
Otobüste dosyasını düşüren gizemli adamı bulmaya karar veren dört 
arkadaş, kendilerini Ankira’dan Ankara’ya; Gordion’dan Antik Roma 
Hamamına; Oğuz Boylarından Kurtuluş Savaşı’na uzanan tarihi bir 
gezintide bulurlar. Keşif Kulübü üyeleri, Evliya Çelebi’den bir bilmece, 
çivi yazısı ile yazılmış bir not, siyah beyaz eski bir fotoğraf ve daha 
fazlasının sırrını ortaya çıkarırlar. Sonuç pek de tahmin ettikleri 
gibi değildir… Bu serüvende çocuklar, hem her şeyin ve herkesin 
bir hikâyesi olduğunu öğrenecek hem de önyargıların yanıltıcı 
tarafının farkına varacaklar. Ankara’yı köşe bucak gezdiren roman, 
yaşadığımız çevreyi tanımanın önemini ve öğrenmenin aydınlatıcı 
yönünü hatırlatıyor. Ankara'ya özgü değerlere vurgu yaparken, iyi bir 
araştırmanın esaslarını ele alıyor. Keşif Kulübü, bol eğlence eşliğinde 
bizlere rehber olacak, adım adım başkentimizi tanıtacak.

Keşif Kulübü: Türkiye’nin Kalbi Ankara
Yaşadığımız şehri tanımanın inceliklerine değinen,  

Ankara'ya özgü değerlere, efsanelere ve kent tarihine vurgu yapan,  
merak uyandırıcı ve eğlenceli bir kitap.

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Ankara’yı, yakın ve uzak 
tarihiyle daha derinden 
tanımamızı sağlıyor.

• Eğlendirirken öğreten, 
öğretirken düşündüren, 
keşif ve merak duygusunun 
ön planda yer aldığı bir 
kurguya sahip. 

• Satır aralarında Evliya 
Çelebi ve Fazıl Hüsnü 
Dağlarca gibi isimleri okura 
tanıtan bir kitap. 

• Günümüze kadar ulaşmış 
efsane ve söylencelere yer 
veriyor. 

• Arkadaşlık ve dayanışmanın 
gücünü hatırlatıyor.

1. Tesadüf eseri kitaptaki gibi bir dosya 
elinize geçseydi, ne yapardınız? 

2. Melih amca gibi “ayaklı 
ansiklopedi”, “yürüyen bilgisayar” 
olarak tanımlayabileceğiniz birini 
tanıyor musunuz? Melih Amca neden 
böyle adlandırılıyor? 

3. En çok hangi efsane ilginizi çekti? 
Neden? 

4. Çok yer gezmek mi, az yer gezip her 
detayı öğrenmek mi sizce daha iyidir?

5. Sizce Melih amca olmasa, çocuklar 
dosyanın gizemini çözebilir miydi?

6. Sizce çevremizi iyi tanımanın 
faydaları nelerdir?

7. Yeni bir şehir gezerken nelere 
özellikle dikkat edersiniz? Yemek 
kültürü, müzik kültürü, vb.

1. Kitaptaki gibi bir “anı kutusu” 
hazırlayın. İçine neler koymak 
isterdiniz? Liste oluşturun.

2. Kitapta ismi geçen tarihi 
yerlerin fotoğraflarını bulun. Sınıf 
arkadaşlarınızla bu fotoğrafları 
kitaptaki bilgilere göre yorumlayın.  

3. Şimdiye kadar görüp de en çok 
etkilendiğiniz veya size en yakın tarihi 
yapıyı anlatan bir sunum hazırlayın. 

4. Ankara’yı yabancı birine anlattığınız 
bir kompozisyon yazın. 

5. Kitapta bahsedilen kalaycılık 
zanaatının tarihini ve detaylarını 
araştırın. Kısa bir yazı hazırlayın.

6. Tarih içinde Ankara'da hüküm 
sürmüş medeniyetleri araştırın. 
Kronolojik olarak sıralayın ve bir 
poster oluşturun. 

Konu: 

Roman, 112 sayfa
3, 4, 5. sınıflar

Etiketler: Kültürel Değerler, Efsane ve Söylenceler, 
Merak ve Araştırma, Tarih ve Medeniyet, Önyargılar

Yazan: Koray Avcı Çakman
Resimleyen: Kıymet Ergöçen
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