
Kanları kaynayan altı genç, 
Kapadokya’nın masalsı 
atmosferinde geziye çıkarlar. 
Bölgenin dillere destan 
peribacalarını, gizem yüklü 
mağaralarını, esrarengiz 
dehlizlerini ve yeraltı kentlerini 
keşfederken, büyük bir 
maceraya da atılacaklardır. 
Bu gezide onlara karanlık işler 
çeviren insanlar ve mağaraları 
mesken tutmuş ruhların sesleri 
eşlik edecektir.

1943’te 
Nevşehir’de 
doğdu. İstanbul 
Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi’ni bitirdikten 
sonra öğretmenlik yaptı. Öykü, 
roman ve tiyatro oyunları 
yazdı. TRT oyun yarışmasında 
Sevginin Kuş Kanatları adlı 
beş bölümlük çocuk oyunuyla 
birincilik ödülü kazandı.

Kapadokya’nın Perileri
Peribacalarının gölgesinde, tarih ve mitoloji ile birlikte ilerleyen, macera 

ve heyecanın bir an bile azalmadığı, iyiyle kötünün mücadelesine 
odaklanan bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Türkiye’de bir geziye gidecek 
olsanız, nereye gitmek isterdiniz? 

2. Kapadokya hakkında neler 
biliyorsunuz? Hangi özellikleri ile 
ünlüdür? Dünya mirasındaki yeri nedir? 
Sınıfta arkadaşlarınızla tartışın.

3. Sizce kitaptaki gibi, antik yerlerde 
veya arkeolojik kazı alanlarında çeşitli 
gizemler yatıyor olabilir mi? Eski 
insanların yaşayış tarzları buna uygun 
mu? Sınıfta tartışın.

4. Romanda arkadaşlık etmek 
isteyeceğiniz kişilerin özelliklerini 
belirleyerek kendi özelliklerinizle 
karşılaştırın.

5. Kitaptaki macerada, en çok hangi 
aşamada heyecanlandınız? Neden? 
Sizi etkileyen şey ne oldu?

1. Peribacaları nasıl oluşmuş? Bilimsel 
açıklamasını içeren bir sunum 
hazırlayın.

2. Peribacalarının maketini yapın.

3. Ülkemizdeki doğal varlıklar, tarihî 
mekânlar, nesneler, yapıtlar hakkında 
araştırma yapın. Sonra da yaşadığınız 
bölgenin genel özelliklerini anlatan bir 
kitapçık hazırlayın.

4. Yaşadığınız bölgedeki eski 
uygarlıklar hakkında bilgi toplayarak bu 
uygarlıkların ortaya çıkışını araştırın.

5. Muhabir olduğunuzu düşünün; 
organ mafyasının yakalanış ânını canlı 
yayında anlattığınız bir video çekin.

6. Siz de ülkemizdeki tarihî bir yerde 
geçen, macera dolu bir öykü yazmaya 
çalışın. İsterseniz öyküye fantastik 
unsurlar da ekleyin.

Konu: 

Roman, 192 sayfa
4, 5, 6. sınıflar

Etiketler: Tarih ve Medeniyet, Kültürel Değerler, 
Doğaüstü Unsurlar, Arkadaşlık, Serüven

Yazan: Ekrem Güneş

Ekrem 
Güneş

• Mitoloji, tarih, arkeoloji 
ve geziyi bir araya getiren, 
çok yönlü, heyecan dozu 
yüksek bir roman.

• Ülkenin en önemli turizm 
ve tarih merkezlerinden 
birini arka planına alarak 
hem çevre hem de tarih 
bilinci oluşturulmasında 
etkili oluyor.

• Gizemli ve tuhaf olaylarla 
örülü yapısı sayesinde 
macera hissini bir an bile 
kaybettirmeden, okurunu 
hiç sıkmadan, öyküsünü 
anlatmayı başarıyor. 
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