
Sevgili Hiç Tanımadığım Çocuk adlı ilk kitabın çok sevilen mekânı 
Koşandere kasabası, üç yıl sonra okurlarını yeniden karşılamaya 
hazır. Ancak Baler’in dünyasında, işler artık çok daha karışık. Rol 
aldığı belgesel ve YouTube kanalı sayesinde “fenomen” olmuş olsa 
da; aynaya baktığında gördüğü on üç yaşındaki çocuk sanki hiç 
tanımadığı biri! Ailenin yeni üyesinin getirdiği heyecan, Tayra’yla 
problemleri, Derin’in garip tavırları ve eski arkadaşlarıyla yeni 
hayatına uyum sağlamak kesinlikle kolay değil. İlk kitapta bir 
teleskobun peşine düşen Baler, bu kez Çınarlıtepe’ye Meneviş’in 
heykelini yaptırmak istiyor. Önüne çıkan engelleri aşabilmesi için 
ona yardım edecek olanlar da tabii ki dostları ve üç yıllık mektup 
arkadaşı Tayra. 

Sevgili Hiç Tanımadığım Çocuk 2- Mektup Ağacı
Büyüme sancıları, dostluğun ilkeleri ve 

okuma yazma kültürü etrafında şekillenen, samimi 
bir roman.

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Duygularımızı 
tanımlamanın yollarını 
gösteriyor.

• Sürprizlerle dolu bir 
kurguya sahip.

• Sevgi ve umut ile ilgili 
önemli kazanımlar sağlıyor.

• Büyümenin zorluklarını ve 
getirdiği değişimi ele alıyor.

• Arkadaşlığın kırılgan 
yönlerine dikkat çekiyor.

• İnatçılığın, yerinde 
kullanıldığında pek çok 
olumlu yönü olabileceğini 
gösteriyor.

1. Sizce Baler, Avustralya’dan 
döndüğünden beri ne açılardan 
değişmiş?

2. Baler’in arkadaşından şüphe etmesi 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kırıcı 
bir şey mi?

3. Meneviş’in heykelini yaptırmak 
Baler için neden bu kadar önemli? 
Meneviş’in anısını başka ne şekilde 
yaşatabilir?

4. Tayra ile Baler’in arasındaki 
problemin sebebi ne? Sizin de böyle bir 
sorun yaşadığınız arkadaşınız oldu mu?

5. Hiç “korku evine” gittiniz mi? Nasıl 
bir deneyimdi?

6. Aranızın sebepsiz yere açıldığı bir 
arkadaşınız var mı? Neden olabilir? 
Sırayla paylaşın. 

1. Uzun zamandır konuşmadığınız 
veya uzağa taşınan bir arkadaşınıza 
mektup yazın, mesaj atın veya arayın. 
Bakalım hayatında neler değişmiş, 
sizin hayatınızdan farklı neler görmüş, 
öğrenmiş.

2. Mahallenizdeki heykelleri inceleyin. 
Kimin anısına yapılmış, neyi temsil 
ediyor öğrenin. Öğrendiklerinizi sınıfla 
paylaşın. Bu, etrafınıza daha bilinçli bir 
gözle bakmanızı sağlayacaktır.

3. Siber Zorbalık nedir? Ne kadar 
yaygındır? Sebepleri ve sonuçları 
nedir araştırın. Kendi fikirlerinizi ve 
varsa deneyimlerinizi belirttiğiniz bir 
kompozisyon hazırlayın.

4. Sınava hazırlık telaşı ve stresinin 
önüne geçmek için neler yapılabilir? 
Bulduğunuz önerileri derleyin ve sınıfla 
paylaşın. 

Konu: 

Roman 192 sayfa
4, 5, 6, 7. sınıflar

Etiketler: Arkadaşlık, Empati, Gizem, 
İletişim, Okuma ve Yazma Kültürü

Yazan: Hanzade Servi
Resimleyen: Berk Öztürk
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