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•  2011 Tudem Edebiyat 
Ödülleri’nde birincilik 
ödülüne değer görülen 
Almarpa’nın Gizemi, 
efsanelerle dolu, sürükleyici 
ve gizemli bir macera.

•  Doğal kaynakların 
kullanımı, doğa örtüsünün 
korunması gibi önemli 
konuları irdeliyor, okurlara 
çevre bilinci kazandırıyor.

•  Yaratıcı kurgusu ile, 
okunurken alınan zevki 
katlıyor; iç içe geçmiş 
hayatlara odaklanarak 
okurlara farklı ve özgün bir 
hikâye anlatıyor.

1. Kitabın ismi nereden geliyor? Sizce 
yazar neden bu ismi kullanmayı tercih 
etmiş olabilir?

2. Kaan, büyük bir şehirden küçük bir 
kasabaya taşınıyor. Bu taşınma onda 
ne gibi etkiler yaratıyor? Siz de daha 
önce başka bir eve taşındınız mı? Siz 
neler hissetiniz?

3. Sizin de çevrenizde, kitaptaki Kuşçu 
gibi çok farklı ve ilginç insanlar var 
mı? Onları sizden farklı kılan özellikleri 
nelerdir?

4. Kitaptaki karakterlerin yerinde siz 
olsaydınız, Kuşçu’nun gizemini nasıl 
çözmeyi tercih ederdiniz?

5. Siz de kitaptakilere benzeyen 
ilginç efsaneler biliyor musunuz? 
Arkadaşlarınızla paylaşın.

6. Kitaptakine benzer bir maceraya 
atılacak olsanız, hangi adaya ya da 
denize gitmek isterdiniz? Neden?

1. Romanda yer alan kuş 
efsanelerinden en çok hangisini 
beğendiniz? Beğendiğiniz hikâyedeki 
kuşun resimlerini araştırın, sonra da 
bir yazı hazırlayın.

2. Siz de Kaan gibi, uzaktaki 
arkadaşınıza veya tanıdığınıza mektup 
yazın.

3. Yaşadığınız çevrenin özelliklerini 
yansıtan, tarihine ışık tutan bir efsane 
yazın.

4. Doğal kaynaklarımızın bilinçli 
kullanımına ilişkin bir proje ödevi 
hazırlayın. Sizce hangi kaynaklar yanlış 
kullanılıyor veya israf ediliyor?

5. Sizce insanların, çıkarları 
uğruna doğaya zarar vermesi 
nasıl engellenebilir? Bu konuda bir 
kompozisyon yazın. 

6. Ülkemizdeki göller, nehirler ve 
denizler ile ilgili efsaneleri araştırın.
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Etiketler: Doğal Yaşam, Çevre Bilinci, 
Efsane ve Söylenceler, Gizem, Serüven

Yazan: Koray Avcı Çakman

Ailesiyle birlikte büyükşehirden Köyceğiz’e taşınan Kaan, orada 
edindiği arkadaşları sayesinde “Kuşçu” adıyla bilinen, ilginç biriyle 
tanışır. Bu dört kafadar çocuğu teknesiyle gezdiren Kuşçu, renkli 
ve aykırı kişiliğinin yanı sıra kültürlü de biridir. Bu tekne gezilerinde 
çocuklara, düşündürücü mesajlar içeren efsaneler ve öyküler anlatır: 
Yelkovan Kuşlarının Hikâyesi, Ayaklı Göl, Meraklı Hubara Kuşu, Mavi 
Gagalı Pelikan ve Martı Efsanesi... Ama Kuşçu, ilginç ve kültürlü 
olduğu kadar gizemli de bir karakterdir. Bazı davranışları, dört 
kafadarda kuşkular doğurur. Ara sıra çocukları başından savması, 
turist kılığına bürünmesi ya da teknesinde sakladıklarıyla ilgili çelişkili 
açıklamaları, onun bir kaçakçı olduğunu göstermektedir. Kuşçu’yu 
seven ama bu kuşkuların uyandırdığı merakla güdülenen dört çocuk, 
kendilerini gizem ve heyecan dolu polisiye bir maceranın içinde bulur.

Almarpa’nın Gizemi
Mitlerle dolu sürükleyici bir maceranın yanı sıra 

gizemli yapısı ve ilgi çekici üslubuyla, kesişen hayatların ve  
canlanan efsanelerin öyküsünü anlatıyor
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