda g derek artan b r ger l m söz konusudur. Bu
ger l m, g z l ve alışılagelm ş n dışında b r özell ğe sah p çevren n etk s yle heyecanını k tap
boyunca bell b r düzeyde korumaktadır. Serüven k taplarının daha kolay okunması yönünde
popülerl ğ n koruması da bu heyecan ve ger l m le gerçekleş r. Çocuk k taplarında olması
gereken özell klerden b r s de budur. Böyle k taplarda kahramanın karşısında bulunan
b r engel aşmaya çalışması, serüven boyutunu kaçınılmaz kılmaktadır. Bu durum her ne
kadar z h nlerde masal kurgusunu yaratsa da, serüven k taplarındak olaylar gerçekç b r
çerçeve çer s nde sunulmaktadır. Buradak öneml nokta se eylem boyutudur. Eylem ve
ger l m paralel ç zg de gel şerek k tap sonunda düğümün çözülmes sağlanır (D l düzgün,
2003). Çocuk k taplarında konu seç m öneml d r. Çünkü çocukların kavrayışlarını ve hayal
güçler n aşan konular çocukların d kkat n fazla çekmeyecekt r. Değ ş k yaş guruplarının
lg alanları da farklı olacaktır. İy b r çocuk k tabı hem yerl kültür değerler n hem de
evrensel nsanlık ve ahlak değerler n kazandırıcı n tel kte olmalıdır. (Oğuzkan, 1994)
Çocuk edeb yatı yapıtlarında yazarlar konuyu oluşturab lmek ç n b r olay kurgulamak
durumundadırlar. Kurgulanan her olayda se b r çatışmanın olması kaçınılmazdır. Çünkü olay d z s boyunca merak duygusunu canlı tutan, ger l m sağlayan çatışmalardır.

Esma DUMANLI KADIZADE, Berf n ÖNDER

33

Dolayısıyla kurgulanan met nde konuyu yapılandıran başlıca öğeler çatışma ve olaydır.
(Sever, 2013) Bunun yanında konunun yapılandırılmasını zayıflatan ve kurgunun okur
üzer ndek etk s n azaltan ögelere de d kkat etmek gerek r. Bunlar “abartılmış merak
(sansasyonell k)”, “rastlantısallık” ve “duygusallık” olarak sıralanmaktadır (Lukens, 2003,
s. 109; Sever, 2003, s. 129).
“Çocuk okur, bazı öykülerde merak öges n n zayıflığı ya da abartılmış olması, bazılarının da korkunçluğu neden yle okuma eylem nden uzaklaşır. Okurun sürekl yoğunlaşan
heyecan ve end şeler , anlatım düzen nde uygun yer ve zamanda dengelenmez se öykü,
abartılmış merak ögeler yle okurun gözünde nandırıcılığını y t rmeye başlar. Yazarın,
nsan ve yaşam gerçekl ğ n yapay b r “ger l m” paydasına yerleşt ren anlayışı se, ortaya
çıkan ürünü çocuklara edeb yat zevk ve duyarlılığı kazandırma amacından uzaklaştırır”
(Sever, 2013, s. 137).
Sürekl b r merak ç nde olmak ve h çb r soruya yanıt alamamak sıkıcılığı arttırdığı g b
okurun z hn nde devamlı soru şaretler n n olması da aynı etk y yaratacaktır. Bu durum
öte yandan okuma eylem n n devamlılığına da engel teşk l edecekt r. Çocuk edeb yatı
yapıtlarında özell kle merak öges ne d kkat etmek gerek r. Çünkü az oluşu da (her sorunun
kolayca cevabının bulunduğu, çatışmanın nasıl sonuçlanacağının tahm n ed ld ğ ) fazla
oluşu da (adeta b r dedekt f g b yapıtın okuru sürekl sorularla bunalttığı) okuru yapıttan
uzaklaştıracaktır.
Özell kle kurmaca anlatılarda okuma steğ m z sürdüren merak öges , düğümün çözümüne
kadar b z çatışmanın ç nde tutar. (Lukens, 2003, s. 109; Sever, 2012, s. 137). Bu nedenle
okura kurmacanın çatışma noktalarında düşünmes ve puçlarını yakalamaya çalışması
ç n zaman tanınmalıdır. Peş peşe gelen sorular ve abartılmış merak okuru sürekl ger l m
noktasında tutmaktan başka b r şe yaramayacaktır. Aytül Akal’ın Süper Gazetec ’ler roman
d z s nde de merak öges roman kahramanları tarafından sıkça sorulan sorularla okuru
ger l m noktasında tutmaktadır. Merak ögeler n n çözüldüğü noktalarda se tesadüfler n
başlaması yapıtın nandırıcılığını y t rmes ne yol açmıştır. Bu çalışmada kapsamında se
Aytül Akal’ın roman d z s nde geçen merak ögeler tesp t ed lmeye çalışılmıştır.
Alan yazını tarandığında Aytül Akal ve eserler le lg l şu çalışmalara ulaşılmıştır: Okuyan ve Ged koğlu (2012), çevre eğ t m sürec nde çocuk k taplarının öneml olduğunu
söyleyerek ve çalışmasında Aytül Akal’ın lköğret m dönem ne yönel k çocuk k taplarında,
çevre sorunlarının ne düzeyde olduğunu araştırmıştır. Çalışmada Aytül Akal’ın dört çocuk
romanı ve otuz b r masal k tabında su, toprak ve gürültü k rl ğ ne yönel k çevre sorunlarına
yer verd ğ ne ulaşılmıştır.
Kuzu (2007), Aytül Akal’ın masallarında çocukta çevre b l nc n gel şt rme üzer ne b r
araştırma yapmıştır. Çevre b l nc n n çocukken kazandırılması gereken b r değer olması
ve bu değerle yet şen çocukların lerde tem z, b lg l olab leceğ noktasından hareketle;
Aytül Akal’ın beş ser l k masal k taplarının bu doğrultuda okunması gereken eserler olduğu
kanısına ulaşmıştır. Ayrıca Akal’ın masallarında “çocuk gerçekç l ğ ” ve “çocuğa görel k”
lkeler ne bağlı kalındığı tesp t ed lm şt r.
Maden (2007), Aytül Akal’ın masallarındak anlatım bozuklukları üzer ne çalışmıştır. Yazarın otuz üç çocuk masalı ncelenerek masallardak anlatım bozuklukları tesp t ed lm şt r.
Hamzadayı ve Çet nkaya (2013), çocuk okurların b l şsel, duyuşsal ve toplumsal gel ş mler ndek şlevler açısından Aytül Akal’da m zah öges n n kullanımı üzer nde durmuşlardır.
Aytül Akal’ın eserler ndek m zah ögeler okur odaklı yaklaşımla çözümlenm ş ve bu m zah
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ögeler n n çocuk okurların b l şsel, duyuşsal ve sosyal gel ş mler açısından taşıdığı önem
üzer nde durulmuştur. M zah öges bu gel ş m alanlarında ayrı ayrı kodlanmamış, yalnızca
m zah öges olarak kodlanmıştır. Bunların sonucunda yazarın ncelenen eserler n n çocuk
okurun gel ş m alanları açısından önem taşıdığına ulaşılmıştır.
Adıgüzel (1999) Aytül Akal’ın bütün dramat k yapılanmayı çocuğun mge dünyasına
uygun düzenled ğ nden hareketle; onun k taplarında ç ve dış yapı özell kler açısından
nceleme yapmıştır.
Alan yazınından hareketle Aytül Akal eserler le lg l “abartılmış merak” öges üzer ne
b r çalışma yapılmadığı tesp t ed lm şt r. Aytül Akal’ın “Süper Gazetec ler” adlı çocuk
romanı ser s ndek “merak” öges ncelenerek, bu dört yapıttak merak öges n n varsıllığı
rdelenecekt r.
2. YÖNTEM
Çalışmada tarama metodu ve ver toplama kullanılmıştır. Aytül Akal’ın aşağıdak 4 romanı
ncelenm şt r:
• Süper Gazetec ler 1
• Süper Gazetec ler 2- Parktak Esrar
• Süper Gazetec ler 3- L körlü Ç kolata
• Süper Gazetec ler 4- Belalı Davet ye
Bu romanlardak merak uyandıran noktalardan hareketle altı kod bel rlenm ş ve “Abartılmış
merak” öges bu kodlar aracılığıyla sınıflandırılmıştır.
3. BULGULAR
Çalışmada öncel kle romanlardak bölüm sayıları bel rlenm şt r: Süper Gazetec ler-1 ‘de
toplamda 30, Süper Gazetec ler 2- Parktak Esrar’da 34, Süper Gazetec ler 3- L körlü
Ç kolata’da 54, Süper Gazetec ler 4- Belalı Davet ye’de 64 bölümden oluşmuştur. Bu
bölümler n her b r nde çocuk okurun z hn nde soru şaret bırakan ve merak uyandıran
cümleler taranmıştır.
Merak uyandıran bu noktalar kahramanın romandak hareket ne göre aşağıdak kodlara
göre sınıflandırılmıştır. Kodlamada kahramanların anlatı ç ndek yürüyüşü esas alınmıştır.
Bunun neden se olay d z s boyunca çatışmayı yaşayan kahramanlardır. Olaydak ger l m
ve merak öges de çocuk yazınında genell kle kahramanlar üzer nden okura yansıtılır. Bu
bağlamda oluşturulan kodlar şunlardır:
1. Kahramanları Tanıma
2. Kahramanların Olayla Bağlantısı Kuruluyor
3. Kahramanların Olaya Katılması
4. Kahramanların İpucu Arayışı
5. Kahramanlar Olayda
6. Kahramanların Değerlend rmes
Bu kodlar, dört romanda toplam 185 yerde tesp t ed lm şt r. Romanların özetler ve bu
başlıkların romanlardak dağılımı (bkz. Tablo 1-2-3-4) aşağıda ver lm şt r.
3.1. Süper Gazetec ler-1
Yener ve Evren, Süper Gazete’de k yakın arkadaştır. Gazeteler ç n b r röportaj yapmayı
düşünürlerken, Evren o gece rüyasında ünlü şarkıcı Altay Şen’ görür. Ertes gün Yener’e
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onunla röportaj yapmayı tekl f eder. Okullarında bu ünlü k ş n n benzer le karşılaşırlar.
Altay Şen’ n benzer Oğuzcan Sel moğlu le röportaj yapmaya karar ver rler. Röportaja Sel n
adındak arkadaşları da sonradan dâh l olur. Röportaj sırasında Oğuzcan Sel moğlu’nun
planladığı kaçırılma olayı gerçekleş r ve Oğuzcan kend n adamlarına kaçırtır. Bu olay karşısında üç arkadaş ne yapacaklarını b lemez. Altay Şen’ n kend s yle b r röportaj yapmaya
karar ver l r. Ancak bu röportaj sırasında da Altay Şen kaçırılır. Üstel k bunu yapan da y ne
Oğuzcan Sel moğlu’dur. Ardından El f ve Evren de, Yener ve Sel n katılır. Dört arkadaş,
olayların ç nden çıkab lmek ç n puçlarını değerlend r rler. Olaylar bu kadar karışıkken
Evren’ n kaçırılması le şler y ce değ ş r. Üç arkadaş, arkadaşlarını bulmak ç n Sedat
amcalarıyla yola çıkarlar. Evren bulunur ve bütün olayların Oğuzcan Sel moğlu’nun b r
tezgâhı olduğu anlaşılarak Oğuzcan pol sler tarafından yakalanır.
Tablo 1
Süper Gazeteciler 1’de Merak Öğesinin Bulunduğu Sayfalar ve Frekans Değerleri
Başlıklar

Sayfa Numaraları

Frekans Değer

Kahramanları Tanıma:

14

f:1

Kahramanların Olayla
Bağlantısı Kuruluyor:

27,35,41,61

f:4

Kahramanların Olaya
Katılması:

42,47,49,63,100

f:5

Kahramanların İpucu Arayışı:

89,98,105,112,121,133,138,140,
15, 174

f:10

Kahramanlar Olayda:

53,58,83,93,118,157,160,164,180,
186, 192,198,201,208

f:14

Kahramanların
Değerlend rmes :

123,128,163,176

f:4

Süper Gazetec ler-1’ n bu dağılımında, kahramanları tanıma aşamasında yalnızca b r yerde
merak uyandırılmaktadır. O yer de Süper Gazete’y yazan k arkadaş Yener ve Evren’ n
nasıl tanıştığı le lg l d r. Kahramanların asıl olay le b r şek lde bağlantısının kurulmaya
çalıştığı yerler n başında se Yener ve Evren’ n Süper Gazete ç n b r röportaj konusu
aramaları gelmekted r. Çocuk okurun acaba k m nle röportaj yapılacak ded ğ ; Evren’ n
rüyasında sanatçı Altay Şen’ görmes ve bu sanatçı le röportaj yapmayı düşünürken onun
benzer olan Oğuzcan Sel moğlu’nu okullarında görmeler le olaya katılmaları ve bağlantılarının kurulması aşamasında merak uyandırılmıştır. Kahramanların pucu arayışlarında
ve olayda oldukları zaman çocuk okurun z hn nde sürekl b r soru şaret bırakıldığı ç n
merak öges n n daha yoğun olduğu görülmekted r (f:10, f:14) . Çünkü bu sıralarda Yener,
Evren ve Sel n, şarkıcı Altay Şen’ n benzer olan Oğuzcan Sel moğlu’nun kaçırılmasını
görmekted r. “Acaba kaçırılma olayından sonra ne olacak? Çocuklar pol se g decek m ?”
soruları merak uyandırırken b r de gerçek Altay Şen’ n kaçırılması le merak y ce artar.
“Kaçırılma olayını k m yapıyor? Kafedek mend l, yeş l berel adamın kaçırılma olayında
kullandığı mend lle nasıl aynı çıktı?” d yerek pucu arayışlarında merak öges devam
ed yor. “Yener’ n annes Seher Hanım paraları Altay Şen’e ya da Oğuzcan Sel moğlu’na
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verecek m ? Sel n, El f ve El f Evren’ bulab lecekler m ?” soruları da kahramanların olayda
olduğu sırada merak uyandıran d ğer noktalardır. Dört arkadaşın bu olaylar arasında b r
araya gelerek durumu değerlend rmeler ve bu sırada y ne çocuk okurun z hn nde bazı
soruları uyandırmaları le (Süper Gazetec ler n puçlarını değerlend rmek ç n b r yere
g d p oturmayı planlamaları (s. 123), Altay Şen ve benzer b rl kte m çalışıyor? (s. 163) )
kahramanların değerlend rmes aşamasında da merak öges oluşturulmuştur.
3.2. Süper Gazetec ler 2- Parktak Esrar
Yener ve Evren, Süper Gazete’y k yakın arkadaştır. Sel n ve El f de Süper Gazete ç n
arkadaşlarına katılmak sterler. Ancak Evren ve Yener k s n h çb r zaman yanlarında stemez. El f, Süper Gazete ç n yen b r röportaj konusu bulur. Bu röportaj Beled ye Başkanı
Hakkı Güven le beled ye araz s ne yapılacak olan çocuk parkı üzer ned r. Yener ve Evren
de röportaja b r şek lde dâh l olurlar. Sel n le El f röportajı yaptıktan sonra arkadaşlarına
satmayı planlarken, Evren ve Yener’ beled ye b nası bahçes nde k s n beklerken bulurlar.
Hakkı Güven le yapılan röportaj pek sted kler g b geçmese de bu röportajı b rl kte gazeteler nde yayımlamayı düşünürler. Ancak beled ye başkanının El f’ n ev ne kadar gel p
röportajın yayımlanmaması gerekt ğ n söylemes her şey değ şt r r. Beled ye araz s nde
park yapımı ptal ed lm şt r.
Hakkı Güven beled ye başkanı seç ld ğ nde fabr kaya uğramayıp bütün şler Aydın Bey’e
devretm şt r. Aydın’ın kardeş Yüksel se fabr kada kardeş n n daha çok kazanmasına s n rlenerek kend formüller n kullanarak şampuan üret m ş ne g rm şt r. Hatta şampuan
üret m n b r süre per l evde yaptıktan sonra beled ye araz s ne taşınmıştır. Bu şampuan
üret m ş nde El f’ n annes ve kardeş Ar f de çalışır. Ar f, beled ye araz s nde heykel
b r bebek bulur. El f, kardeş n n el ndek bu heykel görünce gerçek olduğunu zanneder
ve beled ye başkanının neden araz y park yapmaktan vazgeçt ğ n anlayarak bu heykel
Ar f’ten alır. Ancak şler böyle değ ld r. Okul sonrası tar h öğretmenler Osman Bey, onlara
yazısını göstermek ç n ev ne davet eder. Osman Bey’ n öğretmenl ğ n n yanında arkeolog
da olduğunu öğren rler. Ev ndek v tr nde yer alan heykelc kler n Ar f’ n bulduğu heykele
benzed ğ n görünce şaşırırlar. Osman Bey’e eller ndek heykel n sahte olup olmadığını
sorduklarında se h çb r değer olmadığını öğren rler. Buna karşılık başkan da heykeller n
sahtel ğ n n farkındadır.
Yüksel Bey, Hakkı Güven’ n oğlunu da nt kam ç n kaçırmıştır. Süper Gazetec ler parkın
g zeml sırrını bulmaya çalışırken, Hakkı Güven’ n oğlunu da bulurlar.
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Tablo 2
Süper Gazeteciler 2- Parktaki Esrar’da Merak Öğesinin Bulunduğu Sayfalar ve
Frekans Değerleri
Başlıklar

Sayfa Numaraları

Frekans Değer

Kahramanları Tanıma:

13, 19,24

f:3

Kahramanların Olayla
Bağlantısı Kuruluyor:

47

f:1

Kahramanların Olaya
Katılması:

28, 39, 46,61

f:4

Kahramanların İpucu Arayışı:

Kahramanlar Olayda:

87,88,91,99,101,107,110,113,113,
113,115,
117,130,148,149,158,173,188,192,1
98,199,205,213
29,68,72,74,75,114,118,120,140,15
1,158,162,

f:23

f:18

172,183,200,207,223,240
Kahramanların
Değerlend rmes :

95,124

f:2

Süper Gazetec ler 2- Parktak Esrar’da El f’ n kardeş Ar f’ n yaramazlığının anlatıldığı
aşamada okur hem Ar f’ tanımakta hem de o sırada ablasına yaptığı şakadan dolayı ona
b r şey olup olmadığı konusunda meraklanmaktadır. Yener, Evren, Sel n ve El f’’ n asıl
olayla (Park yapılacak beled ye araz s n n hang amaçlarla kullanılıyor olduğu) bağlantısının
kurulduğu noktanın tek b r nokta görülmekted r. Çünkü burada kahramanlar, kend ler n
olayın d rekt ç nde bulmaktadırlar. El f ve Sel n’ n Beled ye Başkanı Hakkı Güven le
beled ye araz s n n park yapılacak olasılığı üzer ne röportaj gerçekleşt rmek stemeler ,
onları d rekt bu araz de dönen şler n ç ne çekm şt r.
Kahramanların pucu arayışındak yoğunluğun daha fazla olmasının sebeb se (f:23); El f,
Sel n, Yener ve Evren’ n beled ye araz s n n park yapılması f kr nden neden vazgeç ld ğ n bulmaya çalışmaları, Hakkı Güven’ n oğlunun neden ve k m n tarafından kaçırıldığı,
Ar f’ n bulduğu küçük heykeller n beled ye araz s nde ne aradığı, Evren’ n bulduğu
et ket n El f’ n onlara gösterd ğ şampuanın et ket çıkması ve Hakkı Güven’ n oğlunun
per l köşkte olab leceğ g b merak uyandıran yerler n bu başlıkta yer almasıdır. Çünkü
çocuk okur, kahramanların parktak esrarın çözülmes ç n akıllarındak soru şaretler ne
yanıt aradıkça kend s de meraklanmaktadır.
Öte yandan El f, Sel n, Yener ve Evren’ n, evlere dağılmadan önce bahçe duvarına g d p
konuşmaya karar vermeler ; per l ev kontrol etmeye yen den g d p g tmeyecekler n değerlend rmeler , kahramanların değerlend rme aşamasında merak uyandırdığı noktalardır.
Çünkü dört arkadaş bu sıralarda beled ye araz s ç ndek b nanın neden orada olduğu
hakkında f k r yürütmekted rler ve Hakkı Güven’ n oğlunun per l köşkte olup olmadığına
y ne bu sıralarda karar vererek “acaba mı?” sorularını sormaktadırlar.
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3.3. Süper Gazetec ler 3- L körlü Ç kolata
Sel n, babasının bürosunda gördüğü kızın kardeş olduğunu öğren r. Durumu anlamakta
zorlanan Yener, Evren ve El f arkadaşlarına yardım etmek ster. Meltem’ n gerçekten
Oktay’ın kızı olup olmadığını anlamak ç n DNA test yapmaya karar ver rler. Sel n’ n
kardeş olduğu b l nen Meltem, b r ajansta çalışmaktadır. El f’e güzel olduğundan söz
ederek onu da manken olab lmes ç n ajansına davet eder.
Evren, Meltem’ n doğduğu hastaneden b lg almak ç n Almanya’dak hastaneye ma l
atar. Bu hastaneden önce bu s mde b r hasta olmadığı haber gelse de sonradan Meltem’ n
hastanede kayıtlı olduğu öğren l r. Süper Gazetec ler DNA test ç n puçları toplamaya
çalışırken Sel n’ n babası çoktan DNA test ç n başvurusunu yapmıştır. Bu test n sonucunu
hep b rl kte beklerler.
El f çek m sonrası kazandığı lk avansıyla saç kurutma mak nes alırken Harun adında
b r satış tems lc s le tanışır. El f, ona da çek m ç n g tt ğ yerden bahseder. B r sonrak
çek me de kardeş Ar f’le g tmek zorunda kalır. Ar f yolda g derken ablasının aldığı l körlü ç kolatalardan yer. Ajansta kend ler ne ver len meyve sularının k s de Ar f çerek
rahatsızlanır. El f, Evren’ arayarak yardım ster. Ar f’ b rl kte Evren’ n doktor babasının
yanına götürürler. Tahl ller sonrası Ar f’ n kanında bağımlılık yapan madde tesp t ed l r.
Evren bu haber aldıktan sonra bunu arkadaşlarıyla da paylaşır. Süper Gazetec ler yen den
durumları anal z etmeye çalışır. İç len meyve suyunda b r şeyler olduğu anlaşılır.
Bu sıralarda alınan b r haberle Harun adındak çocuğun kayıp olduğu öğren l r. Meltem
le annes se çalıştıkları ajansı esk yer nden, Yener ve Evren’ n evler n n oradak per l
eve taşırlar. Yen taşınan komşularının kucağındak çocuğu ayrı zamanlarda gören El f le
Sel n ve Yener le Evren çocuğun felçl olduğunu düşünürler.
Sel n ve El f, Meltem le görüştükten sonra b rl kte per l eve gel rler. Kend ler ne kram
ed len meyve sularından çmemekte kararlıdırlar. Sel n k l tlend ğ odada Harun le karşılaşır.
Yener ve Evren’ n onları kurtarab lmes ç n dua ederken Evren ve Yener de Meltem’ n
adamlarına yakalanır. Adamların verd ğ hapı çmek zorunda kalırlar. Meltem ve annes
tuzaklarına düşürdükler bütün çocukları arabaya koyarak oradan uzaklaşırlar. Aralarında
uyumayan tek k ş El f’t r. G zl den aldığı Sel n’ n telefonuyla Sel n’ n babasına mesaj
atar. Bu mesaj sayes nde araba pol slere yakalanır ve Süper Gazetec ler bu olaydan da
kurtulmuş olur.
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Tablo 3
Süper Gazeteciler 3- Likörlü Çikolata’da Merak Öğesinin Bulunduğu Sayfalar ve
Frekans Değerleri
Başlıklar

Sayfa Numaraları

Frekans Değer

Kahramanları Tanıma:

-

f:0

Kahramanların Olayla
Bağlantısı Kuruluyor:

11,14,32,39

f:4

Kahramanların Olaya
Katılması:

51,55

f:2

44,47,64,81,102,113,119,130,134,13
5,157,166,

f:15

Kahramanların İpucu Arayışı:

168,177,182
Kahramanlar Olayda:

41,60,68,72,73,94,109,120,123,138,
141,143,149,154,186,

f:22

191,196,204,205,208,216,223
Kahramanların Değerlend rmes :

178

f:1

Süper Gazetec ler 3- L körlü Ç kolata’da kahramanların tanıma aşamasında merak öges n n
h ç olmadığı görülmekted r. Yazar, öncek ser lerden kahramanların tanınıyor olduğunu
düşünerek onları fazla anlatmadan d rekt olaylara geçmek stem ş olab l r. Kahramanların
olaya katılması ve bağlantısının kurulması aşamalarında merak öges n n az olduğu görülmekted r (f:2, f:4). Bu durum, Süper Gazetec ler n y ne kend ler n d rekt olayın ç nde
bulmaları le açıklanab l r. Olayların başlamasına neden olan Meltem adındak kızın Süper
Gazetec ler’ n b r üyes olan Sel n’ n kız kardeş olarak ortaya çıkması; El f, Evren ve
Yener’ otomat k olarak olayların ç ne çekmekted r.
Kahramanların pucu arayışı sırasındak ve olayın ç nde oldukları sırada merak öges n n
oldukça fazla kullanıldığı (f:15, f:22) ve çocuk okurda sürekl b r soru şaret n n bırakıldığı
olaylar görülmekted r.
Kahramanlar Meltem’ n, Sel n’ n babası Oktay Bey’ n kızı olup olmadığını anlamak ç n
DNA test yaptırmaya çalışmakta (s. 44), babalık test n n sonucu ne olacağı beklenmekte
(s. 81), El f ve kardeş n n ajansta ne yapacağı düşünülmekte (s. 109), Ar f’ n neden bayıldığı tahm n ed lmekte (s. 119), per l evde neden kamera olduğu sorulmakta (s. 130),
Evren ve Yener per l eve g d p g tmeyecekler merak ed lmekte (s. 141), kucakta taşınan
çocuğun felç m olduğu sorulmakta (s. 166), Yener ve Evren’ n Sel n le El f’ bulup bulamayacakları (s. 191) ve Evren’le Yener’ n yakalanması le neler olacağı merak ed len
(s. 208) olaylar arasındadır.
3.4. Süper Gazetec ler 4- Belalı Davet ye
Yener’ n annes ve babası ayrıdır. Babası k nc evl l ğ n yapacaktır. Yener kend s ne gelen
davet ye le annes n n ısrarı üzer ne babasının düğününe g tmek zorundadır. Yener, Sel n,
El f ve Evren’den de ayrı b r yaz tat l geç receğ ç n de üzüntülüdür.
Daha düğünün yapılacağı otele g der g tmez k adamın konuşmasına şah t olur. Adamlara
yakalanınca kend s ne b r şey yapmamaları ç n kulaklarının y duymadığını ve sadece
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dudak okuyab ld ğ n söyler. Adamlar da kend s ne kamera şakası yaptığını söyleyerek
durumu toparlamaya çalışırlar. Yener odasına gel r gelmez otelde neler olduğunu anlamaya
çalışır. Babasının kend s yle lg lenmes ç n yanına gönderd ğ Azm adındak çocuktan
şüphelenmeye başlar.
Otel n olduğu c vardak b r dükkândan oyun CD’s alır. Bu CD Yener’ n b lg sayarındak
bütün b lg ler ele geç ren b r v rüs le yüklüdür. Telefonuna gelen mesajda kamera şakasını
x kanalında zleyeb leceğ yazınca kanalı aramaya başlar ancak böyle b r kanalın olmadığını
anlayınca ortada şaka olmadığını düşünür.
Yener, papyonunu ve parasını hatta CD’s n de koyduğu kasada bulamayınca otelde hırsızların olduğunu düşünür. Olaylar g tt kçe farklı b r boyut almaya başlar. Düğün ç n Sel n
ve Evren’ n de gelmes n babasından r ca eder.
Yener’ n babasının yen eş Bahar, b r yazardır. Bahar’ın otelde b r çev rmen ve b r yayıncısı bulunmaktadır. Bunlar, Bahar’ın yurtdışına g decek olan k taplarının arasında ero n
saklayarak, uyuşturucu t caret yapmak ç n uğraşan adamlardır.
Evren, Sel n ve Sel n’ n halası da otele gelen konuklar arasındadır. Yener arkadaşlarıyla
olanların anal z n yapmak ç n sabırsızlanır. Üç arkadaş CD’de b r şeyler olduğunu ve
bazı hesapların çalınmaya çalışıldığını anlayarak, Yener’ n bankada çalışan annes Seher
hanımdan sahte b r hesap açmasını sterler. Ayrıca El f’ de CD’de b r şey olup olmadığını
anlaması ç n görevlend r rler. İlerleyen zaman da El f de CD’y nceleyen adam le b rl kte
arkadaşlarının yanına gel r. Her şey n Oyun CD’s n aldıkları dükkânda tezgâhlandığını
anlarlar.
Bu arada Sel n’ sürekl rahatsız eden ve ondan hoşlanan k ş n n de sınıf arkadaşları Furkan
olduğu anlaşılır. Furkan’ın babası Sel n’ n babasının ş arkadaşıdır. Yurtdışına kaçırılacak
olan mallarda Furkan’ın babasının da parmağı olduğu anlaşılır.
Düğün geces Azm le b rl kte dükkân sah b n n bahsett ğ arkadak odaya g rmeye çalışırlar. K tapların olduğu kol ler açmaya kalkışırken çev rmen ve as stana yakalanırlar.
Azm ve Yener eller bağlanarak oradan götürülür. El f, Sel n ve Evren Yener’ merak
etmeye başlarlar. Hep b rl kte yola çıkarlar. Yener’ bulunduğu durumdan kurtarırlar. Süper
Gazetec ler y ne b r maceradan çıkmışlardır.
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Tablo 4
Süper Gazeteciler 4 - Belalı Davetiye’ de Merak Öğesinin Bulunduğu Sayfalar ve
Frekans Değerleri
Başlıklar

Sayfalar

Frekans Değer

Kahramanları Tanıma:

-

F:0

Kahramanların Olayla
Bağlantısı Kuruluyor:

39,45

F:2

Kahramanların Olaya
Katılması:

10,19,24

F:3

77,77,111,114,118,119,122,124,125
,126,161,

F:18

Kahramanların İpucu Arayışı:

182,187,197, 206, 221, 225, 252
Kahramanlar Olayda:

48,49,50,55,66,69,72,94,129,133,13
6,140,151, 155,166,177,185,209,213
,221,230,237,245,250,162

F:25

Kahramanların Değerlend rmes :

99,117,171,217,270

F:5

Süper Gazetec ler 4 - Belalı Davet ye’de kahramanları tanıma aşamasında merak öges n n
kullanılmadığı görülmekted r. Kahramanın olayla bağlantısının kurulduğu (f:2) ve olaya
katıldığı (f:3) noktalarda se merak öges n n kahramanı tanıma aşamasına oranla fazla
olduğu görülmekted r. Bu romanda da yazar, kahramanların d ğer ser lerden tanınıyor olab leceğ n düşünerek onları tanıtmadan olayla bağlantılarını kurma aşamasında geçm şt r.
Olayın k l t noktası olan b r düğün organ zasyonudur. Bu düğün Süper Gazetec lerden
Yener’ n babasınındır. Yener’ n anne ve babası ayrıdır ve babası k nc evl l ğ ne oğlunu
da davet etm şt r. Evlenen k ş n n Yener’ n babası olması ve Yener’ n otele vardığında k
adamın bazı konuşmalarını duyması (s. 39) le Süper Gazetec ler n olaylarla bağlantısı
kurulmaya çalışılmıştır.
Kahramanların olayları değerlend rme aşamasında uyandırılan merak (f:5) se kahramanı
tanımada (f:0) , kahramanın olaya katılması (f:3) ve kahramanın olayla bağlantı kurulması
(f:2) aşamalarındak meraktan daha fazladır.
Sel n ve Evren’ n Yener’ n kayıp papyon ve oyun CD’s üzer ne durumu konuşmaları (s.
99); Yener’ n kend kend ne, konuşma engel olmadığını t raf ed p etmeyeceğ n değerlend rmes (s. 117); hesaba ulaşmaya çalışanların k m n olab leceğ n değerlend rmeler
(s. 171) ve Sel n’ n halası le Yener, Evren, Sel n’ n ne konuşmak ç n g tt kler (s. 217)
değerlend rme aşamasında uyandırılan meraklardır.
Kahramanların pucu ararken (s.18) ve olayda (s. 25) oldukları sırada çocuk okurda uyandırılan merak duygusunun da d ğer başlıklara oranla daha yoğun yaşandığı tesp t ed lm şt r.
Azm ’n n çev rmen n yanına neden g tt ğ (s. 118) Azm ’n n adının Azman çıkması (s. 119),
Oyun CD’s n n neden v rüslü olduğu (s. 122), Bahar’ın da bu olayla lg s olup olmadığı
(s. 124), Pol s n ş n ç nde olup olmadığı (s. 125), Sel n’ arayanın k m olduğu (s. 126),
El f’ n adamından nasıl b r rapor geleceğ (s. 182), 5. katta k m n oturduğu (s. 187) ve
Erkan Bey’ n olayların neden g zl tutulmasını sted ğ (s. 197), g b sorular çocuk okurda
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kahramanların pucu arayışında olduğu yerlerde uyanmaktadır.
Kahramanların olayda olduğu sırada çocuk okurda uyandırılan sorular se; Sel n’ n bu ş n
üstes nden gel p gelmeyeceğ (s. 129), Seher Hanımın Yener’lere yardım ed p etmeyeceğ
(s. 133), otel odasının kapısının açık olması (s. 140), kolyen n kasaya konup konmayacağı
(s. 151),Sel n’ n telefonu nerde olduğu (s. 155), IP adres n n neden Yener’e a t çıktığı (s.
185) g b sorulardır.
Tablo 5’te, merak öğes n n dört romandak dağılımı toplu b r şek lde ver lm şt r:
Tablo 5
“Merak” Öğesinin Frekans Analizi

Tablodan hareketle; “Kahramanlar Olayda” kodunda merak öges n 82 noktada; “Kahramanların İpucu Arayışı” kodunda se merak öges n 67 noktada yer aldığı görülmekted r.
Dört romana da genel olarak bakab ld ğ m z frekans tablosunda (Tablo 5); kahramanları
tanıma koduyla en çok merakı uyandıran ser n n f:3 le Süper Gazetec ler 2- Parktak
Esrar’ın olduğu; kahramanın olayla bağlantısının kurulduğu koduyla en çok merak uyandıran
ser n n f:4 le Süper Gazetec ler-1 ve Süper Gazetec ler 3- L körlü Ç kolata’nın olduğu;
kahramanın olaya katılması koduyla uyandırılan merakın en çok olduğu ser n n f:4 le
Süper Gazetec ler-1, Süper Gazetec ler 2- Parktak Esrar ve Süper Gazetec ler 4- Belalı
Davet ye olduğu görülmekted r.
Kahramanın değerlend rmes koduyla en çok merak uyandırılan yapıt Süper Gazetec ler
4-Belalı Davet ye’d r. Kahramanın pucu arayışındayken merakın yoğunlaştığı ser se
Süper Gazetec ler 2- Parktak Esrar’dır. Kahramanın olayda koduyla merakın en yoğun
yaşandığı roman ser s Süper Gazetec ler 4- Belalı Davet ye romanıdır.
Merak öges n n romanların ç ne eş t dağıtılmaması, bel rt len kodların özell kle k s nde
yoğunlaşmış olması okurun düşünmes ne, puçlarını tak p etmes ne fırsat tanımamıştır.
4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Serüven türündek k tapların temel özell ğ olan heyecan unsuru, k tapların başından sonuna
kadar akıcı b r şek lde okunmasını sağlar. Bu tür k taplarda heyecanı ve ger l m ortaya
çıkaran ve ger l m n yüksel ş n sağlayan mutlak b r engel söz konusudur. Süper Gazetec ler ser s nde de dört kahramanın (Yener, Evren, Sel n, El f) çevres nde artan b r ger l m
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ve kahramanların aşmaya çalıştığı engeller n yer aldığı saptanmıştır: Süper Gazetec ler
1’de Oğuzcan Sel moğlu kaçırılma olayını çözeb lmek; Süper Gazetec ler 2- Parktak
Esrar’da park yapılacak araz de neler olduğunu çözmek ve beled ye başkanının kaçırılan
çocuğunu bulmak; Süper Gazetec ler 3- L körlü Çikolata’da Meltem’ n Sel n’ n öz kardeş
olup olmadığını çözmek ve Meltem le annes n n el nden kurtulab lmek; Süper Gazetec ler
4- Belalı Davet ye’de oteldek hırsızlık olayını çözebilmek.
Kahramanların karşısındak engeller, Akal tarafından k tap boyunca eyleme dönüştürülmüş
ve böylece ger l m unsuru k taplarda hep var olmuştur. Ancak bu ger l m merak öges n n
fazlaca kullanılması neden yle kurguyu zedeleyen b r unsur olarak bel rm şt r. Süper
Gazetec ler 4- Belalı Davet ye’de kahramanların hep b r pucu arayışı ç nde bulunmaları
ve bu süreçte otelde neler olduğunu düşünüp kahramanların b r oyun hazırlamaları ve
kend ler n de, okuru da “acaba neler olacak?” d yerek sürekl ger l m ç nde bırakmaları
durumu yansıtan b r örnekt r.
Süper Gazetec ler çocuk ser s nde kurgu gerçekç b r şek lde yansıtılmaya çalışılsa da merak
ögeler n n çözümlen ş nde görülen tesadüfler k tapların nandırıcılık özell ğ n kaybetmes ne
dolayısıyla k tabın okur üzer ndek etk s n n azalmasına neden olur. Süper Gazetec ler-1’de
Oğuzcan Sel moğlu’nun Altay Şen’e çok benzemes ve Evren’ n Altay Şen’ rüyasında
gördüğü gecen n sabahı Oğuzcan Sel moğlu le okulda karşılaşmaları; Süper Gazetec ler
2- Parktak Esrar’da heykel n bulunduğu sıralarda tar h öğretmen Osman Bey’ n aynı
zamanda b r arkeolog olduğunun öğren lmes roman ser s ndek tesadüflerden b rkaçıdır.
Aytül Akal’ın “Süper Gazetec ler” roman d z s nde merak öges n n çokluğu ve tesadüfler
metn n nandırıcılığını kaybetmes ne neden olmuştur. Bu durum aynı zamanda hem konunun yapılandırılmasını zayıflatmış hem de k tabın akıcı b r şek lde okunmasına engel
teşk l etm şt r. Bel rt len nedenlerle çocuk k taplarında merak öges k tabın her aşamasında
dengel b r şek lde yer almalıdır.
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EK-1: Süper Gazatec ler-1
Kod 1: Kahramanı Tanıma
(s. 14) Başkahramanlar nasıl tanıştı?
Kod 2: Kahramanların Olaya Katılması
(s. 42) Altay Şen okulda ne arıyor?
(s. 47) Okula g rerken ne gördüler?
(s. 49) Altay Şen öğretmenler odasında ne yapıyor?
(s. 63) Sel n’ n Süper Gazetec lere dah l olup olmayacağı
(s. 100) El f de röportaja gelecek m ?
Kod 3: Kahramanın Olayla Bağlantısı Kuruluyor
(s. 27) Röportaj k m nle yapılacak?
(s. 35) Mutfakta k m var?
(s. 41) Röportaj ünlü b r yle yapılacak mı?
(s. 53) Öğretmenler odasında neler oluyor?
(s. 58) Altay Şen’ n benzer b r n n çıkması.
(s. 61) Sel n neden röportaja dah l olmak st yor?
Kod 4: Kahramanlar Olayda
(s. 53) Öğretmenler odasında neler oluyor?
(s. 58) Altay Şen’ n benzer b r n n çıkması.
(s. 83) Kaçırılma olayından sonra ne olacak?
(s. 93) Osman Bey’ n Sel n, Evren ve Yener le ne konuşacağı?
(s. 118) El f Altay Şen’ n ev ne nasıl geld ?
(s. 157) Evren’e ne olacak?
(s. 160) Sel n, El f ve Yener Evren’ bulab lecek m ?
(s. 164) Evren’ n başına neler geld ?
(s. 170) Yener’ n annes Seher Hanım parayı kaptıracak mı?
(s. 180) Sedat Amca ve Süper Gazetec ler Sazlıköy’dek ev bulab lecekler m ?
(s. 186) Evren yanındak ağzı bağlı k ş n n Altay Şen çıkması.
(s. 192) Oğuzcan Sel moğlu Altay Şen’ ölümle tehd t ett m ?
(s. 198) Yeş l berel adam ve Altay Şen’ n benzer n n kapıda eller s lahlı bel rmes .
(s. 201) Süper Gazetec ler, Altay Şen ve Sedat Amca Oğuzcan’ın el nden kurtulab lecek m ?
(s. 208) Sel n ve El f, Yener le Evren’ n hazırladığı Süper Gazete’ye katılab lecekler m ?
Kod 5: Kahramanların İpucu Arayışı
(s. 89) Tv haberler nde ne olduğu?
(s. 98) Altay Şen le röportaj yapılıp yapılmayacağı
(s. 105) Altay Şen’ n bankada duran parasının neden tamamını çekmek sted ğ ?
(s. 112) Yeş l berel adamın bahçede ne aradığı ve ne taşıdığı?
(s. 121) Altay Şen’ n ev n Yener’ n annes n n neden aradığı?
(s. 133) Kafeden çıkarken önler nden geçen arabada Oğuzcan Sel moğlu’nun mu yoksa
Altay Şen’ n m olduğu?
(s. 138) Adam ve kadının Yener le Evren’den neden bu kadar nefret ett ğ ?
(s. 140) Tv’de Altay Şen’ n kaçırılma olayı le lg l haber çıkıp çıkmayacağı?
(s. 152) Beş numaralı da rede Altay Şen m Oğuzcan Sel moğlu mu yoksa tar hç m
oturuyor?
(s. 174) Beş numaralı da rede Osman Bey n çıkması.
Kod 6: Kahramanların Değerlend rmes
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(s. 123) Süper Gazetec ler n puçlarını değerlend rmek ç n b r yere g d p oturmayı planlamaları
(s. 128) Yeş l berel adamın kaçırılmada kullandığı peçeten n kafedek peçeteyle aynı çıkması
(s. 163) Altay Şen ve benzer b rl kte m çalışıyor?
(s:176) Ortada yalnızca b r tek Altay Şen’ n olduğu teor s
EK-2: Süper Gazetec ler-2 (Parktak Esrar)
Kod 1: Kahramanı Tanıma
(s. 13) Ar f’ n yerde kanlar ç nde neden yattığı?
(s. 19) Ar f’ arayanının k m olduğu?
(s. 24) Sel n’e telefonda konuşurken ona ne olduğu?
Kod 2: Kahramanların Olaya Katılması
(s. 28) Sel n le El f’ n, Evren ve Yener’ röportaj ç n kna ed p edemeyecekler
(s. 39) Yener ve Evren’ n yen sayılarındak röportaja El f ve Sel n’ de dâh l ed p etmeyecekler
(s. 46) Evren ve Yener’ n röportaja katılıp katılmayacağı
(s. 61) Sel n ve El f’ kapı önünde bekleyen k k ş k m?
Kod 3: Kahramanın Olayla Bağlantısı Kuruluyor
(s. 47) El f’ n babasının randevuyu ayarlayıp ayarlamadığı
Kod 4: Kahramanlar Olayda
(s. 55) Sel n El f’ n beled ye başkanına neler soracakları?
(s. 68) El f’ler n ev ne gelen z yaretç k m?
(s. 72) Beled ye Başkanı Hakkı Güven’ n röportajın gazetede basılmasını neden stemed ğ ?
(s. 74) Sel n ve El f’ n, Yener le Evren’ e röportajın ptal olduğunu nasıl söyleyecekler ?
(s. 75) El f’lere gelen k nc beklenmed k konuk k m?
(s. 114) Çığlık ses duyan düğer k ş ler ya da k ş k md ?
(s. 118) Yener’ n duyduğu çocuk ses le neler olduğunu düşünmes
(s. 120) Yener’ n annes neden yerde kanlar ç nde yatıyordu?
(s. 140) Beled ye başkanının heykel n sahte olduğunu duyduğunda ne yapacağı?
(s. 151) Süper Gazetec ler çocuğu kurtarab lecekler m ?
(s. 158) Per l evde çocuğu bulab lecekler m ?
(s. 162) Evren çer de nelerle karşılaşacak?
(s. 172) Evren kurtulab lecek m ?
(s. 183) El f babasını kurtarab lecek m ?
(s. 200) Fabr kanın Yener’ n annes n n çalıştığı bankadan kred taleb nde bulunması
(s. 207) Süper Gazetec ler nereye g deceğ ?
(s. 223) Sel n kurtulab lecek m ?
(s. 240) Sel n ve El f b r sonrak sayıda yer alacak mı?
Kod 5: Kahramanların İpucu Arayışı
(s. 87) Başkanın telefonda k m nle ve neler konuştuğu?
(s. 88) Mecl sten çıkması beklen len karar ned r?
(s. 91) Ev n yan tarafında toprağa oturmuş çocuğun El f’ n kardeş Ar f çıkması
(s. 99) El f’ n Ferrar ç ndek kadını nereden tanıdığı?(s. 101) N hal ve Yüksel’ n nereye g tt kler ?
(s. 107) Ar f’ n evde nereye kaybolduğu?
(s. 110) Ar f’ n el ndek heykel bebekten dolayı başlarına b r şey gel p gelmeyeceğ
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(s. 113) El f’ n, Hakkı Güven’ n park yapımından neden vazgeçt ğ n düşünmes
(s. 113) Esk b nadak çalışanların beled ye başkanıyla b r lg s olup olmadıkları
(s. 113) El f’ n N hal ablanın beled ye araz s ne g d p g tmed ğ n düşünmes (s. 115) Yener’ n duyduğu ses nereden gel yordu?(s. 117) Per l evden sızan ışıkların anlamı neyd ?
(s. 130) Heykel sahteyse beled ye başkanı ne yapmak st yor?
(s. 148) Beled ye başkanının Süper Gazetec lerden oğlunu neden sted ğ ?
(s. 149) Beled ye başkanının kaçırılan çocuğunun per l evdek çocuk olup olmayacağı
(s. 158) Beled ye araz s ndek evde neden ışık yakılmadığı?
(s. 173) Yener’ n üzer n okuduğu kâğıtta ne yazdığı?
(s. 188) Yener’ n el ndek kağıtta ne olduğu?
(s. 192) Beled ye başkanının oğlunun götürüldüğü yer n beled ye başkanının fabr kası
çıkması
(s. 198) Evren’ n hala beled ye başkanından neden kuşkulandığı?
(s. 199) Evren’ n bulduğu et ket n El f’ n onlara gösterd ğ şampuanın et ket çıkması
(s. 205) Yüksel’ n çalıştığı yer n beled ye başkanının fabr kası çıkması
(s. 213) Evren’ n Aydın bey n kardeş n nerede görmüş olab leceğ ?
Kod 6: Kahramanların Değerlend rmes
(s. 95) Evlere dağılmadan önce bahçe duvarına g d p ne konuştukları
(s. 124) Süper Gazetec ler n per l ev kontrol etmeye yen den g d p g tmeyecekler
EK-3: Süper Gazetec ler-3 (L körlü Ç kolata)
Kod 1: Kahramanı Tanıma
Kod 2: Kahramanların Olaya Katılması
(s. 51) El f’ n Meltem’ arayıp aramayacağı
(s. 55) Babalık test n n ücret n bulup bulamayacakları
Kod 3: Kahramanın Olayla Bağlantısı Kuruluyor
(s. 11) Sel n’ n babasının odası önündeyken duyduklarının ne anlama geld ğ ?
(s. 14) Sel n’ n babasının konuştuğu kızın k m olduğu?
(s. 32) Pasta üzer ndek yazı neden böyleyd ?
(s. 39) Meltem’ n Sel n’ n kız kardeş çıkması
Kod 4: Kahramanlar Olayda
(s. 41) Sel n’ n akşam neler yaşadığı?
(s. 60) El f, Evren ve Yener bürodan çıktıklarında Sel n’ görünce ne yapacakları?
(s. 68) El f’ n nereye g tt ğ ?
(s. 72) Evren’ n öğrend kler n arkadaşları duyduğunda ne yapalar?
(s. 73) El f beğen lecek m ?
(s. 94) Yener ve Evren’ üst katta zleyen b r ç ft göz k me a tt ?
(s. 109) El f ve kardeş ajansta ne yapacaktı?
(s. 120) Evren’ n hastaneden gelen mesajı Sel n’e let p letmeyeceğ
(s. 123) Ar f y leşecek m ?
(s. 138) El f’ n gazete sayfasında ne gördüğü?
(s. 141) Evren ve Yener per l eve g decek m ?
(s. 143) Harun’un neden kayıp olduğu?
(s. 149) Evden ayrılırken b r ç ft gözün onları zlemes
(s. 154) Mustafa bey n ve Nerm n hanımın neden s n rl olduğu

48

Aytül Akal’ın “Süper Gazetec ler” Çocuk Ser s nde “Abartılmış Merak”

(s. 186) Taşınılan ajansı, Yener ve Evren’ n kızların anlattığı g b bulmaması
(s. 191) Yener ve Evren kızları bulab lecek m ?
(s. 196) El f, Sel n olmadan ş md ne yapacaktı?
(s. 204) Sel n ve El f’ e neler olacak?
(s. 205) Evren ve Yener per l eve yen den nasıl g receklerd ?
(s. 208)Evren ve Yener yakalandı ve onlara ne olacak?
(s. 216) Masanın üzer ne uzanan kol k m n?
(s. 223) El f’ n attığı son mesajın let l p let lmed ğ ?
Kod 5: Kahramanların İpucu Arayışı
(s. 44) Meltem’ n, Oktay Bey n gerçek kızı olup olmadığı
(s. 47) Sel n’ n Meltem’ n ağzından laf alıp almayacağı
(s. 64) Sel n’ n el nde ne olduğu?
(s. 81) Babalık test n n sonucu ne olacak?
(s. 102) Evren’ n yazısına yanıt gelecek m ?
(s. 113) Hastaneden gelen mesajda Meltem le lg l kayıtlarının olmadığını bel rt lmes
(s. 119) Ar f’ n neden bayıldığı?
(s. 130) Per l evde neden kamera olduğu?
(s. 134) Met n Türkçeye çevr leb lecek m ?
(s. 135) Meltem’ n babasının Oktay Bey olduğunun söylenmes
(s. 145) Meltem’ n telefonunun kullanılmadığını telefonda duymaları
(s. 157) Ar f’ n zeh rlenme nedenler nden b r n n bağımlılık yapan madde olduğu
(s. 166) Kucakta taşınan çocuğun felç m olduğu?
(s. 168) Evren’ n yen yazdığı let ye ne cevap geleceğ ?
(s. 177) El f’ n ev ne Meltem’ n neden geld ğ ?
(s. 182) İlacın, Ar f’ n çt ğ meyve suyunda yer alması
Kod 6: Kahramanların Değerlend rmes
(s. 178) Süper Gazetec ler n b r gün önce yaşanılanları anlatmaları
EK-4: Süper Gazetec ler-4 (Belalı Davet ye)
Kod 1: Kahramanı Tanıma
Kod 2: Kahramanların Olaya Katılması
(s. 10) Yener’ n annes neden ağlıyor?
(s. 19) Yener babasının düğününe g decek m ?
(s. 24) Evren’e k m not yazdı?
(s. 98) Evren, Sel n ve halanın da otele gel p gelmeyeceğ ?
(s. 239) Otele k m geld ?
Kod 3: Kahramanın Olayla Bağlantısı Kuruluyor
(s. 39) Yener’ n duyduğu sesten sonra ne yapacağı?
(s. 45) Yener’ n aklındak f k r neyd ?
Kod 4: Kahramanlar Olayda
(s. 48) Adamlar ne şler çev r yordu?
(s. 49) Odadak telefonu arayan k md ?
(s. 50) Odasının kapısını hızlı hızlı yumruklayan k md ?
(s. 55) Odada patlayan ses neyd ?
(s. 66) Yener’ n telefonuna gelen mesaj ne oluyor?
(s. 69) Yener’ n böyle b r kanalı bulamaması
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(s. 72) Kor dorda yürüyen k m?
(s. 94) Kasa neden bomboştu?
(s. 129) Sel n bu ş n üstes nden gelecek m ?
(s. 133) Seher hanımın Yener’lere yardım ed p etmeyeceğ
(s. 136) Seher hanım b lg ler verecek m ?
(s. 140) Otel odasının kapısının açık olması
(s. 151) Kolye kasaya konacak mı?
(s. 155) Sel n’ n telefonu nerde?
(s. 166) Ortada neler oluyor?
(s. 177) Kolye nerede?
(s. 185) IP adres n n neden Yener’e a t çıktığı?
(s. 209) Furkan Azm ’n n peş nden g d nce ne olacak?
(s. 213) Azm neden ağlıyordu?
(s. 221) Lob n ye pol s kaynıyordu?
(s. 230) Pol se g decekler m ?
(s. 237) Düğünde b r aks l k çıkacak mı?
(s. 245) Yener le Azm nereye g d yorlar?
(s. 250) Yener le Azm yakalandıktan sonra ne yapacaklar?
(s. 262) Arabada k m var?
Kod 5: Kahramanların İpucu Arayışı
(s. 77) Kor dorda bekleyen tek k ş m yoksa k k ş b rden m geld ?
(s. 77) Yener kapıyı açınca k m nle karşılaşacak?
(s. 99) Papyonun, paraların ve oyun CD’s n n kasada olması
(s. 111) Numarayı adamlara Azm ’n n vereb leceğ teor s
(s. 114) Yener’ n bulduğu f k r neyd ?
(s. 117) Yener konuşma engel olmadığını t raf edecek m ?
(s. 118) Azm ’n n çev rmen n yanına neden g tt ğ ?
(s. 119) Azm ’n n adının Azman çıkması
(s. 122) Oyun CD’s n n neden v rüslü olduğu?
(s. 124) Bahar’ın da bu olayla lg s olup olmadığı?
(s. 125) Pol s de m ş n ç nde?
(s. 126) Sel n’ arayan k m?
(s. 161) Evren’ n güvenl k görevl s ve kızı görüyor
(s. 182) El f’ n adamından nasıl b r rapor gelecek?
(s. 187) 5. katta k m oturuyor?
(s. 197) Erkan Bey olayların neden g zl tutulmasını st yor?
(s. 206) Büroda ne şler çevr l yor?
(s. 221) Otel müdürü de m ş n ç nde?
(s. 225) Müdür yardımcısının kadın çıkması
(s. 252) Yener ve Azm bulunacak mı?
Kod 6: Kahramanların Değerlend rmes
(s. 99) Papyonun, paraların ve oyun CD’s n n kasada olması
(s. 117) Yener konuşma engel olmadığını t raf edecek m ?
(s. 171) Hesaba ulaşmaya çalışanlar k m?
(s. 217) Sel n, Evren, Yener ve hala ne konuşacaklar?
(s. 270) Ş md ne yapacaklar?
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