
Kaf, uçamayan bir melektir. 
Ailesi ise melekler âleminin 
üst mertebesindendir. Durum 
böyle olunca, Kaf’ın uçamaması 
da herkesin dilindedir. Ve Kaf, 
çömezliğini İstanbul’da bir 
bebek bakıcısı olarak yapacaktır. 
Bakacağı bebek ise, uçma 
yetisiyle doğmayan ama uçmak 
için azimli olan biridir: Hezarfen 
Ahmet Çelebi. Bu tuhaf ikili bir 
araya gelir ve amansız, tarihî bir 
maceranın kapıları aralanır.

1986’da Tokat’ta 
doğdu. Mimar 
Sinan Güzel 
Sanatlar 

Üniversitesi Sinema Televizyon 
Bölümü’nü bitirdi. Çeşitli 
seçkilerde öyküleri yayımlandı, 
hayvan dostu projelere yazar 
olarak destek verdi. Hâlen 
çocuklar için öykü ve romanlar 
yazıp tasarlamaktadır.

Atla
Bir melek ile “Hezarfen” adındaki “gizemli” bir insanı bir araya 

getiren yaratıcı öyküsüyle öne çıkan, başarıya giden yolun korkularla 
yüzleşmek ve vazgeçmemek olduğunu vurgulayan, özgün bir eser

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Bir melek olsaydınız ve 
uçamasaydınız, siz ne yapardınız? 
Kahramanın uçuş konusundaki 
başarısızlığını neye bağlıyorsunuz?

2. Arkadaşlarınız, aileniz ve tüm 
çevreniz sizi yetersiz görseydi neler 
hissederdiniz? Kahramanımız gibi mi 
davranırdınız, yoksa mücadele etmek 
için bir an bile durmaz mıydınız?

3. Büyük bir korkunuz var mı? Varsa, 
bu korkunuzla yüzleşmeyi denediniz 
mi? Nasıl bir yol izlediniz?

4. Kaybetme pahasına da olsa 
başkalarının haklarını korur muydunuz?

5. Hezarfen Ahmet Çelebi’yi tanıyor 
musunuz? Nasıl üne kavuşmuş?  
Neler yapmış? 

6. Ailenizi ve arkadaşlarınızı bir konuda 
hayal kırıklığına uğratmış olsaydınız, bu 
durumu düzeltmek için ne yapardınız?

1. Siz de bu romana benzer bir hikâye 
kurun: Kahramanınızı mitolojik ya da 
tarihî bir karakterle bir araya getirin 
ve günümüzde ya da geçmişte sahne 
alan bir öykü yazın.

2. Hezarfen Ahmet Çelebi’yi ve 
onun gibi, Osmanlı Devleti’nde ilginç 
hizmetler vermiş kişileri araştırın. 
En ilginç hikâyeye sahip olduğunu 
düşündüğünüzü seçin ve hakkında bir 
yazı hazırlayın.

3. Sizce, size verilen sorumlulukları 
yerine getirmenin önemi nedir? Bu 
konuda bir kompozisyon yazın.

4. Hayal gücünüzü çalıştırın: Sizce 
tarihte, meleklerin ya da doğaüstü 
şeylerin yardımıyla başarılı olmuş 
kişiler var mıdır? Jules Verne? Mozart? 
Leonardo da Vinci? Seçeceğiniz bir 
tarihî kişiliği karakterize ederek, bu 
şekilde bir öykü yazın.

Konu: 

Roman, 168 sayfa
3, 4, 5, 6. sınıflar

Etiketler: Doğaüstü Unsurlar, Serüven, 
Cesaret, Dayanışma, Arkadaşlık

Yazan: Mercan Aytuna

Mercan 
Aytuna

• Yaratıcı, özgün konusu 
sayesinde kolayca ve zevkle 
okunan, fantastik unsurlarla 
süslü bir roman.

• Korkularla yüzleşmenin 
önemini vurgulayan bir 
metin.

• Başarıya ulaşmanın tek 
yolunun vazgeçmemek 
olduğunu anlatıyor.

• Verilen her görevde 
sorumlu ve bilinçli olmayı 
teşvik ediyor.

• Tarihî bir anlatı olması 
sebebiyle dönemin 
İstanbul’uyla ilgili ilginç 
bilgiler veriyor, tarih bilinci 
oluşturuyor.
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