
Jelibon yapan bir baba, astronom bir anne, kelimelere takıntılı bir kız 
kardeş ve müzikalleri ezbere bilen bir ablası varken Orion, Tuhafoğlu 
ailesindeki en sıradan bireydir. Bir akşam kapılarına gelen bir palyaço 
tarafından büyükbabalarının öldüğü haberini alan aile, apar topar 
yola koyulur. Büyükbabalarının, yani çocukların deyimiyle Tuhafoğlu 
Baba’nın doğup büyüdüğü kente giden aile, hiç beklenmedik bir 
sürprizle karşılaşır. Geçmişe doğru uzanan bu duygusal serüven 
boyunca çocuklar büyükbabalarını tanıma fırsatı bulurken, babaları da 
geçmişiyle ilgili içsel bir yolculuğa çıkar. Geçmişe dair kırgınlıklarını, 
kızgınlıklarını ve tüm yaşadıklarını tekrar ele almak durumunda 
kalır. Bu zorlu yolculuk, ailecek birbirlerini anlamalarını ve Tuhafoğlu 
ruhunun ne demek olduğunu keşfetmelerini sağlar. Tuhafoğlu ailesi 
evlerine geri dönerken çok önemli bir ders almıştır.

Konu: 

Tuhaflıklar Ailesi Yollarda
Gizemli bir serüven eşliğinde aile bağlarının ve duyguları ifade etmenin 

önemine değinen, sürprizlerle bezenmiş kurgusuyla, eğlenceli olduğu kadar 
duygu yüklü bir kitap

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları
1. Kitapta bahsedilen Orion (Avcı) 
Takımyıldızı ile Tuhafoğlu ailesinin 
yaşadığı serüvenin arasında nasıl 
bir bağ var? 

2. Ailenizi değiştirmek ister 
miydiniz? Neden? 

3. İnsanlar kendilerinden farklı 
olan kişilerden neden çekinir? 

4. Olaylar ve kişiler sadece 
göründüklerinden ibaret midir? 
Gördüğümüz bizi yanıltabilir mi? 
Tartışın. 

5. Siz de ailenize göre tuhaf 
olduğunuzu düşünüyor musunuz? 
Neden?

6. Bu kitapta en çok hangi 
karakterle empati kurabildiniz 
ve hangi karakteri anlamakta 
zorlandınız? Aranızda tartışın. 

1. Sınıfta takımlara bölünün. 
Öğretmenlerinizin sizin için 
hazırlayacağı, kitaptakine benzer bir 
hazine avı oyunu oynayın. Bakalım siz 
de takım arkadaşlarınızı bu şekilde 
daha iyi tanıdığınızı hissedecek misiniz? 
Kim daha hızlı, kim daha kıvrak, kim 
daha yavaş?

2. Siz de Flecther Tuhafoğlu’nun yaptığı 
gibi, kendi ailenizden bir yetişkine annesi 
veya babası ile ilişkisinin nasıl olduğunu 
sorun. Öğrendiklerinizi, yorumlarınızı 
katarak sınıftaki arkadaşlarınızla 
paylaşın.

3. Farklı olduğunuzu hissettiğiniz 
ortamlar oldu mu? Etrafınızdakilerin 
sizi anlamadığınız düşündüğünüz? 
Böyle anlarda neler hissettiğinizi 
betimlediğiniz bir öykü yazın. 

4. Kitabın sizde bıraktığı en yoğun duygu 
neydi? Kitaptan bir şey öğrendiniz mi? 
En sevdiğiniz kısım neydi? Bir inceleme 
yazısı yazın.
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Etiketler: Aile İlişkileri, Mizah, Serüven, 
Gizem, Duygular, Sorun Çözme

Yazan: John David Anderson

• Aile içi ilişkilerin, 
arkadaşlıkların ve farklı 
olmanın güzel yanlarının 
duygusal olduğu 
kadar komik bir kurgu 
çerçevesinde anlatıldığı 
çok yönlü bir kitap.

• Hareketli kurgusu ve 
kendine has üslubu ile 
alt metinleri okuma ve 
göndermelerle bezenmiş 
bir metni katman katman 
keşfetme olanağı sunuyor.

• Sıra dışılık ve normallik 
kavramları üzerinde 
dururken duyguların 
ve açık sözlü olmanın 
önemlerinden bahsediyor. 
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