Ayrı Dünyalar
Hayata bakışları bambaşka olan iki kızın kesişen yollarına odaklanan,
ilkgençlik çağlarının zorluklarını, dertlerini ve tatlı heyecanlarını
anlatan bir gençlik romanı
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Fakültesi’ni bitirdi.
Pek çok yarışmada çeşitli
ödüller aldı. 2006 Tudem
Edebiyat Ödülleri’nde, Ayrı
Dünyalar isimli dosyasıyla Jüri
Özel Ödülü’nü kazandı. Öykü
ve roman dışında senaryo ve
radyo oyunları da yazıyor.

Yazan: Hüsnan Şeker

Dilşan ve Sinem, farklı
şehirlerde, farklı yaşamları olan
iki kızdır. Annesiyle arasında
duvarlar olduğunu düşünen
ve yalnızlık çeken Dilşan ile,
Söke’de geniş bir aile ortamında
yaşayan ve en büyük sorunu
kalabalık olan Sinem, ayrı
dünyalarda yaşamaktadır.
Sinem’in, okuluna teyzesinin
yanında devam etmesine karar
verilince, bu iki farklı yaşamın
yolları kesişir.

Roman, 304 sayfa
7, 8. sınıflar

Etiketler: Aile İlişkileri, Büyüme ve Olgunlaşma,
Yalnızlaşma, Okul Yaşamı, Farklılıkların Zenginliği

Tartışma Soruları
Öne Çıkan
Özellikler
• İki farklı hayatı iki farklı
pencereden başarıyla
anlatan ve ergenlik
çağındaki pek çok soruna
değinen bir gençlik romanı.
• Türkiye’nin farklı
coğrafyalarında sahne alan
kurgusu sayesinde küçük
şehir ve kasaba yaşantısının
renklerini okuruna
yansıtmayı başarıyor.
• Samimi dili ve akıcı
kurgusuyla kolayca
okunuyor. Karakterlerin
gerçekçi bir şekilde
yaratılmış olması sayesinde
okur kendisini onlarla
özdeşleştirebiliyor.
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1. Dilşan’ın ve Sinem’in kişilik
özelliklerini ve fiziksel görünüşlerini
belirleyerek romanın adıyla ilişkisini
değerlendirin.
2. Sizce Dilşan’ın annesiyle
iletişimsizliğinin, ona karşı uzaklığının
sebepleri neler? Annesinin de
açıklamalarını yorumlayarak, onlara
katılıp katılmadığınızı belirtin.
3. Siz Dilşan’ın yerinde olsanız nasıl
davranırdınız? Arkadaşlarınızla
tartışın.
4. İki kız, tam olarak karşıt dertlerden
mustarip; biri yalnızlıktan, diğeri ise
yalnız kalamamaktan dert yanıyor. Siz
kendinizi hangi duruma daha yakın
hissediyorsunuz? Neden?
5. Sinem’in yeni okulunda derslere
olan vurdumduymazlığının sebebi
nedir? Bu davranışını doğru buluyor
musunuz?

Sınıf Etkinlikleri
1. Kitapta geçen mekânlarla ilgili bir
araştırma yapın. Hangisinin, ne gibi
özellikleri var? Sizce büyük bir şehirde
yaşamak mı daha iyidir, yoksa küçük
bir kasabada mı? Tartışın.
2. Sınıfta, Dilşan ve Sinem
karakterlerine bürünerek bir
canlandırma yapın. İki kızın
karakterlerini daha iyi anlayabilmek için,
diyaloglarını ve düşünce süreçlerini
analiz edin.
3. Başka bir şehre taşınmak zorunda
kalsanız ve istediğiniz yeri de
seçebilseniz, nereyi seçerdiniz?
Hayalinizde bunu canlandırın ve
gitmeden önce, o yer ile ilgili kapsamlı
bir araştırma yapın.
4. Yeni bir okula sonradan gidecek
olsaydınız, sizce ne gibi sorunlar
yaşardınız? Bu sorunları hayal edin ve
bununla ilgili bir öykü yazın.

