
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Sırlarla dolu bir 
karşılaşma sayesinde 
çocukları yetişkinlerin 
dünyasına sokan, “iyi” 
ve “kötü” kavramlarını 
sorgulatan bir hikâye. 

•  Mektup türüyle birebir 
bağlantısı sayesinde 
farklı yazı türlerini tanıtan, 
geçmişle günümüz arasında 
başarıyla bağ kuran  
bir kitap.

•  Kitabın son bölümünde 
yazarın okurlarına  
yazdığı mektup, yazar  
ile okur arasındaki ilişkiyi 
güçlendiren türden  
bir sürpriz. 

1. Siz de Baler’in okulundaki gibi, 
kendinize bir okul ve sınıf belirleyip 
hiç tanımadığınız çocuklara mektup 
yazmak ister miydiniz? Neler 
yazardınız?

2. Günümüzde teknoloji birçok iletişim 
imkânı sunuyor. Sizce bu bir avantaj mı 
yoksa dezavantaj mı? 

3. Kitabın kurgusunda mizah ve hüzün 
bir arada. Sizin en çok güldüğünüz ve 
hüzünlendiğiniz bölümler hangileri?

4. Bir mucit olsaydınız neyi icat etmek 
isterdiniz?

5. Baler, metnin başlarında bazı 
kişilere önyargılı yaklaşıyordu. Daha 
sonra düşüncelerinin değişmesinin 
nedeni nedir?

6. Önyargılı olmak neden kötüdür? 
İnsanların hayatını hangi açılardan 
zorlaştırır, hangi gerçeklerin 
görünmesini engeller? Tartışın.

1. Kitabın sonunda yazarın size 
yazdığı mektuba siz de bir mektupla 
karşılık yazın.

2. Uzaktaki bir arkadaşınıza veya 
akrabanıza doğum günü, bayram 
kutlaması vb. için kart yollayın ve 
size gelen kartlarla bir koleksiyon 
oluşturun.

3. Geçmişte insanlar birbirleriyle 
nasıl iletişim kuruyordu? Geçmişi 
ve günümüzü kıyaslayan bir 
kompozisyon yazın. 

4. Baler’in bir hayalî var ve bu hayalî 
gerçekleştirebilmek için neler 
yapabileceğine dair bir liste hazırlıyor. 
Siz de Baler’in listesine önerilerinizi 
ekleyin.

5. Bir gezegen keşfetseniz adını 
ne koyardınız? Size ilginç gelen 
gezegenlerle ilgili bir haber hazırlayıp 
arkadaşlarınızla paylaşın.
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Türkçe öğretmenleri, hiç tanımadıkları birine mektup yazma ödevi 
verince Baler ve diğer öğrenciler çok şaşırır. Baler, mecburen 
yazdığı mektubu asıl sahibine göndermez ve onu bir ağaç 
kovuğuna saklar. Birkaç gün sonra mektubu geri almaya gittiğinde, 
büyük bir sürprizle karşılaşır: Hiç tanımadığı bir kişi de ona bir 
mektup bırakmıştır. Önceleri bunun bir şaka olduğunu düşünse 
de mektuplaşmayı sürdürür. Bu gizemli kişi ile karşılıklı yazdıkları 
mektuplarla birbirlerini daha yakından tanırlar, dertleşmeye 
başlarlar. Baler, mektup arkadaşının izini sürer. Onu bulduğunda 
ise büyük bir sürprizle karşılaşır: Ona yaşama sevinci aşılayan 
ve küçük mucizelere inanmasını sağlayan bu kişi, 86 yaşında bir 
arkadaştır. Üstelik bu kişiye dair çözmesi gereken bazı sırlarla da 
karşılaşır.

Sevgili Hiç Tanımadığım Çocuk-1
İnsanları yakından tanımanın giderek zorlaştığı günümüz dünyasında  

genç nesilleri mektupların dünyasıyla tanıştıran, hem güldüren  
hem de düşündüren bir roman
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