
Emin ve annesi, Afganistan’daki Taliban zulmünden kaçıp İngiltere’ye, 
Emir dayılarının yanına sığınmak istemektedir. Taliban, Emin’in 
babasını ve ninesini katletmiş, köyleri yakıp aileleri mağaralara 
mahkûm etmiştir. Ama kaçmak da kolay değildir. Yolda birbirinden 
büyük tehlikeler; kötü insanlar, yakalanma tehlikesi ve ölüm 
kol gezmektedir. Nitekim Emin ve annesi tüm paralarını, hatta 
yiyeceklerini bile yitirirler. Fakat sonra, Emin’in daha önce şans eseri 
bulduğu mucizevi köpek Gölge, yardımlarına koşar: Gölge aslında 
bir ordu köpeğidir ve yolda sahiplerini bulur. İngiliz askerleri aileye 
yardım eder ve zorlu bir seyahatin ardından Emin ve annesi İngiltere’ye 
ulaşmayı başarır. Ancak orada bile sorunlar bitmez: Yerleşmelerinden 
altı yıl sonra, devlet onları Afganistan’a geri göndermeye kalkar. Artık 
mücadele etmekten ve dostlara güvenmekten başka çareleri yoktur.

Mercan Adası

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Nispeten az bilinen, 
daha az okunan çocuk 
klasiklerinden olan kitap, 
klasik eserlere giriş 
mahiyetinde, önemli bir 
yapıt. Pek çok ıssız ada 
filmine ve romanına esin 
kaynağı olmuş. 

• Hayatta kalma 
konusunda bilgilere, 
egzotik yerleri tanıtma 
misyonuna ve arkadaşlık 
hakkında son derece güzel 
çıkarımlara sahip, öğretici 
bir kitap.

• Macera dozu bir an bile 
düşmediğinden kolayca 
okunuyor, akıllarda yer 
ediyor.

1. Ralph’in deniz aşkını nasıl 
tanımlıyorsunuz? Sizce denizi, 
okyanusları ve gemiciliği neden bu 
kadar seviyor olabilir? Tartışın.

2. Gemi kazası sırasında olanları sınıfta 
tartışın. Sizce kahramanlarımız doğru 
şeyi mi yaptı? Yoksa kaptan ve diğer 
tayfalarla birlikte mi hareket etmeleri 
gerekiyordu? Neden?

3. Sizce kahramanlar, yerliler 
arasındaki savaş sırasında doğru şeyi 
mi yaptılar? Siz olsanız müdahale eder 
miydiniz, yoksa olup bitenleri izlemekle 
mi yetinirdiniz? Neden?

4. Rahph, Peterkin ve Jack arasında en 
çok hangi karakteri sevdiniz? Neden? 
Sizce bu karakterler  arasında ne gibi 
farklar var?

5. Sizce kitaptaki en kötü karakter 
kim? Neden?

1. Sınıfta, Tom Hanks’in oynadığı 
Yeni Hayat filmini izleyin ve bu kitapla 
karşılaştırın. Ne gibi farklar vardı? Siz 
olsanız neleri farklı yapardınız? Neden?

2. Bir başka ünlü “ada” klasiği olan 
Robinson Crusoe’yu okuyun ve bu 
kitapla karşılaştırarak sınıfta tartışın.

3. Issız adaya düşseniz yanınıza 
alacağınız şeylerin bir listesini yapın 
ve arkadaşlarınızınkilerle karşılaştırın. 
(Ama uydu telefonu almak yok!) Sizce 
bir adada hayatta kalmak için en 
gerekli şeyler nelerdir?

4. Mercan Adası için alternatif bir son 
yazın. Sizce kahramanlarımız son bir 
macera yaşayacak olsa bu ne olurdu? 
(Örneğin, dönüş yolculuğunda?) 

3. Sizce dünyada hâlâ ıssız adalar 
var mıdır? Araştırın ve oraların 
neden "ıssız" olduklarını sınıfta 
arkadaşlarınızla tartışın.

Ralph, denizci bir aileye doğmuş, deniz âşığı bir oğlandır. Yaşı gelir 
gelmez de bir gemide miçoluk yapmaya başlar. En merak ettiği 
yerler ise mercan adalarıdır. Bir gün, bir fırtına sonucu, gemideki 
iki arkadaşı Jack ve Peterkin ile bir mercan adasına düşüp orada 
mahsur kalırlar ve böylece, ıssız bir adadaki maceraları başlar. Türlü 
zorluklar atlatırlar, orada yaşamayı öğrenirler. Başları yerlilerle derde 
girer. Onlarla savaşıp bazılarını kurtarırlar. Daha sonra, daha fena bir 
şey de gerçekleşir: Birtakım korsanlar, Ralph’i kaçırırlar. Ralph onlarla 
uzun süre yaşar, yeniden gemici olmuştur. Fakat bu insanlar çok 
kötü insanlardır. Neyse ki bir süre sonra, korsan gemisindeki Bill adlı 
biriyle bir plan yaparlar ve gemiyi kaçırmayı başarırlar. Fakat Bill, yolda 
hayatını kaybeder. Ralph ise adasını tekrar bulur ve arkadaşlarına 
yeniden kavuşur. Sonunda hep birlikte İngiltere’ye dönerler.

İskoç yazar Robert Michael Ballantyne’ın bu müthiş macera romanı, 
Mehmet Atilla’nın ustalıklı anlatımı ve serüven yüklü satırlarıyla, 

büyük-yetişkin herkes okusun diye okurla yeniden buluşuyor
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