
Çok genç ve hevesli bir kalem olan Figen Gülü, 

ilginç konuları koklama yeteneğine sahip, duyarlı bir 

kişilik. Kitaplarında göze çarpan konular arasında 

aile ilişkileri en baskın olanı. Hayallerinin peşinden 

koşmasına izin verilmeyen çocuklar, aile içi 

çatışmalar, ergenlik sorunları gibi hassas temalar 

üzerine başarıyla çalışıyor. 

Öte yandan, kitapları sanatla da iç içe. Tiyatro, 

müzik gibi güzel sanat dallarından sıkça beslenen 

edebiyatı, çocuklara bu sanatları sevdirme, öğretme 

misyonu da taşıyor. 

Karakterlerinde kendi yaşadıklarından izler görmek 

de mümkün. “İlk kitabımın ana karakteri Amber’le 

benzeşen yanlarımız olsa da ben kendimi daha çok 

Amber’in halası Ferda karakterine benzetiyorum,” 

diyor bu konuda. “Ortak noktamız tiyatro. Sahne 

sanatları eğitimi aldığım için Ferda gibi tiyatrocu bir 

karakter yazdığımı düşünüyorum...”

Yazmaya dair hevesi sayesinde pek çok konuyu 

edebiyatı için seçmeye devam eden Gülü, kendini 

ve edebiyatını değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik 

çalışmalarını sürdürüyor.
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1989 yılında İzmir’de doğdu. İzmir’de tamamladığı ilk 
ve ortaöğrenimi boyunca yazmaya ve edebiyata hep 
ilgi duydu. Bu ilgisi zamanla bir tutkuya dönüştü ve 
üniversitede de yazarlık eğitimi almaya karar verdi. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları 
Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı’nda öğrenimini 
tamamladı. Yazarlık eğitimi boyunca birçok oyun, öykü, 
radyo oyunu, senaryo ve televizyon dizisi gibi yazım 
türleri üzerinde çalıştı. 2011’de başladığı reklam ve metin 
yazarlığına, drama eğitmenliği ve senaryo-televizyon 
dizisi yazarlığını da ekleyerek devam ediyor. 

Figen Gülü

Figen Gülü Edebiyatı

Ödülleri:

Küçükken okuduğunuz, sizi en çok 
etkileyen kitap hangisi?

Muzaffer İzgü’nün Zıkkımın Kökü adlı 
kitabından çok etkilendiğimi hatırlıyorum. 
Kitap daha sonra Ekmek Parası adıyla da 
basıldı diye biliyorum. Jules Verne’in İki 
Yıl Okul Tatili ve Gülten Dayıoğlu’nun Akıllı 
Pireler kitaplarını da çok sevmiştim.

Dünya çocuk edebiyatında takip ettiğiniz/
beğendiğiniz yazarlar kimler?

Christine Nöstlinger, John Boyne, Roald 
Dahl ve Finn-Ole Heinrich beğendiğim 
yazarlar.

Sizce çocuklar için mi yazmak daha zor, 
yoksa yetişkinler için mi?

Çocukluk döneminde iyi kitaplar okumuş bir 
çocuğun gelecekte de iyi bir okur olacağına 
inandığım için, çocuklar için yazmanın daha 
zor olduğunu; daha fazla özen gerektirdiğini 
düşünüyorum.

Mini Söyleşi:
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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.

Roman, 192 sayfa
4, 5, 6. sınıflar

Etiketler: Aile İlişkileri, İletişim, 
Duygular, Kendini Tanıma, Gizem

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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