
Cimcime, esmer teni, kıvır 
kıvır saçları ve cin bakışlarıyla, 
fırlama bir kız çocuğudur. 
Fakat dış görünüşü yüzünden 
okulda hep alay konusu olur. 
Ama keskin zekâsı sayesinde 
onu dışlayan çocuklardan 
öcünü alır: O artık bir cadıdır. 
Daha sonra da, ablasının 
öğretmeninin köpeği Kurabi 
ile sıkı bir dostluk kuracak 
ve hayatın yeni renklerini 
keşfetmeye başlayacaktır.

Konu: 

1971’de Rize’de 
doğdu. Ortaokul 
ve lise öğrenimini 
İstanbul’da 

tamamladı. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 
Dünyaca ünlü onlarca kitabı 
Türkçeye kazandırdı. Hâlen 
çevirmenlik ve yazarlık yapıyor.

Kurabi’ye Uçan Omlet
Herkesten biraz daha farklı görünen bir kız çocuğunun  

kendini kabul ettirme sürecini anlatan, duyarlılıkla yazılmış, 
eğlenceli bir seri

Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

1. Sizce “cadı olmak” mümkün mü? 
Yazar bununla ne anlatmak istemiş 
olabilir?

2. Sizce sizin de herkesten farklı 
yönleriniz olabilir mi? Varsa, bunlar 
nelerdir?

3. Bazen yanlış ve eksik anlaşıldığınız 
oluyor mu? Bu durumu gidermek için 
neler yapıyorsunuz?

4. İnsanın kendisini sevmesi, kendisiyle 
barışık olması ne demektir ve neden 
önemlidir?

5. Herhangi bir ortamda kendinizi 
yalnız ve dışlanmış hissettiğiniz oldu 
mu? Böyle bir durumla nasıl başa 
çıkarsınız?

6. Aile içi işbölümü ne demektir? 
Herkes her şeyi yapabilir mi ve yapmalı 
mı? Bu tutum ve davranışlar sizce 
gerekli mi?

1. Başka bir gezegende, başka bir 
okula gittiğinizi hayal edin: Uzaylı 
çocuklardan elbette farklı olacaksınız 
ve zorluklar yaşayacaksınız. Bunların 
üstesinden gelebilmek için neler 
yapardınız? Kısa bir öykü yazın.

2. Çocukların da anne babaları için 
fedakârlık yapabileceğini anlatan bir 
kompozisyon yazın.

3. Bir hayvanla dost olmak sizce 
mümkün mü? “Köpekler insanın en 
yakın dostudur,” sözünü açıklayan bir 
kompozisyon yazın.

4. Zorluklar karşısında mücadeleci 
olmanın önemini ve pes etmemenin 
gerekliliğini vurgulayan bir 
kompozisyon yazın.

5. Yetişkinlerin dünyasına ait 
hangi görev ya da alışkanlıklar 
ilginizi çekiyor? Bir liste yapın ve 
arkadaşlarınızla tartışın.
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• Okura, zorluklar 
karşısında mücadele 
etme yöntemlerini nasıl 
geliştirebileceğini, 
toplumsal önyargıların 
kişi üzerindeki etkilerini 
gösteriyor.

• Okulda zorbalığa maruz 
kalan çocuklara dikkat 
çekerek duyarlılık oluşmasını 
sağlıyor. “Karafatma”, “cüce”, 
“çirkin cadı” gibi kötü lafların, 
çocukları nasıl derinden 
etkileyebileceğini vurguluyor.

• İçerdiği minik fantastik 
unsurlarla hayal gücünün 
gelişimine katkıda 
bulunuyor.
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