
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Geçmiş ile günümüz 
arasındaki bağın 
keşfedilmesini sağlayan, 
çevreye, kente karşı 
duyarlılık kazandıran bir 
roman.

• Şehir tarihçelerinin 
zenginliği ve kültürel miras 
hakkında bilgi edinilmesini 
sağlıyor; ayrıca çevre ve 
hayvanlar hakkında da 
çeşitli bilgiler vererek doğa 
bilinci aşılıyor.

• “Mor İmparatoriçe” 
Teodora’dan Kız Kulesi’nin 
tombul prensesine ve 
Hezârfen’e kadar pek 
çok İstanbul efsanesine 
değiniyor. 

1. Sizce mitoloji ile tarih arasında ne 
gibi farklar vardır? Açıklamaya çalışın.

2. Kent tarihî ve mitolojiler hakkında 
bilgi sahibi olmak bizlere neler 
kazandırır? Pelin’in Keroessa ile yaptığı 
bu kültürel gezi ona güzel bir ödev 
yazmanın dışında neler kazandırmıştır?

3. Kitapta en çok hangi tarihsel ya da 
mitolojik karakteri sevdiniz? Neden?

4. Sizi, İstanbul tarihine dair en çok 
hangi bilgi şaşırttı? Neden?

5. “Şehir efsanesi” tabirini duydunuz 
mu? Bu ifade sizce ne anlatıyor? 
Bildiğimiz efsanelerle bir ilgisi var mı?

6. Hangi şehirde yaşıyorsunuz? 
İstanbul’a daha önce gittiniz mi? En çok 
neresini, neden merak ediyorsunuz? 
Sınıfta arkadaşlarınızla tartışın, 
bildiklerinizi paylaşın.

1. Yaşadığınız kentin kuruluş mitolojisi 
hakkında neler biliyorsunuz? Bir 
araştırma yapın ve sonra da bunu 
yazılı şekilde, ödev olarak hazırlayın. 

2. Gezdiğiniz bir yeri, gezi yazısı 
türünün özelliklerini kullanarak yazıya 
dökün.

3. Kitapta yer alan, Orhan Veli’nin 
İstanbul’u Dinliyorum adlı şiirinin 
size ne ifade ettiğini açıklayan bir 
kompozisyon yazın. Sizce şair, şehri 
nasıl tasvir etmiş? 

4. Yaşadığınız yerle ilgili yazılmış 
başka şiirler biliyor musunuz? Bir 
araştırma yapın, bulduğunuz şiirleri 
arkadaşlarınızla paylaşın. 

5. Çevrenizdeki yetişkinlerle, kent 
tarihî hakkında kısa röportajlar yapın, 
sonra bunları yazıya dökün ve bir 
“röportaj derlemesi” oluşturun.

Roman, 144 sayfa
4, 5, 6. sınıflar

Etiketler: Çevre Bilinci, Efsane ve Söylenceler, Güzel 
Sanatlar, Tarih ve Medeniyet, Merak ve Araştırma

Yazan: Betül Avunç

Öğretmenleri, Pelin ve sınıf arkadaşlarından İstanbul’un tarihiyle ilgili 
öyküler bulmalarını ve bunlarla ilgili birer ödev hazırlamalarını ister. 
Çağlar boyunca sayısız farklı uygarlığa ve kültüre ev sahipliği yapmış 
yedi tepeli bu efsane kenti tanıyabilmek için pek çok kitap okuyup 
araştırma yapmak gerekse de, İstanbul’u gerçekten tanıyabilmek 
için şehri karış karış bilen eski bir İstanbullu ile gezmekten daha iyisi 
olamaz kuşkusuz. Peki ama kiminle? Pelin bu konuda şanslıdır, çünkü 
onun rehberi, binlerce yıldır İstanbul’da yaşayan bir şehir perisidir. Pelin, 
peri Keroessa sayesinde, sadece tarihsel zenginliğe değil, doğaya ve 
çevresine de farklı bir duyarlılıkla bakmaya başlar. İşte o andan itibaren 
de kent doğrudan ona seslenir, onunla iletişim kurar. Pelin, tarihsel 
ve mitolojik figürler eşliğinde kentin kültürel ve tarihsel zenginliğinin 
farkına ve tadına varır.

İstanbul Perisi 
Bir kız çocuğu ile İstanbul Perisi Keroessa’nın, şehrin içinde,  

şehrin binlerce yıllık tarihine doğru yaptıkları kültürel yolculuğu anlatan, 
günümüzde geçen bir mitolojik roman 
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