
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Okurları; insanlığın evrene 
ve varoluşa dair soru ve 
inanışlarını yansıtan ve 
kültürle sanata ilham 
kaynağı olan mitolojiyle 
tanıştırması açısından 
önemli bir kitap. 

• Ege ve yakın çevresinin 
çoksesliliğini yansıtan 
mitolojik ve özgün öyküler 
barındırıyor. 

• Mitolojinin, söylencelerin 
ve olağanüstü öykülerin, 
gerçekdışı görünmekle 
birlikte bize yaşam hakkında 
perspektif kazandıran 
yönleri de bulunduğunu 
gösteren, önemli bir kitap.

1. Mitoloji nedir? Hangi mitolojik 
karakterleri ya da yaratıkları 
tanıyorsunuz? 

2. Sizce mitolojik öyküler ve söylenceler 
ne zaman ve hangi nedenlerle ortaya 
çıkmış olabilir? 

3. Okuduğunuz kitaplarda, 
izlediğiniz filmlerde ve dizilerde ya 
da oynadığınız oyunlarda mitolojik 
karakterlere ya da unsurlara rastlıyor 
musunuz? 

4. Kitapta Zeynep’le babasının ilişkisini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce 
annesi, eleştirilerinde haklı mı? 

5. Dinleyenler karşısında öykü ve 
masal anlatmanın incelikleri nelerdir? 
Kitapta en beğendiğiniz anlatıcı kim?

6. Derleme yaparken nelere dikkat 
etmek gerekir?

7. Hangi mitolojik karakterin yerinde 
olmak isterdiniz? Neden?

1. Kitapta yer almayan Anadolu 
söylencelerinden ya da masallarından 
birini öğrenerek sınıfta arkadaşlarınıza 
anlatın. 

2. Türkiye ve dünya mitolojisi hakkında 
neler biliyorsunuz? Araştırma yaparak 
öğrendiklerinizi not edin ve en ilginç 
bulduğunuz bilgileri sınıfta paylaşın. 

3. Farklı toplumlara ait mitleri 
araştırarak öne çıkan özellikleri 
hakkında bir sunum yapın. 

4. Seçtiğiniz ve adını gizli tutacağınız 
bir mitolojik karaktere ait özellikleri 
anlatarak, sınıf arkadaşlarınızın 
karakterin adını bulmaya çalışacağı bir 
oyun düzenleyin. 

5. Gündelik hayatta kullanılan ve 
kökeni mitolojiye dayanan sözcük ve 
ifadeleri araştırarak defterinize not 
edin. (Örneğin “hijyen”, “eko” vb.)
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Gazetecilik yapan babasının görevi nedeniyle, elinde fotoğraf 
makinesiyle mitolojik öykülerin peşine düşen Zeynep, bulabildiği 
tüm hikâyeleri dinlemek ve derlemek istemektedir. Gezi boyunca, 
Anadolu’nun farklı yerlerinde gördüğü tarih ve kültür karşısında 
büyülenir. Ariadne ve Theseus’un öyküsüyle başlayan serüven, 
Çeşme’deki sakız ağaçlarının hikâyesi, Batı Karadeniz’de Sevenalır 
Kanyonu söylencesi gibi pek çok mitolojik öyküyle devam eder. 
Herakles, Poseidon, Prometheus, Pandora gibi ünlü mitolojik 
karakterleri her macerada farklı anlatıcılardan dinleyen Zeynep, 
gezinin sonunda yepyeni bilgiler ve yepyeni bir tarih bilinciyle 
dolu olarak, tatminle eve döner. Üstelik, daha önce kimsenin 
duymadığı, ilk kez bu anlatıda karşılaşılan söylenceler de bu 
bilgilere dâhildir. 

Herakles’ten Örümcek Kadına
Dionysos, Zeus, Apollon ve dünyanın en güçlü adamı Herakles gibi pek çok  
mitolojik kahramanı konu edinen öykülerin ve Anadolu söylencelerinin,  

yalın bir Türkçeyle bir araya getirildiği bir kitap
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