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“Samimi, cesur, çarpıcı ve 
unutulmaz bir öykü.”

“Bir çocuk edebiyatı klasiği”

Marcus Zusak

Daily Express

COSTA 2010 Çocuk Kitapları Ödülü

Savaş bitti ve bağımsızlığın ilanıyla birlikte Robert Mugabe, 
beklentileri karşılamak üzere başa geçti. Afrikalı Siyahlara 
özgürlük ve varlık vaat ediyordu. Eski anlayışlar rafa kaldırılmış, 
yepyeni bir döneme yelken açılmıştı. 

GÖLGELERDEN 
UZAKTA

Yazan: Jason Wallace
Türkçeleştiren: Tonguç Çulhaöz

Roman / 336 sayfa

11+ YAŞ / 6, 7 ve 8. SINIFLAR

Temalar  
Zorbalık, Irkçılık, Kendini kabul 
ettirme, Başkaldırı, Özgürlük, Umut 

Ana Temalar 
Hak ve Özgürlükler, İletişim, Kişisel 
Gelişim, Alışkanlıklar, Toplum Hayatı

Jason Wallace’ın, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak kaleme aldığı 
Gölgelerden Uzakta, 1983 Zimbabve’si ile halkın şahit olduğu amansız 
bir kurtuluş savaşının gölgesinde kurulmuş, ırkçılık, derebeylik, ahlâk 
ve politika kavramlarını ele alıyor. Kanlı savaş nihayet sona ermiş ve 
bağımsızlığın ilan edilmesiyle Robert Mugabe yönetime getirilmiştir. 
Dünya kamuoyu, Afrikalı siyahilerin özgürlüklerine kavuşmaları ve 
beyazlarla eşit haklara sahip bir yaşam sürmeleri için yükselen 
vaatlerle çalkalanmaktadır. Afrika halkını devrim niteliğinde bir değişim 
beklemektedir. Robert Jacklin’in hayatı da Afrika halkının kaderi gibi 
yeni bir dönemece girmiştir: Yeni bir kıta, yeni bir ülke ve yeni bir okul. 
Jacklin’in sınıf arkadaşlarından bazıları, eski ülkelerini geri istemekte ve 
Afrika’nın yeni siyahi hükümetini reddetmektedir. Herkesin kafalarının 
içerisinde dinmek bilmeyen silah seslerinin yankılandığı bir kaos ortamı 
yaşanırken, Robert Jacklin bu yeni hayatına bir an önce ayak uydurmak 
zorundadır; hem de İvan gibi çocuklarla… Son derece zeki ve kurnaz 
bir çocuk olan İvan için verilecek son bir mücadele kalmıştır. Bunun 
üstesinden ya gelecek, ya gelecektir.

KİTABIN ÖZETİ

Jason Wallace’ın Gölgelerden Uzakta adlı romanı, ırkçılığa, 
ayrımcılığın silinmesi zor izlerine ve doğru seçimleri hayata 
geçirmenin zorluğuna dair incelikli bir anlatı sunuyor.

1969 İngiltere doğumlu, çocukluğunun 
ilk yıllarını ailesiyle Londra’da geçirdikten 
sonra hep birlikte Güney Afrika’ya 
taşındılar ve yepyeni bir hayata başladı. 
Özellikle Zimbabve’de koşulları ağır ama 
yine de mükemmel olarak anımsadığı 
bir yatılı okul yaşantısı oldu ve hayatının 
en önemli tecrübelerini orada edindi. 17 
yaşından beri yazan Wallace Gölgelerden 
Uzakta kitabıyla 2010 Costa Çocuk 
Kitapları Ödülü’nü kazandı.

JASON WALLACE

“Sonuna geldiğinizde dönüp 
tekrar okuyacağınız iyi bildiğiniz, 
nadir rastlanan, olağanüstü 
kitaplardan biri. Aynı zamanda 
tanıdığınız herkese önerme 
mecburiyetinde bırakan can alıcı 
ve kışkırtıcı bir kitap.” 
BROWN BOOKS FOR 
STUDENTS

“Bir çocuk edebiyatı klasiği.” 
DAILY EXPRESS

“Samimi, cesur, çarpıcı ve 
unutulmaz bir öykü.” 
MARCUS ZUZAK

ÖdüLLeR

► 2010 Costa Çocuk Kitapları Ödülü
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6. SINIF-TüRKçe

Sözlü İletişim 

T6.1.8. Dinledikleri/izledikleriyle ilgili çıkarımlar yapar.

Okuma 

T6.2.5. Metinden anlam çıkarırken metin içeriğine atıfta bulunur.

T6.2.6. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini belirler ve 

karşılaştırır.

Yazma 

T6.3.1.6. Ana fikri ve konuyu bir bütünlük içinde sunmak için metnin 

bölümlerini birbiriyle ilişkilendirir.

7 ve 8. SINIF-TüRKçe

Konuşma: Gölgelerden Uzak’ta sınıfta tartışılarak öğrenciler “Ben 

olsaydım...” düşüncesinden hareketle olayı kendine göre yeniden yorumlarlar.

Konuşma, 2.7. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili 

unsurları belirler.

Konuşma, 2.8. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder.

Konuşma, 2.13. Metne ilişkin sorulara cevap verir.

Konuşma, 2.27. Okuduklarını kendi hayatı ve günlük hayatla karşılaştırır.

Yazma, 2.1. Yazma konusu hakkında araştırma yapar.

Yazma, 2.3. Yazısını bir ana fikir etrafında planlar.

Yazma, 3.2. Düşünce yazıları yazar. (Gölgelerden Uzakta kitabı okunduktan 

sonra MEB’in 3.2. kazanımıyla ilişkilendirilerek öğrencilere özgürlük ya da 

okul içi zorbalık konusunda bir deneme yazdırılabilir.)

6. SINIF-SoSYAL BİLgİLeR

Güç, Yönetim ve Toplum, 4.Tarihsel belgelerden yola çıkarak insan haklarının 

gelişim sürecini analiz eder. MEB kazanımlarıyla ilişkilendirilerek “İnsan 

Haklarını Tanıyalım” etkinliği ile insan haklarını tanımaya ve bu konudaki 

kelime ve kavramları öğrenmeye yönelik araştırma ve drama etkinliği 

yapılır. “İnsan Hakları Bir Kazanımdır” etkinliği ile İnsan haklarının gelişim 

süreci incelenir ve insan hakları ihlâllerinden herhangi biri üzerinde durulur. 

İLİŞKİLENDİRİLEN 
KAZANIMLARDAN BAZILARI: 

ÖNE ÇIKAN 
ÖZELLİKLER

SINIF 
ETKİNLİKLERİ

► Irkçılığın ve nefret söyleminin 
nelere yol açtığı konusunda 
farkındalık kazanır.

► Özgürlük kavramı üzerine 
düşünür.

► Dışlanma korkusuyla ya da 
zorbalık yoluyla öğrencilerin 
birbirleri üzerinde yarattıkları 
baskının etkileri konusunda düşünür 
ve varsa kendi deneyimleriyle 
karşılaştırır.

► Dünya tarihi ve geçmişle bağlantı 
kurar. 

► Zimbabveli Afrikalıların 
bağımsızlık savaşları ve sonrasında 
yaşanan siyasal ve kültürel yaşam 
hakkında bilgi sahibi olur.

Robert Jacklin, ahlaki değerleri ile 
kendini kabul ettirme konusunda 
neden bocalıyor? Robert’ın yerinde 
sen olsan nasıl davranırdın?

Okul ve sınıf içi zorbalığın, 
aşağılanmanın ya da dışlanmanın 
öğrenci üzerinde nasıl etkileri 
vardır?

Romanda öne çıkan karakterlerin 
özellikleri nelerdir?

Robert’ın Nelson ve Ivan ile ilişkisini 
analiz edin. Ivan’ı böyle anlayışsız 
yapan şey sence nedir?

Zimbabve’nin tarihi üzerine bir 
araştırma yapınız ve derlediğiniz 
bilgileri bir sunumla sınıfta 
paylaşın. 

Nefret suçu üzerine tartışın. 

Zorbalığa karşı toplumsal bir 
duyarlılık oluşturmak için bir afiş 
tasarlayın.


