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Bu kitap sana yardım etmek için tasarlandı. . .

Kitabı başından sonuna doğru inceleyebilir
YA dA istediğin sayfaya dalabilir, ileri geri gidebilirsin.
deneyebileceğin bir dolu alıştırma ve sana
yardımı dokunacak pek çok ipucu ve önerimiz var. 

daha ne bekliyorsun?

 hikâyelerin nasil bir araya getirildig- i 

üzerine düs,ün

 beyin hücrelerini çalis,tir ve harika 
fikirler üret

 eserini iyi kurgulayip yaz ve en etkili 

s,ekilde tanit (ayrica kitap boyunca 

 yazmak üzerine ve yazarlara dair 

 ilginç bilgiler ög-renebilirsin!)

Yazı dünyasına 
hoş geldin!

Gİrİş



hayal gücün
Hikâye anlatmanın pek çok yolu var. Kitaplar, karikatürler, filmler, 
televizyon programları, şarkılar, resimler... Liste bu şekilde uzayıp 
gider. İnsanoğlu mağaralarda yaşadığı, “uh” diye bağırıp kürklü 
elbiseler giydiği zamanlardan beri hikâyeler anlatıyor.

Hedefin: 
Muhtes.em bir sanat olan hikâye anlatımında  ustalas.mak! Sana yol boyunca yardımı dokunacak öneri ve ipuçları için okumaya devam et.

1. BöLüm
İhtİyacın OlanLaR 
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Hikâyeler yalnızca  
sayfadaki kelimeler değildir. 
Kelimeleri okudukça hikâye kafanda şekillenir ve 
    

  

Bu sebeple okur olarak sen, hikâye anlatımının

önemli bir parçasısın. Hikâyeyi hayalinde nasıl

“canlandırdığın” tamamen sana 
kalmış. Kelimeler herkese aynıymış gibi 

gelebilir, ancak evrende kimse o hikâyeyi senin

hayalinde canlandırdığın gibi canlandıramaz. Bu da

bir hikâye yazdığında, okuyan kişi için yeni 
ve farklı bir şey yarattığın anlamına gelir.

hayal gücün c o ş a r.

İHtİYAcıN OLANLAr
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Sahneyi kafanda canlandırmadan
okumayı dene...

Zorlandın, değil mi?

Çimenli çayir
Puslu bir aks.amüstü günes. inin

tadını çıkarıyordu. Uzaktan, çag-layan bir nehrin
sesi duyuluyordu. I

.
nsanlar oturarak, yürüyerek ve 

oyunlar oynayarak ılık havanın ve dog-anın keyfini
çıkarıyorlardı. Çimene her tür ve boydan 

ag-acın gölgesi düs.üyordu.
Böcekler vahs. i çiçeklerin arasında uçuyor,

serçeler çitlerin üzerinde cıvıldıyordu.

alIŞtIRMa
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Arkadaşınla birlikte bir önceki sayfayı sesli oku. Herkes sahneyi bir 
dakika içinde olabildiğince detaylı çizecek. Birbirinizin çizimine 
bakmak yok! Zaman dolunca ortaya çıkanları karşılaştırın. temelde 
aynı sahneyi göreceksiniz ama hepsinin birbirinden ne kadar farklı 
olduğuna inanamayacaksınız.

alIŞtIRMa

İHtİYAcıN OLANLAr
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eserini neyle 
yazacaksin?

Hikâyenin akışına kapılmadan önce nasıl yazacağına karar 
vermelisin. Aşağıda, yazarların hikâyelerini yazmak için en çok 
tercih ettiği iki yöntemin avantaj ve dezavantajlarını 

inceleyebilirsin.

1  Kâg- it ve kalem
Kâğıt ve kalem kullanarak 
yazmak, yıllardır pek çok 
yazarın en sevdiği yöntem
olmuştur. Yanında taşıması 
kolaydır, her yerde  
kullanabilirsin ve genelde
çok ucuzdur. Ancak 

hikâyeni düzeltmek veya 
değiştirmek her zaman kolay  

olmayabilir ve kaybedersen elinde 
 başka kopya kalmaz.
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2  Klavye ve ekran
Pek çok yazar artık hikâyesini bilgisayarda yazıyor. Bu şekilde 
değişiklik yapmak ve tekrar düzenlemek daha 
kolay oluyor, pek çok kopya korunarak saklanabiliyor. Fakat 
tabletin yoksa bilgisayar, hareket halindeyken pek kullanışlı 
olmuyor ve internet insanın dikkatini kolayca dağıtabiliyor!
Günümüzde pek çok yazar kâğıt ve klavyeyi birlikte kullanıyor. 
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, romanlarını yazarken 
tükenmezkalem kimi zaman da dolmakalem kullanıyor ve 
kareli defteri tercih ediyor. Hanzade Servi ise hem defter hem 
bilgisayar kullanan yazarlardan. deftere yazma hızı road 
runner’la yarışırken, sıra yazdıklarını bilgisayara geçirmeye 
geldiğinde bir kaplumbağaya dönüştüğünü söylüyor!

İHtİYAcıN OLANLAr
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