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Halkevi Öykü Ödülü
Tömer Masal Ödülü
Ömer Seyfettin Öykü Ödülü
Gezginler Kulübü Öykü Ödülü
Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülü

Çocuk ve gençlik edebiyatımızın en üretken 
kalemleri arasında yer alan Hamdullah Köseoğlu, 
özgün üslubuyla farklı kuşaklara seslenebilen bir 
yazar. Türkçenin doğru kullanımı konusundaki 
titizliği, dile dair sevgisi ve özenli işçiliğiyle, şiirsel 
ve masalsı bir anlatımın kapılarını açan, okurunu 
sanatın büyüleyici sularında dolaştıran yapıtlara 
imza atıyor.

Köseoğlu, çocuk dünyasını ve çocuk ruhunu, 
onların hayal ve özlemleriyle harmanlayarak, 
gerçeklerden kopmadan, düşsel bir atmosferde 
başarıyla yansıtıyor. Sanatın temel amacının ve 
işinin, insanın insan gibi, insan onuruna yakışır 
biçimde yaşamasını sağlamak olduğunu belirten 
Köseoğlu, “Önce düş, sonra iş,” diyor. “Ben 
yazdığım öykülerde, romanlarda, masallarda 
bütün yazınsal türlerin anlatım özelliklerinden, 
olanaklarından yararlanmaya çalışıyorum. Dün 
şiir yazıyordum, bugün de en çok şiir okuyorum. 
Öyle sanıyorum ki, bu da doğal ve dolaylı olarak 
yazdıklarıma yansıyor. Yazınsal türler içinde, 
şiirden sonra en çok, öksüz bir tür olduğu için 
masalı seviyorum. Masalın da şiirden türediğine 
inanıyorum.”

Hamdullah 
Köseoğlu Edebiyatı

1945 yılında, Kars’ta doğdu. Atatürk Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nü bitirdi. Yazmaya 
şiirle başladı. İlk öyküsü lise yıllarında Varlık Yıllığı’nda 
çıktı. Bir süre yazmaya ara verdi ama 1997 yılından sonra 
edebiyata yeniden eserler kazandırmaya başladı. Bugüne 
dek masal, öykü ve roman dalında, on beşin üzerinde 
ödül kazandı. Farklı yayınevlerinde seksenden fazla kitabı 
yayımlandı. 

Hamdullah Köseoğlu

Sizce, çocuk edebiyatı adı altında ayrı bir 
edebiyat dalı olmalı mıdır?

Bir dönem, çocuk edebiyatı olmalı mı olmamalı 
mı tartışması yapılırdı gerçekten de. O  
dönemde bazı edebiyatçılarımız, kendilerince 
haklı gördükleri sebepleri öne sürerek, ayrıca 
bir “çocuk edebiyatı” dalına gerek olmadığını 
savunurlardı. Bunu da, dünya ve Türk 
edebiyatındaki bazı eserleri örnek vererek 
savunurlardı. Bu edebiyatçılarımız, dünya 
klasikleri arasındaki pek çok eserin  
–örneğin, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah’ın, 
Dünyanın Merkezine Seyahat’in, Seksen Günde 
Devriâlem’in, Alice Harikalar Diyarında’nın, 
Tom Sawyer’ın Maceraları’nın ve hatta Ömer 
Seyfettin’e ait Pembe İncili Kaftan ve Perili 
Köşk ’ün– çocuklar için yazılmış izlenimi veren 
ama aslında herkese hitaben yazılmış olan 
kitaplar olduğunu kanıt göstermeye çalışırdı. 
Fakat bu görüşler yıllar içerisinde geri planda 
kaldı ve edebiyat kendi içinde bir alt dal olarak 
çocuk edebiyatını doğurdu. Türkiye’de de çocuk 
edebiyatı önemli hâle geldi ve çok sayıda kişi bu 
alanda eser vermeye başladı...
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Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Okurlarına doğaya saygı 
bilinci kazandırmayı 
hedefliyor.

• Yetişkinlerin kendilerini 
çok önemseyen bencil 
dünyasına bir de çocukların 
gözüyle bakılmasını sağlıyor.

• Karakterlerin, kendilerini 
günlük tutarak ifade 
etmeleri, yaşadıkları üzerine 
tekrar düşünmeleri işlevi 
taşıyor.

• Karşılarına çıkan sorunu 
arkadaşlarıyla paylaşmaları 
ve birlikte çözmeleri, 
işbirliği yapma becerisinin 
gelişmesine katkıda 
bulunuyor.

1. Sizce Aslı ile Barış’ın, evlerinden 
o kadar uzaklaşmaları doğru 
mu? Sakıncalı sonuçlar doğurup 
doğurmayacağını tartışın.

2. Öyküdeki atın gerçek mi, yoksa 
düş mü olduğunu arkadaşlarınızla 
tartışın. Ulaştığınız sonuçlar bir 
öykü için normal kabul edilebilir mi? 
Aynı durumla bir haber metninde 
karşılaşsanız, haberi doğruluk 
bakımından nasıl değerlendirirsiniz?

3. Günlük tutmanın neler kazandırdığı 
hakkında, arkadaşlarınıza neler 
söylemek istersiniz? 

4. Olayın kahramanları için düzenlenen 
törende, yetkilinin her söylediğini 
alkışlayan halkın cevaplarını 
yorumlayın, tartışın.

5. Çevrenizde beğenmediğiniz yönler 
neler? Tartışıp değiştirilmesi için 
çözümler bulun.

1. Kitabı okuma süreciyle ilgili günlük 
tutun. Sevindiğiniz, üzüldüğünüz, 
öfkelendiğiniz bölümleri ve zamanları 
belirtin. Günlüğünüzü arkadaşlarınızla 
paylaşın ve karşılaştırın.

2. Sınıfta, metindeki hayal unsurlarını, 
abartılı olayları ve gerçekten 
yaşanabilecek olanları gruplayın.

3. Yaşadığınız çevrede yeşil alanların 
varlığıyla ilgili bir araştırma yapın ve 
yeterli olup olmadıklarına, yeterince 
korunup korunmadıklarına dair 
sonuçları bir sunumla paylaşın.

4. Aslı veya Barış’a, aralarındaki 
mektuplaşmalardan birini kendinize 
yazılmış gibi kabul ederek yanıt yazın. 

5. Çevremizi, ormanlarımızı 
koruyamazsak 20 yıl sonra nasıl bir 
dünyada yaşayacağımızı hayal ederek 
bir öykü yazın.

Roman, 144 sayfa
3, 4, 5. sınıflar

Etiketler: Çevre Bilinci, Dayanışma, 
Mücadele, Doğaüstü Unsurlar, Adalet

Yazan: Hamdullah Köseoğlu
Resimleyen: Fethi Yılmaz

Barış ve Aslı, uçsuz bucaksız ormanda gezinirken, kanatları ışıktan, 
uçan bir atın peşine düşerler. Bu at düşsel bir varlık mıdır, yoksa 
gerçek midir, bilinmez. Çünkü onların yaşamında düşle gerçek iç 
içedir. Ormanın kalbine doğru ilerlediklerinde ise büyük bir felakete 
tanık olurlar: Önlerinde ağaçsız, kocaman bir boşluk; kesilip alçak 
dağlar kadar yığılmış ağaçlar... Bu ağaç kıyımına dur demek için, 
önce diğer arkadaşlarıyla işbirliğine yönelirler. Hep birlikte ormana 
giderek ağaçları gizlice kesenlerin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak ve 
yetkilileri, bu durumu fark etmeleri ve engellemeleri için bir an önce 
harekete geçirmeyi hedeflerler. Yaşanan doğa katliamına kayıtsız 
kalmayan çocukların birlik ve dayanışma içindeki mücadeleleri,  
doğa katliamcılarının da suçüstü yakalanmasını sağlar. 

Ormanın Sakladıkları
Doğa katliamına kayıtsız kalamayan bir grup çocuğun birlik ve dayanışma 

öyküsünü düşle gerçeği harmanlayarak aktaran, doğa ve insan ilişkisine 
duyarlı bir yaklaşım sergileyen, sürükleyici bir macera

Konu: 
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