
Umut, yüzme maratonu için hazırdır. Plana göre ilk 100 turu Umut, kalan 100 
turu da iki arkadaşı yüzecektir. Ancak, arkadaşları havuza gelmez. Bitirdiği her 
turda Umut’un düşünceleri derinleşir, iç hesaplaşması berraklaşır. Belki de 
dostluklarında hatalar vardır... Umut, tek başına sürdürdüğü maratonda pes 
etmek üzereyken, yan taraftan ona bir yardım eli uzanır.

Kuzey, her günün cuma günü gibi olmasını ve ardından tatil gelmesini hayal 
ederken, hayali gerçek olur: Tek bir güne hapsolur. Aynı günü tekrar tekrar 
yaşarken, insanlara ve gündelik yaşama dair, önceden fark etmediği ayrıntıları 
görmeye başlar. Küçük iyiliklerin gücünü keşfetmektedir. Kuzey, büyük bir 
dönüşümün kavşağındadır artık.

Havuzda Tek Başına

Bitmeyen Gün

Cesareti odağına alan, gençlik, yaşlılık ve samimiyet gibi 
temalara odaklanan, azim ve tutkuyla örülü bir roman

Yaşamın çok küçük iyiliklerle bile güzelleşebileceğini, 
mizahla aktaran bir roman 

Öne Çıkan 
Özellikler

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf Etkinlikleri

Sınıf Etkinlikleri

Tartışma Soruları

Tartışma Soruları

• Yüzme sporuna ilgi duyan 
okurlara, havuzda geçen bir 
öykü okuma fırsatı sunuyor.
• Başkahramanın kendi 
tercihlerini sorgulaması; her 
turda yeni aydınlanmalar 
yaşaması, okuru da 
sorgulamaya yönlendiriyor.

• Akran zorbalığı ve aile içi 
ilişkiler gibi konuları, duyarlı 
ve maceralı bir kurgu 
içerisinde işliyor.
• Olumsuz davranışların 
başka insanlar üzerindeki 
üzücü etkileri üzerine 
düşünülmesini sağlıyor.

1. Maraton kelimesi size neleri 
çağrıştırıyor? Hayatınızda neleri 
maraton olarak değerlendirirsiniz?
2. Yaşlılık dönemine gelmiş 
insanların neleri yapamayacağını 
düşünüyorsunuz? Neden?
3. Zorlandığınız bir şeyde ısrar etmek 
ya da ondan vazgeçmek arasında 
kaldığınızda, hangi ölçütleri kullanarak 
karar verirsiniz? 

1. Sınıf ya da okul içinde arkadaşlarına 
zorbalık eden biri varsa, mücadele 
etmek için nasıl yöntemler izlenebilir?

2. Sizce Kuzey, “keşke her gün cuma 
gibi olsa, ertesi gün tatil olsa” dileğinde 
bulunurken, düştüğü tuzağın farkında 
mıydı? Cuma gününde sıkışıp kalarak 
tatil gününe asla ulaşamacağını neden 
düşünemedi?

1. Yüzme sporunun tarihini, nasıl 
profesyonel bir spor hâline geldiğini 
araştırıp bir sunum hazırlayın.

2. Profesyonel bir Türkiyeli yüzücüye 
ulaşıp kendisiyle söyleşi yapın. 
Sporcunun nasıl bir çalışma ve emek 
sonucunda başarıya ulaştığını, yüzme 
sporu hakkında neler düşündüğünü 
anlamaya çalışın. 

1. Bir gün önce neler yaptığınızı, 
okulda ve evde neler yaşadığınızı 
anlatan bir yazı yazın. Ardından, aynı 
günü iki defa daha yaşasanız, neleri 
değiştirdiğinizde gün değişebilirdi 
diye düşünerek iki farklı versiyon 
daha yazın. Üç bölümlük mini 
günlüğünüzü öğretmeninizle, ailenizle 
ve arkadaşlarınızla paylaşın.
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