
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Kitap son derece mizahi 
bir anlatıma sahip. Öykü 
kurgulamaya dair bazı 
temel kuramsal bilgileri 
sade ve ilgi çekici şekilde 
sunuyor. 

•  Kitap içinde yer alan 
alıştırmalar öğrencilere 
öğrendiklerini uygulama 
fırsatı sunarken sınıf içi 
etkinliklere de imkân veriyor.

•  Öğrencileri yazmaya ve 
okumaya teşvik etmesi 
açısından önemli bir kitap. 

• Kurmaca ile yaratımı iç içe 
geçiren, özgün ve farklı bir 
başvuru kitabı.

1. Karamel Kokulu Öykü Okulu’nun 
diğer okullardan farkı nedir? Bu okulda 
ne öğreniliyor? 

2. Öykü türünün özellikleri nelerdir? 
En çok hangi tür öyküleri okumaktan 
hoşlanıyorsunuz? Okur olarak bir 
öyküden beklentileriniz neler?

3. Daha önce hiç öykü yazdınız mı? 
Öykü yazmak için hangi yolu tercih 
edersiniz? (Kalem-kâğıt, bilgisayar?) 

4. Sizce bir öyküde konu mu, yoksa 
konunun nasıl anlatıldığı mı daha 
önemlidir? 

5. Öykü yazmanın bize ne gibi kişisel 
getirileri olabilir?

6. Şu an bir öykü yazmaya başlayacak 
olsanız nasıl bir konu seçerdiniz? Sizce 
her konu hakkında öykü yazılabilir mi? 
“Asla yazılamaz” dediğiniz konular var 
mı? Sınıfta tartışın.

1. Arkadaşlarınızla beraber daha önce 
yayımlanmış bir öykü seçerek kitaptan 
öğrendiğiniz bilgiler ışığında öykünün 
çözümlemesini yapın. 

2. Sınıf arkadaşlarınızın her birinden, 
küçük bir kâğıt parçasına birer sözcük 
yazmalarını isteyin, yazılan tüm 
sözcükleri toplayıp karıştırdıktan sonra 
rastgele seçilen sözcüklerden bir 
cümlelik kısa bir öykü yazmayı deneyin 
ve arkadaşlarınızla paylaşın. 

3. Yanınızda taşıyabileceğiniz 
küçük bir defter edinin ve gün içinde 
aklınıza gelen düşünce ve izlenimleri, 
gözlemlerinizi defterinize not edin. Bir 
haftanın sonunda notlarınızı gözden 
geçirerek bir öykü taslağı oluşturmayı 
deneyin. 

4. Ünlü yazarların yazma 
alışkanlıklarına dair bir araştırma yapıp 
sınıf arkadaşlarınızla paylaşın. 

Öykü, 208 sayfa
4, 5, 6, 7, 8. sınıflar

Etiketler: Okuma ve Yazma Kültürü, Mizah, 
Yaratıcılık, Hayal Gücü, Okul Yaşamı

Yazan: Hanzade Servi
Resimleyen: Mert Tugen

Karamel Kokulu Öykü Okulu, öykü yazmak isteyen, geleceğin 
yazar adaylarına yönelik, yazma sürecinin her aşamasına 
dair bilgi veren, mizahi üslubundan hiç ödün vermeyen bir 
kılavuz kitap. On iki bölümden oluşan kitapta öyküye başlamak 
için gereken hazırlıklar; ilham çeşitleri; öykünün konusunu, 
karakterlerini, türünü, kurgusunu ve ismini belirlemek; yazarken 
karşılaşılabilecek olası zorluklar ve bunlarla baş etme yolları; 
okurların sevdiği ve sevmediği şeyler ve yazarlık oyunları 
eğlenceli alıştırmalarla sunuluyor. Kitabın sonunda okurun, 
yazarın yarım bıraktığı öyküyü tamamlaması ve öğrendiklerinden 
yola çıkarak kendi öyküsünü yazması isteniyor. Kitabı ve 
verilen alıştırmaları tamamlayan okurlar Karamel Kokulu Öykü 
Okulu’ndan mezun olarak kitabın son sayfasında yer alan 
diplomaya da sahip oluyor.

Karamel Kokulu Öykü Okulu
Bir yönüyle, yazmayı çok isteyen ama nereden başlayacağını bilemeyen tüm 

çocuklar için eğlenceli bir kılavuz; bir yönüyle ise edebiyatın tadını vurgulayan 
bir öykü kitabı. Bu öykü okulu, eşsiz bir başvuru kaynağı.
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