
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Ait olabileceği bir aile 
hayalî kuran bir çocuğun 
macera ve duygu yüklü 
öyküsü, duru bir anlatımla 
aktarılıyor.

• Çocukların çiftliklerdeki ve 
kırsal kesimdeki yaşantıyı 
tanımaları açısından önemli 
bir roman. Okura, dünyaya 
dair yeni bakış açıları 
sunuyor.

• Macera dozu ve güçlü 
kurgusuyla bir çırpıda 
okunabilecek, her ânından 
keyif alınacak, edebi niteliği 
yüksek bir kitap.

1. Tom ve Storme, George’a karşı önce 
önyargılı davranıyorlar. Sizce önyargı 
ne demektir? Sizce, tanımadığımız 
insanlarla ilgili belirli tahminlerde 
bulunmak ile önyargılı olmak 
arasındaki fark nelerdir? Bunların bize 
bir faydası dokunur mu? Tartışın.

2. Kitap, çiftlik yaşantısına dair birtakım 
fikirler veriyor. Daha önce bir çiftlikte 
bulundunuz mu? Yanıtınız evetse, 
ortamı tarif eder misiniz?

3. Çiftlikte yerine getirdiği birtakım 
görevlerin ardından, babası Tom’un 
emeğinin karşılığını ödüyor. “Çalışmak 
ve emeğinin karşılığını almak” 
konusunda ne düşünüyorsunuz?

4. Yaşadığınız yerde kimsesiz çocuklar 
için tasarlanmış bakımevleri veya 
yuvalar var mı? Bu yerlerdeki yaşam 
koşullarını biliyor musunuz?

1. Kitabın öne çıkardığı önemli 
kavramlardan biri, aile ve aile fertleri 
arasındaki dayanışma. Sizce ailemizi 
neden severiz? Neden kayıtsız şartsız 
onların yanında olmak isteriz? Bir 
kompozisyon yazmaya çalışın ve 
sonra da sınıfta tartışın.

2. Bir çiftlikte yaşamanın nasıl 
olacağına dair, hayalî bir anı defteri 
oluşturun. Hayat sizce, şehirdeki 
yaşamdan daha mı zor olurdu, yoksa 
daha mı kolay?

3. Öğretmeniniz ve sınıf 
arkadaşlarınızla birlikte, doğayla iç içe 
olmak ve çiftlik yaşantısını yakından 
gözlemlemek için bir çiftlik gezisi 
düzenleyin, sonra da deneyimlerinizi 
paylaşın.

4. Kitapta George, dört gözle Tom’un 
ona mektup yazmasını bekliyor. Siz 
Tom’un yerine, George’a hitaben bir 
mektup yazmaya çalışın. Mutlu haberi 
nasıl verirdiniz?
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On iki yaşındaki George, yetimhanede yaşayan, içine kapanık bir 
çocuktur. Yaz tatillerinde farklı koruyucu ailelerin yanına gider ama her 
seferinde ya kendisi kaçar ya da aile tarafından geri gönderilir. Yine bir 
aileye gitme vakti gelmiştir. George’u yeni evinde on iki yaşındaki Tom 
ve yedi yaşındaki kız kardeşi Storme beklemektedir. Onlar da her yaz 
yuvadan gelen yeni bir kimsesiz çocuğu ağırlamaktan sıkılmıştır. Yine 
de, George çiftliğe varınca, daha ilk andan itibaren ailenin üyeleriyle 
aralarında samimi bir ilişki oluşur; George, hayatında ilk kez kendini 
bir yere ait hissetmektedir. Fakat yaşanan bir kaza sonunda George 
geri dönmek zorunda kalır. George, onu evlat edineceklerine dair söze 
istinaden umutla bekler ama haber gelmez. Sonunda, en azından 
gerçeği öğrenip yaşamına devam etmek için bir haritayla yola çıkar. 
Yoğun bir maceranın sonunda çiftliğe ulaşır ve güzel haberi alır. 
George’un artık sevgi dolu, kocaman bir ailesi vardır.

Eve Giden Uzun Yol 
Kimsesiz küçük bir çocuğun gözünden kardeşliğin, sevginin ve aile olmanın 

öyküsünü anlatan, dokunaklı olduğu kadar umut da dolu,  
unutulmayacak bir roman
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