
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Fantastik ve masalsı bir 
anlatımı olan kitap, hayal 
gücüne ve yaratıcılığa 
yönelik bir anlatı sunuyor.

•  Akıcı dili ve içerdiği 
macera unsurları sayesinde 
kendini hızla okutuyor.

•  Bilimkurgusal unsurları 
sayesinde çocukların farklı 
türlere merak salmasına 
yardımcı oluyor.

•  İyi ve kötü arasındaki 
ayrımı ortaya koyuyor, 
çocuklara ahlaki bir duruş 
sergilemenin önemini 
anlatıyor.

1. Hayal kurmak neden önemlidir? 
Sizce insan, hayalleri olmadan 
yaşayabilir mi?

2. Hayallerin gerçekleşmesi için neler 
yapmak gerekir?

3. Gerçekleşmesi imkânsız olan 
şeyleri hayal etmek doğru mudur? 
Hayal etmenin zararları olabilir mi?

4. Sanat ile hayal kurmanın ilişkisi 
nedir? Hayal kurmadan, sadece 
gerçekler düşünülerek sanat eserleri 
oluşturmak mümkün müdür?

5. Kötü hayalleri yok etmek mümkün 
müdür? Hayaller, sadece düşünce 
aşamasında kalsa bile, “iyi” ve “kötü” 
olarak adlandırılabilir mi?

6. Elinizde, her şeyi gerçeğe 
dönüştürebilecek bir “hayal küresi” 
olsaydı, neler hayal ederdiniz?

1. Sınıfta bir “hayal atölyesi” kurun: 
Herkes bir kâğıda ilginç bulduğu bir 
hayalini yazsın ve sonra bunları bir 
kutuya atsın. Kutudan çekilecek çeşitli 
hayalleri, herkes farklı bir şekilde 
gerçekleştirmenin yollarını arasın.

2. Siz de bu kitap gibi, uzayda geçen 
ama Dünya’yla da bağlantılı olan bir 
bilimkurgu öyküsü yazmaya çalışın.

3. Bir uzay seyahati hayal edin 
ve kendinize bir rota çizin. 
Bunun için, Güneş Sistemi’ndeki 
gezegenleri araştırın ve görsellerle 
destekleyeceğiniz bir yol haritası 
oluşturun.

4. Siz de başka türlü bir “küre” hayal 
edin. İyilik küresi, güzellik küresi, 
doğruluk küresi vb. gibi farklı bir 
yaratım düşleyin ve onunla ilgili  
bir öykü yazın.
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Evrendeki hayalleri depolayan ve gerçekleşmesini sağlayan Ayküre, 
Ay’daki yerinde sapasağlam durmaktadır. Ancak bu sakin dinlencesi, 
Karanlıkların Efendisi Korkus yüzünden bozulur. Korkus, yaptığı 
büyü ile, kürenin içini her türden kötü hayalle doldurur. Küre ne yazık 
ki bu hayalleri de gerçekleştirir ve tüm evrene yayılan kötü ruh hâli 
ve iç sıkıntısının nedeni olur. Ay Kraliçesi Aysila’nın yapabileceği 
pek az şey vardır ve çarelerden neredeyse hiçbiri de işe yaramaz. 
Sonunda, Dünya gezegenine inip hayalleri her daim rengârenk olan 
Mina’yı bulmak ve ondan, güzel şeyler hayal etmesini dilemekten 
başka çaresi kalmaz. Fakat Dünya’daki insanlar “hayal” kelimesini bile 
unutmuşlardır. Neyse ki sonunda, Aysila’nın yazdığı mektup işe yarar; 
aytaşı kolyesinin de yardımıyla, Mina’nın güzel şeyler dilemesini 
sağlayarak, Ayküre’yi yeniden iyilikle ışıtmayı başarırlar. 

Hayal Küre
Uzayın derinliklerinde başlayıp Dünya’da son bulan,  
evrensel konusuyla herkese hitap eden, mutluluğu ve  

hayalleri arayanlara yönelik fantastik ve eğlenceli bir roman
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