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“Çocukça” duyguların eğlenceli hikâyelerle buluştuğu
Kendini Arayan Çocuk ’la bağlantılı, benlik
oluşturma, kişilik kazanma süreçlerinde kurulan
düşler ve karşılaşılan gerçekler üzerine kurulu
bir söyleşi.

Hamdullah Köseoğlu’yla

“Düşler ve Gerçekler”
ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR
ÜZERİNDE GÖZLENEN
ETKİLERİ

Hamdullah
Köseoğlu
Dilimizi kullanma
duyarlılığını
şiirsel anlatımıyla
zenginleştirerek
farklı edebi türlerde
özgün eserler veren
bir Türkologdur.
Başta Ömer Seyfettin,
Gezginler Kulübü,
Samim Kocagöz, Ümit
Kaftancıoğlu olmak
üzere sayısız öykü
ödülü bulunmaktadır.
Anadolu’yu karış
karış gezerek tek tek
okulları ziyaret eden
Köseoğlu, çocuk ve
gençlik edebiyatı
alanında eserler veren
en üretken seyyah
yazarlardan biridir.

Kendi benliklerini ve kişiliklerini
sorgulama fırsatı bulurlar.
Empati yetilerini geliştirerek
kendilerini kitaptaki
kahramanlarla özdeşleştirirler.
Düş ve gerçek kavramları
üzerine düşünsel bir yolculuğa
çıkarlar.
Okuduklarını zihinlerinde
canlandırarak sebep-sonuç ilişkisi
kurmayı öğrenirler.
Kitap kahramanlarının
düşünceleriyle kendi düşünceleri
arasındaki benzerlikleri ve
farklılıkları tespit ederler.
Okudukları metin üzerine
düşünme, soru sorma ve yorumda
bulunma becerilerini arttırırlar.
Topluluk önünde söz alma ve
fikirlerini savunma imkânı bulurlar.
Yaratıcılıklarını kullanarak en
özgün hayallerinden bahseder ve
bu hayalleri birbirleriyle paylaşırlar.
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Etkinliğin Akış Programı
Aşağıdaki sorular etrafında öğrencilerle bir
söyleşi gerçekleştirilir.
Hayal nedir, gerçek nedir?
İnsan düş kurmadan yaşayabilir mi?
En büyük hayaliniz nedir?
Kendini Arayan Çocuk’taki kitap
kahramanlarının düşlerini gerçekçi
buldunuz mu?
İnsanın kendi gibi olmayı reddedip başkası
gibi davranması ne kadar doğru?

Hayal kurmayan bir insan neye benzer?
Sizce nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Eğer
tercih yapma imkânınız olsa nasıl bir dünyada
yaşamak isterdiniz?
Düşlerinize ulaşmak pahasına hayatınızı
tehlikeye atar mıydınız?
Hiç kendi benliğinizi aradığınız oldu mu?
Hayal kırıklığı yaşayacağınızı bile bile
gerçekleşmesi güç hayaller kurmak
ne kadar mantıklı?

Kendini Arayan Çocuk, hayallerinin peşinden koşarken, kendini kaybeden
çocukların “gerçekçi” dünyalarına doğru “masalsı” bir yolculuğa
çıkarıyor okurlarını. Hamdullah Köseoğlu’nun düşler denizine yelken
açan “hayalsever” öyküleri hem güldürüyor hem de düşündürüyor.
Uçarı hayallerini âdeta yarışa koşturan öykü kahramanlarının düşleri ise
çağlayıp duran bir renk pınarına dönüşüyor.

