
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Kendilerini Arven’in yerine 
koyacak okurlara fantastik 
ve maceralı bir yolculuk 
sunuyor.

•  Fantastik bir dünyada 
yapılan yolculuk, paralelinde 
kendini keşif yolculuğu da 
barındırıyor.

•  Farklı özelliklere 
sahip olmanın insanları 
ayrıştırmadığını, onları 
zenginleştirdiğini 
vurguluyor.

•  Toprağın değeri, her 
canlının bir ruhu olduğu, 
şefkat ve dayanışmanın 
önemi üzerine düşünmeye 
yönlendiriyor.

1. Her canlının bir ruhu olduğuna 
inanıyor musunuz? Hiç ağaç ya 
da çiçek diktiniz mi? “Doğayla 
bütünleşmek” ifadesinden ne 
anlıyorsunuz? Gaia’nın hastalanan 
ruhuyla Dünya’nın şimdiki durumu 
arasında benzerlik görüyor musunuz?

2. Sizce sosyal çevreye uyum 
sağlamak adına her şeye evet demek 
doğru mu? Gerektiğinde hayır demeyi 
bilmek gerekir mi?

3. İnsanların farklılıklarıyla alay 
etmenin yol açtığı olumsuzluklar 
nelerdir? Başkalarıyla alay eden 
insanlara karşı nasıl bir tutum 
takınmak gerekir? Sizi diğer 
insanlardan ayıran özellikleriniz 
üzerine hiç düşündünüz mü? 

4. Sürke’de esir tutulan Arven ve 
arkadaşlarının insanlara sergileniş 
biçimi size neyi anımsatıyor? 

1. Arıların yok olması durumunda 
insanların da yok olma tehlikesiyle 
karşılaşacağına dair iddianın 
doğruluğunu ve nedenlerini araştırıp 
sınıf arkadaşlarınızla paylaşın. 

2. Şefkat, merhamet, kıskançlık, öfke 
gibi duyguları ortaya çıkaran nedenler 
neler olabilir? Yıkıcı duygularla nasıl 
baş edilebilir? Kendi deneyimlerinizden 
de örnekler vererek sınıfta tartışın. 

3. Günümüzde doğanın dengesini 
bozan tarım uygulamaları hakkında 
neler biliyorsunuz? Hangi önlemlerin 
alındığını ya da alınabileceğini 
araştırın. 

4. Dış görünüş ile eylemler arasında 
sizce bir bağlantı var mı? Başkalarının, 
hakkınızda ne düşündüğünü ne ölçüde 
önemsemek gerekir? Bu temaya sahip 
bir öykü yazın.
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Kırmızı saçları ve perdeli ayaklarıyla küçük Arven herkesten 
biraz farklıdır ve bu durum onu üzmektedir. Okulda zorluklar 
yaşamakta, dışlanmaktadır. Bir gün, kendisini yine kötü hissettiği 
bir sırada, Saklı Orman’a doğru kaçar ve orada, Karunka ve Uff 
ile karşılaşır. Gezegenleri Gaia’da bir şeyler ters gitmektedir. 
Tuhaflıklar Kapısı sürekli yer değiştirmekte ve kimseye 
görünmemektedir. Çiçekler kokusunu kaybetmekte, arılar bir bir 
yok olmaktadır. Arven, bir Vasatusa olmak üzere seçilmiştir ve 
Tuhaflıklar Kapısı’nı bulması gerekmektedir. O kapıdan geçerek, 
hem herkesin birbirini sevdiği, kesinlikle ötekileştirmediği bir 
diyara girecek hem de ormanın dengesini yeniden bulmasını 
sağlayacaktır. Yolda karşılaştığı birbirinden ilginç dostlar ise ona 
her zaman doğru yolu gösterecektir.

Kayıp Kapının Anahtarı 
Dostluk ve dayanışmayla her sorunun çözülebileceğini anlatan,  

farklılıkların getirdiği güzelliği vurgulayan ve hepsinden önemlisi  
hiç kimseyi dışlamayan, fantastik bir roman
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