
Anı, hastanede gözlerini açtığında ilk anımsadığı şey, hiçbir şey 
hatırlayamadığı olur. Kendisi başta olmak üzere, çevresindeki 
kimseyi tanımaz. Hayata dair her şeyin farkındayken, kendi 
benliğine dair hiçbir fikri yoktur. İnsanı ‘o kişi’ yapan hatıraları mıdır? 
Anı’ya göre öyle. Anı tüm arkadaşları ve ailesiyle tekrar tanışır.  
Fakat ilginçtir ki, bu insanlardan bazılarına yakın hissederken, 
bazılarının varlığından tedirgin olur; bunun bir sebebi olmalıdır. 
Böylece Anı, şimdinin parçalarını tamamlamak için geçmişe 
doğru bir yolculuğa çıkar. Hafızasını silecek kadar büyük bir olay 
yaşadığına göre, yapması gereken şey bellidir; bu olayı hatırlamak. 
Adım adım yaklaştığı gerçekler onu yeni sorulara götürür. Gerçekler 
gün yüzüne çıkarken, başkalarının hayatlarının daha önce hiç fark 
etmediği ya da görmezden geldiği taraflarıyla yüzleşir.  

Hatırla
Hafızasını kaybetmiş bir kızın hayatını yeniden keşif süreci üzerinden  

insan ilişkilerine, önyargılara ve hayatı yeniden kurmaya dair  
çok katmanlı bir roman.

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Problem çözme sürecini 
okur ile eş zamanlı 
ilerleterek etkileşim 
sağlıyor.  

• Bir yere ait hissetmenin 
değerine vurgu yapıyor. 

• İçine doğduğumuz 
değil, seçtiğimiz hayatı 
yaşamanın önemine 
değiniyor.

• Kimlik kavramının önemi 
ve önemsizliği üzerinde 
duruyor, kişinin kendini 
tanımasının önemine dikkat 
çekiyor. 

• İyi ile kötü arasındaki farkı 
ve kötünün hayatımızdaki 
yerini sorguluyor.

1. Bizi ‘biz’ yapan, kişiliğimizi 
oluşturan şeyler nelerdir? Tartışın.

2. İnsan kim olduğuna nasıl karar verir; 
duygularıyla mı, davranışlarıyla mı? 

3. Birinin iyi veya kötü olduğunu onu 
tanımadan hissedebilir miyiz? Tartışın.

4. Bazı şeyleri bilinçli olarak 
hafızamızdan silebilir miyiz, yani 
unutmayı seçebilir miyiz? Nasıl? 

5. Bir kötülük karşısında seyirci 
kalmak da kötülük sayılır mı? 

6. Bir insan hiçbir hatırası olmadığında 
yine ayni kişi olur mu?

7. Hatıralarımızın her günün 
sabahında silindiğini hayal edin. Her 
sabah farklı biri mi olurduk yoksa 
kişiliğimiz hatıralarımıza sandığımız 
kadar bağlı değil midir?

1. “Bazı şeylerin hatırlanmasının iyi 
olmadığını düşünmeye başlamıştım. 
Hafızam beni değil, ben hafızamı 
kontrol ediyordum artık.” Bu alıntıda 
Anı ne demek istiyor? Düşüncelerinizi 
yazın.  

2. Ait olduğunuzu hissettiğiniz yeri veya 
değer verdiğiniz insanları anlatan, sizde 
yarattığı hissi betimleyen bir çizim 
yapın. 

3. Gözlerinizi hastanede açtınız 
ve hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. 
İlk soracağınız soru ne olurdu? 
Soracağınız soruların bir listesini 
yapın. 

4. Türkiye’de kaç farklı kültürden ve 
milletten insan yaşıyor? Araştırın ve 
yorumlarınızı da eklediğiniz bir sunum 
hazırlayın.
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