
Çöp Plaza’nın devam kitabı Hayaller Hawaii’de çöp toplamak artık 
yeni bir tarım şekline dönüşmüştür. Şehirde yaz kış toplayıcılık 
sürmektedir. “Balina Murat” da bu işçilerden biridir. Asi ve isyankâr 
ruhunu rap müzikle bastırarak, toplumdaki zulme ve haksızlıklara 
göğüs germeye çalışan genç adamın en büyük sığınağı hayalleridir. 
Hayal paraşütüne, yani toplayıcılık yaptığı çekçeğine asılmış, 
sokakları arşınlayan Murat’ın karşısına devamlı aramakta olduğu 
elmaslar yerine oldukça cazip bir teklif çıkar. Eğer Elit City’den gelen 
bu iki insanın istediği albümü bulabilirse, dünyalar onun olacaktır. 
Bu şekilde büyük arayış başlar, her şey beklenmedik şekilde 
sonuçlanır. Soluksuz bir okuma sunan bu romanda, geri dönüşüm 
için atık toplayarak yaşamını sürdüren Murat ile devleşmiş firmaların 
doymak bilmez politikalarının arasında hem romantik hem vurucu bir 
deneyime tanık olacaksınız. 

Çöp Plaza-2 Hayaller Hawaii
Toplumdaki tabakalaşma ve eşitsizlik sorunsalına dikkat çeken, sokak kültürüne, 

ülkemizde sayıları 5 milyonu bulan sığınmacıların hayatına ve günümüz Türkiye’sine 
ayna tutan çarpıcı bir roman.

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

• Dünyanın işleyişindeki 
zıtlıkları gözler önüne 
sererek, okurların etrafına 
daha bilinçli ve sorgulayıcı 
gözlerle bakmalarını 
sağlayacak bir kitap.

• Eleştirel düşünmenin 
önemini ve tüketim 
toplumunun gerçeklerini 
gözler önüne seriyor. 

• Nitelikli ve tamamlayıcı 
kurgusu ile okurlara umut 
aşılıyor, hak ve emek uğruna 
mücadelenin öneminden 
bahsediyor. 

• Türkiye ile ilgili güncel 
tespitlerde bulunuyor, 
sığınmacılar ile ilgili  
insancıl ve önemli mesajlar 
        barındırıyor.

1. Sizce Havva’lı fotoğraf albümünü 
soran iki kişi kimdi? Yazar o 
karakterleri neden kurguya dahil 
etmiş? Tartışın.

2. Bilinçli Tüketici kimlere denir? 
Bilinçli bir tüketici günlük hayatta 
nelere dikkat eder? Tartışın.

3. Murat’ın pembe elmaslarla ilgili 
takıntısının sebebi ne olabilir? 

4. Evdeki kağıt atıklarınızı (koli, karton 
şişe, yoğurt kabı vs.) nasıl tekrar 
kullanabileceğinizi tartışın. Atıkları 
işe yarar hale getirmenin yollarını 
paylaşın. 

5. Fırat’ın büyüteç toplaması bir 
metafor olabilir mi? Neyin metaforu 
olabilir?

1. Günümüzde en çok bilinen ve 
ürünleri tüketilen firmalar hangileridir? 
Yılda ne kadar üretim yapıyorlar? 
Bü üretilen rakamın yüzde kaçı 
geri dönüşüyor? Gruplara ayrılarak 
detaylı bir araştırma yapın ve sunum 
hazırlayın. 

2. Sürdürülebilirlik nedir ne nasıl 
sağlanır? Geri dönüşümü ve 
sürdürülebilirliği teşvik edecek bir proje 
tasarlayın. Belki daha sonra bu projeyi 
gerçekleştirebilirsiniz. 

3. Kağıt atık toplayıcıları ile ilgili 
haberleri ve dernekleri araştırın. Eğer 
mümkünse kitaptaki gibi bir röportaj 
gerçekleştirin. Daha sonra sınıfta bu 
konu ile ilgili bir belgesel bulup izleyin.

4. Türkiye’de güncel olarak kaç tane 
sığınmacı bulunduğunu öğrenin. 
Türkiye’nin sığınmacı politikalarını 
araştırın ve düşüncelerinizi bir 
kompozisyon haline getirin. 
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