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Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Tarihî gerçekleri ve 
mitolojik hikâyeleri 
heyecanlı bir maceraya 
dönüştürerek hem okuma 
zevkini artıran hem de tarihi 
çok daha akılda kalıcı hâle 
getiren bir kitap.

• Geçmişle bugünün 
bağlantısını güçlendirerek, 
okurun tarih, mitoloji, 
antropoloji ve arkeoloji 
gibi dalları merak etmesini 
sağlıyor.

• Akdeniz havzasındaki pek 
çok kadim uygarlığa atıfları 
sayesinde genel kültürün 
gelişmesine yardımcı 
oluyor.

1. Sizce Efes halkı, Kares ve 
Melissa’ya karşı neden bu kadar tuhaf 
davranıyor? 

2. Mısır Prensesi Anabis, Efes’e niçin 
gönderilmiş? Anabis’in görevi sizce 
haklı bir görev mi?

3. Tapınağın yanmasındaki gerçek 
sır nedir? Bu sır, kitapta nasıl ortaya 
çıkarılıyor?

4. Efesliler, vergi vermek ya da başka 
bir ülkeye bağımlı olmak istemiyor. 
Peki bunun için ne yapıyorlar? Tarihte 
ya da günümüzde, bu duruma benzer 
durumlar hatırlıyor musunuz? Düşünün 
ve arkadaşlarınızla tartışın.

5. Kitapta pek çok yabancı isim 
geçiyor. Bu isimleri daha önce duymuş 
muydunuz? Nerede duymuştunuz? 
Bunlara benzer, başka “tarihî” isimler 
de biliyor musunuz?

1. Efes kentinin belirli bir dönemde 
bu kadar önemli bir yer olmasının 
nedenlerini araştırın.

2. “Şehir devleti” kavramını araştırın. 
Şehir devletleri tarihte nasıl bir yer 
tutmuştu? Efes kenti gibi başka şehir 
devletleri de var mıydı? 

3. Sınıfça bir antik kent gezisi 
düzenleyin ve gözlemlerinizi bir 
kompozisyon hâlinde yazın. Gezdiğiniz 
bu kentin günlük yaşamı sizce nasıldı? 
Ayrıntılandırmaya çalışın.

4. İzlediğiniz bir tarihî filmle bu kitabı 
karşılaştırın. Nasıl farklar var? Bu kitap, 
anlatıyı ne yönde değiştirmiş?

5. Artemis Tapınağı, dünyanın yedi 
harikasından biri. Siz de diğerlerini 
araştırın ve neden bu listeye seçilmiş 
olabileceklerini tartışın.
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Etiketler: Tarih ve Medeniyet, Arkadaşlık,
Efsane ve Söylenceler, Dayanışma, Mücadele

Yazan: Zehra Tapunç

Kares ve Melissa, Naxos Adası’nda büyükbaba ile büyükannesinin 
yanında büyümüşlerdir. Büyükannelerini kaybedince, kimsesiz kalırlar. 
Ailelerinin kökenlerini araştırmak üzere Efes’e gelirler; ancak gemiden 
iner inmez tuhaf olaylar birbirini izlemeye başlar. Her nedense Efes 
halkı, iki kardeşten de nefret etmektedir. Özellikle Kares’i görünce 
şeytan görmüşe dönüp onları kovarlar. Bu arada, başı dertte olan 
yalnızca onlar değildir. Mısır Prensesi Anabis, ajanların kol gezdiği 
kentte kimliğini gizlemekte ve Artemis Tapınağı’na sığınmak 
istemektedir. Tesadüfen yolları Kares ve Melissa ile kesişince kaderleri 
de birbirlerine bağlanır. Bir rehber olan Rufus’un yardımıyla kendilerine 
zor da olsa kalacak yer arayan çocuklar için fazla seçenek yoktur. Ya 
Efeslilerin isteğine boyun eğip kenti terk edeceklerdir ya da bu gizemi 
açığa çıkaracaklardır.

Tapınağın Sırrı
Efes Antik kentinin görkemli günlerine ayna tutan, mitoloji ile  

macerayı bir araya getirip doyurucu bir anlatı kuran,  
heyecanlı ve gizemli bir tarihî roman
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