
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Geçmiş, şimdi ve gelecek 
arasındaki bağlantının 
kavranmasına yardımcı 
olan, ilgi çekici bir kitap.

•  Okurun, sorumluluklarının 
farkına varmasının ve 
karar vermesinin ne kadar 
önemli olduğunu anlamasını 
sağlıyor.

•  Akrabalık ilişkilerinin 
önemini vurguluyor, sevgi 
bağlarının altını çiziyor. 

•  Hedeflere ulaşmak için 
yılmamak gerektiğini üstüne 
basa basa anlatıyor.

1. Amber’in yaşadığı gibi bir 
maceranın içinde olmak ister 
miydiniz? Siz olsaydınız Amber’in 
yaptıklarını yapar mıydınız?

2. Aile ve akraba ilişkilerine gereken 
önemin verildiğini düşünüyor 
musunuz?

3. Amber’in karşılaştığı problemi sizin 
çözmeniz gerekse, neler yapardınız? 

4. Amber’in babasının, Ferda’yı yıllardır 
Amber’den saklaması sizce doğru 
mu? Siz olsaydınız bu durumda nasıl 
davranırdınız?

5. Amber, kendisinden özenle 
saklanmış kutuyu bulunduğunda sizce 
neler hissetmiştir? Evinizde sizden 
gizlenen sırlar olduğunu bilseniz 
ailenizle açık açık konuşur musunuz, 
yoksa keşif için gizli bir plan mı 
yaparsınız? Tartışın.

1. “Zaman kapsülü” ne demektir? 
Kitabı okumadan önce araştırın ve 
sınıfta tartışın. 

2. Siz de kendinize bir zaman kapsülü 
oluşturun: İstediğiniz tarihte açılmak 
üzere, içine kişisel eşyalarınızı, anı 
değeri taşıyan nesneleri koyun ve 
güzelce saklayın.

3. Dünyadaki ünlü zaman kapsüllerini 
araştırın ve bunlarla ilgili kısa bir 
kompozisyon yazın.

4. Amber’in öyküsüne benzer bir öykü 
yazmaya çalışın; başkarakter olarak 
kendinizi belirleyin ve benzer durumlara 
nasıl tepki vereceğinizi aktarın. Sonra 
da öykünüzü sınıfta paylaşın.

5. Uzun zamandır görmediğiniz bir 
akrabanıza kartpostal ya da mektup 
yollayın.
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Etiketler: Aile İlişkileri, İletişim, 
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Yazan: Figen Gülü

Amber, annesini küçük yaşlarda kaybetmiştir. Sınırlarını 
babasının çizdiği iki kişilik dünyası yetmemeye başladığında, 
geçmişin, başka bir deyişle annesi ve akrabalarıyla ilgili 
gerçeğin peşine düşecektir. Babasının yaş günü için eski 
fotoğrafların fonda olduğu bir saat hazırlarken, kendisinden 
özenle saklanan kutuya bakar. Kutunun içinde Amber’e 
yazılmış notlar, geçmişe ait ipuçları görür. “Amber” taşlarına 
“doğal zaman kapsülü” denildiğini öğrenmesiyle birlikte, 
kendisi için hazırlanmış bir zaman kapsülü olabileceğini 
düşünür. Bu zaman kapsülünün ve sandıkta karşılaştığı 
isimlerin izlerini aramaya başlar. Amber’in “zaman yolculuğu”, 
heyecan ve yeniliklerle dolu bir dünyaya açılır. 

Amber’in Zaman Kapsülü
Merak uyandıran konusu, hayatın içinden gizemli ve renkli karakterleri ve 

metaforik düşünmeye dayalı süreç odaklı kurgusuyla, ustaca yazılmış,  
ödüllü bir ilk roman
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