Kibele’nin Gölgesinde
Geçmiş, şimdi ve gelecek üçgeninde ilerlerken okura tarih ve
çevre bilinci aşılayan, fantastik unsurlarla desteklenmiş
bir mitoloji romanı

Yasemin
Yücesoy
Gündoğan
Bursa’da doğan
yazar, ilk ve
ortaöğrenimini
bu şehirde
tamamladı. Çeşitli edebiyat
dergilerinde öyküleri ve şiirleri
yayımlandı. Çocuk kitaplarının
yanı sıra yetişkinlere yönelik
roman çalışmaları da yürüten
yazar, hâlen Ankara’da yaşıyor.

Konu:
Demirhan, yaz tatillerini
geçirmek üzere ailesiyle
Erdek’e gider. Yeni yerler
keşfetme arzusuyla Kapıdağ
Yarımadası’nın tarihî kalıntılarına
ilerleyen Demirhan, Belkıs
Harabeleri’ni gezerken, tuhaf
bir kızla karşılaşır. Gerçekte
antik çağda yaşayan ve şimdiki
zamana gelmeyi başaran Tudo
adındaki bu kızla, ortak bir
amaç için, Tanrıça Kibele’nin
gölgesinde, yolları kesişir.

Yazan: Yasemin Yücesoy Gündoğan

Roman, 176 sayfa
4, 5, 6. sınıflar

Etiketler: Tarih ve Medeniyet,
Efsane ve Söylenceler, Kültürel Değerler,
Doğal Yaşam, Çevre Bilinci

Tartışma Soruları
Öne Çıkan
Özellikler
• Okurda hem tarih hem de
mitoloji bilinci yaratmayı
başaran, keyifle okunacak,
sürükleyici bir roman.
• Okurun hayal ile gerçeği
ayırt etmesine yardımcı
oluyor; ona mitolojik hikâye
türünü tanıtıyor.
• Kültürel mirasımıza
ve yaşadığımız çevreye
sahip çıkmanın önemini
vurguluyor.
• Yeni yerler görme, içinde
yaşanan çevreyi keşfetme
arzusu uyandırıyor.
• Başarıya çaba sarf
etmeden ulaşılamayacağını
anlatıyor.

1. Demirhan’ın yaşadığı gibi bir
maceranın içinde olmak ister
miydiniz? Bu maceraya siz düşseniz,
onun yaptıklarını mı yapardınız, yoksa
olaylar karşısında farklı bir şekilde mi
davranırdınız?
2. Nasıl bir çevrede yaşıyorsunuz?
Doğal yaşam hakkında bilgi sahibi
olmak, sizce insana ne gibi katkılar
sağlar? Doğal yaşama ve hayvanlara
gerektiği gibi sahip çıktığımızı
düşünüyor musunuz?
3. Kültürel değerlerimizin ve
coğrafyamızın ayrıntılarının farkında
mısınız? Onları korumak için
elinizden geleni yaptığınızı düşünüyor
musunuz? Sınıfta tartışın.
4. Sizce, başarıya ulaşmak için neler
gereklidir? Çabalamadan bir şeylerin
elde edilebileceğini düşünüyor
musunuz?

Sınıf Etkinlikleri
1. Yaşadığınız bölgenin tarihî
mekânlarına veya doğal güzelliği olan
yerlerine bir sınıf gezisi düzenleyin
ve gözlemlerinizi bir kompozisyon
hâlinde yazın. Gezi sırasında,
aranızdan biri de rehberlik yapsın; bu
kişi öncesinde bazı bilgileri toplasın
ve arkadaşlarına, kendi cümleleriyle
anlatsın.
2. Bir kuş olsaydınız, nerelere veya
kimin yanına gitmek isterdiniz? Bir öykü
yazın ve bu yerleri ayrıntılarıyla anlatın.
3. Kitaptaki karakterleri, kişilik, fiziki
görünüm ve olay örgüsüne dair etkileri
gibi unsurlar açısından karşılaştırın.
Sizce en etkili ve en etkisiz karakterler
hangileri? Bir liste yapın ve açıklamalı
şekilde yazın.
4. Kibele hakkında bir araştırma
yapın ve diğer mitolojik tanrıçalarla
karşılaştırarak aradaki benzerlik ve
farklılıkları yazın.
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