
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Baştan sona eğlenceli,  
yer yer kahkaha attıran, 
sürpriz sonu ile okuru 
şaşırtan, herkese hitap 
edebilen bir roman.

• Mizah ve dram iç içe 
işlense de kitabın sürekli 
gülümseten kurgusu, belirli 
bir hastalıkla mücadele 
edenlere hayata yepyeni bir 
pencereden bakma umudu 
aşılıyor.

• Çocuklar, birbirlerinin 
hayallerini gerçekleştirmek 
amacıyla çıktıkları yolda, 
dayanışmanın, birlikteliğin 
ve arkadaşlığın örneğini 
sunuyor.

1. Kitabın başkahramanı için  
“fil olmak” ne anlama geliyor?

2. Öğretmen, sözleşme fikrini 
öğrencilerine aktarırken, “Yaşadığınız 
her ânı anlamlı hâle getirmekten 
bahsediyorum,” diyor. Öğretmenin 
vurgulamak istediği şey sizce nedir? 

3. Ülkemiz ve dünyamız için 
kurduğunuz hayaller var mı?

4. Kitaptaki kedi fotoğrafının altına siz 
ne yazmak isterdiniz?

5. Öğretmen, bilginin kıymetinden 
bahsederken çöl örneğini sunuyor. 
Siz de buna benzer örnekler bulabilir 
misiniz?

6. Dilimizdeki bazı atasözlerinde 
cinsiyet ayrımından, cinsiyetçi 
yaklaşımdan söz edebilir miyiz? Siz 
de bu atasözlerine bir örnek verebilir 
misiniz?

1. Siz de kitaptaki öğrenciler gibi, 
“Gerçekleşmesini istediğim yakın 
hayallerim (önümüzdeki beş-altı ay) 
ve Gerçekleşmesini istediğim uzak 
hayallerim (gelecek)” ile ilgili iki ayrı 
mektup yazın.

2. Kendi “Hayal et, gerçekleştir!” 
projenizi oluşturun ve arkadaşlarınızın 
hayallerini gerçekleştirin.

3. Siz de kendi sınıfınızın on yıl 
sonrasını kurgulayın ve bu konuda 
bir yazı yazın. Kendinizi ve sınıfınızı 
nerede görüyorsunuz? Hayallerinize 
ulaşabilmek için yapabileceğiniz 
şeyler neler?

4. “Bizden önceki insanlar bugünkü 
uygar topluma erişmenin temellerini 
hayallerle attılar,” cümlesinden yola 
çıkarak uygar, yenilikçi bir toplum 
olmak ile hayal kurmak arasındaki 
bağlantıyı açıklayan bir kompozisyon 
yazın.
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Öğretmenleri, gerçekleşmesini istedikleri hayallerle ilgili birer mektup 
yazmalarını isteyince bütün sınıfı bir heyecan sarar. Çünkü hepsinin 
birbirinden farklı hayalleri vardır. Yakın gelecekteki hayaller için sınıfta 
bir çekiliş düzenlenir ve ilk beş kişinin hayallerini gerçekleştirmek 
üzere bütün sınıf kolları sıvar. Fakat ilkgençlik heyecanlarını ve 
gelecek kaygısını yaşayan birbirlerinden tamamen farklı çocukların 
yakın gelecekteki hayallerini gerçekleştirmek hiç de kolay değildir. 
Yer yer pes edecek gibi olsalar da sonuna kadar bu hayaller için 
direnirler. Öncelikle hayallerin her birine bir isim verip, adım adım neler 
yapacaklarını kararlaştırırlar. Ege’nin hayalî ise belki de en zorudur, 
çünkü Ege’nin ciddi bir hastalığı vardır. Ama pes etmek, çocuklar 
için asla bir seçenek değildir. Hayat, Ege için de umut verici ve güzel 
mesajlar vermeye devam etmektedir.

Hayal Sözleşmesi
Kısa ve uzun vadeli hayallerini gerçekleştirmeye çalışan bir grup sınıf arkadaşının 

başından geçenleri mizahi bir dille anlatan, üzücü olayları bile umut dolu bir 
gerçeğe oturtan, tam bir okul romanı

Konu: 

- ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ 91




