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Eşleşme, 264 sayfa

İsyan, 464 sayfa

Yol, 368 sayfa

Temalar  
Başkaldırı, Özgürlük, Toplumsal 
düzen, Arayış

Ana Temalar 
Birey ve Toplum, Duygular, Teknoloji 
ve Toplum, Zaman ve Mekân

30’dan fazla dile çevrilerek, yayımlandığı tüm ülkelerde çok 
satanlar listesine girmeyi başaran Eşleşme üçlemesi, hayalin 
gerçekle, geçmişin gelecekle iç içe geçtiği fantastik bir dünyada 
yaşanan etkileyici bir aşk ve uyanış öyküsünü anlatıyor. Seri, 
insanların kimi seveceğinden, ne zaman öleceğine kadar tüm 
seçimlerini belirleyen Toplum adı verilen sistemi ve bu sisteme 
karşı yapılan başkaldırıyı ele alıyor. Seçimlerinin kendisine ait 
olmadığını ve cam bir fanusun içinde yaşadığını fark eden Cassia, 
ancak direnerek ve kendi seçimleri ile özgürlüğün geleceğini fark 
eder. Kalbinde hissettiği aşkın gücü ve özgürlük için göstereceği 
cesaret onu yeterince güçlü kılmaya yeter. Bu amaçla büyük aşkı 
Ky’ın peşinden dış eyaletlere gitmek üzere yola çıkar. Burada 
kuralları Toplum'dan bambaşka, zorlu bir yol onları beklemektedir. 
Bu, aynı zamanda Cassia için içsel bir yolculuktur. Toplum Ky’ın 
hayatına son vermek için hazırlıklarını hızla sürdürürken Cassia, 
ne pahasına olursa olsun Ky’la yeniden bir araya gelebilmek için 
her şeyi yapmaya hazırdır. Hayalin gerçekle, geçmişin gelecekle 
iç içe geçtiği fantastik bir dünyada Cassia ve Ky’ın aşkı Topluma 
karşı girişilmiş büyük bir isyana dönüşür. Serinin son kitabında 
artık isyan başlar. Bu sırada topluma hastalık bulaşmıştır. Toplum 
hastalıkla mücadele ederken Cassia, Ky ve Xander’ın geleceklerini, 
verecekleri zorlu kararlar ve seçimleri belirleyecektir. Eşleşme serisi, 
Dylan Thomas’tan Lord Alfred Tennyson’a dünya edebiyatının en 
güzel şiirlerine göndermelerle örülmüş bir başkaldırı hikâyesidir.

KİTAPLARIN ÖZETİ

Toplumda, kimi seveceğine, nerede çalışacağına, ne 
zaman öleceğine görevliler karar verir.

Cassia, onların seçimlerine daima güvenmişti. Uzun bir hayata, 
harika bir işe, ideal bir eşe sahip olmak için neredeyse hiçbir 
bedel ödemek gerekmiyordu. Toplum, tüm bu seçimleri 
insanlar adına yapıyordu. Peki ya hayatlarımız gerçekten bize 
ait değilse? İşte Eşleşme, tam da bu soru üzerine odaklanıyor. 
O güne kadar yapay bir cam fanusun içinde yaşadığını fark 
eden Cassia, direnerek ve ancak kendi seçimleri ile 
özgürlüğün geleceğini fark ediyor. Eşleşme, bir uyanış 
romanı; bilinen yegâne hayat ile daha önce hiç kimsenin 
gitmeye cesaret edemediği bir yol arasında, yani 
mükemmeliyet ile tutku arasında.
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12+ YAŞ / 7 ve 8. SINIFLAR

“Kitabı okuduktan sonra ‘Herkes 
kendi distopyasından kaçıp 
kurtulmanın yolunu bulmalı; sevdiği, 
istediği şeyleri yapmanın peşine 
düşmeli,’ diye düşünüyor insan.”

Elif Türkölmez, İYİ KİTAP

“Merak uyandıran karakterleri 
ve sürükleyici anlatımı ile iyi 
kurgulanmış bir distopik roman.” 

Publishers Weekly
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2.4. Eğitim ve çalışma hakkının 

kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu 

konudaki sorumluluklarını ilişkilendirir. 

Etkinlik: “Nüfusu İnceleyelim”: Nüfus 

sayımı sonuçlarına göre hazırlanmış 

tablo ve grafiklerden yararlanılarak nüfus 

özellikleri incelenir ve nüfusun eğitim 

durumu ile eğitim hakkı ilişkilendirilir. 

(MEB tarafından 7. Sınıf Sosyal 

Bilgiler ortak kazanımlarından 2.4. ile 

ilişkilendirilmiş bir etkinliktir).

2.5. Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü 

açıklar.

Bilim, Teknoloji ve Toplum

2.6. İlkyazı örneklerinden yola çıkarak 

yazının kullanım alanlarını ve bilgi 

aktarımındaki önemini fark eder.

4.5. Tarihsel süreçte düşünceyi ifade 

etme ve bilim özgürlüklerini bilimsel 

gelişmelerle ilişkilendirir. Etkinlik: 

Anayasamızın (Bilim ve Sanat özgürlükleri 

ile ilgili) 27. maddesi de ele alınacaktır. 

(MEB tarafından 7. Sınıf Sosyal 

Bilgiler ortak kazanımlarından 4.5. ile 

ilişkilendirilmiş bir etkinliktir).

7. ve 8. SINIFLAR-TüRKçe

Okuma: 7. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık 

kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 

“Ya Kahramanım Olmasaydı!”: Öğrenciler, 

okudukları metinde geçen şahıs ve varlık 

kadrosunu kişilik, fizikî görünüm ve 

olaya olan etkileri gibi unsurlar yönüyle 

karşılaştırır. Bu karşılaştırma yapılırken 

karşılaştırma şeması kullanılır. Tüm 

bunlara göre kurgu metinde geçen 

kahramanlardan bazıları çıkarılırsa 

nasıl sonuçlar doğabileceği tartışılır. 

(7. kazanım). Hikâye ağacı oluşturma: 

Hikâyedeki unsurlar ve birbirleriyle olan 

ilişkileri gösterilir (7. kazanım).

10. Okuduklarındaki örtülü anlamları 

bulur.

18. Metindeki söz sanatlarının anlatıma 

olan katkısını fark eder.

25. Şiir dilinin farklılığını ayırt eder. 

Amerikalı yazar Ally Condie, Brigham 
Young Üniversitesi’nde eğitimini 
tamamladıktan sonra İngilizce 
öğretmenliği yaptı. Uluslararası en çok 
satan kitaplar arasında yer alan ve 
birçok dile çevrilen üçlemenin ilk kitabı 
Eşleşme 2010 yılında yayımlandı. Ally 
Condie, eşi ve çocuklarıyla birlikte Utah’ta 
yaşamaktadır.

ALLy CONDIE

Seride yer alan şiirleri analiz edin.

Dylan Thomas ve Lord Alfred Tennyson 
hakkında araştırma yapın.

Serinin tatmin edici bir sonu var mı?

Eşleşme üçlemesinde hangi temalara yer 
verilmiştir?

Tekrar eden motifler var mıdır? Varsa 
kurgu içinde hangi amaca hizmet 
etmektedir?

Üçlemede yer alan şiirler arasında tema 
anlamında bağlantılar var mıdır? Tartışın.

Distopya kavramı üzerine sınıfça tartışın.

Edebiyat ve sanatın yasak olduğu bir 
dünya nasıl olurdu sizce? Neden?

Kurgu içinde şiirlerin nasıl bir işlevi var? 

Özgürlük ve seçim kavramları üzerine 
tartışın.

Toplum adı verilen sistemin temel 
özellikleri nelerdir?

Üçleme içinde en çok hangi kitabı 
sevdiniz? Neden?

► Sistem, ütopya ve distopya kavramları 
üzerine düşünmesini sağlar. 

► Özgürlük ve seçim kavramı üzerine 
düşündürür. 

► Toplum ve birey temasını işler.

► Görünenin ardındaki konusunda 
farkındalık kazandırır.

► Hayal gücünü geliştirir.

SINIF ETKİNLİKLERİ

ÖNE ÇIKAN 
ÖZELLİKLER

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN 
BAZILARI: 
7. SINIF-SoSYAL BİLgİLeR

Birey ve Toplum

1.4. Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi 

açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim 

özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark 

eder. “Kitle İletişim Özgürlüğü” (Doğru 

bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama 

özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü 

arasındaki bağlantı ele alınarak irdelenir.) 

(4. kazanım)

1.5. Kitle iletişim özgürlüğü ve özel 

hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle 

ilişkileri çerçevesinde yorumlar. 

Etkinlik: “Gizlilik Kareleri”: Kitle iletişim 

özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ve konut 

dokunulmazlığı kavramları, ilgili anayasa 

maddeleri çerçevesinde incelenir. (MEB 

tarafından 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ortak 

kazanımlarından 1.5. ile ilişkilendirilmiş 

bir etkinliktir).

İnsanlar, Yerler ve Çevreler:

2.3. Tablo ve grafiklerden yararlanarak, 

ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili 

verileri yorumlar. Etkinlik: Nüfus özellikleri 

içinde nüfus artışı, okuryazarlık oranı, 

çalışan nüfusun oranı, nüfusun yaş 

gruplarına göre dağılımı, kır- kent nüfusu 

ve bunların cinsiyete göre dağılımı 

işlenecektir. (MEB tarafından 7. Sınıf 

Sosyal Bilgiler ortak kazanımlarından 2.3 

ile ilişkilendirilmiş bir etkinliktir).


