
Babasını küçükken kaybetmiş olan Kelebek, annesiyle küçük bir kasabada 
yaşamaktadır. Annesinin, Uzay Solmaz ile tanışması hayatlarında yeni 
bir dönemin başlayacağının habercisi gibidir. Kelebek’ten kilometrelerce 
uzakta yaşayan Uzay Solmaz’ın kızı Kora için de geçerlidir bu. Kora, 
babaannesi Mav-Mav’ı ve Fiona’yı Amerika’da bırakmanın hüznüyle 
babasının düğünü için Türkiye’ye gelir. Kelebek’in takıntılı hâllerinin aksine 
umursamaz biri olan Kora, ilişkilerinde bir denge kurmaya çalışır. Düğün 
olup biterken Kora’nın mahallenin çok sevilen sakinlerinden Esra teyze ile 
ilgili şüpheleri Kelebek ve arkadaşlarını gizemli bir olayın peşinde sürükler. 
Gizemin ucu, Kora ve Budak’ı da tehlikeli bir durumun içine sokan, çocuk 
tacirinde kullanılan bir gemiye götürür. Kelebek’in yardımıyla çocuklar 
kurtulur. Bu heyecan verici olayın sonunda Kora kendi geçmişiyle ilgili bir 
gizemi de kardeşi ve arkadaşları sayesinde çözecektir. 

Konu: 

Kora ile Kelebek
Hanzade Servi’den, geçmişin izleriyle olgunlukla yüzleşirken, yeni bir hayata 

sevgi ile uyum gösterebilen, farklılıklarını kabullenebilen iki kardeşin hikâyesini 
anlatan gizemli ve sürükleyici bir roman

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Zıt karakterlerin 
birbirleriyle uyum ve 
geçinmesinde sevginin ve 
kabullenmenin önemine 
vurgu yapıyor.

• Şefkatli ve önyargısız 
davranışların hem 
ilişkilerde hem de olaylarda 
düğümleri çözebileceğini 
gösteriyor.

• Çocuk edebiyatının 
en eğlenceli ve nitelikli 
kalemlerinden biri olan 
Hanzade Servi’nin akıcı 
üslubu ve romanın 
ince kurgusu, karakter 
tahlilleriyle ve özenli diliyle 
eşsiz bir okuma deneyimi 
sunuyor.

1. Önyargılar ile güven arasında 
sizce nasıl bir ilişki vardır? Kitaptaki 
karakterler ve olaylar üzerinden 
tartışın.

2. Kora’nın umursamaz ve rahat 
tavırlarında sizce yatılı okulda okuyor 
olmasının etkisi var mıdır? Tartışın.

3. Kora, Kelebek’i değişmesi için 
teşvik ettiğinde, Kelebek neler 
hissetmiş olabilir?

4. Siz de daha önce bir arkadaşınızı 
kıskandınız mı? Bu duygularınızın 
nedeni neydi? Üstesinden nasıl 
geldiniz?

5. Aile ilişkilerinde sizce en önemli 
şey nedir? Kitabın sonunda Kora 
ile Kelebek’in aralarının çok iyi 
olmasının nedeni ne olabilir?

6. Esma Erüstün çocuklara çok iyi 
davranıyor gibi görünmesine karşın 
çocuk kaçakçısı çıkıyor. Sizce Kora’yı 
şüphelendiren neydi? 

1. Arkadaşlarınızla duygu tarlası 
oyununu oynayın. Oyun sonrasında 
duygu tarlanıza ektiğiniz durumları 
ve biçtiğiniz duyguları resim çizerek 
anlatın. 

2. Kora, babaanne ve anneanne 
kelimelerinin, üzerinde pek 
düşünülmemiş olduğunu söylüyor. 
Siz ne düşünüyorsunuz? Fonetik ya 
da anlam olarak sevdiğiniz kelimeler 
nelerdir? Bu kelimelerin etimolojik 
kökenleriyle ilgili araştırma yapıp bir 
sunum hazırlayın.

3. Kelebek'in liste yapmasının 
nedenleri nelerdir? İnsanlar niçin 
liste yapar? Sizce bu düzenli 
hareketlerinin Kelebek’in geçmişiyle 
bir ilgisi var mıdır? Siz korktuğunuz 
ya da sevdiğiniz şeylere ilişkin 
bir liste hazırlasaydınız, nasıl bir 
liste olurdu? Hazırlayıp, sınıfınızla 
paylaşın.
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