
Zimbabve’deki kanlı savaş 
nihayet sona ermiş, bağımsızlık 
ilan edilmiştir. Dünya kamuoyu, 
Afrikalı siyahilerin özgürlüklerine 
kavuşmalarını beklemektedir. 
Bu sırada, Robert Jacklin’in 
hayatı da Afrika halkının 
kaderi gibi yeni bir dönemece 
girmiştir: Yeni bir kıta, yeni bir 
ülke ve yeni bir okul. Robert, bu 
yeni hayata bir an önce ayak 
uydurmak zorundadır, çünkü 
gerek o gerekse Afrika, büyük 
değişimlere gebedir.
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geçirmenin zorluğuna dair incelikli bir anlatı sunan,  
çarpıcı, gerçekçi bir roman
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1. Robert Jacklin, ahlaki değerleri 
ile kendini kabul ettirme konusunda 
neden bocalıyor? Robert’ın yerinde siz 
olsanız nasıl davranırdınız?

2. Sizce okulda veya sınıf içinde 
karşılaşılan zorbalığın, aşağılanmanın 
ya da dışlanmanın, öğrenciler üzerinde 
nasıl etkileri vardır? Sizin başınıza böyle 
bir şey geldi mi? Nasıl davrandınız?

3. Romanda öne çıkan karakterlerin 
özellikleri sizce nelerdir? 

4. Robert’ın, Nelson ve Ivan ile ilişkisini 
düşündüğünüzde, sizce Ivan’ı böylesine 
anlayışsız yapan şey ne olabilir? Bu 
davranışlarında haklı mı?

5. Irkçılık nedir? Kimlere ırkçı denir? 
Sizce ırkçılığın herhangi bir mantıksal 
dayanağı olabilir mi? Sınıfta tartışın.

1. Zimbabve’nin yerini biliyor 
musunuz? Araştırın ve ülkenin genel 
özellikleriyle ilgili kısa bir sunum 
hazırlayın. Zimbabve’nin tarihini de bu 
sunuma ekleyin ve kitaptaki olaylarla 
destekleyin.

2. Dünya tarihini araştırın ve 
Zimbabve’dekilere benzer olaylarla 
çalkalanan başka ülkeleri bulun. Sizce, 
çok farklı coğrafyalarda olsalar da, 
neden pek çok ülke benzer süreçlerden 
geçmiş olabilir? Sınıfta tartışın.

3. Nefret suçu ne demektir? Araştırın 
ve sınıfta tartışın. 

4. Zorbalığa karşı toplumsal duyarlılık 
oluşturmak amacıyla bir afiş tasarlayın.

5. “Haklı savaş” diye bir kavram olabilir 
mi? Bu söz size ne ifade ediyor? Bunu 
açıklamaya çalışan bir kompozisyon 
yazın.
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• Yazarın kişisel 
deneyimlerinden yola 
çıkarak kaleme aldığı kitap, 
1983 Zimbabve’sinin ve 
halkın şahit olduğu amansız 
kurtuluş savaşının hikâyesi. 

• Irkçılık, derebeylik, ahlâk 
ve politika kavramlarını ele 
alıyor.

• Özgürlük kavramı üzerine 
düşündürüyor, dünya 
tarihini geçmiş ve bugünle 
bağdaştırıyor.

• Bağımsızlık savaşları ve 
sonrasında yaşanan siyasal 
ve kültürel yaşam hakkında 
bilgi veriyor.
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