
Benim Duvardan Farkım Ne?
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Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Kuşaklar arası iletişimi 
ve bağı güçlendiriyor, 
dostluğun zamansızlığına 
dikkat çekiyor.

• Samimi dili, açık anlatımı 
ve diyaloglarla sağlanan 
inandırıcılık ile okuru 
ana karakterin dünyasını 
ve onun yaratıcılığını 
paylaşmaya davet ediyor.

• “Fark etmek” kavramı 
üzerine kurulu olan kitap, 
yeni kuşağın korkularını, 
isteklerini, tutkularını 
ifade etmelerine ilham 
veriyor; bilgi ve becerilerini 
keşfetmelerini teşvik 
ediyor.

1- İki kişinin arkadaş olmasını 
sağlayan temeller nelerdir? İnsan 
arkadaşlarını seçebilir mi sizce? 
Siz nasıl kişilerle arkadaş olmaktan 
hoşlanırsınız? 

2- İnsanları diğer canlılardan 
ayıran nedir? Daha önce bu soruyu 
düşündünüz mü? Kitabın, bu soruya 
yanıt vermenizdeki katkısı nedir?

3- Ayliz, yaşıtlarının onu 
anlamadığını düşünüyor. Sizin 
böyle düşündüğünüz anlar oluyor 
mu? Siz de başkasına böyle 
hissettiriyor olabilir misiniz? 
“Anlaşılmamak” hissinin üstesinden 
gelmek için neler yapılabilir?

4- “Hikâyeler mutlaka biter. Sen hiç 
bitmeyen bir hikâye gördün mü?” 
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 
Bitmeyen bir hikâye dinlemek ister 
miydiniz? Sonu olmayan şeyler sizde 
neler hissettirir?

1- Kitapta bahsedilen Kâğıttan 
Hikâyeler serisini devam ettirmek için 
siz de üç origami şekli belirleyin. Bu 
üç şekle göre bir hikâye tasarlayın ve 
sınıfınızda hikâyenizi anlatın. 

2- Siz de kitaptaki gibi bir felsefe duvarı 
oluşturun. Hayallerinize, inandığınız 
evrensel değerlere ve ilgi alanlarınıza 
yönelik birer soru oluşturun. Bu soruları 
arkadaşlarınıza sorup yanıtlarını not 
edin. Tüm soru ve cevapları bir araya 
getirip bir pano oluşturun. 

3- Sınıf arkadaşlarınızla birlikte bir 
rehabilitasyon merkezine ziyaret 
düzenleyin. Rehabilitasyon merkezi 
sakinlerine kitap okuyup, onlarla 
çocukluk anılarına dair sohbetler 
edin. Ziyaretiniz sonrasında bu 
deneyiminizden yola çıkarak hikâye 
yazın.

4- Ailenize “duvardan farkın ne?” 
sorusunu sorun. Yanıtları sınıfınızla 
paylaşın.

Ayliz; karıncalardan, yapraklardan, kedilerden, çınar ve çekirdek 
adlarını verdiği ailesinden oluşan dünyasında yaşayan, öğretmeni ve 
sınıf arkadaşları tarafından anlaşılmadığını, garipsendiğini düşünen 
bir kızdır. Bir gün durakta kendisine tıpatıp benzeyen birisiyle tanışır. 
Bir süre sonra bu tanışma dostluğa dönüşür. Ayliz “tip ikizi” Deniz’i 
tanıdığı için çok mutludur. Ancak bu uzun sürmez çünkü tip ikizi 
ortadan kaybolur. Onunla yeniden karşılaşmak için okula geç 
kalmaya başlayınca Engin öğretmen, Ayliz’e ilginç bir ceza verir. Bu 
ceza hiç beklemedikleri biçimde öğretmenini ve sınıf arkadaşlarını 
da etkiler ve bir amaca dönüşür. Öğretmen, “Duvardan farkım ne?” 
sorusuna yanıt vermelerini ister. Bu soruyla başlayan yolculuk, 
Ayliz’i tip ikiziyle buluştururken, Engin öğretmen ve arkadaşları da 
birbirleriyle daha sıkı bir bağ kuracaktır.

İlk kitabı Hayal Sözleşmesi’yle büyük bir okur kitlesine ulaşan yazar 
Dilek Yardımcı’dan güçlü diyalogları ve duygu yüklü kurgusuyla okuru 
yaşamın güzelliğini, farklılıkların zenginliğini, dostluğun sıcaklığını 
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