
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•“Kısa öykü” türüne 
girebilecek, kimi iki kimi tek 
sayfalık “mini” öykülerden 
oluşan bir derleme. Bununla 
beraber, öykülerin gücü, 
uzunluklarıyla ters orantılı.

• Geleneksel masal 
unsurlarını modern 
mesajlarla ve gerçek 
yaşamla birleştiren öyküler. 

• Hayal gücünü 
zenginleştiriyor, sade 
anlatımın gücünü okura 
yansıtıyor.

• Okur, öyküdeki abartılı 
unsurların gerçek hayatla 
ilişkilendirilmesini edebi bir 
değer olarak sezinliyor.

1.  Şipşak Hikâyeler kitaplarında en 
beğendiğiniz veya beğenmediğiniz 
öyküler hangileriydi? Nedenlerini sınıf 
arkadaşlarınızla paylaşın. 

2. Sizce sizin de herkesten farklı 
yönleriniz olabilir mi? Bunlar neler? 
Neden böyle düşünüyorsunuz?

3.  Bazen yanlış veya eksik 
anlaşıldığınız oluyor mu? Sizce bu bir 
sorun mu, yoksa ayrıcalık mı?

4.  Sesimi Duyan Var mı? kitabındaki 
“Para” isimli öyküyü okuyun. Parasız bir 
dünya neye benzerdi? Parasız yaşamak 
sizce mümkün müdür? Sınıfta tartışın.

1. Siz de kendi “şipşak” hikâyenizi 
yazmayı deneyin. Çok kısa bir 
paragrafta, anlatmak istediğiniz 
şeyleri anlatmaya ve içine de mizahi 
unsurlar yerleştirmeye çalışın.

2.  Sesimi Duyan Var mı? kitabındaki 
“Karamelli Şekerler” isimli öyküyü 
okuyun ve devamını yazılı olarak siz 
getirin.

3.  Anlatsam İnanır mısın? kitabındaki 
“Eğer...” isimli öyküyü okuyun ve kendi 
“eğer”lerinizi düşünün. Bununla ilgili 
bir öykü yazın.

4.  Kimim Ben? kitabındaki “Keşke...” 
öyküsünü okuyun. Sizin de kendi 
“keşke”leriniz var mı? Bununla ilgili bir 
öykü yazın.

5.  Kimim Ben? kitabındaki aynı adlı 
öyküyü okuyun. Siz de başkalarının 
gözünden birer cümleyle kendi 
otoportrenizi çıkarmayı deneyin.
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Anlatım dili, sözcük seçimleri, olay örgülerinin gündelik hayatla 
ilişkisi, kahramanları ve mizahi unsurları bakımından zihin açıcı, 
eğlenceli ve sıradışı bir derleme olan Şipşak Hikâyeler, çoğunluğu 
çok kısa öyküler içeren bir seri. Öyküler, kısa olmalarına 
rağmen hem çok güçlü hem de karakter yaratımı açısından 
çok başarılı. Her yaştan okurun zevk alabileceği şekilde kaleme 
alınmış öyküler kimi zaman bir dakikalık bir düşünce silsilesini, 
kimi zaman sınıftaki beş dakikalık bir ânı, kimi zamansa iki 
arkadaş arasındaki samimi bir diyaloğu konu ediniyor. Bazıları 
birbirleriyle bağlantılı da olan öyküler, çağımızın hızlı yaşantısı da 
düşünülünce, çok daha güçlü bir anlam buluyor. Okurların kendi 
öykülerini yazmasını arzulatan, hayal gücünü geliştiren ve bir 
yandan da büyük keyif veren bir derleme. 

Şipşak Hikâyeler SERİSİ
Fransa’nın ünlü eğitimcisi Bernard Friot’nun keskin mizahıyla süslü,  

öykü türüne yepyeni bir bakış getiren, yaratıcı, basit  
ama güçlü öyküler 
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