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Tartışma

ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Okudukları metin üzerine 
düşünmeyi, tartışmayı ve 
ayrıntılı karakter analizi yapmayı 
öğrenirler.

  Kendilerini kitabın kahramanı 
yerine koyarak empati kurma 
yetilerini geliştirirler. 

  Yazarın yarattığı fantastik 
evrenden hareketle, gerçeklik 
ve gerçek dışılık kavramlarını 
sorgulama fırsatı bulurlar. 

  Uçan çocuklara, konuşan 
tavuklara tanıklık ederek 
edebiyatta hayal gücünün 
sınırsızlığını keşfederler. 

  Çevreye duyarlılıklarını 
arttırırlar.

  Bencillikten uzaklaşmanın 
yollarını öğrenerek dünyada 
başka insanların ve canlıların da 
olduğunu anımsarlar.

  Büyüme ve kişilik kazanma 
sürecinde ailenin, arkadaş 
çevresinin ve okulun önemini 
kavrarlar. 

“Ben Bir roman 
Kahramanıyım”

seza Kutlar Aksoy’la

Fantastik öğelerle bezeli Nun Gelince isimli 
romanından hareketle, katılımcıları edebiyatta 
ve gerçek hayatta gerçeklik olgusu üzerine 
düşünmeye, sorgulamaya ve empati kurmaya 
teşvik eden keyifli bir tartışma oturumu…

seza  
Kutlar  
Aksoy
Gaziantep’te dünyaya 
geldi. 1980 yılından beri 
çocuklar ve gençler için 
romanlar ve öyküler 
yazıyor. Öyküleri 
Kırmızı Fare, Doğan 
Kardeş, Milliyet Çocuk 
dergilerinde yayımlandı. 
2011 yılında uluslararası 
ALMA (Astrid Lindgren 
Memorial Award) Çocuk 
Edebiyatı Ödülü’ne 
ÇGYD (Çocuk ve Gençlik 
Yayınları Derneği) 
tarafından Türkiye adayı 
olarak seçildi. Aksoy’un 
çocuk ve gençlik 
edebiyatı alanında 
verdiği eseler, çevreyi 
korumanın öneminden, 
dostluğa, kıskançlıktan, 
demokrasiye kadar 
uzanan geniş bir 
yelpazeye yayılıyor.



Cansu için sıkıcı bir öğleden sonraydı. Çikolata yiyebilmek için evi 
birbirine katması, ders çalışmamak için bin bir takla atması bile bu ruh 
halini değiştirmiyordu. İnadına ve dik başlılığına yenik düşen Cansu, 
annesinin sözünden çıkarak önce bahçeye inip sonrasında da arkadaşı 
Ayşe ve annesi ile mahallelerinde yeni doğan köpek yavrularını sevmeye 
gidince olanlar oldu. Cansu kaybolmuştu!  Yapayalnızdı ve çok çaresizdi. 
Keşke uçabilme yeteneği olsaydı da hemencecik evini bulabilseydi…

Etkinliğin Akış Programı
  Öğrencilerin katılımıyla aşağıdaki sorular 

etrafında bir tartışma ortamı yaratılacaktır. 
  Kendinizi, okuduğunuz bir romanın 

kahramanı yerine koyduğunuz oldu mu? 
  Gerçek nedir, gerçek dışı nedir? 
  Cansu’nun yerinde olsaydınız 

kaybolduğunuzu fark ettiğiniz an ne yapardınız?
  Tavtav adlı gezegen sizce nerede ve nasıl 

bir yer? Oraya gitmek ister miydiniz? Nasıl bir 
gezegende yaşamak isterdiniz?

  Çevreyi korumak için neler yapabiliriz? 
  Sizce herkesin bir Nun’u olmalı mı? O 

Nun’dan ne dilerdiniz?
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