
Dünya Hayal Kurma Günü, herkes için özel değil, kişiye özel günleri 
anlatıyor. Okur, satırlar arasında dolaşırken hiç tanımadığı insanların 
özel duygularına konuk oluyor. İnsanların hüzünleri, mutlulukları, 
umutları arasında geziniyor ve her biri ile bağ kurma fırsatı yakalıyor. 
Hayat boyu unutulmayacak bir doğum günü, ilk okul gününün tatlı ve 
telaşlı hatırası, şaşırtıcı bir babalar günü anısı da dahil olmak üzere 
altı öykü üzerinden, özel günlerin hayatımızdaki yerini anlatıyor Habib 
Bektaş. Başkalarının hayatını ve davranışlarını anlamlandırmanın yolu 
nereden geçiyor? Özel günler neden önemli? Bir günü özel yapan şey 
nedir? İşte tüm bu soruları, hayal kurmanın önemine ve hayatımıza 
etkilerine değinerek anlamlandıran yazar, hem düşündürücü hem de 
keyifli bir okuma sunuyor. Hayal ettiğimiz müddetçe, dünyanın daha 
güzel bir yer olduğunu ve bunun bizim elimizde olduğunu da vurguluyor.

Dünya Hayal Kurma Günü
Kişiye özel günleri ele alan altı farklı öykü ile okuru derinlikli duygularla buluşturan, 

empati yeteneğini fark etmesini sağlayan ve kurguda hayal gücünün baskınlığını 
koruyarak, günlük hayata yönelik mesajlar vermeyi başaran bir kitap.

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Çocukların empati 
yeteneğini geliştiriyor.

• İnsanların bizim 
bilmediğimiz iyi veya kötü 
bir özel günü olabileceğini 
hatırlatırken, bunu anlamaya 
çalışmanın önemine 
değiniyor. 

• Okura kendi istek ve 
hayallerini sorgulatan bir 
kitap.  

• Kalıplaşmış “özel günler” 
kavramına yeni bir soluk 
getiriyor ve önemli olanın 
kişiye özel olan günler 
olduğunu anlatıyor. 

• Deprem ve engelli yaşam 
gibi konuları gerçekçi bir 
        şekilde işliyor.

1. Özel bir günün anısı her zaman iyi 
ve mutlu bir anı mıdır? 

2. Öykülerden en çok hangisi sizi 
şaşırttı? Neden? 

3. Siz de Hayal Takas Günü 
öyküsündeki gibi hayallerinizi takas 
etmek ister miydiniz? 

4. Kitapta 6 farklı öykü okuyoruz. Bu 
öykülerin hepsinin ortak noktası nedir? 
Tartışın. 

5. Sizin özel gün/günleriniz var mı? 
Sınıfta paylaşın. 

6. Ailenizdeki herkesle anlaşabiliyor 
musunuz? Farklı olduğunuz noktalar 
neler?

7. “Engelsiz yaşam” ne demek olabilir? 

8. Ta Hi’nin babası, Mu Yau gibi çok 
hırslı yetişkinler tanıyor musunuz? 
Sizce neden o kadar hırslılar? Bu 
yetişkinlere ne demek isterdiniz? 
Tartışın. 

1. Türkiye’de yaşayan paralimpik 
sporcuları araştırın ve bir poster 
hazırlayın. Eğer mümkünse, sınıfça bir 
tekerlekli sandalye basketbol maçına 
gidin veya kaydını izleyin. 

2. Öğretmeninizin doğum gününü 
öğrenin ve küçük bir kutlama 
düzenleyin. Daha sonra herkes 
birbiriyle en sevdiği doğum günü anısını 
paylaşsın.  

3. İkişerli gruplara bölünerek 1999 
Gölcük depremini araştırın. Daha 
sonra depremden korunma yöntemleri 
ile ilgili bir sunum hazırlayın. 

4. 3 veya 4’erli gruplara bölünün. Küçük 
bir “Engelsiz park” tasarlayın. Daha 
sonra, bir rehabilitasyon merkezine gezi 
düzenleyin. Buradaki çocuklarla tanışın 
ve projenizi onlarla paylaşıp, ortaklaşa 
çalışın.
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