Kafası Karışıklar
Büyüme, kişilik oluşturma ve kendini keşfetme sürecinde rehber olacak,
sorgulama ve eleştirel yaklaşma yollarını keşfe çağıran, felsefenin düşündürücü
dünyasına ışık tutan merak uyandırıcı bir roman.
Konu:
Ece, sınıflarına yeni gelen Sevim’den ilk başta pek hoşlanmaz. Yakın
arkadaşı Kaan ile kafa kafaya verip Sevim’e bir oyun oynamaya
hazırlanırlar. Ancak planladıklarının tam tersine beklenmeyen bir
durum ortaya çıkar: Beş kişilik sıkı bir arkadaş grubu oluşmuştur. Bu
beş arkadaş, “Tartışmacılar Kulübü” isimli bir kulüp kurarlar. Kulüpte
gerçekleşen tartışmalarda, farklı karakterlere sahip kahramanlarımız,
hayatı her yönüyle ele alır, tartışır ve sorgularlar. Bu tartışmalar
süresince de bakış açılarının ve tepkilerin ne denli farklı olabileceğini,
seçimlerimizin üzerimizdeki yükünü ve özgürlüğün tadını keşfederler.
Yaşama, evrene, insan ruhuna ve paylaşmaya dair soruları masaya
yatıran kulüp üyeleri, dostluğun sınırsızlığını da bu sayede keşfetmiş
olurlar. Kafası Karışıklar serisinin ilk halkasında okur, Ece’nin “Peki ben
kimim?” ve Kaan’ın “Nerede olmak isterim?” sorularına yelken açıyor.

Yazan: Seran Demiral

Öne Çıkan
Özellikler
• Kurgu ile felsefi
yaklaşımları başarılı bir
şekilde harmanlıyor.
• Düşünme ve sorgulamanın
önemine sebepleri ve yolları
ile beraber değiniyor.
• Pek çok insanın cevabını
merak ettiği soru ve
sorunlara değinerek keyifli
ve sürükleyici bir okuma
sunuyor.
• Arkadaşlık ilişkilerinin
kişisel gelişime katkılarına
ve dostluğun güvencesine
değinen bir kitap.
•Problem durumu çözmek
konusunda gerçekçi
yaklaşımlarda bulunuyor.

Roman, 176 sayfa
5, 6, 7. sınıflar

Etiketler: Arayış, Büyüme ve Olgunlaşma, Eleştirel
Düşünme, Empati, Kendini Tanıma, Sorun Çözme

Tartışma Soruları

Sınıf Etkinlikleri

1. Sizce “felsefe yapmak” ne demek?
Hangi durumlarda bu kalıp kullanılıyor?

1. Sınıfça bir konu belirleyin. Bu
konunun açık uçlu ve evrensel bir konu
olmasına dikkat edin. Sınıfı ikiye bölün.
Bir taraf bu konuyu destekleyici olsun,
diğer taraf ise bu konuya karşı olsun.
Öğretmeniniz hakemlik yapabilir. Daha
sonra bu konu hakkında dünyada nasıl
tartışmalar gerçekleşmiş hep beraber
araştırın. Sizin değinmediğiniz, aklınıza
gelmemiş noktalar neler?

2. En çok sorguladığınız ve içinden
çıkamadığınız konular neler? Paylaşın.
3. Ece Sevim’i ilk başta neden
sevmiyor? Bir insanı tanımadan
yargılamak doğru mudur?
4. Siz de kitaptaki arkadaşlar gibi bir
kulüp kursaydınız adı ne olurdu?
5. Kaan ve Ece’nin kendi hayatlarında
sorguladıkları konuları siz de düşünüyor
musunuz? Ortak problemleriniz var mı?
6. Bildiğiniz felsefi akımlar neler,
düşünürler kimler? Öğrenmek
istediğiniz şeyler neler? Paylaşın.
7. Tartışmacılar Kulübünde kendinizi en
yakın hissettiğiniz kişi kim? Neden?

2. Ece ve Kaan’ın “Peki ben kimim?”
ve “Nerede olmak isterim?”
sorularından bir tanesini seçerek
kendi düşüncelerinizi belirttiğiniz bir
kompozisyon yazın.
3. İkişerli üçerli gruplar olarak ayrılın.
Kitapta adı geçen düşünürlerin
eserlerini araştırın ve onları anlatan bir
sunum hazırlayın.
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