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Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Kurtuluş Savaşı 
dönemine dair yaşananlar 
hikâyeleştirilerek 
aktarılırken, kitap içindeki 
mekân tasvirleri ve 
mektuplar bilgileri kalıcı 
hâle getiriyor. 

•  Çocuklar, savaşın geçtiği 
mekânların hikâyelerini 
dinlediklerinde, savaşın 
yıkıcı atmosferini hissederek 
geçmişte verilen mücadele 
karşısında büyüleniyor.

•  Eski bir minibüsün 
karavana ve Sardunya 
Konağı’nın kütüphaneye 
dönüşümü, çocuklara umut 
ve ilham veriyor.

1. Türkiye’de görmek ve gezmek 
istediğiniz yerler nerelerdir? Görmek 
istediğiniz yerlerin hikâyeleri var 
mı? Bu hikâyeleri arkadaşlarınızla 
paylaşın.

2. Kitaptaki Çanakkale gezisinde en çok 
ilginizi çeken yerler nereler oldu?

3. Kitapta yirmi yıldır kullanılmayan 
minibüs, bir karavana dönüştürülüyor. 
Siz bu minibüsü nasıl değiştirir, hangi 
renge boyar ve hangi ismi verirdiniz?

4. Sardunya Konağı ne amaçla 
dönüşüme uğradı? Topluma faydalı 
olabilecek başka hangi dönüşümler 
yaşayabilirdi?

5. Sardunya Sokağı sakinleriyle 
siz neler yaşamak ve paylaşmak 
isterdiniz? Sınıfta bir beyin fırtınası 
yapın.

1. Çanakkale Savaşları ile ilgili 
yazılmış şiirler, türküler bularak sınıf 
arkadaşlarınızla paylaşın.

2. “Geçmişte çocuklar hangi oyunları 
oynarlardı ve bu oyunlar bugün neden 
unutulmaktadır?” konusuyla ilgili bir 
kompozisyon yazın. 

3. Kitaptaki mektupta yer alan 
kelimelerin anlamlarını araştırarak 
günümüzdeki karşılıklarını bulun. “Dil 
zamanla değişir mi, neden değişir?” 
konularıyla ilgili tartışma grupları 
oluşturun. 

4. Yakınınızdaki bir savaş müzesine 
sınıf gezisi düzenleyin ve orada 
gördüklerinizle ilgili bir kompozisyon 
yazın.

5. Sınıfta, Çanakkale Savaşları’yla 
ilgili, fotoğraflar ve makalelerden 
oluşan bir pano hazırlayın.
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Sardunya Konağı, mahalledeki siteler ve devasa apartmanlar arasında, 
bahçe içindeki son evdir. Mahallenin çocukları, bu bahçede diledikleri 
gibi oynayabilmekte, konak sakinleriyle ders çalışmakta, satranç 
oynamakta, kitap okumakta, çeşitli etkinlikler düzenlemektedirler. 
Fakat konak, şehirleşmenin getirdiği yıkımın tehlikesi altındadır. 
Konağın sahibi Rıfat Amca, evini kurtarmak için bir plan yapar ama 
öncesinde, çocuklarla birlikte bir Çanakkale gezisi düzenler. Geziyi, 
yirmi yıldır kullanmadığı ve el birliğiyle karavana dönüştürdükleri 
minibüsle yaparlar. Gezisi sırasında çocuklar Kurtuluş Savaşı’na dair 
birçok bilgi edinir. Ve dönünce, yaptıkları plan işe yarar: Sardunya 
Konağı’nda çocukluklarını yaşayan çocuklar, yıllar geçtikten sonra 
konağı hâlâ ayakta bulurlar. Konak büyük bir dönüşüme uğrayarak 
kütüphane olmuştur.

Sardunya, Sardalya ve Bizim Sokak
Yitip giden değerlerin, gün geçtikçe silikleşen anıların ve kentsel dönüşüm 
canavarına karşı ayakta durmaya çalışan eski bir konağın verdiği savaşın 
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