
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.

Konu: 

Gölge
Afganistan’dan İngiltere’ye uzanan; bir yandan dostluk, sevgi ve mücadelenin 

önemine değinirken bir yandan da sığınmacıların çektikleri sorunları gündeme 
getiren, destansı bir yol hikâyesi

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Dünyadaki güncel 
sorunları başarıyla anlatan, 
evrensel bir hikâye.

• Savaş ve barış temasını, 
mücadelenin önemini, 
hayvan sevgisini, insan-
hayvan dostluğunu ve 
sıkıntılarla yüzleşince asla 
pes etmemek gerektiğini 
vurgulayan, öğretici bir kitap.

• Sinematik anlatımı 
sayesinde kolayca okunan, 
duygu yüklü, sürükleyici bir 
eser.

• Farklı kültürlere dair genel 
kültür bilgileriyle okurun 
zihnini açan bir roman.

1. 2000’li yıllarda Afganistan’da 
yaşananlara dair bilginiz var mı? 
Anne babalarınızdan dinlediklerinizi, 
kitabın sonundaki bilgilerle 
karşılaştırdığınızda, ne gibi farklar 
gördünüz? Sınıfta tartışın.

2. Sizce Emin ve annesi, kaçarken ne 
gibi hatalar yaptılar? Siz olsanız nasıl 
davranırdınız?

3. Sizce Gölge olmasaydı da Emin 
ve annesi kurtulabilir miydi? Onlara 
ne gibi bir yardımı dokundu? Sizin de 
çevrenizde, sahiplerine yardımcı olan 
köpekler var mı? Neler yapıyorlar?

4. Kitabı okurken en çok hangi sahnede 
duygulandınız? Neden?

5. Sizce dünyada sığınmacılık neden 
hiç bitmiyor? Sığınmacılar, ülkelerini 
neden terk etmek zorunda kalıyor? 
Sınıfta tartışın.

1. Afganistan’ın yerini biliyor 
musunuz? Bir dünya haritasında 
inceleyin ve Emin ile annesinin 
yolculuğunu tasvir eden bir şema 
çizin. 

2. Afganistan’ın 50 yıllık tarihini 
araştırın ve atlattığı savaşlarla, 
işgallerle ilgili bir kompozisyon yazın.

3. Sığınmacılık ve Türkiye’deki 
sığınmacılar hakkında kısa bir 
araştırma yapın; daha sonra da bunu 
sınıfta bir sunumla anlatın.

4. Arama-kurtarma köpekleriyle ilgili bir 
araştırma yapın ve hangi cinsin hangi 
işlerde daha başarılı olduğunu sınıfta 
arkadaşlarınıza anlatın.

5. Sınıfta, sığınmacılık ile ilgili 
bir belgesel izleyin ve oradaki 
insanların yaşadıklarını kitaptaki 
olaylarla karşılaştırarak bir tartışma 
gerçekleştirin.
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