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Kitabın Öyküsü: Beyaz Diş’in öyküsü, Kuzey Amerika’nın Kanada ve Alaska sınırında yer alan Yukon bölgesinde geçer. 

Bu bölge, 1870’te Kanada hükümeti tarafından satın alınana dek Hudson Körfezi Şirketi tarafından yönetilmiştir. Bu 

dönem 1890’larda bölgenin nüfusu altın arayışı nedeniyle hızla artmıştır. Takas pazarlarının, kürk avcılarının, Amerikan 

yerlilerinin, madencilerin, altın arayıcıları ve Kanada Atlı Polisleri’nin olduğu zamanlardır. Hikâye bu çerçeve kapsamında, 

uygarlığı ve doğayı, şiddeti ve ahlâkı ele almaktadır. Vahşi bir kurt köpeğinin kurtarılış hikâyesi konu alınmaktadır.

Kitabın Özeti: Beyaz Diş bir kurdun zamanla evcilleşmiş bir köpeğe dönüşmesini anlatır. Beyaz Diş kardeşleri arasında 

sadece kendisi hayatta kalmış yarı köpek yarı kurttur. Hikâye çoğunlukla Beyaz Diş’in bakış açısından anlatılır: Hayatına 

annesi Kiçe ile vahşi doğada başlar ama sonra Amerikan yerlisi olan Gri Kunduz tarafından alınıp eğitilir. Beyaz Diş kabile 

tarafından eğitilmek üzere alınmış bir köpek olan Lip-Lip’le iyi geçinemez. Gri Kunduz Fort Yukon’a yaptığı yolculukta 

Beyaz Diş’i de yanında götürür. Fakat orada kandırılarak Beyaz Diş’i satar. Beyaz Diş’in yeni sahibi acımasız biridir ve onu 

dövüş köpeği olarak kullanır. Ama iki adam Beyaz Diş’i kurtarıp ona iyi davranırlar. Sevgi ve merhamet sayesinde Beyaz Diş 

zamanla evcilleşir.

Tahmin Yürütme: Neler Biliyorsun?

* Öğrencilere daha önce bu öyküyü duyup duymadıklarını sorun. Bu öykü hakkında neler biliyorlar? Daha önce 

duymamışlarsa kitabın kapak resmine bakarak konusunun ne olduğu hakkında bir tahmin yürütmelerini isteyin.

Amaç

• Roman nedir?

• Roman türünü kavratın. Romanın tür olarak yazılış amacını ve hayatımızdaki işlevini tartışın.

• Öğrencilerden Beyaz Diş’te yer alan kişi, zaman, mekân ve olayları belirlemelerini isteyin.

• Betimleme nedir?

Metinle Etkileşim

• Hikâyede bulunan temalar nelerdir? Öğrencilerin hikâyede buldukları temaları tartışın. 

Konuşma, Yazma ve Yaratıcı Drama Etkinlikleri
Konuşma

• Öğrencilere kitabı okurken neler hissettiklerini sorun. Yaşadıkları duyguları anlatmalarını isteyin.

• Öğrencilerden kitabın üçüncü bölümünü okumalarını isteyin ve bu bölümde tasvir edilen anne ve yavrusu arasındaki 

güçlü ilişkiyi tartışın. 

Yazma 

• Öğrencilerden Beyaz Diş’in özelliklerini yazmasını isteyin ve  bu özellikleri tartışın. 

• Kiçe karakterini örnek alarak bir karakter yazma çalışması yaptırın.

• Çocuklarının yazacaklarını desteklemek amacıyla kitabın bir planını çıkarın: Mekânın tasviri, ana karakterin özellikleri, 

yan karakterlerin özellikleri, umutlar ve istekler vb.



Beyaz Diş
Yaratıcı Drama

• Öğrencilerden ikişerli gruplara ayrılmalarını ve Beyaz Diş’e, Gri Kunduz’a, Kiçe’ye ve Scott’a sormak istedikleri 

soruları yazmalarını isteyin. Bazı çocuklar bu karakterlerin rollerine bürünebilir, böylece sorulara yanıt alma fırsatı 

bulabilirler.

Ek Etkinlikler
Coğrafya

• Beyaz Diş’in yolculuğunun haritasını çıkarın. Ek bilgi kaynakları kullanımında deneyim kazanmak için atlas, küre, 

harita ve planları kullanın.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

• Kitabın geçtiği yerleri tanımak için Google Earth gibi programları kullanabilirsiniz.
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