
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Sürükleyici bir kurguyla, 
ilkgençliğin inişli çıkışlı 
hislerine odaklanan bir yaz 
tatili kitabı.

• Büyüme sancıları, 
olgunlaşma ve 
bireyselleşme gibi konuları 
gizemli bir olay örgüsüne 
yedirerek etkileyici bir anlatı 
kuruyor; genç okurların 
ilgisini cezbetmeyi başarıyor.

• Aşkın ayrılıkları da 
içerebileceğine yaptığı 
vurguyla, olgunlaşma 
sürecindeki gençlerin 
duygusal hezeyanlarına yol 
gösterici bir nitelik taşıyor.

1. Engin, Nilüfer’i ilk gördüğü anda 
neler hissediyor? Sizce o anda da 
gelecekte hissedeceklerine dair bir 
fikri var mıydı? Hisler, insanı ne ölçüde 
yanıltmayı başarabilir? Tartışın.

2. Siz de engelli bir çocukla karşılaşmış 
olsaydınız, onun için neler yapmak 
isterdiniz?

3. Siz engelli bir birey olsaydınız veya 
engelli bir arkadaşınız olsaydı, size 
nasıl davranılmasını isterdiniz veya 
arkadaşınız için neler yapardınız?

4. Sizce pansiyonun isminin nasıl bir 
anlamı olabilir?

5. Kitabın ismiyle içeriği arasında 
sizce nasıl bir bağlantı var? 

6. Daha önce hiç yaz aşkınız oldu 
mu? Neler hissettiniz? Sizce yaz 
aşklarının, başka zamanlarda yaşanan 
sevdalardan nasıl bir farkı var?

1. Engelli çocukların yaşamlarıyla ilgili 
bir problemi tespit edin. Daha sonra, 
bu problemi bizzat hissetmeye, yani 
o kişiyle empati kurmaya çalışın ve 
düşüncelerinizi bir kompozisyona 
aktarın.

2. Hayalinizdeki “rüya yaz tatili”ni 
anlatan bir kompozisyon ya da öykü 
yazın.

3. Arkadaşlarınız veya ailenizle 
çıktığınız ve hiç unutmadığınız bir tatili 
anlatan bir “anı yazısı” yazın.

4. Hiç unutamadığınız, komik bir tatil 
anısını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşın. 
(Tabii cesaret edebilirseniz!)

5. Şimdiye kadar çıktığınız tatillerde 
en çok nereyi beğendiniz? O bölgeyi 
tanıtan bir “gezi yazısı” yazın ve 
sonra da fotoğraf veya çizimlerle 
destekleyerek sınıf panosunda 
sergileyin.

Sakin bir sahil kasabasının yerleşik sakini Engin, bir gün otogarda, 
adının Nilüfer olduğunu sonradan öğreneceği bir kız görür. Nilüfer, 
annesiyle birlikte kasabaya tatil amacıyla gelmiştir. Üstelik de 
Engin’in babasının işlettiği, Engin’in de işlerine yardımcı olduğu 
pansiyonda kalacaklardır. Kısa zamanda tanışıp yakın arkadaş olan 
bu iki genç, bir yandan kasabanın doğal güzelliklerini paylaşırlar, bir 
yandan da beklenmedik bir ilişkinin pençesine düşerler: Kendilerini, 
çok geçmeden, aşk denilen sarmalın ortasında bulurlar. Bu sarmalın 
kollarında, çevrelerine ve akıp giden zamana karşı direnirken 
gösterdikleri bütün çabalar ise, ayrılık hüznünü yaşamalarına engel 
olamaz. Bir yandan kavak yelleri, bir yandan da engelli ve gizemli bir 
çocuğun yarattığı gerilim, iki gencin unutulmaz bir yaz yaşamalarına 
sebep olur.

Yüzümde Kırlangıç Gölgesi
Bir kıyı kasabasında yaşamları kesişen iki gencin hikâyesini anlatan,  

gizemli kurgusu ve duygusal üslubuyla öne çıkan  
bir yaz tatili romanı
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