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Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Otizmi, yaş grubunun 
anlayabileceği hassasiyetle 
anlatan, incelikle yazılmış 
bir kitap. 

• Hikâyenin Mila’nın 
gözünden anlatılması, 
otizmli bir çocuğun 
karşılaştığı güçlükleri 
anlamak açısından etkili. 
Öğrencilerin empati 
geliştirmelerini sağlıyor. 

• Kitap Mila’nın küçükken 
yaşadığı sorunları okurla 
paylaşırken aslında uygun 
bir eğitim, sevgi ve anlayış 
ile otizmli bir çocuğun 
da herkes gibi bir hayat 
kurabileceğini göstermiş 
oluyor. 

1. Otizm nedir? Otizmli kişilerle sosyal 
ilişkilerde nelere özen göstermek 
gerekir? 

2. Kitapta geçen “ruhunla göreceksin” 
ifadesinden ne anlıyorsunuz? 

3. Mila’nın, annesiyle ve öğretmeni 
Melis’le olan ilişkisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

4. Sizin de korktuğunuz şeyler var 
mı? Korkularımızla yüzleşmek neden 
önemli olabilir?

5. Sizce de “yeterince uğraşırsan ve 
vazgeçmezsen her şey mümkün” 
müdür? 

6. Sizce cadı sanılan Nesibe nine 
ile Kemik Kıran adı takılan Mila’nın 
durumu arasında bir benzerlik var mı? 
Önyargıların insan ilişkilerine etkileri 
nelerdir?

1. Sınıf arkadaşlarınızla beraber, 
insanların otizm hakkındaki 
farkındalıklarını artıracak bir etkinlik 
planlayın.

2. Duyguların kaynakları ve dışavurum 
yolları hakkında ne kadar bilinçliyiz? 
Farklı duygu kartları hazırlayarak her 
duygunun ortaya çıkış nedenlerini ve 
çeşitli dışavurum yollarını, bunların 
sosyal ilişkilere olan etkisini sınıf 
arkadaşlarınızla tartışın.

3. Otizm konulu bir film izleyerek 
izlenimlerinizi kısa bir yazıya 
dönüştürün. 

4. Otizm ya da benzeri bir farklılığınız 
olduğunu hayal ederek, başrolde 
kendinizin olduğu bir öykü yazın. Ne 
gibi zorluklar çeker, ne gibi şeylerle 
mutlu olurdunuz?
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Otizmli bir çocuk olan Mila, “uyum sağlayamadığı” gerekçesiyle 
sürekli okul ve mahalle değiştirmek zorunda kalır. Bir yandan 
özel eğitim alırken bir yandan da arkadaş edinmeye çalışır. Ama 
insanlarla göz göze gelmekten ve dokunulmaktan hoşlanmadığı için 
bu çok zordur. İnsanları anlamakta ve kendini anlatmakta güçlük 
çeker. Öğrendiği tüm duygu kartlarını beynindeki çantada saklar 
ve gerekli zamanlarda çantasını karıştırarak, karşılaştığı duyguyu 
anlamlandırmaya çalışır. Bir gün, mahallenin çocuklarıyla, sitelerinde 
yaşadığına inandıkları bir cadının peşine düştüklerinde, büyük bir 
deneyime merhaba der. Cadı sandıkları kadının gerçek hikâyesini 
ortaya çıkaran Mila, bu yolla kendini ispatlamış ve korkularının 
üzerine giderek onları alt etmiş olur. 

Ben Bir Hayaletim
Otizmli bir çocuğun insanlar tarafından görünür olma çabasını,  

farklı olmanın getirdiği zorlukları çarpıcı bir şekilde sunan,  
zaman zaman gülümseten bir değişim hikâyesi
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