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Bu katalog neden hazırlandı?
Bu katalog iki nedene dayanarak hazırlandı.

1- Bir Dolap Kitap açıldığı günden beridir bazı okurlarımızla birlikteyiz. Öte yan-
dan, her gün aramıza yeni okurlar katılıyor. Bugüne kadar 180’in üzerinde yazı 
yayınladık. Yani yeni okurlarımızın işini kolaylaştırmak istiyoruz. Bu katalogu 
tarar ve ilginizi çeken kitap hakkındaki yazıyı okumak için başlığa tıklarsınız, 
olur biter.

2- Birçok okurumuz kitapçıya gittiği zaman Bir Dolap Kitap’ta sözü geçen kitapları 
aradığını söylüyor. Hatta sevgili okurumuz Neşe (sizden iyi olmasın:), bizim do-
lap yazılarından notlar çıkardığını, kitapçıya bu notları alarak gittiğini anlatmıştı 
bir seferinde. Bu katalog bir de bu nedenle hazırlandı.

Bu katalogdan nasıl yararlanacağım?
Katalogu açıp, bilgisayarınıza kopyaladıktan sonra ne zaman canız isterse açıp bakacaksınız. 

1- Katalogdaki kitaplar “genç, ilkokul, ilk okuma ve okul öncesi” sırasına göre yer-
leştirildi. Hangi bölümde olduğunuzu sayfanın üst köşesindeki banttan görebilir-
siniz. Sayfanın üst tarafında, kitabın kapak resminin yanında “etiketler” ve “künye” 
bulunuyor. “Etiketler” kitabın içeriğiyle ilgili ilk bakışta fikir edinebilmeniz için 
konuldu. “Künye” ise kitabın yazar, çevirmen, yayınevi adlarını ve basım yılı, yaş 
gurubu, sayfa sayısı gibi bilgilerini veriyor. Kitabı ararken büyük kolaylık!

2- Kitaplardan biri ilginizi çektiğinde:
•	 “Bir Dolap Kitap” yazan yerlere tıklayarak sitenin ana sayfasına;
•	 Sayfada anlatılan kitabın başlığına tıklayarak o kitabın ele alındığı Bir Dolap Ki-

tap sayfasına;
•	 “Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz” bölümündeki kitap adlarından herhan-

gi birine tıklayarak o kitabın Bir Dolap Kitap’taki sayfasına gidebilirsiniz.
3- Katalog “A5 boyutunda, önlü arkalı çıkış almaya” uygun olarak tasarlandı. Yani 

herhangi bir ozalitçiye, fotokopiciye gidip katalogun çıkışını alabilir, sayfaları       
ciltletebilir ve katalogu çantanızda taşıyabilirsiniz. Kitap alış verişlerinde kolaylık!

4- Katalogu tüm tanıdıklarınızla paylaşabilirsiniz. Katalogu bloğunuzdan ya da si-
tenizden okurlarınızla paylaşabilirsiniz. Hatta katalogun bir çıkışını alıp, güzelce 
ciltletip sevdiğiniz birine (mesela okumak istediği kitabı seçsin diye bir çocuğa) 
armağan edebilirsiniz.

Bir Dolap Kitap Kataloğu Kullanma Kılavuzu

Merhaba,

Biz, Bir Dolap Kİtap yazarları 
Banu ve Yıldıray, çocuk kitaplarına           
bayılıyoruz. Okuduğumuz çocuk 
kitapları hakkındaki görüşlerimizi            
www.birdolapkitap.com adresindeki 
sitemizde sizlerle paylaşıyoruz. Çok 
keyifli!

Bir Dolap Kitap’ta, bugüne kadar 180’in üstünde yazı yayınladık. Bunların 
çoğu çocuk kitaplarının eleştiri ve tanıtımını içeriyor. Bir kısmıysa bizim  
“Püf noktası” dediğimiz çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, 
onlara kitabı sevdirmek üzerine önerilerimizden oluşan yazılar. Bu yazılar-
dan bir de e-kitap ürettik. Lütfen tıklayın. Yayınladığımız diğer e-kitap için                      
burayı tıklayın.

Son zamanlarda gelen e-postalar yeni üyelerimizin bizi geç keşfetmekten, bir 
sürü yazıyı kaçırmış olmaktan muzdarip olduklarını gösterdi. Bunca yazıyı 
okumanın zaman alacağının biz de farkındayız. Bu işi kolaylaştırmak için bir 
yol bulmamız gerektiğine karar verdik ve oturup düşündük. Sonuç: Şu anda 
okumakta olduğunuz elektronik Bir Dolap Kitap katalogu!

Bu katalog Bir Dolap Kitap’ın ilk altı ayında ele aldığımız kitapların tanıtımın-
dan oluşuyor.  Yorum ve eleştirilerinizi yazının başlığına tıklayarak ulaşacağı-
nı Bir Dolap Kitap sayfasındaki yorum kısmına yazarsanız seviniriz. 

İyi okumalar!

http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com/dolaptaki-kitaplar/
http://www.birdolapkitap.com/puf-noktasi/
http://www.birdolapkitap.com/2010/09/06/bir-e-kitap-daha/
http://www.birdolapkitap.com/2010/08/23/ikinci-surpriz-karsinizda-gunaydin/
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Gümüşyüzgeç
Cherub - Çaylak
Jimmy Coates – Kaçış / Jimmy Coates - Hedef

19. yüzyıldayız. Charlotte Doyle, günün esaslarına 
uygun bir küçük hanımefendidir. Amerikalı Charlotte, 
babasının işleri nedeniyle, altı yaşındayken İngiltere’ye 
gelir. O on üç yaşındayken, ailesi Amerika’ya döner. 
Charlotte, okulunu bitirmek üzere kalır. Gemi 
şirketinde çalışan baba her şeyi ayarlamıştır: Char-
lotte, zamanı geldiğinde, iki aileyle birlikte, filonun 
saygın gemilerinden birine binecektir.

Yolculuk günü Charlotte, diğer ailelerin 
gelmediğini öğrenir. Yine de gemiye bindirilir. Ona 
sandığının bile sığmadığı bir kamara verirler. O, 
gemideki tek kadın ve tek yolcudur. Tayfada bir gariplik vardır; Charlotte’a 
düşmanları gibi bakarlar. Bir tek yaşlı aşçı Zachariah genç kıza yakınlık gösterir. 
Kaptan Jaggery de Charlotte’a karşı oldukça naziktir. Zaman ilerledikçe, gemi 
birbirine girer. Ölümler olur. İnsanların gerçek yüzleri ortaya çıkar. Gemi çoktan 
yüzen bir cehenneme dönüşmüştür. Charlotte değişmek zorundadır.

Denizin tuzunu koklayacak, bocurgatların gıcırtısını duyacaksınız!

Özgün Adı: The True Confessions of Char-
lotte Doyle
Yazan: Avi
Çeviren: Bülent Doğan
Yaş grubu: 12+
HayyKitap, 2009,  269 sayfa
ISBN: 978-975-9059-93-4

Saçtaki Tuz

19. yüzyıl, denizcilik, gemi, haklar, 
macera, özgürlük, roman, yolculuk
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Iskarta
Linus Hoppe’un Öfkesi
Bildirge / Direniş

www.birdolapkitap.com

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

Ataların, yani bizim, Dünya’yı mahvedişimizden 
sonraki bir zamanda, insanlar devasa birer makine 
olan “Yürüyen Kentler” de yaşamaktadır. Büyük kentin 
küçüğü, hızlı kentin yavaşı yediği bir köşe kapmacadır 
yaşam. Buna “Kentsel Darvincilik” denmektedir. El-
bette mobillik karşıtı yerleşik barbarlar da vardır.

Tom, güçlü bir yürüyen kent olan Londra’nın 
Tarihçi Loncası’na bağlı üçüncü sınıf bir çıraktır. 
Baştarihçi Valentine’a hayran, kızına âşıktır. Avla-
nan bir kasabanın halkıyla birlikte Londra’ya çıkmış 
yüzü yaralı bir kız Valentine’ı öldürmeye çalışır. Tom 
suikastçı kızı kovalamaya başlar. Kız Londra’dan at-
lar. Tom, hiç ummayacağı biri tarafından Londra’dan 
aşağı atılır ve ömründe ilk defa toprağa basar. Suikastçı kızın amacı nedir? Tom 
Londra’ya yetişip tekrar binebilecek midir? Valentine aslında kimdir? Londra 
yöneticileri neyin peşindedir? Mobillik karşıtları barbar mıdır?

“İhanet Altını” adlı ikinci kitapta kovalamaca sürüyor. Dizinin diğer 
kitaplarının da çevrileceğini umuyoruz.

12+, bilimkurgu, kent, 
macera, mücadele, savaş

Özgün Adı: Mortal Engines
Yazan: Philip Reeve
Çeviren: Müren Beykan & Fulya Yavuz
Yaş grubu: 12+
Günışığı Kitaplığı, 2006,  320 sayfa, karton 
kapak
ISBN: 975-6227-31-1

Yürüyen Kentler

http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/07/adim-bond-james-bond/
http://www.birdolapkitap.com/2010/01/18/%E2%80%9Cyetiskinler-cocuklarin-onlari-izlediginden-asla-suphelenmez-%E2%80%9D-caylak-cherub/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/13/icinizdeki-insan-varliginizin-yuzde-kacini-olusturuyor/
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/04/yelkenler-fora/
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/04/yelkenler-fora/
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/04/yelkenler-fora/
http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/22/yedek-parca-gencler-iskarta/
http://www.birdolapkitap.com/2010/01/18/%E2%80%9Cyetiskinler-cocuklarin-onlari-izlediginden-asla-suphelenmez-%E2%80%9D-caylak-cherub/
http://www.birdolapkitap.com/2010/05/12/omur-sonsuz-olsaydi-yasamaya-deger-miydi/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/26/yuruyen-kentler-2/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/26/yuruyen-kentler-2/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/26/yuruyen-kentler-2/
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Gümüşyüzgeç
Cherub - Çaylak 
Saçtaki Tuz

Londra’da yaşayan Jimmy 11 yaşında bir çocuktur. Kendi halinde bir ailesi 
vardır. Bir akşam birtakım adamlar gelir ve “Oğlan için geldik,” derler. Jimmy’nin 
annesi var gücüyle bağırır: “JİMMY KAÇ!” Jimmy’nin eski yaşamı son bulur. 

Jimmy kaçarken varlığından haberdar olmadığı özelliklerini fark 
eder. Çevikleşmiştir, çok hızlı koşabilmektedir, hızlı refleksleri vardır, 
dövüşebilmektedir, yaralansa da bir şey olmamaktadır, hatta Fransızca 
konuşabilmektedir! Sanki bütün kent onun peşine 
düşmüş gibidir. Jimmy en sonunda ülkenin en gi-
zli örgütü NJ-7’nin eline düşer. Böylece kendisini 
bundan 11 yıl önce NJ-7’nin tasarladığını öğrenir.                    
Jimmy biyonik bir insan, genetik olarak tasarlanmış 
bir programdır. Sadece %38’i insandır. 18 yaşında tam 
bir ölüm makinesi haline gelecek bir suikastçı olarak 
tasarlanmıştır. Ancak devlet onu hemen kullanmaya 
karar vermiştir. Oysa Jimmy’nin %38’lik kısmı isyan 
etmektedir.

Dizinin ikinci kitabı “Hedef ” heyecanı sürdürüyor. 

Yazan: Joe Craig
Çeviren: Nursel Yıldız
Yaş grubu: 12+
TUDEM, 2008, 262 sayfa, şömizli
ISBN: 978-9944-69-240-3

13+, aile, ajan, casus, distopya, dostluk, 
macera, oğlan çocuğu, şiddet

Jimmy Coates – Kaçış

Iskarta
Yürüyen Kentler / İhanet Altını 
Bildirge / Direniş

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

Yakın gelecekte, toplumun keskin sınırlarla 
“düzeylere” ayrıldığı bir Fransa… Kimin hangi 
düzeyde yaşayacağını belirleyen, on dört yaşına 
gelenlerin girdiği “Büyük Sınav”… Ailesiyle 
Birinci Düzey’in steril yaşamını süren Linus’un 
sınava girmesine az kalmıştır. İnsanların yaşamını 
alt üst eden bu toplumsal ayrıştırma sınavına,         
toplumsal düzene karşı öfke duymaktadır. Linus 
ve bilgisayar dehası arkadaşı Chem sınavda hile yaparak bir alt düzeye inmeye 
karar verirler. Aynı günlerde İkinci Düzey’den Birinci Düzey’e çıkmaya çalışan 
Yosh adlı bir çocukla ve eşit hak ve özgürlükleri savunan yasadışı bir örgütün 
başındaki Bay Zanz’la tanışırlar. Bu arada güvenlik güçleri Linus’u ve örgütü 
fark etmiştir bile…

Yazar Anne-Laure Bondoux’nun satırları arasında toplumsal evrimimizin 
sorgulamasını bulabilirsiniz. Sürükleyici bir macera eşliğinde soru sorma becer-
imizi bileyecek bir kitap... 

Dizinin ikinci kitabı olan “Genç Linus’un Öfkesi” yeni maceralarla heyecanı 
sürdürüyor. 

Özgün Adı: Le Seconde vie de Linus Hoppe
Yazan: Anne-Laure Bondoux
Çeviren: Işıl Bircan
Can Çocuk, 2005, 214 sayfa
ISBN: 975-07-0531-9

13+, bilimkurgu, distopya, Fransız 
edebiyatı, gelecek, örgüt, roman, toplum, 
ütopya

Linus Hoppe’un İkinci Yaşamı

http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/07/adim-bond-james-bond/
http://www.birdolapkitap.com/2010/01/18/%E2%80%9Cyetiskinler-cocuklarin-onlari-izlediginden-asla-suphelenmez-%E2%80%9D-caylak-cherub/
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/04/yelkenler-fora/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/13/icinizdeki-insan-varliginizin-yuzde-kacini-olusturuyor/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/13/icinizdeki-insan-varliginizin-yuzde-kacini-olusturuyor/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/13/icinizdeki-insan-varliginizin-yuzde-kacini-olusturuyor/
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/22/yedek-parca-gencler-iskarta/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/26/yuruyen-kentler-2/
http://www.birdolapkitap.com/2010/05/12/omur-sonsuz-olsaydi-yasamaya-deger-miydi/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/05/universite-sinavina-hazirlananlarin-okumamasi-gereken-kitap/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/05/universite-sinavina-hazirlananlarin-okumamasi-gereken-kitap/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/05/universite-sinavina-hazirlananlarin-okumamasi-gereken-kitap/
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Cherub - Çaylak
Jimmy Coates – Kaçış /Jimmy Coates - Hedef
Saçtaki Tuz

Tüm zamanların en tanınmış kahramanlarının başında James Bond gelir. 
Maceraları mübalağa sanatının sınırlarında gezinir. Başına ne gelirse gelsin, 
Bond’un sorunu halledecek bir silahı ya da becerisi vardır mutlaka. Silahların 
kaynağı herkes tarafından bilinir de, becerilerinin kaynağı bilinmez.

Yazar Charlie Higson bu gizemli duruma bir son vermeye niyet etmiş. 
“Gümüşyüzgeç” bizi James Bond’un çocukluk yıllarına götürüyor. Bond’un okul 
yıllarında başından geçenler, aldığı eğitim, ailesi vs. her 
şey aydınlanıyor; “Bond bu kadar çok dili nasıl oluyor 
da anadili gibi konuşuyor?” sorusuna bile yanıt bulu-
nuyor. Macera da ihmal edilmemiş: Her zaman dünyayı 
ele geçirmeye çalışan bir çılgın vardır. Genç Bond’un 
başından geçenler yetişkin Bond’un maceralarını 
aratmıyor. Tek farkla: Yetişkin Bond karşılaştığı tüm 
güzel kadınları tavlamaya çalışırken, Genç Bond cen-
tilmenlik çerçevesinde hoş arkadaşlıklar kuruyor.

Bond maceralarından hoşlanan herkes bu kitabı 
okumaktan keyif alacaktır.

Özgün Adı: Silverfin
Yazan: Charlie Higson
Çeviren: Niran Elçi
Yaş grubu: 12+
TUDEM Yayınları, 2010,  391 sayfa
ISBN: 978-9944-69-453-7

Gümüşyüzgeç

12+, ajan, casus, dizi, macera

Linus Hoppe’un İkinci Yaşamı
Linus Hoppe’un Öfkesi
Yürüyen Kentler / İhanet Altını

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

Özgün Adı: Unwind
Yazan: Neal Shusterman
Çeviren: Zarife Biliz
Yaş grubu: 13+
TUDEM Yayınları, 2010,  424 sayfa, 
karton kapak
ISBN: 978-9944-69-455-1

Iskarta

13+, bilimkurgu, distopya, macera, organ 
nakli, yaşam hakkı

Kanlı bir savaşın ardından “Yaşam Kanunu” yürürlüğe girmiştir. “Yaşam 
Kanunu”, rahme düştüğü andan on üç yaşına gelene kadar insan yaşamını 
dokunulmaz kılar. On üç ile on sekiz yaş arasındaysa aile çocuğunu geriye yöne-
lik olarak “düşürebilir”. Tek şartla: Çocuğun yaşamı sona erdirilecek ama canlı 
kalması sağlanacaktır. Bu işleme “ıskartaya çıkarma” denir.

Connor kavgacı bir ergendir. Iskartaya çıkartılınca kaçar. Bir çocuğu rehin 
alır. Rehin aldığı Lev ailesinin onuncu çocuğudur 
ve öşür olarak ıskartaya çıkarılmıştır. Connor Lev’i 
kendine kalkan ederek kaçmaya çalışırken bir otobüs 
onlara çarpmamak için kaza yapar. Otobüsten bir kız 
fırlar ve kaçmaya başlar. Bu, Risa adlı, devlet yurdun-
da yaşayan bir kimsesizdir. Bütçe sıkıntısı olduğu için 
ıskartaya çıkarılmıştır.

Yazar Neal Shusterman etkileyici bir disto-
pya yaratmış. Yaşama hakkını, kimin yaşayıp 
kimin yaşamayacağına karar verebilme cüretini 
sorgulamamıza neden olan bir kitap “Iskarta”.

http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com/2010/01/18/%E2%80%9Cyetiskinler-cocuklarin-onlari-izlediginden-asla-suphelenmez-%E2%80%9D-caylak-cherub/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/13/icinizdeki-insan-varliginizin-yuzde-kacini-olusturuyor/
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/04/yelkenler-fora/
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/07/adim-bond-james-bond/
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/07/adim-bond-james-bond/
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/07/adim-bond-james-bond/
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/07/adim-bond-james-bond/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/05/universite-sinavina-hazirlananlarin-okumamasi-gereken-kitap/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/26/yuruyen-kentler-2/
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/22/yedek-parca-gencler-iskarta/
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/22/yedek-parca-gencler-iskarta/
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/22/yedek-parca-gencler-iskarta/
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/22/yedek-parca-gencler-iskarta/
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Gümüşyüzgeç
Jimmy Coates – Kaçış / Jimmy Coates - Hedef 
Saçtaki Tuz 

Özgün Adı: CHERUB- The Recruit
Yazan: Robert Muchamore
Çeviren: M. Banu Aksoy
Kelime Yayınları, 
2009, 320 sayfa
ISBN:9789944343855

13+, casus, Çaylak, çeviri, CHERUB, 
İngiliz edebiyatı, karakter, macera, 
Robert Muchamore

On iki yaşındaki James bir hırsızlık şebekesini yöneten obez annesi, an-
nesini söğüşlemekten başka amacı olmayan üvey babası ve kız kardeşiyle 
yaşamaktadır. Okulda durmadan zıtlaştığı bir kızın yaralanmasına neden 
olduğu gün, annesini evde ölü bulur. James kimsesizler yurduna gönderilir. 
Üvey babası ise kız kardeşini ve yükte hafif pahada ağır her şeyi götürür. James 
bir gün gözünü açtığında kimsesizler yurdunda değildir. İngiliz Gizli Servisi’nin 
en gizli kollarından bir olan CHERUB için seçildiğini, kabul ederse eğitime hem 
en başlayabileceğini öğrenir.

Azim, hırs, dayanıklılık, güç, irade… Ne varsa iflas 
etsin diye düzenlenmiş bir dizi etkinliktir eğitim. 
James ve bazı arkadaşları eğitimi geçer, ilk görev-
lerine çıkarlar.

Dizinin ikinci kitabı olan “A Sınıfı” artık 
eğitimli bir ajan olan James’in yeni görevler-
ini anlatıyor. Karakterleriyle, mekanlarıyla, 
kullanılan araç gereçleriyle tüm referanslarını ger-
çek yaşamdan alan heyecanlı kitaplar…

Cherub - Çaylak 

Linus Hoppe’un İkinci Yaşamı / Linus Hoppe’un Öfkesi 
Yürüyen Kentler / İhanet Altını 
Iskarta

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

12+, distopya, doğa, faşizm, genetik, İngiliz 
edebiyatı, insanlık, toplum, uzun ömür

Özgün Adı: The Declaration
Yazan: Gemma Malley
Çeviren: Tufan Göbekçin
Yaş grubu: 12+
TUDEM Yayınları, 2008,  309 sayfa
ISBN: 978-9944-69-241-0

Bizim zamanımızda icat edilen “uzun ömür 
hapları” insanları ölümsüzlüğe kavuşturur. İnsanlar 
çoğalmaya devam edince Dünya’nın kaynakları 
yetersiz hale gelir. Böylece ortaya “Bildirge” çıkar: 
“Uzun ömür haplarını” alanlar çocuk yapmayacaktır. 
Yine de yaparlarsa, bu, çiftlerden birinin yaşamına 
mal olacaktır çünkü “çocuk” diğerlerinin yaşam 
hakkına bir saldırıdır. Çocuklar birer “artıktır” ve 
artık merkezlerinde toplanırlar. Adını kimse koy-
masa da, bu merkezlerde diğerlerinin hizmetlerini 
görmek için köle olarak yaşatılırlar.

Yıl 2140’tır. “Artık” Anna yakında “kıymetli 
mal” olarak birilerinin hizmetine verilecektir. Bir gün artık merkezine on beş 
yaşındaki Peter getirilir. On beş yaşına kadar yakalanmadan yaşamak zor bir 
iştir. Yoksa Peter var olan bu düzene baş kaldıran bir yer altı örgütünden midir? 
Öyleyse amacı nedir?

Anna ve Peter’in maceraları “Direniş” adlı ikinci kitapta sürüyor. Bu kitapları 
okuyup da insanın korkunç yanı karşısında ürpermemek imkansız.

Bildirge
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Üç kardeş ilk defa kendi başlarına tatil yapabi-
leceklerdir. Babalarının önerisiyle Quentin amcalarının 
yanına giderler. Çocuklar, huysuz bir bilim adamı 
olan amcalarının evine gittiklerinde, en az onun kadar 
huysuz kuzenleri Georgina’yla da tanışırlar. Georgina, 
oğlan kılığında dolanmakta ve kendisine “George” 
diye hitap etmeyenlerle konuşmamakta ısrarlıdır. 
George’un en büyük gurur kaynağı annesinin ailesine 
ait olan Kirrin Adası’dır. George’un vazgeçemediği bir 
diğer şeyse sevgili köpeği Timothy’dir…

Kuzenler, başta biraz itişseler de sonunda anlaşırlar 
ve George adasını kuzenleriyle paylaşmaya karar ver-
ir. Adaya gidip piknik yapmaya karar verirler. Adaya 
vardıklarında gördükleri denizden yükselen eski bir gemi enkazı, çocukların 
ilgisini çeker. Enkazı keşfetmek kaçınılmazdır.

Bizim kuşağın zihnini macera düşleriyle dolduran dizinin yeniden basılması 
sevindirici. Şimdiki kuşak bizden daha şanslı çünkü yeni kitaplar bizim 
okuduklarımız gibi yarım yamalak ve özensiz hazırlanmış değil.

100 Dolap
Tehlikeli ve Tuhaf Bir Macera Dizisi 
Ulysses Moore Dizisi

9+, Afacan Beşler, define, dizi, İngiliz 
edebiyatı, klasik, macera, roman     

Özgün Adı:Famous Five – 
Five on a Treasure Island
Yazan: Enid Blyton
Çeviren: Engin Karadeniz
Artemis Yayınları, 2008, 264 sayfa
ISBN: 9786050058024

Afacan Beşler Define Adasında

Henry’nin ailesi kaçırılır. Henry, tek yakın akrabası olan ve “Henry” adlı 
tozlu bir kasabada yaşayan teyzesinin evine gelir. Bu büyük evde Dotty Teyze, 
Frank Enişte ve onların üç kızıyla yaşamaya başlar. Henry tavan arasındaki bir 
odada kalmaktadır. Evde bir de büyükbabasına ait 
olan ama o öldüğünden beri kapısını, penceresini 
kimsenin açmayı başaramadığı bir oda vardır. 

Bir gün Henry odasındayken yüzüne düşen 
sıva parçaları sayesinde evin bir başka tuhaflığını 
keşfeder: Sıvanın altında hepsi de birbirinden 
farklı dolap kapakları vardır. Henry, ortanca 
kuzen Henrietta’yla birlikte bu kapakların sırrını 
çözmeye girişir.

Gizem, macera ve kasvetten hoşlananlar için 
ilginç bir kitap. Kapakların ardında ne var? Henry 
ailesiyle ilgili hangi sırları keşfediyor? Belki de bu 
kitabın kapağı da o dolap kapaklarından biridir…

Afacan Beşler Define Adasında 
Tehlikeli ve Tuhaf Bir Macera Dizisi
Urgum Baltalı Kahraman

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

 9+, Amerikan edebiyatı, dolap, fantastik, 
gizem, kasvet, roman  

100 Dolap
Özgün Adı: 100 Cupboards
Yazan: N. D. Wilson
Çeviren: Ebru Sürmeli
Remzi Kitabevi, 2008, 
232 sayfa
ISBN: 978-975-14-1309-3
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Dul Bayan Frisby, dört çocuğuyla bir çiftçinin 
arazisinde yaşayan bir tarla faresidir. Aile, her 
bahar tarla sürülmeden önce taşınır. Ama o sene 
Küçük Timothy zatürree olur. Tarlanın sürülme 
vakti yaklaşırken, Bayan Frisby’nin endişeleri 
artar. Çiftlikteki gül çalısının altında yaşayan 
sıçanların ona yardım edebileceklerini öğrenir. 
Sıçanların tavrı, Bayan Frisby’nin ölen kocasının 
adını duyunca değişir. Bayan Frisby, sıçanlar 
hakkında, daha da önemlisi kocası hakkında sıra 
dışı gerçekleri öğrenir.

Kitapta aynı anda iki öykü var: Bayan Frisby ve ailesinin kurtarılması için 
geliştirilen plan ile sıçan ve farelerin şaşırtıcı öyküsü… Sıçan yuvasının karşı 
karşıya kaldığı büyük tehlike de cabası. Gizli laboratuar deneyleri, mekanik 
uzmanı fareler ve yuvalarına elektrik hattı döşeyen sıçanlar ilginizi çekiyorsa, 
bu kitabı okumalısınız. Kitabın sonuna geldiğinizde farelere farklı bir gözle 
bakacaksınız.

Varjak Pençe 
Ulysses Moore Dizisi 
Tobie Lolness

9+, aile, Amerikan edebiyatı, deney, 
fare, gizem, komşuluk, macera, 
roman, yardımlaşma

Özgün Adı: Mrs. Frisby and tha Rats of NIMH
Yazan: Robert C. O’Brien
Resimleyen: Hülya Özdemir
Çeviren: Şiirsel Taş
Hayykitap, 2009, 261 sayfa
ISBN: 978-975-9059-99-6

Bayan Frisby ve 
Gizemli Kurtarma Ekibi

Doğa’nın babasının büyükbabası Üsküplü Otacı Koca Galip Pehlivan, mem-
leketinde eşkıya baskınlarına karısını ve iki kızını kurban verince, oğlunu alarak 
İstanbul’a göçer. Doğa’nın babası, Galip Pehlivan’ın torunu Cavit Pehlivanoğlu, 
dedesinin anısına bir botanik bahçesi kurar. Doğa bu bahçede büyür.

Bahçe, televizyonda tanıtılınca ziyaretçi akınına uğrar. Doğa ile Ankaralı o 
günlerde tanışırlar. Sonra Ankaralı bir anda kayboluverir. Doğa, bu kadının adını 
çok sık duyar, onunla ilgili gerçekleri öğrenir. Parçaları birleştirme konusunda-
ki becerisiyle, kısa sürede ailesinin sırlarını keşfeder. “Ankaralı”da, bu sırların 
yüküyle cebelleşen Doğa’nın bir yaz tatil-
inde yaşamının nasıl değiştiğine tanıklık 
ediyoruz. Bir yandan büyük bir ailenin 
fertleri arasında, bir yandan geçmişle 
bugün arasında gezinip duruyoruz.

Kitabın bir özelliği de aramızdan 
zamansız ayrılan yazarı Zeynep Cemali’nin 
son kitabı olması. Çocuk edebiyatımızın 
önemli yazarı Zeynep Cemali’yi saygıyla 
anıyoruz.

Bugün Hayal Kuracaktım
Şimugula 
“Clarice Bean” serisi

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

Yazan: Zeynep Cemali
Yaş grubu: 9+
Günışığı Kitaplığı, 2010,  200 sayfa
ISBN: 978-9944-717-46-5 

9+, aile, çevre, kız çocuğu, sırlar, 
Türk edebiyatı, yalan, Zeynep Cemali

Ankaralı
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Bugün Hayal Kuracaktım 
Ankaralı 
Şimugula

Özgün Adı: Utterly Me, Clarice Bean
Yazan: Lauren Child
Çeviren: Gökçe Ateş Aytuğ
Hayykitap, 2008,  192 sayfa
ISBN: 978-975-9059-50-7

 8+, aile, arkadaşlık, dizi, İngiliz edebiyatı, 
karakter, kız çocuğu, okul yaşamı, roman

Kesinlikle ben, Clarice Bean

Clarice Bean, evin en küçüğüyken, yeni bir 
kardeşin gelmesiyle “sondan bir önceki çocuk” ko-
numuna düşmüş bir kız çocuğu... Çoğu zaman 
anlaşılmamaktan yakınıyor. Clarice’in anne, baba 
ve dört çocuğa ek olarak, kulakları ağır işiten bir 
büyükbaba, bir köpek ve bir kediden oluşan evde ses-
ini duyurması bazen zor olabiliyor. Başını derde 
sokma konusunda özel bir yeteneği olan Clarice 
Bean, dalgın, şaşkın ve sakar... Ama aynı zamanda 
yeniliklere açık ve kendi yeteneklerini keşfetmeye 
hazır... Çoğunlukla yanlış zamanda, yanlış yerde oluyor ve 
ağzından yanlış sözler çıkıyor. Ama olaylara, hayranı olduğu 
roman kahramanı Ruby Redfort’un gözüyle bakan kahramanımız, 
kıvrak zihniyle durumu kurtarmayı her zaman başarıyor. 

Türkçe’de “Kesinlikle Ben, Clarice Bean”, “Clarice Bean, Başı Dertte” ve 
“Clarice Bean, Çaktırma” adlı üç kitabı yayımlanan Clarice Bean, çocukları an-
lamak, onların düşünce yapısını okumak için son derece keyifli bir rehber...

Öykü, evde kalıp, şöyle güzel güzel, keyifli keyifli 
hayal kurmak isteyen Aslı’nın bir gününü anlatıyor. 
Aslı annesiyle misafirliğe gitmemek için bin bir ba-
hane bulur. Annesini odasından bile çıkmayacağını 
inandırarak evde kalmayı başarır. Annesi Aslı’yı 
apartmanın kapıcısı İsmail Bey’e emanet edip 
gider. Tam o sırada Aslı bir kedi miyavlaması du-
yar. Kedinin ağaçta kaldığını keşfeder. “Kediyi 
nasıl kurtarayım?” diye düşünürken Aslı kendini 
sokakta yalın ayak, üstü çıplak ve eşofmanı leke 
içinde bulur. Buradan sonra her şey zincirleme 
felaketler şeklinde gelişir. İstemediği ne kadar du-
rum varsa o gün Aslı’nın başına gelir. Neyse ki Aslı 
henüz bozulmamış, insanların komşu olduğu ve 
yardımlaştığı bir mahallede yaşıyordur. 

“Bugün Hayal Kuracaktım” Gökçe Ateş 
Aytuğ’un ilk kitabı. Yazar kurduğu sahneleri, ortamları ve karakterlerini anlat-
makta çok başarılı. İkinci kitabını merakla bekliyoruz.

Ankaralı 
Şimugula
“Clarice Bean” serisi

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

8+, arkadaşlık, hayal gücü, kedi, 
kız çocuğu, Türk edebiyatı, yardımlaşma

Bugün Hayal Kuracaktım
Yazan:Gökçe Ateş Aytuğ
Resimleyen: Azime Önlü
Yaş grubu: 8+
Hayykitap, 2010, 104 sayfa
ISBN: 978-605-4325-11-5
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Özgün adı: Les goûters philo
Yazan: Brigitte Labbé, Michel Puech, P.F. 
Dupont-Beurier
Resimleyen: Jacques Azam
Çeviren: Azade Aslan
Yaş grubu: 8+
Günışığı Kitaplığı, 2006-2010, (Her cilt) 40 sayfa

“Çıtır Çıtır Felsefe” Serisi 

Yaşam farkında olduğumuz ya da olmadığımız pek çok şeyle dolu… Ge-
lenekler, diller, kültürler, inançlar, davranış biçimleri, alışkanlıklar, iyi-kötü-
doğru-yanlış kavramları, duygular, düşünceler, yaklaşımlar… Tüm bunlar (ve 
dahası) bir araya geldiğinde “insan” ortaya çıkıyor. Sonra biraz daha kavram 
giriyor işin içine: Biri ve öteki, haklar, özgürlükler, cinsiyetler, gerçekler, yalan-
lar, güzellik, barış, cesaret, başarı, korku…

Bu kavramları bir çocuğa anlatmak pek 
de kolay bir iş değil.  Bu sorunu çözmenin 
en basit ve keyifli yolu, Günışığı Kitaplığı 
tarafından yayımlanan “Çıtır Çıtır Felsefe” 
serisini okumak... Her kitabında belli bir 
kavramı (ya da kavramları) ele alan seri, 
karşıtlıklar ve benzerlikler üzerinde dururk-
en, konuya aynanın iki yanından da bakıyor 
ve bunu güzel örneklerle perçinliyor. 

“Çıtır Çıtır Felsefe” serisinin şimdiye ka-
dar on yedi kitabı Türkçe’ye çevrildi.

Çocuklar İçin Sanat Kitabı
Varjak Pençe
Coğrafya Atölyesi

İletişim Yayınları, Popüler Bilim Kitapları içinde “Coğrafya Atölyesi” üst 
başlığıyla iki kitap yayımladı: “Haritalar ve Krokiler, Dağlar ve Dünyamız, Akar-
sular ve Denizler” ve “Ekosistemler, İnsanlar ve Yerler, Gıda ve Tarım”

Coğrafya Atölyesi, geniş bir çalışma alanı olan coğrafya bilimi için temel 
olacak konuları kapsıyor. Kitapları hazırlayan Pam Robson çocukları bilgiye 
boğmaktan özenle kaçınmış. Yazar bilgileri kısa ve anlaşılır bir dille veriyor. 
Önerdiği etkinlik ve oyunlarla çocukların bu bilgileri sınamasını, yaşayarak 
öğrenmesini sağlıyor. Coğrafya Atölyesi, çocukların Dünya’yı bir 
bütün olarak algılamasını sağlayacak nitelikte bir çalışma. Çalışma 
yalnızca doğa olaylarının ya da yeryüzü şekillerinin yaşama etkiler-
ini değil; insan yaşamının Dünya’ya, doğaya etkilerini ele alması 
bakımından da önemli.

Coğrafya Atölyesi, içeriğinin müfredata yakınlığı nede-   
niyle, çocukların derslerine destek olacak, derslerini daha 
eğlenceli hale getirecek bir yardımcı kitap olarak da 
düşünülebilir.

Ekosistem Serisi 
“Çıtır Çıtır Felsefe” serisi 
Çocuklar İçin Sanat Kitabı

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

 7+, bilim, çevre, coğrafya

Özgün Adı: Geography for Fun
Yazan: Pam Robson
Resimleyen: Tony Kenyon
Çeviren: Cumhur Öztürk
Bilim Danışmanı: Başak Çelik (Türkçe baskıda)
Yaş grubu:7 +
İletişim Yayınları, 2010, 88 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-05-0781-6

Coğrafya Atölyesi
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Cumpincika küçük bir dev kızıdır. Annesinden 
“mincik bobolar” hakkında masallar dinler. Onları 
bulmaya karar verir. Sandığındaki gizli kutudan 
fasfuslarını çıkarır ve birini uçurum kenarından 
aşağı bırakır. Ertesi gün orada dev bir fasfus satı 
büyür ve Cumpincika fasfus satından aşağı, devler 
ülkesinden mincik bobolar ülkesine iner.

O sırada, insanların ülkesinde, Colette, abi-
si Stephen ve küçük kardeşleri Poppy Collette’in 
biriktirdiği şeyler yüzünden ağız dalaşı yapmaktadırlar. Cumpincika bulduğu min-
cik nesneleri (toytoy – koyun, frafon – telefon kulübesi, çimçimkıtır – çimbiçme 
makinesi) koleksiyonuna katmaktadır. Küçük dev kızı üç mincik boboyu görür 
görmez sevinir. Onları da çantasına atar. Böylece devler ülkesine yolculuk başlar.

Her şeyin devasa olduğu bu ülkede üç kardeşin karşısına pek çok tehlike 
çıkar: Dev bir merdiven, Cumpincika’nın zalim abisi Zab, mincik boboları yem-
eye meraklı dev kedi, dev böcekler… 

Mincik bobolar devler ülkesinden kaçabilecek mi?

George’un Harika İlacı 
Esrarengiz Komşu 
Mary Poppins

Devler ve Mincik Bobolar

9+, aile, dev, fantastik, İngiliz edebiyatı, 
Julia Donaldson, koleksiyon, macera, 
roman

Özgün Adı: The Giants and the Joneses
Yazan: Julia Donaldson
Resimleyen: Paul Hess
Yaş grubu: 9+
Tudem Yayınları, 2010,  151 sayfa
ISBN: 978-9944-69-431-5

Sanat eserinin arkasında acı, tatlı, hüzünlü, mutlu bir öykü olabilir mi? 
Gürültünün resmi yapılabilir mi? Sanatçı neden şunun ya da onun değil de illa 
da bunun resmini yapmak istemiş? Bitkilerle sanat yapılabilir mi? Bir portrede 
sebzelerle meyvelerin işi ne? Koca bir binayı pa-
ketlemek sanat olabilir mi? Peki bir sanat eseri nasıl 
okunur?

“Çocuklar İçin Sanat Kitabı” otuz sanatçının 
tanınmış eserlerini içeriyor. Kitap, çocuklara bir 
sanat eserinin nasıl okunabileceğini, bir sanat es-
erine baktığımızda neleri araştırmamız gerektiğini 
eğlenceli bir yolla göstermeyi hedefliyor. Büyük boy 
hazırlanmış kitapta sanat eserlerini tam sayfada, hat-
ta iki tam sayfada izleyebiliyoruz. Sorular dikkatimi-
zi yönlendirirken küçük karelere açılmış ayrıntılar 
ve metinlerdeki grafik oyunlar ilgimizin sürekliliğini 
sağlıyor. Kitap, bir sanat eserinin ardındaki düşünceyi, eserin yüklendiği anlamı 
araştırmamızı sağlarken renk, doku, biçim, desen gibi unsurlar hakkında bilinç 
oluşturmayı amaçlıyor.

“Çıtır Çıtır Felsefe” serisi 
Coğrafya Atölyesi 
Ekosistem Serisi

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

7+, ressam, sanat, sanat eğitimi, sanatçı

Çocuklar İçin Sanat Kitabı
Özgün Adı:The Art Book for Children
Yazan: Amanda Renshaw, 
Gilda Williams Ruggi
Çeviren: Erkan Nazlı
Yaş grubu: 7+
YEM Yayın, 2006, 80sayfa
ISBN: 975-8599-79-8
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Moritz ve ailesi yeni bir daireye taşınır. 
Annesi yeni bir işe, Moritz yeni bir okula 
başlar. Yeni patron annenin canını bur-
nundan getirir. Bu durum ev ortamına 
da yansır. Annesiyle babasının sık sık 
tartışması Moritz’i üzmektedir. Hayat 
Moritz’i okulda da zorlamaktadır. Harika 
iki arkadaş edinir ama Stefan Şenkarga 
denen oğlanla başı beladadır. Moritz bir 
gün alt kat komşusu olan yaşlı adamla 
tanışır. Bay Leopold Röslein Moritz’in 
yaşamına bir girer, pir girer.

Bay Röslein anlattığı öykülerle küçük çocuğun yaşamına bir anda renk ka-
tar. Ama bu ilginç öykülerin yerini giderek tuhaf olaylar alır. Bay Röslein’ın 
düşünce okumaktaki sıradışı becerisi, Moritz’in dileklerinin gerçekleşmesi, Bay 
Röslein’ın içi tuhaf nesnelerle dolu garip çantası…

Öykü kadar kitabın resimleri de ilgi çekici. Moritz’in keyifli maceraları “Es-
rarengiz Komşu Geri Dönüyor” adlı ikinci kitapta sürüyor.

Mary Poppins 
George’un Harika İlacı 
Devler ve Mincik Bobolar

8+, aile, Alman edebiyatı, arkadaşlık, 
 fantastik, gizem, hayal gücü, komşuluk, 
macera, roman

Özgün Adı: Herr Röslein
Yazan: Silke Lambeck
Resimleyen: Karsten Teich
Çeviren: Suzan Geridönmez
Günışığı Kitaplığı, 2009, 128 sayfa
ISBN: 9789944717304

Esrarengiz Komşu

Coğrafya Atölyesi 
Ekosistem Serisi 
Çocuklar İçin Sanat Kitabı

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

Ekosistem Serisi’ni oluşturan beş kitap, dünyamızı oluşturan beş büyük 
parçayı konu ediyor: Okyanuslar, çöller, ormanlar, çayırlar ve bataklıklar. Her 
kitap anlatılan ekosistemin tanımıyla başlıyor. O ekosistemin yaşamın has-
sas dengeleri içindeki yeri, barındırdığı canlı çeşitleri ve bunların özellikleri 
anlatılıyor. Söz konusu ekosistemi tehdit eden unsurlar da ele alınıyor. 

Çölde yaşayan tuzla karidesinin yumurtadan çıkmak için yağmurun 
yağmasını yüz yıl bekleyebildiği gibi bilgiler kitapları daha ilgi çekici kılıyor.

Her kitabın sonunda bir etkinlik, ilginç 
bilgiler ve sözlük bölümü ile indeks yer alıyor. 
Etkinlik sayfası ve ilginç bilgiler bölümü 
çocuğunuzun öğrenme keyfini ve merakını 
artıracaktır. Sözlük bölümü kolay yolu seçip 
sormaktansa minik bir çabayla bilgiye nasıl 
ulaşabileceğini görmesini sağlayacaktır. İndeks 
(dizin) sayesinde, ele alınan konu içinde asıl 
ilgisini çeken bölümlere kolayca ulaşmayı 
öğrenecektir.

7+, bataklık, çayır, çevre, çöl, ekosistem, 
okyanus, orman

Özgün Adı: Wetlands – Soggy Habitat
Yazan: Laura Purdie Salas
Resimleyen: Jeff Yesh
Çeviren: Solina Silahlı
Yaş grubu: 7+
Mandolin Yayınları, 2010,  24 sayfa, 
karton kapak
ISBN: 978-975-10-2974-4

Bataklıklar ve Sulak Alanlar
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George’un Harika İlacı 
“Çıtır Çıtır Felsefe” Serisi 
Şimugula

8+, büyü, sihir, sihir numaraları, 
sihirbaz, sihirbazlık

Şu klişeyi bilirsiniz: Sihirbazlar sırlarını asla açıklamazlar. Oysa Paul Kieve 
kitabında ünlü sihirbazların sırlarını açıklıyor. Yazar, kitabın sonuna, kolay 
bulunabilecek malzemelerle hazırlanabilecek, açıklamalı uzun bir sihir derle-   
mesi koymayı ihmal etmemiş. Kitabın arka kapak içine yapıştırılmış bir zarf var. 
Zarfın içinden çeşitli kartlar çıkıyor. Bu kartların kimine ünlü bir sihirbazın gös-
teri afişi, kimine küçük bir göz yanılsaması oyunu basılmış.

Kitap, gizemli bir dünyanın perdesini aralıyor. Ki-
tapta anlatılan numaraların çok büyük bölümü kolayca 
bulunabilen malzemeyle ve tehlikesizce yapılabilecek 
türden. Çocuklar, sihir numaralarını yapmaya çalışırken 
birçok beceri geliştireceklerdir. Çocuğunuzun gösterisi 
sizi hem şaşırtabilir hem de eğlendirebilir.

Kitap, sihirbazlık ve gösteri dünyası tarihinden bir 
kesit sunuyor. Yazarın bu sıra dışı konuyu bir tarihçi 
yaklaşımıyla ele alması çocukların tarih bilimine farklı 
bir gözle bakmasını, hatta bu bilime merak duymalarını 
sağlayabilir. 

Özgün Adı: Hocus Pocus
Yazan: Paul Kieve
Resimleyen: Peter Bailey
Türkçeleştiren: Arif Cem Ünver
Yaş grubu: 8+
TUDEM Yayınları, 2010, 324 sayfa, 
karton kapak
ISBN: 978-9944-69-443-8

Hokus Pokus

George’un annesi alışveriş yapmak için kasabaya iner. Babası, çiftlik işleriyle 
uğraşmak için çıkmıştır. Böylece George bütün gün koltuğunda oturup dır dır 
söylenen, aksi ve bencil büyükannesiyle yalnız kalır. Annesi çıkarken tembihler: 
“Saat on birde Büyükanne’ne ilacını vermeyi unutma.”

Yetişkinler gidince büyükanne iyice azıtır. 
George, büyükannesine şöyle şaşırtıcı, şok etkisi 
yaratacak bir şey yapmak ister. George güçlü, 
sert ve dünyadaki hiçbir doktorun yapamadığı 
sihirli bir ilaç yapacaktır.

Kaptığı tencereye bulabildiği ne varsa atar. 
İlacı içen büyükanne anormal bir değişim geçirir. 
Anne dehşete düşer; baba, ilacı hayvanlarında 
dener. George’dan aynı karışımı yeniden yapmasını ister. George reçeteyi 
anımsamadığı için farklı sonuçları olan değişik denemeler yaparlar: Harika İlaç 
No.2, Harika İlaç No.3…

George’un harika ilacının ve diğer üç ilacın nelere neden olduğunu, bü-      
yükannenin sonunun ne olduğunu merak ediyorsanız, kitabı okumalısınız.

Devler ve Mincik Bobolar 
Esrarengiz Komşu 
Mary Poppins

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

George’un Harika İlacı

9+, deney, fantastik, haylazlık, ilaç, İngiliz 
edebiyatı, insan ilişkileri, Roald Dahl

Özgün Adı: George’s Marvellous Medicine
Yazan: Roald Dahl
Resimleyen: Quentin Blake
Çeviren: Cem Akaş
Yaş grubu: 9+
Can Çocuk, 2007, 114 sayfa
ISBN: 9750707858
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Avanak Adası’nda yaşayan Kıllı Holiganlar kabilesinin reisi Kayıtsız 
Zebella’nın biricik oğlu ve varisi Hıçkıdık, kendi halinde bir oğlan çocuğudur. 
Babası Kayıtsız Zebella ne kadar iri, kaba, güçlü ve yeri göğü inleten bir adamsa, 
Hıçkıdık da tam tersidir: Ne iri, ne kaba, ne de güçlüdür. Birçok kişiye göre o 
sıradan, hatta beceriksiz bir çocuktur. Oysa ondan gelecekte kabile şefi olması 
beklenmektedir. Hıçkıdık’ın ejderhası Dişsiz de tıpkı onun gibi çelimsizdir. 
Minyatür bir ejderha olması yetmiyormuş gibi, bir de bencil, küstah, tembel ve 
sivri dillidir. Hıçkıdık ve Dişsiz, serinin Türkçe’de yayımlanan “Ejderhanı Nasıl 
Eğitirsin”, “Nasıl Korsan Olursun” 
ve “Ejderhaca Nasıl Konuşursun” 
adlı kitaplarında birbirinden çetre-
filli belalara bulaşıyorlar. 

Hıçkıdık’ın sorunları kaba 
kuvvet yerine, aklını kullanarak 
nasıl çözdüğüne tanık olmak ve 
%100 eğlencenin tadını çıkarmak 
istiyorsanız, bu seri tam size göre...

8+, aile, cesaret, dizi, ejderha, macera, mi-
zah, oğlan çocuğu, toplum, yetenek

Özgün adı: How to Train Your Dragon
Yazan ve Resimleyen: Cressida Cowell
Yaş grubu: 8+
Günışığı Kitaplığı, 2007, 224 sayfa
ISBN: 978-975-6227-52-7

Zamanda Gezinen Üç Kafadar 
Pıtırcık 
Ottoline ve Sarı Kedi

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin

“Çıtır Çıtır Felsefe” serisi 
Varjak Pençe 
 Tobie Lolness

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

9+, Amerikan edebiyatı, haklar, iddialaşma, 
okul yaşamı, özgürlükler, roman, 
sivil itaatsizlik, yaratıcılık, yardımlaşma

Özgün Adı: No Talking
Yazan: Andrew Clements
Çeviren: Mine Kazmaoğlu
Günışığı Kitaplığı, 2010, 152 sayfa
ISBN: 978-9944-717-37-3

Konuşmak Yok

Her şey Dave’in Hindistan üze-            
rine bir ödev hazırlamasıyla başlar. 
Dave, araştırması sırasında Gandhi’nin 
yaşamı ve dünya görüşüyle tanışır. 

Gandhi’nin haftada bir gün söz orucu tutup 
düşüncelerine odaklanmasından çok etkilenir. 

Bunu okulda bir gün boyunca denemeye kalkar. Öğle 
yemeği sırasında cır cır cır konuşan Lynsey tarafından 
çileden çıkarılıncaya kadar başarılı da olur.

İki çocuk arasında çıkan tartışma ve iddialaşma, 
kızlar ve oğlanlar arasında bir yarışmanın başlamasına 

neden olur. Kurallar basittir: İki gün boyunca okulda, evde ve 
diğer yerlerde tek kelime edilmeyecek; öğretmenler tarafından sorula-

cak sorular en fazla üç sözcüklük cümlelerle yanıtlanacak. Başlangıçta iki grup 
arasında bir itişme sebebi olan yarışma giderek, arkasında durulan sağlam bir 
karara ve beklenmedik bir dayanışma örneğine dönüşür.

“İletişim Çağı”nı gözden geçirmek için iyi bir fırsat sunan enfes bir sivil itaat-
sizlik öyküsü…
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Kitap, “Karanlıkta bir el bir bıçak tutu- 
yordu” cümlesiyle başlıyor. “Jack denen adam” 
eve gizlice girmiştir. Anneyi, babayı ve büyük 
çocuğu öldürmüştür. Bebeğin odasına çıkar. 
Lakin bebek yoktur. Bebek, aşağıdan gelen 
patırtıyla uyanmış, sıkıntıdan karyolasının 
kenarlarını aşıp firar etmiştir. “Jack denen 
adam” bebeğin kokusunu izleyerek mezarlığa 
gelir. Bebeği bulamaz. Bebek mezarlık sakin-
leri tarafından saklanmıştır. Mezarlığın sakinleri, yani hayaletler, kimi iki bin, 
kimi iki yüz yıl öncesinden beri buradadır. “Canlı” bir bebeğin bakımını üstlen-
mek fikrini, birkaçı hariç, kolayca kabullenemezler. Nihayet, “Kır Atlı Hanım” 
“Ölüler merhamet göstermeli,” diyerek tartışmayı bitirir. Bebeğe Nobody Owens 
adı ve “mezarlık özgürlüğü” verilir.

Dehşet verici girişine, bir bebeğin ruhlar tarafından yetiştirilmesi fikrinin 
ürkütücülüğüne ve bebeği öldürmeye kararlı katillere rağmen; bu kadar şefkat 
içeren, bir çocuğun büyüyüp ergenliğe ulaşma serüvenine böylesine içerden ba-
kan çok az roman vardır.

12+, gulyabani, hayalet, İngiliz edebiyatı, 
koruma, kurtadam, mezarlık, 
Neil Gaiman, şefkat, vampir

Özgün adı: The Graveyard Book
Yazan: Neil Gaiman
Resimleyen: Dave McKean
Çeviren: Evrim Öncül
İthaki Yayınları, 2009, 284 sayfa, 
karton kapak
ISBN: 978-605-375-002-4

Şafak Feneri
Montegue Amca’nın Dehşet Hikayeleri 
Tehlikeli ve Tuhaf Bir Macera Dizisi

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

Mezarlık Kitabı

Mary Poppins, Kiraz Ağacı Sokağı’na Doğu 
Rüzgarı ile gelir. O, artık Jane, Michael ve ikizler 
John ile Barbara’dan sorumlu yeni dadıdır. Mavi 
gözleri, parlak siyah saçları, bedenine göre büyük 
el ve ayakları olan, zayıf bir kadındır. 

  Jane ile Michael onun kendine ne kadar hayran 
olduğunu, ne kadar kibirli ve sivri dilli olduğunu 
sık sık göreceklerdir. Sapı papağan kafası biçiminde 
bir şemsiyesi, halıdan yapılma bir çantası vardır. Bu 
çantanın içinden yattığı somyayı bile çıkarabilir. 
Mary Poppins biraz asabidir. Jane ile Michael’ı yola 
getiren tek kişi de Mary Poppins’tir. Çocuklar ona 
hayrandırlar. Mary Poppins’in aslında gizemli biri 
olduğunu bilir, buna defalarca tanık olurlar. Her 
seferinde Mary Poppins inkar etse de, yaşadıkları 
olayın / maceranın ardından küçük bir ipucu yakalamayı başarırılar. Bunun    
üzerine de fazla konuşmazlar. Onlar bilirler ya, bu onlara yeter…

9+, aile, dadı, dizi, fantastik, gizem, 
İngiliz edebiyatı, Mary Poppins, sihir, 
sinema ve edebiyat

Özgün Adı: Mary Poppins
Yazan: P.L. Travers
Çeviren: Özgür Kale
Yaş grubu: 9+
Sosyal Yayınları, 2003,  280 sayfa
ISBN: 975-7384-68-2

Esrarengiz Komşu 
Devler ve Mincik Bobolar 
George’un Harika İlacı

Mary Poppins
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Annesi ve babası, koleksiyonlarına yepyeni parçalar 
eklemek için dünyayı dolaşan Ottoline da yaşamını 
kendisine göz kulak olan Bay Munroe ile birlikte 
sürdürür. Bay Munroe Norveç bataklıklarından gelme, 
tuhaf bir yaratıktır. Yaşadıkları ev dev bir karabiberliğe 
benze-mektedir ve içi birbirinden ilginç eşyalarla dolu-
dur. Ampul değiştiriciler, elbise katlayıcılar, kapı kolu 
parlatıcıları, yatak düzelticiler, yastık kabartma ve perde 
çekme teknisyenleri her gün eve uğrar ve Ottoline’ın 
bakımıyla ilgilenirler. Ottoline’ın yaşamı evle sınırlı 
değildir. Sen-Kim-Sin Kurnazlık Akademisi’nden “Kılık Değiştirme Ustası” 
diploması alan küçük kız, kayıp köpek ilanlarının izini sürmeye 

karar verir ve Bay Munroe’nun da yardımıyla 
heyecanlı bir maceraya atılır. 

Chris Riddell’ın yazıp resimlediği 
“Ottoline ve Sarı Kedi” ebeveyn-çocuk 

ilişkileri ve dostluk temalarının da yer aldığı 
maceralı bir dedektif öyküsü...

Zamanda Gezinen Üç Kafadar
Pıtırcık 
Korkunç Gıcık 3. Hıçkıdık

aile, dostluk, fantastik, Ottoline ve Sarı 
Kedi, polisiye, resimli kitap, yaratık

Özgün Adı:Ottoline and the Yellow Cat
Yazan ve Resimleyen: Chris Riddell
Çeviren: Mehmet Murat İnceayan
Türkiye İş Bankası KültürYayınları, 2008, 
172 sayfa, Ciltli
ISBN: 9789944882606

Ottoline ve Sarı Kedi

Edgar, ormanın içinden geçen nahoş patikayı sık sık kullanıyordu. Bunun 
nedeni ormanın sonunda büyük amcası Montegue’nün oturmasıydı. Mon-
tegue Amca tuhaf biriydi. Tuhaf bir evde yaşıyordu. Edgar, o güne kadar sadece 
çalışma odasını görmüştü. Tuvalete gitmesi gerektiğinde, amcası bir mum alarak 
Edgar’a refakat ediyordu. Evde Franz adında bir uşak vardı. Ama Edgar, Franz’ı 
da hiç görmemişti. Edgar, Montegue Amcasını ziyaret etmeyi seviyordu; çünkü 
yaşlı adam ona garip ve ürkütücü öyküler anlatıyordu. 

Edgar, amcasına gittiği o gün arka arkaya bir-
çok öykü dinledi. Öykülerin her birinin ortak 
özelliği, çocuk başkahramanlarının sonlarının 
pek de hoş olmamasıydı. Her öyküyle gerilim 
biraz daha arttı. Edgar, amcasının bu öykü-             
leri nasıl uydurabildiğini merak etmeye başladı. 
Montegue Amca gerçekten uyduruyor muydu? 
Yoksa… Edgar tüm parçaları ancak günün so-
nunda, amcasının hayat öyküsünü dinlediği za-
man birleştirebildi.

9+, dehşet, gotik, hayalet, İngiliz edebiyatı, 
korku, öykü, roman

Şafak Feneri
Mezarlık Kitabı 
Tehlikeli ve Tuhaf Bir Macera Dizisi

Özgün Adı: Uncle Montegue’s Tales of Terror
Yazan: Chris Priestley
Resimleyen: David Roberts
Çeviren: Zeynep Alpaslan
TUDEM,   2010, 224 sayfa, şömizli
ISBN: 978-9944-69-376-9

Montegue Amca’nın 
Dehşet Hikayeleri
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Macera Ay’ın ötesinde, uzak yörüngesinde dönüp duran 
Şafak Feneri adlı evde başlıyor. Kahramanımız Art Mumby, 
1850’li yıllarda bu evde babası ve ablasıyla birlikte yaşıyor.

Evin annesi bir süre önce vefat etmiştir. Evin babası, 
annenin yokluğunu kabullenememiş, kendisini bilime 
vermiştir. Abla Myrtle’ın tüm derdi yaşadığı çağın gerekler-
ine uygun bir hanımefendi olabilmektir. Art’ın işi gücüyse 
uzay maceraları hakkında kitaplar okumaktır. Olaylar, dev 
bir örümceğin Şafak Feneri’ni istila etmeye ve ne olduğunu 
kimsenin bilmediği “anahtarı” ele geçirmeye çalışmasıyla başlar. Art, sorum-
luluk sahibi her beyefendinin yapacağı gibi, ablasını kurtarır. Maceranın bun-
dan sonrasında çömlekçi güvelerden kertenkele uzay korsanlarına kadar ne is-
terseniz var.

 “Yıldız Geçidi” ilk kitaptaki olayların durulmasından sonraki günlerde 
başlıyor. Bu macerada bir önceki ilginç tiplere evreni istila etmek isteyen silindir 
şapkalar ekleniyor. Olayların geçtiği yerse kendi plajına sahip bir meteor!

Düş gücü sınırlarını mübalağayla zorlayan eğlenceli bir fantastik macera… 

8+, bilimkurgu, fantastik, 
goblin, korsan, uzay

Şaşkın Cengaver 
Ulysses Moore Dizisi
Bayan Frisby ve Gizemli Kurtarma Ekibi

Şafak Feneri
Özgün Adı: Larklight
Yazan: Philip Reeve
Resimleyen: David Wyatt
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Yaş grubu: 8+
TUDEM Yay., 2009, 360 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-9944-69-299-1

Haylaz, bitirim, cin fikir, uyanık, laf ebesi, sivri dilli, duygusal ve bücür kah-
raman Pıtırcık,  bilinmeyen maceralarıyla dolu yepyeni bir ciltle geri döndü. 
Asteriks ve Red Kit’in de yaratıcısı, Polonya asıllı Fransız yazar René Goscinny 
ile çizer Jean-Jacques Sempé’nin ortak çocuğu olan Pıtırcık, 1950’lerin sonunda 
doğdu. Pıtırcık, içtenliği, çocukça bakış açısı, saflık ve doğallığıyla tüm dün-
yada milyonlarca okur tarafından sevildi. Yeni kitabında da 
birbirinden renkli maceralarıyla okuru gülümsetmeyi 
sürdüren Pıtırcık’a yine dostları Lüplüp, Toraman, 
Dalgacı, Gümüş, Dırdır, Tıngır ve Çarpım eşlik edi-
yor. Kitabın yazarının ölümünün ardından, kızı 
Anne Goscinny babasının çalışmaları arasında 
hiç yayınlanmamış Pıtırcık maceraları bulup 
bunları derlemiş ve ortaya hiç bilinmeyen iki cilt 
dolusu öykü çıkmış. İlk cilt olan “Pıtırcık Bilin-
meyen Öyküleri” Can Yayınları tarafından 2006 
yılında; “Pıtırcık Bilinmeyen Öyküleri: Pıtırcık’ın 
Armağanları” adlı ikinci cilt ise 2010’un başlarında 
yayımlandı.

8+, arkadaşlık, çeviri, dizi, Fransız 
edebiyatı, Jean-Jacques Sempé, karakter, 
okul yaşamı, öykü, René Goscinny

Özgün Adı: Histoires nedites du Petit Nicolas
Yazan: René Goscinny
Resimleyen: Jean-Jacques Sempé
Çeviren: Esra Özdoğan
Can Çocuk, 2010, 166 sayfa
ISBN: 9789750711176

Zamanda Gezinen Üç Kafadar 
Korkunç Gıcık 3. Hıçkıdık
Ottoline ve Sarı Kedi

Pıtırcık
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www.birdolapkitap.com 9+, aile, dostluk, hayal gücü, hayali 
arkadaş, macera, oğlan çocuğu, 
yalnızlık, yetenek

Yazan: Sevgi Saygı
Resimleyen: Huban Korman
Yaş grubu: 9+
Günışığı Kitaplığı, 2010, 198 sayfa
ISBN: 978-9944-717-41-0

Dokuz yaşındaki Levent’in en büyük derdi 
ailesi tarafından anlaşılamamaktır. Ondan küçük 
kardeşine “örnek” olmasını, “abilik” yapmasını 
bekleyen anne babası, Levent’in olmadık hikayeler 
anlatmasından da, okuldan şikayet getirmesinden 
de hoşnut değildir. Anne babası tarafından sürek-
li eleştiri yağmurun tutulan ve onlar tarafından 
sevilmediğine inanan Levent, aradığı ilgi ve sevgiyi 
hayali arkadaşı, haylaz, alaycı, şakacı Şimugula’dan 
görür. Levent’in sihirbazlığa meraklı can dostu 
İzi’nin de ailesiyle benzer sorunları vardır. İki 
arkadaşın yaşamları parkta tanıştıkları, onlara tıpkı bir yetişkin gibi davranan ve 
onlarla asla dalga geçmeyen genç bir ressam sayesinde yavaş yavaş farklı bir boy-
ut kazanır. “Şimugula” canlı karakterleri ile yaşamın içinden, hepimizin aşina 
olduğu bir kesit sunuyor. Çocukluk çağının renkli ve dizginlenemez dünyasına 
ışıltılı bir pencere açıyor. Kitap, daha önce “Babam Nereye Gitti?” adlı kitabıyla 
okur karşısına çıkan Sevgi Saygı’nın ikinci çocuk romanı...

Bugün Hayal Kuracaktım 
Ankaralı 
“Clarice Bean” serisi

Şimugula

Şaşkın Cengâver, içinde geleneksel Anadolu masal motiflerini barındıran 
çağdaş bir anlatı. Saf ve hayalperest oğlan Cengâver’in anası oğlunun adam 
olmayacağını düşünüyor. Kadıncağız, hayatı öğrensin diye oğlanı evden yollu-
yor. Türlü çeşitli kişilerle karşılaşıp türlü çeşitli olaylar yaşayan Cengâver sonun-
da Mangır Ülkesi’ne varıyor. Ne oluyorsa oluyor, Mangır Sultan’ın kızı ucube 
Melike Hindiba’ya talip olmak zorunda kalıyor. Verilen görevi yerine getire-
mezse kaza dönüşeceğini bile bile, yeri bilinmez Nah Dağı’na doğru yola çıkıyor.

Keloğlan’a benzetebileceğimiz Cengâver’in yolculuğu 
sırasında köylü kurnazıyla, haramilerle, Nasreddin Hoca’yla, 
uçan halıyla, devlerle, cinlerle, uçan bir işkembeyle, bil-
inmeyen yerdeki ulaşılmaz dağ ile karşılaşıyoruz. Böylece 
yüzü eskimiş, anlatılmaktan yıpranmış, bıkılıp bir kenara 
atılmış tüm bu geleneksel öğeler çağdaş bir anlatımla yeniden 
harmanlanıyor.

Şaşkın Cengâver hem eğlenceli hem de tanıdık bir 
öykü. Elimizin altındaki malzemenin zenginliğine 
şaşmamak çok zor…

8+, Anadolu, cin, dev, fantastik, Keloğlan, 
macera, masal, Nasreddin Hoca, uçan halı

Yazan: İsmet Bertan
Resimleyen: Necdet Yılmaz
Günışığı Kitaplığı, Aralık 2009, 176 sayfa, 
karton kapak
ISBN: 978-9944-717-32-8

Şafak Feneri / Yıldız Geçidi 
Ulysses Moore Dizisi
Bayan Frisby ve Gizemli Kurtarma Ekibi

Şaşkın Cengaver
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1,5 mm boyundaki Tobie Lolness büyük meşede yaşayan halkın bir üyesidir. 
Babası Sim Lolness önemli bir bilim insanıdır. Tobie ve ailesinin yaşamı, basının 
meşeye zarar vermemek için sırrını açıklamayı reddettiği bir buluş nede-             
niyle alt üst olur. Böylece gıdası hırs olan, paraya ve güce tapan Jo Mitch gibi iş 
adamlarının hedefi haline gelirler. Lolnesslar sahip oldukları her şeyi yitirir ve 
sürgüne gitmek zorunda kalırlar. Jo Mitch ve adamları bu sırrı elde etmek için 
cinayet bile işlerler.

Tobie, ailesiyle sürüldükten 
sonra bir de kaçak olur, ailesi ölüm 
cezasıyla hapsedilir, iyi tanıdığını 
sandığı insanlar zorbaya dönüşür ve 
sevdiği kız tutsak edilir. Bir buçuk 
milimetre boyunda ve on üç yaşında 
olan Tobie Lolness koca bir dünyayı/
meşeyi karşısına alır.

İki ciltlik bu roman çevre bilinci, özgürlük, adalet, uygarlık/ilkellik gibi 
kavramların destansı bir sorgulamasını içeriyor.

9+, adalet, ağaç, çeviri, çevre, ekoloji, 
macera, mücadele, özgürlük, roman

Özgün Adı: Tobie Lolness – 1 La Vie Sus-
pendue – 2 Les Yeux d’Elisha
Yazan: Timothée de Fombelle
Resimleyen: François Place
Çeviren: Elif Gökteke
Yapı Kredi Yayınları, 2007, 1. cilt 353 
sayfa, 2. cilt 386 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-08-1314-6

Varjak Pençe 
Ulysses Moore Dizisi 
Bayan Frisby ve Gizemli Kurtarma Ekibi

Tobie Lolness

Kasvetli bir sanayi kentinde yaşayan on bir yaşındaki 
Stanley’ye bir mektup gelir. Mektup, Stanley’nin tanımadığı 
büyük amcasının öldüğünü, tüm mal varlığının Stanley’ye 
kaldığını ve gidip devralması gerektiğini bildirmektedir. 
Stanley yola düşer. 

Amcasının malikânesi anakaraya ahşap bir köprüyle 
bağlı Crampton Kayası adlı adadadır. Adalılar geceleri ev-
lerine kapanırlar çünkü şekerci dükkânı işleten Bay Cake 
kurtadama dönüşmektedir. Stanley, malikânenin duvarına 

asılı çerçeve içinde duran ölü turna balığının uyarılarına rağmen Bay 
Cake’ten uzak durmaz. Üstelik korsan Randall Flynn’e uyup, gümüş 
bir kurşunla kurtadamı vurur. Böylece korsanlar geceleri kork-
madan dolaşabilirler. Stanley, korsanların asıl amacının büyük amcası 

tarafından korunan bir tılsımı ele geçirmek olduğunu öğrenir. Cin 
olmadan adam çarpmaya pek meraklı görünen Stanley hemen 

bir düzen kurar ve uygular.
Tehlikeli ve Tuhaf Bir Macera’nın ilk cildinin adı “Ahşap 

Köprü”. “Soğuk Pençe” ve “Gümüş Kutu” adlı iki cilt daha var.

8+, çeviri, dizi, korsan, kurtadam, 
macera, roman

Özgün Adı: Something Wickedly Weird – 
The Wooden Mile
Yazan ve Resimleyen: Chris Mould
Çeviren: Belgin Selen Haktanır
Doğan Egmont Yayıncılık, 2009, 179 sayfa, 
karton kapak
ISBN: 978-605-111-323-4

100 Dolap 
Urgum Baltalı Kahraman
Afacan Beşler Define Adasında

Tehlikeli ve Tuhaf Bir 
Macera Dizisi
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 13+, macera, roman, 
Urgum Baltalı Kahraman

Özgün Adı: Urgum the Axeman
Yazan: Kjartan Poskitt
Resimleyen: Philip Reeve
Çeviren: Murat Özgür Atav
Türkiye İş Bankası KültürYayınları, 2008, 
424 sayfa, Ciltli
ISBN: 9789944883177172

Barbarların son gerçek temsilcisi Urgum pis kokulu, gürültücü lakin sağlam 
ve tutarlı bir dünya görüşüne sahip, ilkeli bir karakter. En sevdiği şeyler, biri 
yedi ayrı çuvalda kırk küsur parça halinde yaşayan, yedi oğluyla birlikte avlan-
mak, kavga etmek, savaşmak. “Son” gerçek barbar olduğu için barbar tanrıların 
da son inananı. Barbar tanrılar, son inananlarını yitirmemek adına sürekli 

Urgum’un yaşamını kurtarmakla uğraşıyorlar. So-
nunda beziyorlar ve Urgum’a tanrılara yaraşır bir 

ceza veriyorlar: Zamanı on yıl ileri sarıyorlar. 
Urgum tek boynuzlu at avından eve dönüyor 
ve kendisini on yaşındaki Moli adlı kızın babası 

olarak buluyor. Moli, tıpkı babası gibi gerçek bir 
barbar olmak için yanıp tutuşmasına rağmen, 
tam da tanrıların istediği gibi, babasının daha 
yumuşak huylu olmasını sağlıyor.

Barbarlık ve uygarlık, devlet, adalet, vergi, 
seçkincilik gibi kavramlar yazarın ustalığı saye-

sinde uygun bir dozda tartışılıyor.

100 Dolap 
Tehlikeli ve Tuhaf Bir Macera Dizisi 
Afacan Beşler Define Adasında

Urgum Baltalı Kahraman 

8+, bilmece, boyut değiştirme, çeviri, dizi, 
gizem, macera, zaman kapısı, 
zamanda yolculuk

Özgün Adı: Ulysses Moore
Yazan: Pierdomenica Baccalario
Resimleyen: Iacopo Bruno
Çeviren: Delal Aydın
Yaş grubu: 8+
Doğan Egmont Yayıncılık, sert kapak

Öykü, on bir yaşındaki ikiz Julia ve Jason Covenant 
kardeşlerin haritalarda görünmeyen, tren yolu hiçbir 
yere ulaşmayan Kilmore Koyu’undaki Argo Villası’na 
bir biçimde taşınmasıyla başlıyor. Onlara kasabanın 
yerlisi Rick de katılınca ekip tamamlanıyor. Üçlü, 
Argo Villası’nı keşfetmeye çalışırken çok daha büyük 
bir gizemle karşılaşıyor: Zaman Kapısı. Çocuklar 
kapıyı açmayı başarıyorlar ve Eski Mısır’a kadar gidi-
yorlar. Evin kahyası Nestor’un çocuklara çaktırmadan 
yaptığı yönlendirmeler bizi daha da meraklandırıyor; 
çünkü Nestor’un gerekçesini bilemiyoruz. Kitabın 
hemen başında ortaya çıkan Oblivia Newton’ın 
villayı ele geçirme niyeti merakımızı kamçılıyor. 
Çocuklar karşılarına çıkan bilmeceleri teker teker çözdükçe anlıyoruz ki gizemli 
olan yalnızca Argo Villası’nın bir kapısı değilmiş. Meğer tüm Kilmore Koyu, bu 
koydaki her ev, hatta her kişi büyük bir gizemin parçasıymış.

Ciltler dolusu macera ve gizem! Bilmeceleri çocuklarla birlikte çözmeye 
çalışmak başlı başına bir keyif.

Tobie Lolness 
Afacan Beşler Define Adasında 
Bayan Frisby ve Gizemli Kurtarma Ekibi

Ulysses Moore Dizisi

http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com/2010/01/15/barbarlari-nasil-bilirsiniz-urgum-baltali-kahraman/
http://www.birdolapkitap.com/2010/05/05/dolap-kapaklarinin-ardina-kac-dunya-gizlenir/
http://www.birdolapkitap.com/2010/02/08/konusan-olu-balik-sekerlemeci-kurt-adam-ve-kumpasci-korsanlar/
http://www.birdolapkitap.com/2010/01/15/yeni-basilan-afacan-besler-cok-daha-lezzetli/
http://www.birdolapkitap.com/2010/01/15/barbarlari-nasil-bilirsiniz-urgum-baltali-kahraman/
http://www.birdolapkitap.com/2010/03/03/televizyon-ve-internet-bagimlisi-cocuklar-icin-panzehir-bulundu-ulysses-moore/
http://www.birdolapkitap.com/2010/02/04/siz-bir-agaca-yakindan-baktiniz-mi-hic/
http://www.birdolapkitap.com/2010/01/15/yeni-basilan-afacan-besler-cok-daha-lezzetli/
http://www.birdolapkitap.com/2010/01/25/siradisi-bir-kurtarma-operasyonuna-hazir-olun/
http://www.birdolapkitap.com/2010/03/03/televizyon-ve-internet-bagimlisi-cocuklar-icin-panzehir-bulundu-ulysses-moore/


İL
K

O
K

U
L

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz BiR 
DOLAP 
KiTAP

www.birdolapkitap.com

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

İL
K

O
K

U
L

BiR 
DOLAP 
KiTAP

www.birdolapkitap.com 8+, Amerikan edebiyatı, bilgi, dizi, 
fantastik, farklı kültürler, macera, 
tarih, zaman yolculuğu 

Özgün Adı: Sam Samurai
Yazan: Jon Scieszka
Resimleyen: Adam McCauly
Çeviren: Müren Beykan
Yaş grubu: 9+
Günışığı Kitaplığı, 2010, 96 sayfa
ISBN: 978-9944-717-44-1

Pıtırcık
Korkunç Gıcık 3. Hıçkıdık 
Ottoline ve Sarı Kedi

Günün birinde Joe’nun Joe Dayısı çıkageliyor ve Joe’ya üstü gümüş rengi tu-
haf yazı, figür ve sembollerle dolu, mavi renkli bir kitap veriyor. Üç çocuk, nasıl 
çalıştığını bir türlü öğrenemedikleri bu Kitap sayesinde zamanda gezinmeye 
başlıyorlar. Kitap onları ya tarihöncesine ya gelecekte bir çağa gönderiyor. Kitap’ı 
bazen bir resim harekete geçiriyor; bazen içindeki sözcükler ya da yine Kitap’ta 
yer alan, rakamlardan oluşan çizelge… Peki gittikleri yerden nasıl dönüyor-
lar? İşin bu kısmı da biraz belalı… Her seferinde çocuklarla Kitap ayrı düşmüş 
oluyor ve gittikleri zamandan geri dönmek 
için mavi kitabı aramaları gerekiyor. Bu 
arayışların hepsi komik olaylara gebe…

Dizi on kitaptan oluşuyor: “Annem 
Mağara Kadını Olmuş!”, “Ben Yok An-
lamak Mitoloji”, “Vinci Bize Dâhi Dedi”, 
“Define Peşinde”, “İyi, Kötü ve Budala”, 
“Mumya Olmak İstemiyorum!”, “Mutfak 
Masası Şövalyeleri”, “Ne Halin Varsa Gör, 
Gladyatör”, “Vay Vay Samuray” ve “Yıl 
2095”.

Vay Vay Samuray

Varjak Pençe, Kontessa’nın evinde, ailesiyle birlikte 
yaşayan bir Mezopotamya Mavisidir. Bir gün eve bir adam ve 
iki siyah kedi gelir. Varjak onların Kontessa’ya ve evdeki 
kedilere zarar vereceklerini hisseder. Hemen ailesinin 
yanına koşar. Varjak’a sadece büyükbabası inanır.  
Ne var ki o da çok yaşlı ve güçsüzdür. Siyah kedil-
er ona saldırır. Büyükbaba Varjak’a kaçmasını ve 
“Celal’in Yolu”nu öğrenmesini söyler. Beyefendi 
ve siyah kedilerini ancak böyle yenebilecektir.

Dışarıdaki dünya ürkütücü ve tehlikelerle doludur. Bu yaşama alışmaya 
başlarken kendine iki arkadaş (Holy ve Tam) bulur. Kentin kedi çeteleri tarafında 
paylaşıldığını, kedilerin gizemli bir biçimde kaybolduğunu öğrenir. Zaman za-
man rüyalarına giren Celal’den “Yol”u öğrenmeye başlar. Celal’in Yolu’nda yedi 
yetenek vardır: Açık Zihin, Farkındalık, Avlanmak, Yavaş Zaman, Hareketli 
Çemberler, Gölge Yürüyüşü, Kendine Güven.

Bu kitap, Varjak Pençe’nin “Celal’in Yolu”nu öğrenmesini ve dönüşüm geçirip 
bir kahraman olmasını anlatıyor.

9+, bilgelik, dostluk, farklılık, felsefe, 
kahraman, kedi, önyargı, yabancı olmak

Ulysses Moore Dizisi 
Tobie Lolness 
Bayan Frisby ve Gizemli Kurtarma Ekibi

Özgün Adı: Varjak Paw
Yazan:SF  Said
Resimleyen: Dave McKean
Çeviren: Alp Saldamlı
Yaş grubu: 9+
Gün Yayıncılık, 2006,  256 sayfa
ISBN: 975-9046-41-5

Varjak Pençe
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7+, çeviri, Kuzey edebiyatı, olasılık, 
resimli kitap, şans, şanssızlık

Özgün Adı: Det var tur! / Det var synd!
Yazan: Thomas Halling
Resimleyen: Eva Eriksson
Çeviren: Ali Arda
Yaş grubu: 7+
Kanat Kitap, 2009, 48 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-605-4244-00-3

Kendinizi şanslı mı görüyorsunuz şanssız mı? Hangisi olduğunuza neye ba-
karak karar veriyorsunuz?  Yaşadığınız bir olayın yaşandığı anda gerçek değerini 
kavrayabiliyor musunuz? Peki ya başımıza gelmeyen olaylar ne olacak? Bu 
konuları çocuğunuzla konuşmaya çalıştınız mı hiç?

Şanslıyım / Şanssızım adlı çift yönlü kitap sorularımıza bir açıklık getirmese 
de bir bakış açısı edinmemizi sağlıyor. “Şanslıyım” yönünden 

başlarsanız Amanda’nın ne kadar şanslı bir gün 
geçirdiğini lakin şansının farkında olmadığı için ne 
kadar şanssız olduğunu okuyorsunuz. “Şanssızım” 

yönünden başlarsanız, Amanda’nın ne kadar şanssız 
bir gün geçirdiğini, neyse ki şanssızlığının farkında 

olmadığı için ne kadar şanslı olduğunu okuyorsunuz. 
Kitap, iyiyle kötünün, şanslılıkla şanssızlığın, olum-

luyla olumsuzun ne olduğunu düşünmeye zorluyor. 
Olumlu ya da olumsuz görünen durumların, o durumu 
ele aldığımız ana, o anda sahip olduğumuz bilgiye göre 
ne kadar değişken olabileceğini gösteriyor.

Şanslıyım / Şanssızım

Sina ve Yoga Yapan Kedi
Canını En Çok Ne Yakar?
Alev Saçlı Çocuk

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz BiR 
DOLAP 
KiTAP

acele, büyümek, yetişkin olmak, 
zaman, zamansızlık

Yazan: Rana Raschid
Resimleyen: Serap Deliorman
Yaş grubu: 6+
Marsık Yayıncılık, 2008, 
24 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-9020-86-6

Sina ve Yoga Yapan Kedi 
Alev Saçlı Çocuk 
Havva ile Kaplumbağa

Yetişkinlerin azlığından sürekli şikayetçi 
olduğu “yetersiz zaman” meselesine bir de 
çocuk gözüyle bakmak istemez misiniz?

Kitabın anlatıcısı olan kız çocuğu aile-
sindeki her bireyin kendisini sevdiğinden 
emin. Babası bunu ona sık sık söylüyor ve bir 
sürü oyuncak alıyor. Lakin bu oyuncakları a- 
labilmek için o kadar çok çalışıyor ki kızına 
zaman ayıramıyor. Annesi de onu sevdiğini 
sık sık söylüyor ama o kadar çok işi var ki 
kızına zaman ayıramıyor. 

Ablası alış veriş merkezlerindeki indirim fırsatlarından yararlanabilmek için 
koşturuyor ve kardeşine zaman ayıramıyor. Abisi bilgisayar oyunları ve film-
lerle o kadar ilgili ki kardeşine zaman ayıramıyor. Yetişkinlerin tüm bu işlere 
yetişmek için “hız tekerleri” var. Anlatıcı kızımız da onlar gibi olmak, bir an 
önce hız tekerlerine kavuşmak istiyor. Tam da kavuştuğu gün karşısına bir saly-
angoz çıkıyor ve “Başka türlü bir yaşam mümkün!” diyor.

Vınnn!
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8+, eşitlik, haklar, insan hakları, insan 
olmak, özgürlük, resimli kitap, yaşam

Şanslıyım / Şanssızım 
Canını En Çok Ne Yakar?
Alev Saçlı Çocuk

“Bu gezegende yaşayan her 
erkek, her kadın ve her çocuk, “İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi” 
denilen 30 özel maddeyle ko-
runur. Nerede yaşarsak yaşayalım, 
kim olursak olalım, bunlar bizim 
haklarımızdır ve kimsenin bunları 
bizden almaya hakkı yoktur.”

“Herkes Özgür Doğar”ın arka kapağında işte bunlar yazıyor. Kitap, İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’nin imzalanışının 60. yılını kutlamak için hazırlanmış, 
bugüne dek 30 dile çevrilmiş ve 200,000’den fazla satmış. İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi, çocukların anlayabileceği biçimde sadeleştirilmiş. Her maddeyi başka 
bir illüstratör resimlemiş. Böylece bu ciddi kitap son derece renkli bir hale gelmiş. 

Kitapta insanın özgürce ve güven içinde yaşaması, her türden otoriteye 
karşı birey olarak varlık gösterebilmesi için gereken haklar en yalın biçim-
de tanımlanmış. Bu haklar Birleşmiş Milletler’de oluşturulmuş ve “İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi” adı verilerek imzalanmış. Bazı değerleri çocukken 
öğrenmektir belki geleceği kurtaracak olan.

Herkes Özgür Doğar
Özgün Adı: We are All Born Free
Yazan: Kolektif
Yaş grubu: 8+
Mandolin Yayınları, 2008,  60 sayfa, ciltli
ISBN: 978-975-10-2725-2

BiR 
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6+, çocuk yogası, dikkat eksikliği, 
kedi, meditasyon, yoga

Özgün Adı: Sina und die Yogakatze
Yazan: Ursula Karven
Resimleyen: Axel Raatz
Çeviren: Güzide Erbaydar
Yaş grubu: 6+
Bulut Yayın, 2007, 48sayfa, sert kapak
ISBN: 978-975-286-227-2

Vınnn! 
Şanslıyım / Şanssızım
Felaket Henry Dizisi

Sina beş yaşında, yerinde duramayan, dikkat 
sorunu olan ve geçtiği yeri dağıtan çocuklardan. 
Sina’nın yaşamı, bir komşularının kedisi Simit’i Sina 
ve ailesine emanet etmesiyle değişiyor. Simit, ataları 
Hindistan’dan gelen ve onlar gibi yoga yapmayı 
bilen bir kedi. Sina, heyecan içinde oraya buraya 
koştururken Simit sakince onu izliyor ve uygun an 
gelince yoga öğretmeye başlıyor. İşe “ağaç duruşu” 
gibi eğlenceli denge duruşlarıyla başlıyor. Simit, 
Sina’ya kendi iç sesimizi dinlersek doğruyla yanlışı 
kolayca birbirinden ayırabileceğimizi açıklıyor. 
Simit yoga öğrettikçe Sina’nın yaşamı dengeleniyor. 
Sina dikkatini daha rahat toplar hale geliyor. 

Önerilen yoga duruşları, hareketleri ve nefesleri iyi seçilmiş. Çocukların 
yaparken eğlenebilecekleri çalışmalar. Tekniklerin nasıl uygulanacağı ve ne 
işe yarayacağı da açık bir dille anlatılmış. Yine de, eğitimli birinin, bir hocanın 
gözetiminde yogaya başlamak daha doğru olur. Bu kitap yoga hakkında fikir 
vermek ve heveslendirmek için kullanılmalı. 

Sina ve Yoga Yapan Kedi
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7+, anti-kahraman, dizi, haylazlık, 
yaramazlık

Özgün Adı: Horrid Henry
Yazan: Francesca Simon
Resimleyen: Tony Ross
Çeviren: Bahar Siber – Seda Aroymak
Yaş grubu: 7+
İletişim Yayınları, karton kapak

Sina ve Yoga Yapan Kedi 
Canını En Çok Ne Yakar?
Alev Saçlı Çocuk

Felaket Henry, haylazlığın kitabını baştan 
yazan bir karakter. Sınıf öğretmeni ödülü luna-
park olan bir kitap okuma yarışması mı düzen-
ledi? Felaket Henry iki haftalık zamanı kafasına 
göre takılarak geçirir, yumurta kapıya dayanınca 
okumadığı kitapların yerine uydurduğu kitap-
ların özetini yazar. Hem de tam yirmi yedi adet! 
Felaket Henry hiçbir çocuğun baş edemediği bir 
bakıcının eline mi düştü? 

Bakıcının örümcekten korktuğunu keşfetmesi yeterli… Tatili kupkuru bir 
çadırda geçirmesi yetmiyormuş gibi bir de ondan odun toplaması mı bekleni-
yor? Kolay! Civardaki çadırların tahta kazıkları da gayet iyi yanar. 

Yaratıcısı Francesca Simon, Felaket Henry kitaplarını bir tür çocuk western’i 
olarak düşündüğünü söylüyor. “Henry, berbat davranışlarına rağmen sıklıkla 
zafer kazanan bir kanunsuzdur. Nasıl yetişkinler alışılmışın dışında davranan 
kişilerin öykülerini okumaktan hoşlanıyorlarsa, çocuklar da sonuçlarını kafasına 
takmadan aklına eseni yapan bir çocuğun çekiciliğine kapılıyorlar.”

Felaket Henry Dizisi

7+, aile, çevre, doğal yaşam, gözlem, 
kaplumbağa, resimli kitap, Türk edebiyatı

Yazan ve Resimleyen: Behiç Ak
Günışığı Kitaplığı, 2010,  88 sayfa
ISBN: 978-9944-717-39-7

Vınnn! 
Felaket Henry Dizisi 
Herkes Özgür Doğar

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

Elif,  beş yaşında, çıtı pıtı bir kız çocuğudur. Çok fazla konuşmaz. Tek sözcüklük 
sorularla, kurduğu kısa cümlelerle derdini anlatır. Bazen hiç konuşmaz; ama an-
nesiyle babası onun ne demek istediğini gözlerinden anlarlar. Bunu yapmayı bir 
de Havva becerir. Havva, anne baba işteyken Elif ’le ilgilenen, dünya tatlısı bir 
kadındır. Kimi kimsesi yoktur; hayvanlarla dosttur; yanında yamacında her za-
man kediler, köpekler, kuşlar vardır. Hayvanların dilini anlar. Etekliğinin ceple-
rinde fideler taşıyan, sağa sola tohumlar serpen bir kadındır Havva. 

Günün birinde anne babası 
bir araştırma için başka bir kente 
taşınacaklarını söylerler Elif ’e. Orada 
kaplumbağaların göçü, üremesi ve 
korunmasıyla ilgili çalışacaklardır. 
Kaplumbağa fikri Elif ’e cazip gelir. 
Ancak Havva’yı geride bırakmanın 
ağırlığından hiç kurtulamaz. Sonunda 
yumurtadan çıkan kaplumbağalardan birine Havva adını verir ve onu öyle bir 
sahiplenir ki, annesiyle babası bir sorun olduğunu anlarlar.

Havva ile Kaplumbağa
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8+, Alman edebiyatı, büyü, Christine 
Nöstlinger, dayanışma, fantastik, farklılık, 
kedi, önyargı, sihir

Özgün Adı: Die feuerrote Friederike
Yazan: Christine Nöstlinger
Resimleyen: Huban Korman
Çeviren: Suzan Geridönmez
Yaş grubu: 8+
Günışığı Kitaplığı, 2010, 88 sayfa
ISBN: 978-9944-717-43-4

Vınnn! 
Felaket Henry Dizisi 
Canını En Çok Ne Yakar?

Frida’nın kızıl saçları vardır; çilli ve şişmandır. Bir evin çatı katında şişman 
Anna teyzesiyle yaşar. Frida dışarı çıkmaktan hoşlanmaz çünkü çocuklar onunla 
saçları yüzünden alay ederler. Frida saçlarından kurtulmayı dener; ama onlar 
her seferinde ateş gibi kafasında belirir. Frida’nın saçıyla alay etmeyen tek kişi, 
renk körü olan postacıdır. 

Bir gün Frida, teyzesinden kızıl saçlıların 
saçlarını ateşe dönüştürebilme ve saçlarıyla 
uçabilme güçlerinin olduğunu öğrenir. 
Teyzesinin yazıldığı dili çoktan unuttuğu 
kırmızı kapaklı kitapta ne anlatıldığını 
da öğrenecektir. Kitabı karıştıran Frida 
babasından bir mektup bulur. Böylece 
babasının uzak, ulaşılması zor ve mutlu 
bir ülkede yaşadığını, isterse kendisinin ve 
teyzesinin de oraya gidebileceğini öğrenir.

Frida’nın öyküsünü bir masal olarak tanımlayabiliriz. Frida, ideal olan, mutlu 
olabileceği, farklılığının vurgulanmadan, rahatça yaşayabileceği bir ülke arıyor. 
Sonunda oraya gitmeyi de başarıyor.

Alev Saçlı Çocuk

6+, çeviri, ders, iftira, 
sırtlan, tavşan, yalan

Özgün Adı: A cousa que máis doe do mundo
Anlatan: Paco Liván
Resimleyen: Roger Olmos
Çeviren: Esin Güngör
Yaş grubu: 6+
Redhouse Kidz, 2006, 32 sayfa, Ciltli
ISBN: 975-8176-61-7

Şanslıyım / Şanssızım
Felaket Henry Dizisi
Herkes Özgür Doğar

Kitapta bir Afrika masalı yeniden 
anlatılıyor: Tavşan sırtlana sorar: “Dünyada en 
çok acı veren şey nedir bilir misin?” Sırtlan diş 
ağrısı, arı sokması gibi yanıtlar verir. Tavşana 
göre yanıt yalandır. Sırtlan buna güler. Tavşan, 
sırtlana yalanın ne kadar acıtacağını göster-
meye karar verir.

Tavşan saraya gider. Kapının önüne “hop 
çömelip hop kalkarak buram buram tüten bir 
çörek” bırakır. İş bilir sinekler kokuyu izle-
yerek hemen çöreğe üşüşürler. Tavşan onlara sırtlanla arasında geçenleri anlatır. 
Sinekler tavşana yardım edecektir.Muhafızlar çöreği bulurlar. Hayvanların 
hiçbiri çöreği üstlenmez. Kralın danışmanları sinekleri çağırır. Sinekler çöreği 
koklar, tadarlar ve derler ki “Zaten sabah sırtlanı saray girişinde görmüştük!” 
Sırtlan kendisini ne kadar savunsa da işe yaramaz. Yüreğinde büyük bir acı his-
seder. Kuyruğunu kıstırır ve köyü terk eder.

Afrika bilgeliğinin pırıltılarıyla dolu, ezber bozan resimlerle bezeli müthiş 
bir kitap!

Canını En Çok Ne Yakar?
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Uyuyamıyor musun Küçük Ayı?
Uykusuz Bir Gece 
 Koyun Russel

2+, ayı, Julia Donaldson, oyun, oyuncak, 
resimli kitap, uyku

Öykümüz oyuncaklarla dolu bir çocuk odasında başlıyor. Yatakta uyuyan 
biri var. Derken yataktan BİR ayı düşüyor. İKİ gözü de sımsıkı kapalı uyuyan 
çocuk onu fark etmiyor. ÜÇ fare ayıyı oyuna çağırıyor. Ayı, DÖRT arabay-
la geziyor, oturup BEŞ parlak yıldıza bakıyor, ALTI bebekle çay içip oyuncak 
kaledeki YEDİ trolle boğuşuyor. Sonra SEKİZ balona tutunup uçarak DOKUZ 
kurbağanın şarkılar çalıp söylediği yere gidiyorlar. Ayıcık yatağını özlüyor. Ayı 
ON kırmızı küpten bir merdiven yapıyor.

Ayı merdivenden tırmanırken, ON küp 
devriliyor, DOKUZ kurbağa hopluyor, SEKİZ 
balon patlıyor, YEDİ trol koşuşuyor, ALTI 
bebek sessiz olmalarını söylüyor. BEŞ 
yıldız parlamaya devam ederken DÖRT 
araba vınlayıp gidiyor. ÜÇ fare son anda 
saklanırken çocuk gözlerini açıyor ve 
ayıcığını alıp yatağına yatırıyor.

Kısa metni, birbirinden keyifli resimler-
le tamamlanan kitap, sayı saymayı eğlenceli 
bir oyuna dönüştürmüş. 

Yataktan Düşen Ayıcık
Özgün Adı: One Ted Falls Out of Bed
Yazan: Julia Donaldson
Resimleyen: Anna Currey
İş Bankası Kültür Yayınları, 2006,  28 sayfa
ISBN: 975-458-826-0

İlk Okuma – Kediler 
Atık mı? Hiç Dert Değil!
 Teneke Orman

2+, belgesel, kuluçka, kuş, 
 kuş yuvası, yumurta

Özgün Adı: In The Nest
Yazan: Anna Milbourne
Resimleyen: Laurence Cleyet-Merle
Çeviren: Özlem Özbal
Yaş grubu: 2+
TÜBİTAK, 2006,  24 sayfa, süngerli kapak
ISBN: 975-403-385-4

Kitap, topladığı çerçöpten yusyuvarlak bir 
yuva ören ve içine yumurtlayan kuşla açılıyor. 
Kuş, sıcak tutmak için yumurtalarının 
üstüne oturuyor. Ağacın altındaki tilkinin 
yetişemeyeceği yükseklikte olduğu için 
kuluçkasını güven içinde sürdürüyor ve baba 
kuşun taşıdığı yiyecekleri sabırla bekliyor. 
Zamanı gelince yumurtalar çatlıyor. Pek kuşa 
benzemeyen, tüysüz ve gözleri kapalı yavru-
lar çıkıyor ortaya. Anne ve baba kuşlar, dur-
madan böcek, solucan taşımaya başlıyorlar 
yuvaya. Doymak bilmez yavrular sürekli cikliyor. Zamanla büyüyor ve tüyleni-
yorlar. Yuvaya sığmaz hale gelince uçma denemeleri başlıyor. Sadece kanat 
çırparak havalanamayınca kendilerini boşluğa bırakıyorlar ve ilk kez uçuyorlar. 
Ardından göç zamanı geliyor. Gelecek yaza içlerinden birinin bu yuvaya dön-
mesini umarak yolcu ediyoruz kuşları.

Belgesel niteliğindeki bu kitap, gözlenebilen gerçeği son derece basit bir dille 
ve yalın biçimde yansıtmış. Dünya’ya yakından bakmak için iyi bir fırsat!

Yuvada
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Yataktan Düşen Ayıcık 
Uykusuz Bir Gece 
Koyun Russel

3+, aile, ayı, karanlık korkusu, korku, 
masal, özgüven, resimli kitap, sevgi

Özgün Adı: Can’t You Sleep, Little Bear?
Yazan: Martin Waddell
Resimleyen: Barbara Firth
Çeviren: Aslı Motchane
Kır Çiçeği Yayınları, 1991, 32 sayfa
ISBN: 978-994-470-11-67

Uyuyamıyor musun Küçük Ayı

Ailenizde uyumamak için elinden geleni ardına koymayan bir bıdık varsa, bu 
kitap size tanıdık gelecek. 

Büyük Ayı Küçük Ayı’yı yatağına yatırır. Sonra koltuğuna oturup kitabını 
okumaya başlar. Ancak Küçük Ayı kıpır kıpırdır; bir türlü uyumaz. Büyük 
Ayı sorar: “Uyuyamıyor musun Küçük Ayı?” “Korkuyorum,” der Küçük Ayı. 
Büyük Ayı ufak bir lamba getirir. Ama ufaklığın uyuyacağı yoktur. Aynı şeyler 
bir kere daha tekrarlanır. Küçük lambanın yerine büyük bir lamba konur. 
Küçük Ayı uyur mu? Hayır. Yuvarlanır, taklalar atar 
ve karanlıktan korkup uyuyamadığını söyler 
yine. Daha büyük bir lamba da işe yaramaz. Bu 
sefer sorun mağaranın girişindeki karanlıktır. 
Büyük Ayı Küçük Ayı’yı kucağına alır ve 
mağaranın dışına çıkarır. 

Gökyüzündeki ay her yeri aydınlatmak-
tadır. Büyük Ayı bir de bakar ki Küçük 
Ayı kollarında uyuyuvermiş. Büyük Ayı, 
kucağındaki ufaklıkla koltuğuna kurulur ve 
kitabını ta en sonuna kadar okur.

Kasabanın En Şık Devi 
Yataktan Düşen Ayıcık 
 Ay’a Yolculuk

2+, bölme, çeyrek, kurabiye, 
paylaşma, yarım

Yazan ve Resimleyen: Ayla Çınaroğlu
Yaş grubu: 2+
Uçanbalık Yayınları, 2003,  
16 sayfa, karton kapak
ISBN: 975-587-068-7

Annesi Veli’ye kocaman bir kurabiye verir. Veli, tam 
kurabiyeyi ısıracakken arkadaşı Ali’yi görür. Hemen 
kurabiyeyi böler, yarısını arkadaşına verir. Kalan yarısını 
tam ısıracakken Çomar gelir. Veli elindeki yarım kura-
biyenin yarısını Çomar’a verir. Kaldı mı çeyrek kurabi-
ye… Veli tam çeyrek kurabiyesini ısıracakken bir sincap 
gelir yanına. Hemen kalan kurabiyenin yarısını sincaba 
verir. Veli tam kalan kurabiyeyi ısıracakken daldaki 

minik kuşu fark eder. Elinde 
kalan kurabiyenin yarısını da 
kuşa verir. Kalan son lokmayı 
ağzına atar ve afiyetle yer. Kurabiye güzeldir ama 

paylaşmak daha da güzeldir. Veli keyifle yalanırken 
annesi elinde koca bir bardak süt ve koca bir kurabiyeyle 

geliverir. Veli, bu sefer elinde kurabiyeyle dolanmak yer-
ine, kapının önüne oturup afiyetle yer kurabiyesini. Tam, 
yarım, çeyrek gibi kavramlar ve paylaşmanın güzelliği 
üzerine hoş bir resimli kitap… 

Veli’nin Kurabiyesi

http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com/2010/01/30/uyuyamiyor-musun-kucuk-ayi/
http://www.birdolapkitap.com/2010/05/31/bir-gece-yarisi-macerasi/
http://www.birdolapkitap.com/2010/03/10/uykusuz-bir-gece/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/01/uykusuzluk-ceken-koyunun-ilaci-nedir/
http://www.birdolapkitap.com/2010/01/30/uyuyamiyor-musun-kucuk-ayi/
http://www.birdolapkitap.com/2010/01/30/uyuyamiyor-musun-kucuk-ayi/
http://www.birdolapkitap.com/2010/02/02/kasabanin-en-sik-devi/
http://www.birdolapkitap.com/2010/05/31/bir-gece-yarisi-macerasi/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/09/hayal-ediyorum-hayal-ediyorsun-hayal-ediyoruz/
http://www.birdolapkitap.com/2010/05/21/veli%E2%80%99nin-kurabiyesi-ya-da-yarim-ve-ceyrek/
http://www.birdolapkitap.com/2010/05/21/veli%E2%80%99nin-kurabiyesi-ya-da-yarim-ve-ceyrek/


Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

www.birdolapkitap.com

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

www.birdolapkitap.com

BiR 
DOLAP 
KiTAP

BiR 
DOLAP 
KiTAP

O
K

U
L 

Ö
N

C
E

S
İ  

O
K

U
L 

Ö
N

C
E

S
İ

Tostoraman’ın Yavrusu 
Kasabanın En Şık Devi 
Nohut Oda Bakla Sofa

3+, canavar, çeviri, fantastik, fare, 
İngiliz edebiyatı, Julia Donaldson, 
keskin zeka, masal, resimli kitap

Özgün Adı: The Gruffalo
Yazan: Julia Donaldson
Resimleyen: Axel Scheffler
Çeviren: Yıldırım Türker
Popcore Çocuk Kitapları,2007, 32 sayfa
ISBN: 978-975-01262-0-8

Fare ormanda bir tilkiyle karşılaşır. Tilkinin niyeti fareyi yemektir. Fare 
Tostoraman’a sözü olduğunu söyler. Tostoraman’ın korkunç sivri dişleri ve 
pençeleri olduğunu, üstüne üstlük en sevdiği yemeğin “tilki fırında” olduğunu 
duyunca tilki kaçar. Ardından fare bir baykuşla karşılaşır. Baykuş, fareden 
Tostoraman’ı dinleyince aç olmadığına karar verir. Farenin yoluna bu sefer bir 
yılan çıkar. O da fareden Tostoraman’ı dinler ve uzaklaşmaya karar verir.

Fare, düşmanlarını kendi uydurduğu canavarla korkuttuğuna sevinirken 
karşısına Tostoraman çıkmasın mı? Üstelik en sevdiği 
yemeğin fareli ekmek olduğunu söyleyen bir Tosto-
raman… Yine aklını kullanan fare, eski düşmanları 
yılan, baykuş ve tilki ile yeni düşmanı Tostoraman’ı 
karşı karşıya getirir. Herkes kendi postunun der-
dine düşerken fare aradan sıyrılır. 

Farenin keskin zekasına ortak olmak ve Julia 
Donaldson’ın usta kaleminin, Axel Scheffler’in 
çarpıcı resimlerinin ve Yıldırım Türker’in 
kıvrak çevirisinin tadına varmak istiyorsanız 
“Tostoraman”ı mutlaka okuyun.  

Tostoraman

Yataktan Düşen Ayıcık 
Uyuyamıyor musun Küçük Ayı? 
Koyun Russel

2+, çeviri, ses, sesleri öğreniyorum, 
uyku, uykusuzluk

Özgün Adı: Peace at Last
Yazan ve Resimleyen: Jill Murphy
Çeviren: Gülten Senem Kaleli
Yaş grubu: 2+
Mandolin Yayınları,
2009, 32 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-10-2844-0

Ayı ailesinin uyku saatidir. Bayan Ayı kafasını yastığa koyduğu gibi horlama-
ya başlar. Bay Ayı horultudan uyuyamaz; uyumak için sessiz bir yer ararken bir 
evin olası mekanlarını gezer.

Bay Ayı’nın uyuma çabasının içinde seslerden koca bir dünya var. Önce 
“horlama sesiyle” tanışıyoruz. Bay Ayı ufaklığın odasında da aradığı huzu-
ru bulamıyor. Burada “uçak sesiyle” tanışıyoruz. Bay Ayı salonda da başarıyı 
yakalayamıyor. Zira saat tik-tak etmekle kalmıyor, bir de gugukluyor. Mutfak-
ta da sonuç değişmiyor. Pıt-pıt diye ritim tutan musluğa buzdolabı eşlik edi-
yor. Bahçede baykuş, kirpi ve kediden mürekkep bir koroyla 
karşılaşan Bay Ayı son çare olarak kendini otomobiline atıyor. 
Otomobilde uyuyacak gibi olan Bay Ayı güneşin doğmasıyla 
uyanan gündüz kuşlarının eline düşüyor bu sefer. Yatağına 
dönen Bay Ayı artık horlamayan karısının yanında 
uykuya dalıyor. Ta ki saat çalana dek…

Bu kitapla ilgili etkinlik önerilerimiz için  
lütfen sitemizi ziyaret edin. 

Uykusuz Bir Gece
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Keçi ile Eşek Kampta 
Kasabanın En Şık Devi 
Pırtık Tekir

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

3+, Alman edebiyatı, arkadaşlık, dizi, 
fare, öykü, paylaşma, resimli kitap, 
tavşan, yardımlaşma

Kitap, beyaz tavşancığın doğum günü 
hazırlıklarıyla başlıyor. Tavşancık, doğum 
günü kutlamayı seven herkes gibi çok 
heyecanlıdır. Yapılması gereken her şeyi 
yapmıştır. Eksik bir şey kalmadığından emin 
olmak için, hazırlıkları tek tek gözden geçirir. 
Güzel bir pasta yapmış, ağaçları kağıt fenerl-
erle süslemiş, konukları için kağıt şapkaları 
hazırlamıştır. İçecek ve yiyecekler de masadaki yerlerini almıştır. Oynanacak 
oyunlar için de hazırlıklar tamamdır. Her şey hazırdır anlayacağınız. İyi de niye 
ortalıkta hiç konuk yoktur? Tavşancık da kendine bunu sorar ve dehşet içinde 
yerinden sıçrar: Her şeyi hazır eden tavşan, davetiyeleri yollamayı unutmuştur.

Evinin önünü süpüren Tilda Elmaçekirdeği, zavallı tavşanın ağladığını du-
yar ve hemen yardıma koşar. Davetli listesindeki herkesi 

tek tek arayarak onlara tavşanın doğum günü partisi 
düzenlediğini söyler. Bir süre sonra tavşancığın tüm 
dostları çıkagelir ve tam da tavşanın hayal ettiği gibi 
harika bir parti olur.

Özgün Adı: Tilda Apfelkern – Rat mal, wer 
Geburtstag hat
Yazan ve Resimleyen: Andreas H. Schmachtl
Çeviren: İlknur Özdemir
Genç Turkuvaz, 2010,  28 sayfa
ISBN: 9786055596149

Tilda Elmaçekirdeği – 
Doğum Günün Kutlu Olsun

Kasabanın En Şık Devi 
Nohut Oda Bakla Sofa
Tostoraman

3+, canavar, fantastik, fare, 
İngiliz edebiyatı, Julia Donaldson, 
keskin zeka, korku, resimli kitap

Özgün Adı: The Gruffalo’s Child
Yazan: Julia Donaldson
Resimleyen: Axel Scheffler
Çeviren: Yıldırım Türker
Popcore, 2008,  32 sayfa
ISBN: 978-9944-0576-6-0

Tostoraman yavrusuna “Koca Kötü Fare”den söz eder: Korkunç kuvvetli, 
pullu ve uzun kuyruklu, gözleri ateş kuyusu gibi, korkunç bıyıkları diken gibi 
sert…” Yavru tostoraman, babası uyuyunca ormanda dolaşmaya çıkar. Karlı bir 
gecedir. Yerde gördüğü her iz, ona Koca Kötü Fare’yi anımsatır; ama her sefer-
inde izin sahibiyle karşılaşır. Yılan, farenin göl kıyısında fırından çıkmış tostora-
man yediğini; baykuş, farenin buralarda bir yerde tostoramanlı pasta yediğini, 
tilkiyse farenin bir ağaç altında tostoraman çayı içtiğini 
söyler. 

Yavru tostoraman iyice meraklanır. Şu fare 
gerçekten de dedikleri kadar var mıdır? Tam o 
sırada yuvasından çıkan fareyi görür. Fare hiç 
de korkunç değildir; tam da ağzına layıktır. 
Yavru canavarın bilmediğiyse farenin ne ka-
dar akıllı olduğudur. Fare yavru tostoramanı 
ayışığında yere düşen gölgesiyle kandırır. Ye-
rdeki dev gölgeyi gören Tostoraman’ın yavrusu, 
Koca Kötü Fare’nin geldiğini görünce tüyüverir.

Tostoraman’ın Yavrusu
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Atık mı? Hiç Dert Değil!
Yuvada
 İlk Okuma – Kediler

3+, atık, çevre, çöp, düş, emek,  
geridönüşüm, orman, tukan, umut

Özgün Adı: The Tin Forest
Yazan: Helen Ward
Resimleyen: Wayne Anderson
Çeviren: Şirsel Taş
Yaş grubu: 3+
Remzi Kitabevi, 2008,  32 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-14-1316-1

Öykü, çöple dolu ıssız bir yerde geçiyor. 
Oradaki minik evde, her gün çöpleri toplayıp, 
ayırıp ayıklayan yaşlı bir adam yaşamaktadır. 
Yaşlı adam, her gece rüyasında yaşadığı yerin 
yaban hayvanlarıyla dolu bir orman olduğunu 
görür. Bir gün, adamın zihnine bir düşünce to-
humu düşer. Yaşlı adam etrafındaki hurdalardan 
koca bir orman inşa eder. Bu orman teneke-
dendir ama ormandır işte! Bir gün ormana ger-
çek bir kuş gelir ve gün boyu şakır. Ertesi sabah, 
kuş gitmiştir. Yaşlı adama teneke ormanı artık 
bomboş gelmektedir. Acısı çok büyüktür. Yine de 
dolunayın altında bir dilek tutar yaşlı adam. Erte-
si sabah kuş sesleriyle uyanır: O kuş, eşini de alıp geri gelmiştir. Gagalarında to-
hum getirmişlerdir. Tohumlar kısa zamanda filizlenir. Zamanla filizler ormanı, 
orman hayvanları getirir.

“Teneke Orman” umuda, düş kurmaya, düşünün peşinden koşmaya, yeniden 
başlama cesaretine, çalışkanlığa, azme ve emeğe düzülmüş destansı bir övgü.

Teneke Orman

Burun
Şeytan Aldı Götürdü
Bil Bakalım Seni Ne Kadar Seviyorum

Kahramanımız, kız kardeşi ve gazete okuyan babasıyla birlikte evdedir. 
Derken elinde bir fanusun içinde yüzen iki Japon balığı olduğu halde Na-
than gelir. Kahramanımız ne pahasına olursa olsun o balıkları istemektedir. 
Nathan’a balıkları takas etmeyi önerir. Ama önerdiklerinin hiçbirini Nathan’a 
beğendiremez. Son olarak kahramanımız gazete okumakta olan babasını önerir. 
Teklif arkadaşının dikkatini çeker. Lakin Nathan sıkı pazarlıkçıdır. İki adet Japon 
balığına karşı bir adet babanın adil olmayacağını belirtir. Hem bakalım baba yü-
zebiliyor mudur ki? Babası elbette yüzebili-
yordur; ayrıca babası yüz Japon balığının 
toplamı kadar büyüktür. Anlaşırlar. Na-
than, gazete okuyan babayı alıp gider. Kız 
kardeş, annelerinin kızacağından emindir. 
Anne eve döner. Elbette kızar ve iki çocuğu 
balıkları verip babalarını geri almak üzere 
yollar. Fakat bu pek kolay olmayacaktır.

Birbirinden komik ve çarpıcı sahnelerle 
dolu, sıra dışı konusuyla dikkat çeken bir 
öykü…

5+, baba, balık, değiş tokuş, 
Neil Gaiman, takas

Yazan: Neil Gaiman
Resimleyen: Dave McKean
Yaş grubu: 5+
Harper Collins Publishers, 2004, 50 
sayfa, karton kapak
İSBN: 978-0-06-058703-1

The Day I Swapped My 
Dad For Two Goldfish
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Building On Nature: The Life Of Antoni Gaudí 
Burun
Bütün Gün Esneyen Prenses

4+, arkadaşlık, evcil hayvan, 
haylazlık, köpek, yaramazlık

Özgün Adı: Rita et Machin
Yazan: jean-Philippe Arrou-Vignod
Resimleyen: Oliver Tallec
Yaş grubu: 4+
Tudem Yayınları, 2010,  
24 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-9944-69-461-2

Rita’ya doğum gününde bir sürü armağan geliyor. Rita hiçbirini beğenmiyor. 
Derken paketlerden birinin sekerek uzaklaştığını görüyor. Kutuyu yakalayıp 
açıyor. İçinden bir köpek yavrusu çıkıyor. Rita bu köpek yavrusunu pek sevi-
yor. Rita köpeğe “Adsız” ismini uygun görüyor. Köpek de ona “Anlaştık,” diyor. 
Meğer köpek konuşabiliyormuş. Rita köpeğe sarılıyor. Adsız karşılık veriyor 
ama fazla uzatmak istemiyor. Böylece Adsız’ın tembel olduğu kadar soğukkanlı 
bir köpek olduğunu da öğreniyoruz. Kitabın sonunda, Rita’nın tüm hediyelerini 
açtıktan sonra birbirlerine sarılıp huzur içinde uyuyorlar.

 “Rita ve Adsız Okulda” adlı maceraday-
sa, Rita Adsız’ı okula götürüyor. Öğretmeni 
kendisini daha önce “Oyuncaklarını okula 
getiremezsin,” diye uyaran Rita “Adsız ger-
çek bir köpek olduğuna göre sorun yok,” 
diye düşünüyor. Adsız’ı çantasına gizli-
yor. Kimse çantadaki köpeği fark etmiyor. 
Fakat o gün okulda olmadık kalmıyor. 
Adsız yakalanmamayı başardığı için olup bitenlerin gerçek sorumlusu da 
anlaşılmıyor.

Rita ve Adsız

Burun
The Day I Swapped My Dad For Two Goldfish
Bisiklet, Kızak ve Vapur

3+, masal, tekerleme

Yazan ve Resimleyen: Sadi Güran
Enkidu Yayıncılık, 2008, 
18 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-9944-207-07-2

Münür her gece birlikte uyuduğu maymun Kalınkaş’ı bıraktığı yerde bu-
lamaz. Kalınkaş’ı ne annesi ne de anneannesi görmüştür. O gece Münür’ün 
gözüne hiç uyku girmez. Gece boyunca Kalınkaş’ın nerede olabileceğini düşünür 
durur. O sırada şeytan da kapı kapı dolaşır ve Kalınkaş’ı satmaya çalışır. Önce 
balıkçıyı dener. Satamaz. Sonra bir mağazayı dener. Yine satamaz. Pastanede de 
Kalınkaş’ı satın almak isteyen kimse çıkmaz. Çiçekçi kadın Kalınkaş’la ilgilen-
mez bile.  Münür, huzursuz da olsa uymuştur. Uyandığında maymunu en başta 
bıraktığı yerde bulur. Buna da şaşırmaz. 
Zaten kim ne yapsın ki zavallı Kalınkaş’ı?

Bu kısa öyküyü omuzlayan resimler 
büyük bir zenginlik barındırıyor. Her res-
imde buzdolabının üst rafındaki tencere, 
ninenin örgü şişleri, balıkçının sıska kedisi, 
çiçekçinin şalvarı gibi günlük yaşamdan 
ayrıntılar var. 

Okul öncesi yaş grubundaki çocuklar 
için bakması keyifli bir kitap “Şeytan Aldı 
Götürdü.” 

Şeytan Aldı Götürdü
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Pırtık Tekir 
Ev Canavarları Aile Rehberi 1 – 2
Işıkları Seven Böcek

3+, dostluk, hayvan sevgisi, köpek, 
resimli kitap, sokak hayvanları

Özgün Adı: Fleabag
Yazan ve Resimleyen: Helen Stephens
Çeviren: Nevin Avan Özdemir
Yaş grubu: 2+
İş Bankası Kültür Yayınları, 2008, 32 sayfa
ISBN: 978-9944-88-201-9

Adsız, evsiz ama piresi bol bir köpek varmış. Ba-
zen insanların gezdirdiği köpeklerle karşılaşırmış 
ama insanlar onu kovalarmış. Günün birinde, 
yanındaki büyük insan meşgul olduğu için onun-
la oynayacak kimsesi olmayan yalnız bir çocukla 
köpeğin yolu kesişmiş. Oynamaya başlamışlar. 
Ama büyük insan çocuğa köpeğe dokunmamasını 
söylemiş. Çocukla köpek arkadaş olmuşlar. Bir 
gün çocuk köpeğe taşınacaklarını söylemiş. 
Vedalaşmışlar. Fakat köpek oğlanın peşinden gitmiş. Gece köpeğin aşağıda 
beklediğini gören çocuk valizini topladığı gibi yanına inmiş. Köpek çocuğun 
karanlıkta dışarıda olmasından endişe duymuş. Çocuk onu ne kadar çekiştirse 

de gitmemiş ve o kadar havlamış ki, ortalık ayağa kalkmış. 
Sesi duyan büyük insanlar çocukla birlikte köpeği de eve 
almışlar. Ertesi gün insanların eşyaları kamyona yüklenmiş. 
Baba Piretorbasına seslenerek onun da geleceğini söylemiş. 

Böylece köpek kendine bir ev bulmuş. Pireleri 
kovulmuş, yıkanmış ve yeni evine yerleşmiş.

Piretorbası

Çocuklar İçin Çizim Teknikleri
Değnek Adam
Bir Uçtan Diğer Uca Dünya Çocukları

3 boyutlu, 3+, etkinlik, keşif, 
maket, parmak kuklası

Yazan ve Çizen: Özlem Şekercioğlu Lesport
Maketler: İlhan Sayın
Fotoğraflar: Yavuz Draman
Enkidu Yayıncılık, 2007, 
28 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-9944-207-03-4

“Postacı Çocuk 1 – Kayıp Mektuplar” adlı ki-
tapta dizinin kahramanlarıyla tanışıyoruz. Pa-
nos ve köpeği Dost İstanbul’da yaşıyorlar. Gezgin 
olmayı ve dünyayı keşfetmeyi düşlüyorlar. Bir gün 
Mısır Çarşısı’na gitmek üzere vapura biniyorlar. 
Yolları Bozdoğan Sukemeri’ne düşüyor. Tarihi 
bir çeşmenin yakınında buldukları mektupları 
sahiplerine ulaştırmaya karar veriyorlar. Yeni 
tanıştıkları bir albatrosun sırtına atlayıp yola 
çıkıyorlar. 

“Postacı Çocuk 2- Piranda’ya Mektup” ve “Postacı Çocuk 3 – Sürpriz Davet” 
adlı kitaplarda Panos ve Dost’un maceraları sürüyor. Öykünün kahramanları 
ve mekânları maket olarak hazırlanmış. Sonra sahneler kurulmuş ve diji-
tal olarak fotoğraflanmış. Yani kitap için yapılan çizimler üç boyutlu olarak 
sunulmuş. Kitabın sonunda çok hoş bir armağan var: Kesip yapıştırarak 
kolayca yapılabilecek parmak kuklalar! Bu kuklalar sayesinde öyküyü okurken 
canlandırabilir, çocuğunuzla birlikte çevrenizi keşfe çıktığınızda kuklaları da 
götürerek Panos ve Dost için yeni maceralar uydurabilirsiniz.

Postacı Çocuk Dizisi
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Lili ve Yedi Çocuğu Dizisi
Melis’in Kardeşi Oluyor 
Küçük Prenses Dizisi – Dişimi İstiyorum

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

6+, çeviri, çocuk, ölüm, ölüm nasıl anlatılır, 
resimli kitap

Özgün Adı: Ente, Tod und Tulpe
Yazan ve Resimleyen: Wolf Erlbruch
Çeviren: Bahar Siber
Yaş grubu: 6+
İletişim Yayıncılık, 2009, 
32 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-05-0707-6

Bir gün, Ördek izlendiğini fark eder. Dönüp 
takipçisine kim olduğunu ve neden kendisini 
izlediğini sorar. “Sonunda beni fark etmene se-
vindim,” der Ölüm “Ben Ölüm’üm.” Ördek önce 
korkar. Tanışıp sohbet ederler. Ördek Ölüm’ün o 
kadar da fena biri olmadığına karar verir. Ördek 
Ölüm’ü gölde yüzmeye davet eder. Yaşamın bu 
kadar içinde yer almak Ölüm için o kadar da 
kolay değildir. Ördek, üşüyen Ölüm’ün üzerine 
uzanarak onu ısıtır. Öylece uyurlar. Sabah uyanan 
Ördek  ölmediğine sevinir. Ölüm’e “Ya ölseydim?” 
diye sorar. “O zaman böyle geç saatlere kadar uyuyamazdım,” der Ölüm. Ördek 
Ölüm’ün kim olduğunu, neler yaptığını ve gitme zamanı geldiğinde, Ölüm’ün 
onu nereye götüreceğini anlamaya çalışır.

Yetişkinler için de kabullenmesi zor olabilen bu yaşamın en temel parçasını 
çocuklara anlatmak için yumuşacık bir yol. Çocuklara ölümü anlatmanızı 
kolaylaştırabilecek başka yazılara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Piretorbası 
İkimiz de Seni Çok Seviyoruz
Jemima Pamukördek’in Masalı

3+, aile, dostluk, evcil hayvan, 
Julia Donaldson, kedi, müzik, resimli kitap

Özgün Adı: Tabby McTat
Yazan: Julia Donaldson
Resimleyen: Axel Scheffler
Çeviren: Ali Berktay
Yaş grubu: 3+
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009,  
32 sayfa, ciltli 
ISBN: 978-9944-88-634-5

Hüsnü gitarını çalar, kedisi Pırtık Tekir de 
miyavlarıyla ona eşlik eder ve böylece geçinip 
giderler. Pırtık Tekir bir gün hayatının aşkı Kar-
pati ile karşılaşır. O sırada kapkaççılar Hüsnü’nün 
bahşişlerini biriktirdiği kasketini kaparlar. Hüsnü, 
kapkaççı kovalarken düşüp yaralanır. Pırtık Tekir 
geri döndüğünde Hüsnü yoktur. Karpati, Pırtık 
Tekir’i evine götürür.

Hüsnü hastaneden çıkar ama Pırtık Tekir’i bulamaz. Pırtık Tekir’in artık bir 
karısı vardır. Yine de rüyalarında Hüsnü’yü görür. Yavruları 

olur. İki yavru birer yuva bulur; ama kimse Cimcim Tekir’i al-
mak istemez. Pırtık Tekir, Hüsnü’yü aramaya çıkar. Tüm kenti 
dolaşır. Cimcim Tekir’in onu izlediğini fark etmez. Hüsnü’yü 
bulur, yeniden şarkı söylemeye başlarlar. Pırtık Tekir bu sefer 
de ailesinden uzak kaldığı için üzgündür. Tam o sırada Cim-
cim Tekir ortaya çıkıverir ve koca bir miyavlamayla “Ben 

olayım çalgıcının kedisi,” der. Herkes de mutlu olur.

Pırtık Tekir
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Elmer 
Küçük Kara Koyun
Kurbağa ve Yabancı

5+, Afrika, hayvanlar, hipopotam, 
kendini sevmek, kimlik, suaygırı

Özgün Adı: Happy I’m a Hippo
Yazan: Richard Edwards
Resimleyen: Carol Liddiment
Çeviren: Sahire Arslan
Yaş grubu: 5+
İş Bankası Kültür Yayınları, 2007, 
32 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-9944-88-046-6

Kitabımızın kahramanı küçük suaygırı 
yaşamını çok sıkıcı buluyor ve suaygırı 
olmak istemiyor. Başka kim olabileceğini 
bulmak için yola düşüyor. Maymun, kar-
tal, kuyruksüren olmayı deniyor ama 
başaramıyor. Artık iyice yorulmuş bir 
halde yürümeye devam ederken bir su 
birikintisine rastlıyor. 

Suyun kenarında bir keçinin su içtiğini 
görüyor. Aynı anda da kendine tomruk 
süsü vermiş bir timsahın yüzerek sinsice keçiye yanaştığını fark ediyor. Keçinin 
içinde bulunduğu tehlikeli durumu gören suaygırı bir koşu tutturuyor ve tüm 
ağırlığıyla kendini suya bırakıyor. Yarattığı tsunami timsahın bir yana, keçinin 
bir yana savrulmasını sağlıyor. Keçi, suaygırının cesaretini övüyor, ona duyduğu 
hayranlığı dile getiriyor ve bir suaygırı olup timsahları bile kaçırabilmeyi diliyor. 
Böylece küçük suaygırı kendisi olmanın ne de güzel olduğunu anlıyor ve mutlu-
luk içinde nehre, hemcinsleriyle birlikte çamurda yuvarlanmaya gidiyor.

Mutlu Suaygırı

Kahraman 
Kalebozan Karlo 
Karda Ayak İzleri

Özgün Adı: A Squash and a Squeeze
Yazan: Julia Donaldson
Resimleyen: Axel Scheffler
Çeviren: Yıldırım Türker
Yaş grubu: 2+
Popcore Yayınları, 2008, 32 sayfa
ISBN: 978-605-60447-0-0

Yaşlı hanım evinin minicik olmasından 
şikayetçiymiş. Kalkmış bilge ihtiyardan bu duru-
ma bir çare istemiş. Bilge ihtiyar kadına tavuğunu 
eve almasını önermiş. Kadın şaşırsa da denileni 
yapmış. Tavuk evde tavukça davranışlar sergileyince 
kadıncağız bilge ihtiyara tekrar gitmiş. Bilge bu sefer 
de keçisini eve almasını önermiş kadına. Kadın ne 
kadar şaşırsa da öneriyi dinlemiş. Keçi tavuğu bile 
bastıracak denli keçiliğini sergilerken bilge ihtiyar 
imdada yetişmiş ve domuzunu da eve almasını önermiş kadına. Kadın şaşkınlığı 
dert etmeyip denileni yapmış. Domuz tavuğu da keçiyi de bastırınca bilge ihti-

yar ineğini de eve almasını önermiş kadına. Kadın 
bunu da yapmış. İnek tavuğu, keçiyi ve domu-

zu bastırıp bir de masaya çıkınca kadın (geç 
de olsa) çileden çıkmış. Bilge ihtiyar hemen 
yetişmiş ve hepsini evden çıkarmasını 
söylemiş. Kadın o kadar rahatlamış ki evi ona 
kocaman görünmüş.

Nohut Oda Bakla Sofa

2+, azla yetinmek, ev yaşantısı, hayvanlar, 
Julia Donaldson, önyargı
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Lili ve Yedi Çocuğu Dizisi 
Küçük Prenses Dizisi – Dişimi İstiyorum 
Ördek, Ölüm ve Lale

2+, aile, bebek, değişim, kardeş, 
kıskançlık, yaşam

Melis, havuza gittiklerinde, annesinin karnının 
büyümüş olduğunu görür. Annesiyle babası ona bir be-
beklerinin olacağını söyler. Melis ona fikrini sormadıkları 
için bozulur. Okuldaki arkadaşlarından bebeklerle ilgili 
gerçekleri de öğrenir: Bebekler çok ağlar, bebek uyurk-
en evde kimse ses çıkaramaz; ama o gecenin yarısında 
herkesi uyandırabilir. Ayrıca bebekler kusarlar. Ailesinin 
bu felaketten haberi yok gibidir. Melis onları uyarmaya 
çalışır. Tıpkı bir bebek gibi çığlıklar atıp, eşyalarını ortalığa 
fırlatır.

Anne doğum yapmak için gider. Melis’le babası evde 
kalırlar.  Sonunda anne bebekle döner. Melis bebeği uyarır: “Bu evde kuralları 
senin koyacağını zannetme. Senden çok daha uzun zamandır buradayım.” Yine 
de bu bebek Melis’e sevimli görünür. Üstelik arkadaşlarının dediğinin aksine 
kardeşi Bora hiç kusmaz. Neredeyse hiç ağlamaz. Melis Bora’yla birçok şey ya-
par; ona yeni şeyler öğretir. İlk gülücüğünü Melis’e atan Bora’nın ilk sözcüğü de 
“Melis” olur.

Melis’in Kardeşi Oluyor
Özgün Adı: Gudule a Un Bébé
Yazan: Fanny Joly
Resimleyen: Roser Capdevila
Çeviren: Lena Bruce
Yaş grubu: 2+
Mandolin Yayınları, 2008, 48 sayfa
ISBN: 978-605-382-010-9

Kasabanın En Şık Devi
Keçi ile Eşek Kampta
Kıvırcık Çokcesur Gece Yarısı Süper Kahramanı

5+, düş gücü, hayal kurma, 
icat, mucit, oyun

Özgün Adı: My Grandpa’s Amazing Inventions
Yazan ve Resimleyen: Richard Johnson
Çeviren: Şirsel Taş
Yaş grubu: 5+
Remzi Kitabevi, 2008,  32 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-14-1315-4

Mucit Dede kendisini bir icat yarışmasında büyükbaba kategorisinde 
yarışmaya davet eden bir mektup alır. Dede, nine ve torun hemen kafa kafaya 
verip yarışma için bir fikir bulmaya çalışırlar. Akıllarına “harika-hayvanat-o-
fon”, “derin-deniz-otomat-o-pot”, “çok-katlı-astronot-o-büs”, “süper-zıp zıp- 
ısıtmalı-tulum-balon” gibi icatlar yapmak gelir. En sonunda, dedenin aklına bir 
fikir gelir. Fikri açıklamaz ama atölyesine kapanıp sabaha kadar çalışır. Yarışma 
alanı birbirinden ilginç icatlarla doludur: “Muhteşem-don-yıkar-sıkar-o-bot”, 
“kendinden-sabunlamalı-küvet-o-kopter”… Sıra dedeye gelir. Dede, örtüyü 
kaldırır ve “görüntülü kokulu-tıngır-mıngır-muhteşem-masal-anlatır” adlı 
icadını çalıştırır. Herkes makinenin anlattığı masallarla adeta büyülenir. El-
bette, birincilik kupasını bizim dede kazanır. Yatma zamanı 
gelince torun makineyi dener. Lakin makineden tangırtılar 
ve dumandan başka şey çıkmaz. Durumu hiç dert etmezler. 
Dede torununa bir masal anlatmaya başlar. Torun, masal 
anlatan bir makineye gerek olmadığını çünkü dedesinin 
“harikalar-harikası-mucizevi-yaratıcı-ak-sa-kallı-sihir-
ustası” olduğunu düşünerek uykuya dalar.

Düş kurmaya ve bir düşün peşine düşebilmeye övgü…

Mucit Dedemin 
Müthiş İcatları
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Küçük Prenses Dizisi – Dişimi İstiyorum
Melis’in Kardeşi Oluyor 
Ördek, Ölüm ve Lale

Lili’nin her biri diğerinden cin fikirli yedi çocuğu 
vardır. Çocuklardan Veli hayvanları çok sever. 
Dali, annesinin eteği dâhil bulduğu her yere resim 
yapar. Mali’nin işi gücü televizyon izlemektir. Foli 
paylaşmayı hiç sevmez; oyuncaklarına, kitaplarına 
kimse dokunmasın ister. Loli küçük kardeşini 
kıskanmaktadır; bir yolunu bulup kardeşinden 
daha tatlı olmaya çalışır. Ali uyku zamanının 
oyun zamanından çalındığını düşünür ve uyu-
mak istemez. Peli dondurmaya bayılır; annesi 
ne pişirirse pişirsin Peli dondurma yemek ister. 

Tülin Kozikoğlu tarafından hazırlanan dizi, 3-5 yaş arası çocuklarda 
görülen temel yedi sorunu konu ediyor. Öyküler, basit ve anlaşılır cümlelerle 
anlatılmış. Öykülerin ritmi, tespitler ya da sorular içeren kalıpların tekrarıyla 
verilmiş. Bunlara kafiye de eklenince, öyküler tatlı bir melodiye kavuşmuş. 
Kitapları Banu Taylan resimlemiş. İlk bakışta ilkokul resimlerini andıran çizim-
ler, her öykünün kahramanı hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayacak kadar 
bilgi içeriyor.

Lili ve Yedi Çocuğu Dizisi (7 Kitap)
Yazan: Tülin Kozikoğlu
Resimleyen: Banu Taylan
Yaş grubu: 2+
İletişim Yayıncılık, 2010, 
28 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-05-0752-6

Lili ve Yedi Çocuğu Dizisi

2+, abur cubur, kıskançlık, paylaşmama, 
sahiplenme, televizyon, uyku

Korkudan Cesarete, Korkmuyorum! 
Kıvırcık Çokcesur Gece Yarısı Süper Kahramanı
 Ay’a Yolculuk

Özgün Adı: Mammoth Pie
Yazan: Jeanne Willis
Resimleyen: Tony Ross
Çeviren: Nevin Avan Özdemir
Yaş grubu: 5+
İş Bankası Kültür Yayınları, 2008, 
24 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-9944-88-158-6

Sebze ve meyveyle beslenmekten içi kıyılan mağara 
adamı Og, et yemeye karar verir. Dağın tepesinde yaşayan 
şişman bir mamutu gözüne kestirir. Mamutun kafası 
rahattır: Og’un ne mızrağı, ne tuzağı, ne taşımak için arabası, 
ne çömleği, ne de pişirmek için ateşi vardır. Mamut, bu sıskacık 
mağara adamının kendisini avlayamayacağını düşünmektedir. 
Tek başına başarısız olan Og, arkadaşlarına uğrar. Adam başı bir dilim börek 
karşılığında Ug’a mızrak, Bog’a araba, Nog’a çömlek yaptırır; Gog’a tuzak 
kazdırır; Mog’a ateş yaktırır. Böylece altı sıska mağara adamı gözlerini tombul 
mamuta dikerler. Hepsi de bir mağara adamının et yemesi gerektiğine yürekten 

inanmaktadır. Tombul mamut birazcık endişelenmez 
bile. Çünkü dağın öteki tarafında altmış öfkeli ma-
mut birikmiştir! Mamutlar dağdan aşağıya gümbür 
gümbür inmeye başlayınca mağara adamları kaçar-
lar. Sebze meyve yemekten başka seçenekleri yoktur. 

Kitapla ilgili etkinlik önerilerimizi okumak için 
lütfen buraya tıklayın.    

Mamutlu Börek

5+, av, börek, çeviri, dayanışma, 
işbirliği, mağara adamı, mamut, 
ortak çalışma, yardımlaşma
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Bil Bakalım Seni Ne Kadar Seviyorum
Koyun Russel ve Kayıp Hazine 
Kalebozan Karlo

Bir gün kütüphaneye bir aslan girer. Kütüphane müdürü Bayan Tatlıhava’ya 
göre aslan kütüphane kurallarını çiğnemediği sürece sorun yoktur. Aslan uslu ve 
sessiz olmak şartıyla kütüphaneye gelebilecektir. Zamanla, Bayan Tatlıhava zarf 
yalama, kuyrukla ansiklopedi tozu alma gibi işler verir aslana. Çocuklar yüksek 
raflara ulaşmak için sırtına çıkarlar, masal saatinde aslana yaslanırlar. Aslanı bir 
tek kayıt masası sorumlusu Bay Vızvız kabullenemez. Bir gün Bayan Tatlıhava 
düşer ve yaralanır. Aslan yardım çağırmak için kütüphane kurallarını çiğner ve 
kükrer. Bay Vızvız, aslanı şikâyet etmek üzere kütüphane müdürünün odasına 
koşar. Aslan kuralları çiğnediğinin farkındadır. Kütüphaneden 
ayrılır. Sonunda Bay Vızvız bile aslanın eksikliğini hisseder ve 
gidip onu bulur. Ertesi gün aslan kütüphaneye geri gelir. Bayan 
Tatlıhava, “kütüphanede koşulmaz” kuralını yok sayarak 
aslanın boynuna atılır. Yazar Michelle Knud-
sen kütüphaneye bir aslan sokarak bize 
kütüphaneyi, oradaki nesneleri ve 
orada bulunmanın kurallarını 
eğlendirerek gösteriyor.

Özgün Adı: Library Lion
Yazan: Michelle Knudsen
Resimleyen: Kevin Hawkes
Çeviren: Ekin Gökovalı
Yaş grubu: 4+
Tudem Yayınları, 2007, 
44 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-9944-69-136-

Kütüphanedeki Aslan

4+, aslan, bilgi, çeviri, hoşgörü, 
kütüphane kuralları, önyargı

Ay’a Yolculuk
Koyun Russel ve Kayıp Hazine 
Değnek Adam

Kıllı Canavar’ın isteği bir insan yemektir. Fakat farelerle yetinir çünkü 
kafasının altındaki iki küçük, komik ayakla koşamamaktadır. Bir gün, 
mağarasının önüne kadar gelen bir kralı yakalar. Kral, yaşamının bağışlanması 
karşılığında leziz bir çocuk getireceğine söz verir. Canavar kralın ayağına bir ip 
bağlar ve onu çocuk bulmaya gönderir. 

Kral’ın rastladığı tek çocuk kendi kızı Lucile’dir. Onu cana-
vara götürmek zorunda kalır. Lucile, canavarın karşısında 

sakin ve kendinden emindir. Canavarın her sözüne içinde 
“kıl” sözcüğü olan bir yanıt verir: “Ha ha!” diye bağırdı 
canavar “Yiyeceğim bu küçük tavşanı.” “Elleri kıllı,” dedi 

Lucile.“… Seni küçük ukala!”“Kıllar burunda.” “Gününü 
göstereceğim sana!” “Kıllar parmaklarda.”“Pişman olacak-   

sın!” “Kıllı ayakların.” Sonunda kıllı canavar öfkeden 
köpürür, sinirden patlar ve içinden hoş bir prens 
çıkar. 

Hem ürkütücü, hem gülünç bir öykü! Aslında, 
ürkütücü yanları bile gülünç olan bir öykü; özellikle 

de resimlere bakarak okununca.

Yazan: Henriette Bichonnier
Resimleyen: Pef
Gallimard Jeunesse, 1982, 
36 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-2-07-054798-2

Le Monstre Poilu

3+, canavar, komedi, korku, kral
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Küçük Kara Koyun
Elmer 
Mutlu Suaygırı

5+, bilgelik, dostluk, düşmanlık, eşitlik, 
farklılık, önyargı, yabancı olmak, 
toplum, yardımlaşma

Özgün Adı: Kikker en de Vreemdeling
Yazan ve Resimleyen: Max Velthuijs
Çeviren: Seçkin Erdi
Yaş grubu: 5+
Kabalcı Yayınları, 2005,  32 sayfa, ciltli
ISBN: 975-997-006-6

Kasabaya yabancı bir fare gelir. Kasabanın yerlileri 
bu yabancı fareden rahatsız olurlar. Yalnız Kurbağa 
bu yabancıyla iletişim kurar. Onlar sohbet ederken 
Domuzcuk gelir. Fare’ye nereli olduğunu sorar. Fare 
“Her yerli ve hiçbir yerli,” diye yanıtlar. Domuzcuk 
Fare’ye geldiği yere dönmesi gerektiğini söyler kabaca. 
Fare’yi odunları çalmakla suçlar. Fare’yse sakin tavrını 
korumaya devam eder.

Kurbağa Fare’yi ziyaret etmeyi sürdürür. Domuzcuk Kurbağa’nın ziyaretler-
ini doğru bulmaz. Çünkü Fare onlardan “farklıdır”. Kurbağa “Hepimiz birbirim-
izden farklıyız,” diyecek olur. Hayır, Domuz’a göre Fare farklıdır; çünkü bu 
koruluğun sakini değildir o.

Domuzcuk’un evinde yangın çıkar. Domuzcuk’un yardımına Fare koşar. 
Yüzme bilmeyen Tavşan suya düşünce yine Fare yetişir. Artık herkes Fare’nin 
korulukta yaşayabileceğini düşünmektedir. Bir gün Fare’yi ziyarete giden 
Kurbağa, dostunun eşyalarını toplamış, gitmek üzere olduğunu görür. Fare için 
daha görülecek yerler vardır. Hayvanlar, belki bir gün dönerim vaadiyle oradan 
ayrılan Fare’yi gözyaşlarıyla uğurlarlar.

Kurbağa ve Yabancı

Kurbağa ve Yabancı 
Elmer
Mutlu Suaygırı

5+, cesaret, eşitlik, farklılık, güven, 
koyun, özgüven, toplum, uyum

Özgün Adı: The Little Black Sheep
Yazan ve Resimleyen: Elizabeth Shaw
Çeviren: Bahadır Argönül
Yaş grubu: 5+
Günışığı Kitaplığı, 1998, 2004 (2. baskı), 
24 sayfa
ISBN: 975-6227-01- X

Yaşlı çoban, köpeği Polo ve koyunlarıyla 
dağlarda yaşar. Yünden ördüğü eşyalarla 
hayatını kazanır. Polo sürüyü idare eder. Başka 
şeyler düşündüğü için komutlara uymayan 
küçük kara koyun Polo’yu sinirlendirir. Onu 
çobana şikayet eder: “Şu kara koyun sözümü 
dinlemiyor! Ve gereğinden fazla düşünüyor! 
Koyunların düşünmeleri gerekmez. Onların adına ben düşünürüm.” Küçük kara 
koyun, siyah olduğu için Polo’nun gözüne çarptığını zannetmekte ve çobandan 
beyaz bir yelek istemektedir. 

Bir akşam fırtına kopar. Çobanla Polo kulübeye sığınırlar. Küçük kara koyun 
başıboş kalan sürüyü bir mağaraya götürür. Ertesi sabah, çoban, karda kara bir 
nokta görür. Küçük kara koyunu sayesinde sürü kurtulmuştur.

Artık çobanın yünleri arasında bir çuval da siyah yün vardır. Çoban örgüler-
ine bu siyah yünle desenler yapar. Örgüler çok beğenilir. Çoban, sürüye birkaç 
kara koyun daha alır.

Farklılık, hoşgörü ve eşitlik üzerine çok değerli bir kitap…

Küçük Kara Koyun
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Le Monstre Poilu
Bütün Gün Esneyen Prenses
Jemima Pamukördek’in Masalı

3+, hazine, karakter, koyun, macera, 
resimli kitap, yaratıcılık

Özgün Adı: Russell and the Lost Treasure
Yazan: N. D. Wilson
Çeviren: Senem Onan
Mandolin Yayınları, 2009, 32 sayfa
ISBN: 978-605-382-005-5

Macera salıncak tepesinde başlıyor. Russell, dostlarına gösteri yapark-
en, önünden geçen karga dikkatini dağıtır ve Russell yere çakılır. Karganın 
gagasında “Kurbağapoposu’nun Kayıp Hazinesi”nin haritası taşıdığını gören 
Russell, hemen atölyesinde çalışmalara başlar. Harika bir buluşa imza atar: 
Süper-Hüper Hazine Arayıcı. Russel hemen hazineyi aramaya başlar. Yük-
seklerde, aşağılarda, içerilerde, dışarılarda, üstlerde, altlarda, solda ve sağda arar 
hazineyi; bulamaz. İcadını fırlatıp atar. Yuvarlanan alet bir ağacın dibinde ötm-
eye başlar. Russell ağacın dibindeki tünele girer. Kayıp hazine sandığını bulur. 
Sandığın ıvır zıvırla dolu olduğunu gören Russel hayal kırıklığına uğrar. Fakat 
sandıktaki eski fotoğraf makinesiyle eğlenebileceğini düşünür. Başlar ailesin- 

deki koyunların fotoğraflarını çekmeye. Herkes 
Russell’a birbirinden ilginç pozlar verir. Akşam 
olduğunda Russel bütün fotoğrafları bir 
deftere yapıştırıp koca bir albüm oluşturur 
ve anlar ki aslında gerçekten de bir hazine 
keşfetmiştir.

Kitapla ilgili etkinlik önerilerimizi okumak için 
lütfen burayı tıklayın.

Koyun Russel ve Kayıp Hazine

Uyuyamıyor musun Küçük Ayı?
Uykusuz Bir Gece
Yataktan Düşen Ayıcık

3+, hayvanlar, İngiliz edebiyatı, karakter, 
koyun, resimli kitap, uyku, uykusuzluk

Özgün Adı: Russell the Sheep
Yazan ve Resimleyen: Rob Scotton
Çeviren: Senem Onan
Mandolin Yayınları, 2009,  32 sayfa
ISBN: 978-605-382-004-8

Öykümüz Kurbağapoposu Çayırı’nda başlar. 
Başkahramanımız, mavi-beyaz çizgili takkesiyle hemen 
ayırt ettiğimiz Russell’dır. Gün biter, gece başlar. Koyun-
lar yatmaya hazırlanırlar. Russell’ınsa uykusu gelmemiştir. 
Diğer koyunlar mışıl mışıl uykuya dalarlar; Russell ise 
uyuyamaz. Sırt üstü, yüzükoyun, tepetaklak yatar; olmaz. 
Şapkasını gözlerine indirir, postunu çıkarıp serinlemeye 
çalışır; olmaz. Yer değiştirirse uyuyabileceğini umar. Paslı kamyonetin kasası 

çok sıkışık gelir. Ağaç kovuğu çok ürkütücü gelir. Ağaç dalına 
çıkar; ama orası da kuşlarla doludur. Russell sonunda şunu 

sorar: “PEKİ KOYUNLAR NE YAPARDI?”
Böylece bir şeyleri sayma fikri aklına gelir. Ayaklarını 

sayar. Yıldızları sayar. Yıldızları bir daha sayar. Sonunda 
daha da güzel bir fikir gelir aklına: Koyun saymak. Diğer 

koyunları sayar. En sonunda kendisini de sayan Russell, de-
rin bir uykuya dalar. Sabah diğer koyunlar uyandığında Russell 

hâlâ mışıl mışıl uyumaktadır.
Kitapla ilgili etkinlik önerilerimizi okumak için lütfen burayı tıklayın.

Koyun Russel
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Kahraman
Mucit Dedemin Müthiş İcatları
Mamutlu Börek

6+, fantastik, hayal gücü, macera, 
serbest çağrışım, süper kahraman

Kıvırcık Çokcesur turuncu kafalı, kırmızı 
gözlüklü, kıvırcık bir çocuktur. Gün içinde 
sessiz ve sakin olduğu, kitap okuyup balığını 
yemlediği için yetişkinler onun hakkında 
“Çok uslu bir çocuk,” demektedirler. Aslında 
göründüğü gibi değildir. Saat gece yarısını 
gösterdiğinde Kıvırcık bir süper-kahraman olur. 
Helikopterlerden sarkmalar, dağ tepelerini kay-
akla aşmalar… Hayvanat bahçesinden aslanlar 
mı kaçtı, belediye başkanı hemen Kıvırcık’ı arar. Fırtınanın içinde kalmış bir 
gemi kayalıklara mı bindirecek, sahil güvenlik hemen Kıvırcık’ı arar. Kraliçenin 
mücevherleri mi çalındı, kraliyet kahyası hemen Kıvırcık’ı arar. Dünyaya dev 
bir meteor mu çarpacak, bilim adamları hemen Kıvırcık’ı arar. Kıvırcık da ne 
yapsın, kâh kraliçenin mücevherlerini bulup geri alır, kâh dünyayı kurtarır. Eh, 
bunca iş bir gece yarısı süper-kahramanını bile yorduğu için, Kıvırcık sessiz bir 
çocuktur.

Kitapla ilgili etkinlik önerilerimizi okumak için lütfen burayı tıklayın

Özgün Adı: Eliot Jones Midnight Superhero
Yazan: Anne Cottringer
Resimleyen: Alex T. Smith
Çeviren: Künyede belirtilmemiş
Yaş grubu: 6+
İş Bankası Kültür Yayınları, 2008,  32 sayfa, ciltli
ISBN: 978-9944-88-147-0

Kıvırcık Çokcesur Gece 
Yarısı Süper Kahramanı

BiR 
DOLAP 
KiTAP

Bir Uçtan Diğer Uca Dünya Çocukları 
Mamutlu Börek 
Koyun Russel ve Kayıp Hazine

4+, korku, korku eğitimi, 
korkuyla uzlaşma, korkuyu yenme

TÜBİTAK tarafından yayımlanan kitap, korkunun ne 
olduğuyla hiç uğraşmadan ne işe yaradığına bakıyor. 
“Korkmanın bazen iyi” olduğunu söyleyerek bizi olası 
tehlikelerden koruduğunu anlatıyor. Bazen de “hiç teh-
likeli olmayan şeylerden (örneğin bir sinekten)” bile 
korktuğumuzu, bu durumun yapabileceğimiz şeyleri 
yapmamızı engellediğini vurguluyor. Kitabın büyük bölümü 
karanlıktan, fırtınadan, doktordan, hayvanlardan, sudan, 
gürültüden, tanımadığımız insanların arasında konuşmaktan 
korkmak gibi durumlara ayrılmış. Kitap, söz konusu korkuları dengelemek, o 
korkuyla uzlaşmak için basit önerilerde bulunuyor. “Etkinlikler” bölümünde 
karanlık, fırtına gibi korkulan durumlarda oynanabilecek küçük oyunlar öner-
iliyor. Kitabın en son bölümü anne babalar için bir kılavuza ayrılmış. Kılavuzda 
yaşlara göre genel bir korku listesi veriliyor, korkuyu önlemenin yollarına ve 
korku ortaya çıktığında yapılması gerekenlere değiniliyor.

Kitabın yalın ve anlaşılır bir dili var. Metinler keyifli resimlerle desteklenmiş. 
Çocuklar bu kitaba ısınmakta zorluk çekmeyeceklerdir.

Özgün Adı: La Por, del més poruc al més valent
Yazan: Núria Roca
Resimleyen: Rosa Maria Curto
Çeviren: Ayşe Sarıoğlu
Yaş grubu: 4+
TÜBİTAK, 2010,  36 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-403-522-3

Korkudan Cesarete, 
Korkmuyorum!
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Mucit Dedemin Müthiş İcatları
Değnek Adam
Bir Uçtan Diğer Uca Dünya Çocukları

3+, dostluk, hoşgörü, kamp, 
kararsızlık, sabır, tatil

Keçi kırlarda kamp tatili yapmaya karar veri-
yor. Eşek “İyi,” diyor “sen yokken ben de kitabımı 
okurum.” Ama bu iş o kadar kolay olmuyor. Çünkü 
Keçi kırda kamp yapmaya nereye gideceğini bilmi-
yor. Eşek, ona birçok soru soruyor: Sıcak bir yer mi 
olsun, soğuk bir yer mi? Yüksek mi olsun, alçak mı? 
Sessiz sakin bir tatil mi olsun, heyecanlı ve gürültülü 
mü? Sonunda keçi tam da bulundukları yere ben-
zeyen özel bir yere gitmek istediğini açıklıyor. 

Eşek, bulundukları yere benzeyen sadece bir 
tek özel yer olduğunu, oranın da bulundukları yer 
olduğunu söylüyor. Böylece Keçi çadırını bahç-
eye kuruyor. Eşek hamakta kitabını okurken, Keçi çadırında uyukluyor. Sonra 
canı sıkılınca Eşek’i çadırına davet ediyor. Eşek, bayıla bayıla katılıyor Keçi’ye. 
Derken çadırda saklambaç oynamaya kalkıyorlar, olmuyor. Masa tenisi ve futbol 
denemeleri de sonucu değişmiyor. Çareyi sakin sakin durup birbirlerine öykü 
anlatmakta buluyorlar.

Özgün Adı: Goat and Donkey in the Great 
Outdoors
Yazan: Simon Puttock
Resimleyen: Russell Julian
Çeviren: Aslı Candaş
Yaş grubu: 3+
Formül yayınları, 2009, 28 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-605-4131-28-0

Keçi ile Eşek Kampta

Yuvada
Atık mı? Hiç Dert Değil!
Teneke Orman

Özgün Adı: Usborne Beginners – Cats
Yazan: Anna Milbourne
Resimleyen: Patrizia Donaera – Christyan Fox
Çeviren: Alp Akoğlu
Yaş grubu: 2+
TÜBİTAK, 2010,  32 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-403-418-9

2+, belgesel, kedi

Kitap, yeni doğmuş bir yavru ve annesiyle 
başlıyor. Yavruların nasıl büyüdüğünü, oyun 
oynayarak nasıl öğrendiklerini anlatıyor. Kedi 
konuşmasından örnekler veriyor. Örneğin, kedinin, 
kuyruğunu sertçe sallıyorsa sinirli, size bakıp 
miyavlıyorsa bir ihtiyacı olduğunu; sırt üstü yatıp 
karnını açıyorsa sizin yanınızda kendini güvende 
hissettiğini öğreniyoruz. Her seferinde dört ayak 
üstüne düşmeyi nasıl becerdiklerini; avlanırken, 
tanışırken, temizlik yaparken nasıl davrandıklarını 
fotoğraf ve çizimlerle görüyoruz. Kitabın son bölümünde kedi soyları hakkında 
bilgi alıyoruz. Kuyruksuz man kedisiyle, tüysüz sfenks kedisiyle ve yüzmeye 
bayılan Van kedisiyle tanışıyoruz.

Kitabı Anna Milbourne yazmış. “Kediler” belgesel nitelikli bir kitap. Bilgiler 
kısa, yalın ve basit bir dille yazılmış. Kitap, sonundaki minik sözlük ve dizin 
bölümleriyle tam bir başvuru kaynağı. Evinizde kedi olsa da olmasa da, bu kitap 
aracılığıyla kedilerin dünyasına rahatça girebilirsiniz.

İlk Okuma – Kediler
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Nohut Oda Bakla Sofa 
Kahraman 
Işıkları Seven Böcek

3+, değişim, kurbağa, kurt, 
önyargı, sincap, tavşan, yargı

Özgün Adı: Footprints in the Snow
Yazan ve Resimleyen: Mei Matsuoka
Çeviren: Aslı Motchane
Yaş grubu: 3+
Kır Çiçeği Yayıncılık, 2007,  30 sayfa
ISBN: 978-9944-701-03-7

Kurt, kurtlarla ilgili kitaplarını okuyormuş. 
Her kitapta karşısına kötü, hain, açgözlü bir kurt 
çıkıyormuş. Kurt, iyi bir kurt hakkında öykü yaz-
maya karar vermiş. Öyküsündeki kurt, karlı bir 
günde gezintiye çıkmış. Kapısının önünden başlayıp 
ormana giden ayak izleri görmüş. İzlerin peşinden 
gitmiş. Rastladığı sincaba, yeni bir arkadaş edin-
mek için ayak izlerinin sahibini aradığını açıklamış. 
Sincap ona inanmamış. Çünkü bir kurtun bir başka 
hayvanı ancak yiyeceğini düşünüyormuş. Tavşan da 
aynı tepkiyi vermiş, kurbağa da. 

Kurt, duyduklarına kulak asmamaya çalışmış. Göldeki ördeğe de ayak izlerini 
sormuş. Ördek, bunların kendi ayak izleri olduğunu söylemiş. Kurt, tam niyetin-
den söz edecekken, yakınlaşan ördeğe alıcı gözüyle bakmış ve ağzı sulanmış. 
Kendini tutup göle atıncaaa… Evindeki küvette kendine gelmiş. Az kalsın kendi 
masalındaki kurdu da diğerleri gibi kötü yapacağına hayıflanırken kapı çalmış. 
Açmış bakmış ki, karların üzerinde ormana doğru uzanan ayak izleri…

Karda Ayak İzleri

Mucit Dedemin Müthiş İcatları 
Kütüphanedeki Aslan 
Ev Canavarları Aile Rehberi 1 – 2

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

3+, armağan, dev, giysi, Julia Donaldson, 
öykü, paylaşma, resimli kitap, yardımlaşma

Özgün Adı: The Smartest Giant in Town
Yazan: Julia Donaldson
Resimleyen: Axel Scheffler
Çeviren: Yıldırım Türker
Popcore yayıncılık, 2007, 30 sayfa
ISBN: 978-975-0126-24-6

George kasabanın devidir. Biraz kılıksız, hırpani ve 
pasaklı olmak gibi “küçük” bir sorunu vardır. Giysileri 
yüzünden mutsuz olan George sonunda derli toplu, temiz 
pak bir dev olmaya karar verir. Eski gecelik entarisiyle san-
daletlerini terziye bırakır; yerine yepyeni giysiler alır.

George tam yürümeye başlamıştır ki bir zürafay-
la karşılaşır. George, soğuktan boynu üşüyen zürafa-

ya kravatını verir. Fırtınada yelkenini kaybeden 
keçiye yeni bir yelken yapması için gömleğini 
verir. Evleri yanan fare ailesine ev yapsınlar diye 
ayakkabılarından birini verir. Uyku tulumunu kay-
beden tilkiye çoraplarını verir. Bataklığı geçmeye 
çalışan köpeğe, köprü gibi kullanması için kemerini 
verir. Kemeri verince pantolon düşüverir ve George 
ne kadar üşüdüğünü fark eder. Hemen terziye gid-
er; ama dükkân çoktan kapanmıştır ama eski giy-
sileri kapının önünde durmaktadır. George hemen 
bunları giyer. Artık yine mutlu bir dev olmuştur.

Kasabanın En Şık Devi

http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/08/degismek-mumkun-mu-karda-ayak-izleri%E2%80%A6/
http://www.birdolapkitap.com/2010/07/01/nohut-oda-bakla-sofa/
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/10/ebeveyn-umdugunu-degil-buldugunu-sever/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/07/gecemi-aydinlatan-ates-bocegi-misin/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/08/degismek-mumkun-mu-karda-ayak-izleri%E2%80%A6/
http://www.birdolapkitap.com/2010/02/02/kasabanin-en-sik-devi/
http://www.birdolapkitap.com/2010/06/02/mucit-dedemin-muthis-icatlari/
http://www.birdolapkitap.com/2010/02/18/her-kutuphanenin-gonlunde-bir-aslan-yatar-2/
http://www.birdolapkitap.com/2010/05/28/ev-canavarlari-aile-rehberi/
http://www.birdolapkitap.com/2010/02/02/kasabanin-en-sik-devi/


Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

www.birdolapkitap.com

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

www.birdolapkitap.com

BiR 
DOLAP 
KiTAP

BiR 
DOLAP 
KiTAP

O
K

U
L 

Ö
N

C
E

S
İ  

O
K

U
L 

Ö
N

C
E

S
İ

Kıvırcık Çokcesur Gece Yarısı Süper Kahramanı
Nohut Oda Bakla Sofa
Karda Ayak İzleri

4+, Afrika, dönüşüm, kahraman, kendini 
gerçekleştirmek, masal, mitoloji, sınav 

Özgün Adı: Valentino
Anlatan: Luisa Morandeira
Resimleyen: Renata Gallio
Çeviren: Esin Güngör
Yaş grubu: 4+
Redhouse Kidz, 2007, 56 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-8176-79-3

Kahraman iyi kalpli ve zeki bir prenstir. Babası, oğlu yaman bir avcı, cesur bir 
savaşçı olsun diye av düzenler. Av sırasında Kahraman kaybolur. Uyumak için 
çıktığı daldan kayar ve bir canavarın üstüne düşer. Canavar sırtında Kahraman’la 
sabaha kadar koşar ve komşu ülkenin sarayının kapısına varır. Durumu gören 
komşu kral Kahraman’ı kahraman zanneder ve kızıyla evlendirmek ister. Düğün 
hazırlıkları sürerken bir aslanın köye saldırdığı duyulur. Kral Kahraman’dan bu 
meseleyi halletmesini ister. Kralın kızı durumun 
farkındadır. Bir iksir hazırlar ve Kahraman’a içirir. 
Sonunda Kahraman saraya aslanın sırtında döner 
ama iksir sayesinde. Düğünden sonra düşmanların 
saldırıya geçtiği haberi gelir. Kral Kahraman’ı görev-
lendirir. Kahraman korkudan donar kalır. 

Prenses Kahraman’ı atına bağlar ve askerlerden 
onu izlemelerini ister. Kahraman’ın korku çığlıkları 
düşmanı korkutur ve kaçırır. Kahraman, ülkenin 
kahramanı olur. Tahtı devraldığı gün bir daha eline 
mızrak almayacağını duyurur ve herkes mutluluk 
içinde yaşar.

Kahraman

Nohut Oda Bakla Sofa
Kütüphanedeki Aslan
Jemima Pamukördek’in Masalı

4+, davranış bozukluğu, iletişim sorunu, 
kumdan kale, kumsal, mızıkçılık, 
oyunbozan, saldırganlık

Özgün Adı: Carlo Castlecrusher
Yazan ve Resimleyen: Eva Montanari
Çeviren: Esin Güngör
Yaş grubu: 4+
Redhouse Kidz, 2006, 32 sayfa, ciltsiz
ISBN: 975-8176-58-7

Yaz tatilinde, Ziyad, Suzi ve Mei her gün buluşup 
kumdan kaleler yapmaktadır. Karlo ise her gün 
kaleleri yıkmaktadır. Kumsala yeni bir çocuk ge-
lir ve tek başına kumdan binalar yapmaya başlar. 
Çocuğun yaptıkları çok ilgi çeker. Karlo, buna 
dayanamaz ama kaleye ulaşamaz çünkü yoluna 
babası çıkmıştır. Babası sakince onu uzaklaştırır. 
Ertesi gün, Karlo, çocukların birlikte kumdan kale 
yaptığını görür. Koşarak gelir ve tüm binaları ye-
rle bir eder. Fakat bu sefer kimse ona tepki vermez. 
Çocuklar ve etrafa toplanmış turistler sessizce du-
rup gözlerini ona dikerler. Karlo ne yapacağını 
şaşırır. Kaçmaya başlar. Kaçışı babasına çarpmasıyla 
son bulur. Babası yumuşak bir sesle diğer çocukların kalelerini yıkarak arkadaş 
edinemeyeceğini söyler. Ertesi gün, çocuklar kumsala geldiklerinde turistlerin 
bir şey izlediklerini görürler. Turist bacaklarının arasından emekleyerek geçince 
Kalebozan Karlo’nun yıktığı tüm kaleleri baştan yaptığını görürler. Böylece 
Kalebozan Karlo, Kaleyapan Karlo olur.

Kalebozan Karlo
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Bil Bakalım Seni Ne Kadar Seviyorum 
Pırtık Tekir 
Ev Canavarları Aile Rehberi 1 – 2

4+, aile, çocuk olmak, ebeveyn, 
farklılık, kavga, resimli kitap, sevgi

Özgün Adı: Like the Sun and the Moon
Yazan ve Resimleyen: Eva Montanari
Çeviren: Esin Güngör
Redhouse Kidz,2006, 32 sayfa
ISBN: 975-8176-59-5

Öykünün anlatıcısı küçük yıldızın annesi, 
elinde her zaman bir saç kurutma makinesi taşayan 
Bayan Ay… Babasıysa her zaman kravat takan ama 
ara sıra kravatını tutuşturan Bay Güneş… Yıldızın 
annesiyle babası zaman zaman tartışırlar. Bu da 
yıldızın kafasında soru işaretlerinin oluşmasına 
neden olur.

Ay, bir berber salonunda çalışmaktadır. Günün 
birinde Güneş, ışınlarını birazcık kestirmek için 
oraya gider. Ay, yanık kravatlı müşteriyi; Güneş, 
yarımay gülümsemeli berberi fark eder. Güneş ile 
Ay birbirlerine aşık olurlar.

Anne öyküyü farklı anlatır; baba farklı… Yıldız, her biri kendi haklılığını 
savunan annesiyle babasından hangisine inanacağını bilemez. Annesiyle babası 
sürekli tartışırlar. Biri bir şeyi beğenir; öbürü başka bir şeyi… İkisi de farklı 
kişiliklere, farklı zevklere sahiptir. Ama Güneş ile Ay’ın her zaman uzlaştıkları 
biricik bir konu vardır: İkisi de küçük Yıldız’ı çok sever.

İkimiz de Seni Çok Seviyoruz

Pırtık Tekir
Koyun Russel ve Kayıp Hazine 
Kalebozan Karlo

2+, çeviri, çiftlik, hayvanlar, 
 kuluçka, ördek, tilki, yumurta

Jemima Pamukördek’in derdi kuluçkaya yatabil-
mektir. Ama çiftçi kadın Jemima yumurtalarını 
nereye saklarsa saklasın bulmaktadır. Jemima 
kararlıdır. Gizlice çiftlikten çıkar. Uygun bir 
yer ararken kibar bir beyefendi olan Tilki’yle 
karşılaşır. Tilki, Jemima’ya içi nedense kuş tüyü 
dolu olan barakasında yumurtlayabileceğini 
söyler. Jemima yumurtlar. Tilki bunu kutlamayı 
önerir ve Jemima’yı adaçayı, kekik, nane, soğan, 
maydanoz gibi malzemeler bulmaya gönderir. 

Jemima, bunların “ördek dolması” malzemesi olduğunu anlamaz. Çiftliğin 
köpeğiyle karşılaşır. Jemima köpeğe her şeyi anlatır. Tilkinin düzenini anlayan 
köpek arkadaşlarını yanına alarak Jemima’nın peşinden gider. Bu sırada Tilki, 
zavallı ördeği kaba sözlerle eve kapar. Köpekler yetişir ve tilkiyi benzetirler. Kö-
pek, Jemima’yı kurtarır ama arkadaşlarının yumurtaları yemesini engelleyemez. 
Jemima daha kurtarıldığına sevinemeden yumurtalarına ağlamaya başlar. Ba-
har gelince Jemima birkaç yumurta daha yapar. Yalnızca dördünden civciv çıkar 
çünkü Jemima yumurtaların üstünde uzun süre oturamamıştır.

Özgün Adı: The Tale of Jemima Puddle-Duck
Yazan ve Resimleyen: Beatrix Potter
Yaş grubu: 2+
İş Bankası Kültür Yayınları,2007, 24 sayfa, 
karton kapak
ISBN: 978-9944-88-070-1

Jemima Pamukördek’in 
Masalı
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Piretorbası
Kasabanın En Şık Devi 
İkimiz de Seni Çok Seviyoruz

4+, canavar

Özgün Adı: A Family Guide to House Monsters
Yazan ve Resimleyen: Stanislav Marijanovic
Çeviren: Bahar Siber
Yaş grubu:4 +
İletişim Yayınları, 2008, 28 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-975-05-0580-5

Stanislav Marijanovic’in “Ev Canavarları Aile Rehberi” adlı iki ciltlik çalışması, 
yakın bir zamanda keşfedilen “ev canavarları” hakkında yapılmış şimdilik tek 
çalışma. Çalışmanın açığa çıkardığı canavarların bazıları şunlar: Aksırık ve ne-
zleli burun canavarı “Sümkürüfüs”, ayna canavarı “Narsiso Öztapar”, sahip olma 
canavarı “Hepsibenimyum”, huysuzluk canavarı “Hırçınella”, sakarlık canavarı 
“Sakarin”, karanlık canavarı “Zifiray Loş”, televizyon izleme canavarı “Katot Işını”, 
ispiyonlama canavarı “İspiyonsel”, elektronik oyun canavarı “Çip Ekranoğlu”… 
Bu iki ciltlik faydalı eser sayesinde, aile ortamınızda ortaya 
çıkan kimi hoşa gitmeyen durumların gerçek nedenini 
kolaylıkla belirleyebilir, hızla önlem alarak meseleyi 
ortadan kaldırabilirsiniz. Rehber, kimi cüceler ka-
dar yetişkinlerin de nahoş davranış ve alışkanlıklarını 
gözden geçirmesini sağlayabilir.

Rehberde yer alan çizimler, Stanislav Marijanovic ve 
uzmanları tarafından canavarları doğal ortamlarında 
gözlemleyerek hazırlanmış. Böylece ailenize musallat 
olan canavarın hangisi olduğunu belirlemek kolaylaşmış.

Kitapla ilgili etkinlik önerilerimizi okumak için lütfen burayı tıklayın.

Ev Canavarları Aile Rehberi

Piretorbası 
Kalebozan Karlo 
The Day I Swapped My Dad For Two Goldfish

5+, böcek, keşif, kimlik, 
masal, Türk edebiyatı

Yazan: Gülçin Alpöge
Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Yaş grubu: 5+
Can Çocuk, 2009, 32 sayfa
ISBN: 978-975-07-0764-3

Öykü, çeşitli böcek adlarıyla başlıyor. Sonra 
“esas böcek” çıkıyor karşımıza. Adı yok. Herkes 
ona “Böcek” diyor. Böcek, gündüz sıcak, gece 
karanlık olduğu için fazla gezemiyor. Bir akşam 
sivrisineğin peşine düşüyor ve bilgiler ediniyor. 
Mesela izci kampında mum ışığını tanıyor. Böcek, 
ışığın kibritten muma geçişine hayran oluyor.  
Sokak lambasını görüp elektrik ışığını tanıyor. 
Biraz sonra deniz feneri yanıyor. Sinekle Böcek 
fenere uçarken fırtına patlıyor. Böcek, şimşeğin 
bulutlardaki elektrik olduğunu öğreniyor. Böcek 
fenere vardığında fırtına diniyor; ama solgun ay 
ışığında ne sivrisineği, ne de geri dönüş yolunu 
görebiliyor. Ay ışığını, yıldızların soluk ışığını izliyor. Böcek, bir yıldız kayarken 
“Benim de pırıl pırıl bir ışığım olsa,” diyor ve o da ne? Böcek’in kuyruğunda 
birden bir ışık yanıveriyor. Artık kendi ışığı olan böcek, yolunu aydınlatabiliyor 
ve eve dönüyor. Kamptaki çocuklar o geçerken ona “Ateşböceği” diyorlar ve 
adsız böcek adına kavuşuyor.

Işıkları Seven Böcek
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Korkudan Cesarete, Korkmuyorum!
Postacı Çocuk Dizisi
Keçi ile Eşek Kampta

3+, barış, çocuk, coğrafya, 
eşitlik, farklılık, hoşgörü

Özgün Adı: Nens i nenesdel món, d’una 
banda a l’altra
Yazan: Núria Roca
Resimleyen: Rosa Maria Curto
Çeviren: Ayşe Sarıoğlu
Yaş grubu: 3+
TÜBİTAK, 2010,  36 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-403-524-7

Kitap, Dünya’nın farklı yerlerinde yaşayan çocukların yaşamlarını 
keşfetmemizi sağlıyor. Çin’den Kuzey Alaska’ya, Afrika’dan Avusturalya’ya kadar 
uzanıyoruz ve farklı kültürler, bayramlar, yemekler, yaşam şartları hakkında bilgi 
ediniyoruz. Núria Roca tarafından hazırlanan kitap, çocuklara “çeşitliliği” anlat-
makta ve sevmelerini, benimsemelerini sağlamakta yardımcı olacak; çocukların 
akranlarının geldiği/yaşadığı kültürlere kapı aralamasını sağlayacaktır. 
Çocukların kendilerine ve başkalarına karşı sevgi, saygı, hoşgörü geliştirmeleri 
için iyi bir zemin… Metin kolay anlaşılan basit cümlelerden oluşuyor. Kitabın 
sonunda “Etkinlikler” ve “Anne babalar için kılavuz” adlı iki bölüm var. Önerilen 
etkinlikler çocukların karşılaştıkları farklılıkları zorlanmadan ve değiştirmeden 
aşmaları için basit yollar geliştirmelerine olanak sağlıyor. Kılavuz, çocuklarına bu 
konuları anlatan anne babalara yardımcı oluyor.

Kitabın asıl vurgusu tüm bu farklılıklara 
karşılık, hatta tüm bu farklılıklarla birlikte 
herkesin eşit olduğu gerçeğine yapılıyor.

Herkes farklı, herkes eşit!

Bir Uçtan Diğer Uca Dünya 
Çocukları

Mutlu Suaygırı 
Küçük Kara Koyun
Kurbağa ve Yabancı

2+, farklılık, fil, hoşgörü, 
renkler, resimli kitap, toplum

Özgün Adı: Elmer
Yazan ve Resimleyen: David McKee
Çeviren: Aslı Motchane
Yaş grubu: 2+
Kır Çiçeği Yayınları, 2007,  30 sayfa
ISBN: 978-9944-701-00-6

Bir zamanlar bir fil sürüsü varmış. Fill-
erin hepsi aynı renkteymiş. Sadece Elmer 
gri değil, rengarenkmiş. Elmer hep diğer 
filleri güldürmeyi başarırmış. Bir gece 
Elmer farklı olmak istemediğini anlamış. 
Elmer herkes uyurken yola düşmüş. Fil 
rengi meyveleri olan bir ağaca varmış ve 
onu silkelemiş. Yere döktüğü meyvelerin 
içinde yuvarlanmaya başlamış. Sonunda 
her fil gibi gri olmuş.

Elmer, fillerin yanına döndüğünde 
kimse onu fark etmemiş. Fillerin hepsi 
somurtuyormuş. Elmer’ın gülesi gelmiş. 
Avazı çıktığı kadar, BOOO, diye bağırmış. Fillerin hepsi havalara sıçramış. O 
arada yağmur başlamış. Elmer’ın boyası akmış. Yaşlı bir fil “Ah Elmer, bize çok 
şakalar yaptın ama hiç bu kadar güldüğümüz olmamıştı! Rengini belli etmen pek 
de uzun sürmedi,” demiş. Başka bir fil her yıl bu günü kutlamayı önermiş. Böylece 
her yıl Elmer griye boyanırken, diğer filler de rengarenk boyanıp geçit yapmış.

Elmer
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Postacı Çocuk Dizisi 
Bütün Gün Esneyen Prenses 
Keçi ile Eşek Kampta

3+, aile, Julia Donaldson, 
macera, oyun, resimli kitap

Yazan: Julia Donaldson
Resimleyen: Axel Sheffler
Çeviren: Nevin Avan Özdemir
Yaş grubu: 3+
Türkiye İŞ Bankası Kültür Yayınları, 2008,  
32 sayfa, ciltli
ISBN: 978-9944-88-340-5

Değnek Adam, ormandaki bir ağaçta ailesiyle 
yaşayan bir ağaç dalıdır. Sabah koşusunu yapmak için 
evden çıkar ve başına gelmeyen kalmaz.

Bir köpeğin atıp tutuğu bir oyuncak olur. 
Çocukların köprüden değnek atma yarışmasına alet 
olur. Bir kuğunun yuvasına çer çöp olur. Yuvaya takılan 
bir kürekle kurtulur; önce denize, ardından bir kumsala sürüklenir. Kumsalda 
bir kumdan kaleye bayrak direği olur. Şövalye kılıcı, çanta askısı, kalem, yay, sopa 

ve bumerang olur. Kış gelir; bir kardan adama kol 
olur. Yılbaşı gelir ve şömine için odun olur.  Değnek 
Adam, şöminenin içinde yatarken, rüyasında ailes-
ini görür. Sonra bir sesle uyanır. Değnek Adam 
hemen kendine gelip sesin sahibine yardım eder. 
Bu, Noel Baba’dır. Noel Baba’yı kurtarır, hediyeleri 
dağıtırken ona eşlik eder. Noel Baba en sonunda 
“Son bir ev kaldı,” der ve Değnek Adam’ı evine 
götürür. Ve böylece Değnek Ailesi kavuşur.

Değnek Adam

Lili ve Yedi Çocuğu Dizisi
Ördek, Ölüm ve Lale 
Melis’in Kardeşi Oluyor

3+, diş düşmesi, diş sallanması, 
dişçi, süt dişi

Tony Ross tarafından yaratılan “Küçük Prenses” dizisinin bir bölümü diş 
konusuna ayrılmış. “Küçük Prenses” deyince sakın aklınıza şeker pembesi 
kız kitaplarını getirmeyin. Bu ufaklığın “prenses” olmasının nedeni, insanları 
etrafında pervane etmedeki başarısı. Küçük Prenses, şımarıklıkla haylazlık 
arasındaki ince çizginin üstünde sallanıp duran huysuzun teki.

Küçük Prenses dişlerini o kadar sevmektedir ki, onları günde iki kere fırçalar 
ve tek tek sayar. Günlerden bir gün, dişlerinden birinin sallandığını fark eder. 
Dişinin sallanması Küçük Prensesin hoşuna gider. Fakat bir gün, sallanan diş, 
Küçük Prenses’in gülümsemesinde koyu bir ge-
dik bırakarak kaybolur. Diş doktoru kendi takma 
dişlerini teklif etse de Küçük Prenses kaybolan 
dişinden vazgeçmez. Dişi bulmak için sarayda-
ki herkes seferber olur. Nihayet, diş, kimsenin 
aklına gelmeyecek bir yerde bulunur.

Küçük Prenses dizisinde “Ellerimi Yıkamak 
İstemiyorum”, “Uyumak İstemiyorum”, “Hastan-
eye Gitmek İstemiyorum”, “Arkadaş İstiyorum” 
adlı kitaplar bulunuyor.

Özgün Adı: I Want My Tooth
Yazan ve Resimleyen: Tony Ross
Çeviren: İlke Aykanat Çam
Yaş grubu: 3+
TUDEM Yayınları, 2007, 28 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-9944-69-143-7

Küçük Prenses Dizisi – 
Dişimi İstiyorum
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Rita ve Adsız / Rita ve Adsız Okulda
Kütüphanedeki Aslan 
Koyun Russel ve Kayıp Hazine

4+, arkadaşlık, can sıkıntısı, 
masal, prenses, resimli kitap

Özgün Adı: La princesa que bostezaba a 
todas horas
Yazan: Carmen Gil
Resimleyen: Elena Odriozola
Çeviren: Esin Güngör
Yaş grubu: 4+
Redhouse Kidz, 2007,  32 sayfa
ISBN: 978-975-8176-78-6

Masalın başkahramanı prenses, sürekli esner. 
O kadar esner ki, kendi esnediği yetmiyormuş gibi 
başkalarını da esnetir. Kral, kraliçe, bakanlar… 
Bu durum kralın içine dert olur.  Prensesin es-
nemesine bir çare bulmayı amaç edinir kral. Ona 
başka ülkelerden yiyecekler getirtir, en yumuşak 
yatakları yaptırır; ninniler çaldırır. Kral sonunda 
prensesin can sıkıntısından esniyor olabileceğini 
düşünerek fıkralar anlatan sarı bir fil getirtir. O da 
işe yaramaz. 

Prenses bahçede gezinirken uşaklardan birinin oğlu prensesin yanına gitmek 
ister. Ama çocukcağızın ayağı takılıp havuza düşer. Onun halini gören prenses 
dayanamayıp gülmeye başlar. O kadar güler ki, esnemeyi unutur. Uşağın oğlu 
özür dilemek ister ama dili düğümlenir. O geveledikçe prenses daha da çok gül-
er. İkisi arkadaş olurlar ve prensese yasaklanan bütün oyunları oynarlar: Çekirge 
yakalarlar, teperlerden yuvarlanırlar, hayalet ararlar, göle dalarlar, yüzlerini ça-
murla boyarlar… Prensesin de esnemesi böylece son bulur.

Bütün Gün Esneyen Prenses

Bisiklet, Kızak ve Vapur 
Building On Nature: The Life Of Antoni Gaudí 
Postacı Çocuk Dizisi

5+, cadı, çizim teknikleri, kuruboya, 
pastel, renkler, resim, suluboya, trol

“Çocuklar İçin Çizim Teknikleri”, uzun yıllar çocuklarla çalışmış bir sanatçı 
olan Rosa María Curto tarafından hazırlanmış. Önerilen çalışmalar çocukların 
ilgisini çekecek nitelikte. Daire ve helezonlarla tırtıllar, salyangozlar çizmek-
ten süpürgesi üstünde cadıya ya da kıllı, pasaklı trollere kadar birçok eğlenceli 
çalışma yer almış kitapta. Kitabın başında en basit çizgilerle karşılaşıyoruz. 
Birkaç sayfa sonra daire, kare, üçgen gibi temel geometrik biçimleri kulla-
narak nesneleri nasıl çizebileceğimizi öğreniyoruz. İlerleyen sayfalarda çok 
daha karmaşık biçimlere ulaşıyoruz. Bedenimizin farklı parçalarını ve ifadeleri 
çizmeyi öğreniyoruz. Hatta çeşitli tipler yaratmaya 
bile başlıyoruz. Kitabın son sayfalarındaysa ana ren-
kler, ara renkler, sıcak ve soğuk renkler gibi konular 
yer buluyor.

Kitap, basitçe çizgiyle başlayıp giderek gelişen 
yaklaşımlarla herkesin, her çocuğun kolayca 
uygulayabileceği teknikler öneriyor. Çocuğunuz 
bu kitabı bir başvuru kaynağı olarak kullanabilir ve 
resim yaparken çözümleyemediği biçimlerin üstes-
inden gelebilir.

Özgün adı: Aprende A Dibujar
Yazan ve Resimleyen: Rosa María Curto
Yaş grubu: 5+
Mavibulut Yayınları, 2010, 
96 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-310-082-3

Çocuklar İçin Çizim 
Teknikleri
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Bisiklet, Kızak ve Vapur 
Çocuklar İçin Çizim Teknikleri 
Rita ve Adsız / Rita ve Adsız Okulda

4+, kent, mimarlık, sanat, tasarım

Yazar Rachel Rodríguez anlatmaya Gaudí’nin çocukluğundan başlıyor: 
“İspanya’nın küçük bir kasabasında Antoni Gaudí adında bir çocuk yaşar.” 
Gaudí’nin ailesinden, eğitiminden, tasarladığı yapılardan ve hatta aldığı 
olumlu-olumsuz tepkilerden söz ediliyor ve Gaudí’nin kişiliği, ilham 
kaynağı ve sanatı anlatılıyor. Anlatılan bir mimarın biyografisi olduğu 
halde kitapta fotoğrafa yer verilmemiş. Metni Julie Paschkis’in guaş res-
imleri eşliğinde okuyorsunuz. Yapı fotoğraflarını çoklukla görece soğukluğuna 
karşılık Paschkins’in resimleri kitaba sıcaklık katıyor. Yazarla çizer arasındaki 
etkileşim hayranlık uyandırıyor. Kitabın son sayfasındaki “Yazarın Notu” başlıklı 

bölümde Gaudí’nin yaşamı, sanat öyküsü ve UNESCO 
Dünya Mirası listesindeki eserlerinin dökümü bir an-
siklopedi maddesi biçiminde veriliyor. Sayfanın alt 
kısmındaysa Gaudí’nin eserlerine dair bilgi ve fotoğraf 
bulabileceğiniz web sitelerinin adresleri verilmiş. Bu-
nun altındaysa Gaudí hakkındaki kitaplardan seçme bir 
liste yer alıyor.

Kitapla ilgili etkinlik önerilerimizi okumak için lüt-
fen burayı tıklayın.

Yazan: Rachel Rodríguez
Resimleyen: Julie Paschkis
Yaş grubu: 4+
Dil seviyesi: Orta
Henry Holt and Company, 2009, 32 sayfa, ciltli
ISBN: 978-0-8050-8745-1

Building On Nature: The Life 
Of Antoni Gaudí

Şeytan Aldı Götürdü
The Day I Swapped My Dad For Two Goldfish
Rita ve Adsız / Rita ve Adsız Okulda

2+, burun, burun karıştırma, burun 
temizliği, resimli kitap, Türk edebiyatı

Yazan: Yekta Kopan
Resimleyen: Alex Pelayo
Yaş grubu: 2+
Marsık Yayıncılık, 2009, 
24 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-605-5674-09-0

Kahramanımız Ali, bir sabah uyandığında bur-
nunu yerinde bulamıyor. Aramaya odasından 
başlıyor. Bulamayınca annesine danışıyor. Annesi 
buzdolabına bakmasını öneriyor. Bazen kendi bur-
nunu buzdolabında reçel koklarken buluyormuş 
çünkü. Ali buzdolabına koşuyor ama bir tek burnunu 
bulamıyor. Bu sefer babasına danışıyor. Babasının 
önerisi balkona bakmak oluyor. Ali burnunu orada 
da bulamayınca ablasına danışıyor. Ablası, yardım 
edemeyeceğini, çünkü kendi burnunun da kayıp 
olduğunu söylüyor. Ali soluğu anneannesinin 
yanında alıyor. Görmüş geçirmiş anneanne Ali’ye banyoya bakmasını salık veri-
yor. Çünkü herkesin bildiği gibi burunlar bol suyla yıkanıp temizlenmek isterler. 
Ali burnunu lavabonun kenarında, temizlenmekten yorgun düşmüş Ali’yi bekler 
halde buluyor. Ali seslenince, hop, atlıyor kendi yerine, yani Ali’nin yüzünün 
tam ortasına! Ali üstüne bir de dişlerini fırçalıyor ve güne, tertemiz, başlıyor.

Kitap, ilgi çeki resimleri sayesinde çocuğunuzun zamanını daha keyifli 
geçirmesini sağlayacaktır.

Burun
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İkimiz de Seni Çok Seviyoruz 
The Day I Swapped My Dad For Two Goldfish 
Kütüphanedeki Aslan

2+, aile, duygular, masal, resimli kitap, 
sevgi, tavşan, uyku, yarış

Yatma vakti gelen Küçük Tavşan, Büyük 
Tavşan’a sorar: “Bil bakalım, seni ne kadar se-
viyorum?” Büyük Tavşan konuya temkinli 
yaklaşır. Küçük Tavşan Büyük Tavşan’ı ne kadar 
sevdiğini göstermeye başlar. Önce kollarını iki 
yana açar. Büyük Tavşan daha uzun olan kendi 
kollarını açar. Küçük Tavşan bu sefer kollarını 
ta yukarı kaldırır. Büyük Tavşan daha yükseğe 
uzanır. Küçük Tavşan başlar zıplayabildiği kadar 
zıplamaya. Büyük Tavşan ağacın dallarına kadar zıplar. Küçük Tavşan Büyük 
Tavşan’ı bulundukları yerden nehre kadar sevdiğini söyler; Büyük Tavşan 
Küçük’ü nehir boyunca ve tepelerin ardına kadar sevdiğini… Küçük Tavşan 
Büyük Tavşan’ı ay dedeye kadar sevdiğini belirtir. Büyük Tavşan “Oooo… bu 
çok uzak… çok çok uzak!” der. Sonra kollarında uyuyakalan Küçük Tavşan’ı 
yatağına yatırıp, öper ve usulca fısıldar: “Ben seni buradan ay dedeye, ay ded-
eden de buraya kadar seviyorum!”

Kitapla ilgili etkinlik önerilerimizi okumak için lütfen burayı tıklayın

Özgün Adı: Guess How Much I Love You
Yazan: Sam Mc Bratney
Resimleyen: Anita Jeram
Çeviren: Özlem Çolakoğlu
Yaş grubu: 2+
Tudem Yayınları, 2006, 32 sayfa
ISBN: 9944-69-017-1

Bil Bakalım Seni Ne Kadar 
Seviyorum

Çocuklar İçin Çizim Teknikleri
Building On Nature: The Life Of Antoni Gaudí 
Şeytan Aldı Götürdü 

2+, bisiklet, hayvanlar, interaktif kitap, 
resimli kitap, taşıtlar 

Yazan ve Resimleyen: Svjetlan Junaković
Çeviren: Fatma Peşemen Uçan, Azer 
Taçdan Erdoğdu, Şerife Erdem
Yaş grubu: 2+
TUDEM Yayınları, 2005,  24 sayfa, ciltli
ISBN: 975-9081-22-9

24 sayfa’dan oluşan kitap, ilk bakışta 12 
taşıtı tanıtıyor. Sağ yanda güzel, net çizg-
iler ve iyi seçilmiş renklerle bir taşıt resmi 
var. Soldaysa kafiyeli bir dille yazılmış 
kısa cümleler… Cümleler taşıtı anlatarak 
başlıyor; ama tamamlanmıyor. İşin sırrı da 
burada: Cümleyi tamamlamak için taşıtın 
bulunduğu sayfayı çeviriyorsunuz ve ters 
açılan sayfanın altından bir hayvan çıkıyor. Böylece 24 sayfalık kitap bir anda 48 
sayfalık bir kitaba dönüşüyor.

Eşleşmeler araba-böcek, bisiklet-salyangoz, kızak-fok, tren-gergedan, gemi-
balina, helikopter-kızböceği, puset-kanguru, kamyon-kirpi, planör-tukan, san-
dal-timsah, el arabası-goril şeklinde yapılmış.

“Bisiklet, Kızak ve Vapur”, TUDEM Yayınları’nın “Hayvanlarla Öğreniyorum” 
adlı dizisinin bir parçası. Dizinin diğer kitapları “Kırmızı Kurbağa ve Yeşil Fla-
mingo”, “Çayır, Ahır ve Çiftlik Evi” ve “Anne, Baba ve Yavru Ayı” adını taşıyor. 
Hepsinin yazarı ve çizeri aynı: Hırvat sanatçı Svjetlan Junaković.

Bisiklet, Kızak ve Vapur
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Teneke Orman
Yuvada 
İlk Okuma – Kediler

3+, ambalaj, atık, çevre, çevre bilinci, 
çevre kirliliği, doğal hayat, 
geridönüşüm, okyanus, orman

Özgün adı: Pollution? No Problem!
Yazan ve Resimleyen: David Morichon
Çeviren: Pınar Dündar
Yaş grubu: 3+
TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, 2007, 
24 sayfa
ISBN: 978-975-403-409-7

Mucit fare Albert bir makine icat eder. Mak-
ineden mor renkli bir sıvı sızar. “Atık mı? Hiç 
dert değil!” diye düşünen mucit fare, mor atığı 
bir el arabasına doldurur, götürüp ormanın uzak 
bir köşesine gömer, üstüne bir çiçek diker. Çiçek 
kısa sürede solar. Atıktan khurtulamadığını an-
layan mucit fare, bir denizaltı yapar. Mor atığı 
okyanusun dibine bırakır. Ormana dönen Albert 
ne görsün, mor atık ondan hızlı çıkmış, yer altı 
sularına karışarak gelmiş ve ormanı hasta etmiştir. 
Herkes ormanı terk ederken, Albert bir roket ya-
par. Mor atığı yükler ve Ay’a kadar gider. Dünya’ya 
dönen fare bir de bakar ki gökyüzü mor bulutlarla 
kaplı. Yağmurla birlikte her yer mor atık olur. Derken, mucit fare Albert uyanır. 
Rüya sayesinde şunu öğrenmiştir: Bir şeyi uzağa götürüp bırakmak ondan 
kurtulduğumuz anlamına gelmez.

Kitapla ilgili etkinlik önerilerimizi okumak için lütfen burayı tıklayın

Atık mı? Hiç Dert Değil!

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

Veli’nin Kurabiyesi 
Mamutlu Börek
Le Monstre Poilu

3+, ayı, hayal gücü, keşif, macera, 
oyun, resimli kitap, yaratıcılık

Özgün Adı: Whatever Next!
Yazan ve Resimleyen: Jill Murphy
Çeviren: Gülten Senem Kaleli
Yaş grubu: 3+
Mandolin, 2009, 32 sayfa
ISBN: 978-975-10-2843-3

Bebek Ayı, annesine Ay’a gidip gidemeyeceğini 
sorar. Annesi gidemeyeceğini, bunun için bir 
roketinin olması gerektiğini söyler. Bebek Ayı 
hemen merdivenin altındaki dolapta bir roket 
(koli), mutfak tezgahının üzerinde bir uzay başlığı 
(kevgir), paspasın üzerinde bir çift uzay çizmesi 
(lastik çizme) bulur. Yanına yolculuk için biraz yi-
yecekle tüylü ayısını da alıp bacadan dışarı uçar. 
Gökyüzünde yükselir, yükselir… 

Yolda rastladığı baykuş da ona katılır. Bir uçakla 
karşılaşırlar. Yolcular onlara el sallar. Bebek Ayı’nın 
roketi daha da yükselir. Sonunda Ay’a varırlar. 
Ama burada ne birileri vardır, ne de ağaç. Ay bi-
raz sıkıcıdır aslında. Oturup piknik yapmaya karar veririler. Yiyecekleri bitince 
geri dönerler. İnerler, inerler… Bebek Ayı sonunda evlerinin bacasından, üstü 
başı kurum içinde güm diye salonun ortasına iner. Bayan Ayı gelip onu alır ve 
doğruca banyoya götürür. Bebek Ayı yıkanırken annesine roketiyle nasıl Ay’a 
gittiğini anlatır.

Ay’a Yolculuk
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Sizlerle tanışmaktan, yorum ve görüşlerinizi öğrenmekten büyük 
mutluluk duyarız. Bize şu kanalları kullanarak ulaşabilirsiniz:

birdolapkitap@gmail.com

Bir Dolap Kitap Facebook sayfası

Bir Dolap Kitap @ Twitter

BİR DOLAP KİTAP’I ZİYARET EDİN

İletişim

Bu elektronik kitaptaki yazılarımızı beğendiyseniz, muhtemelen 
www.birdolapkitap.com adresindeki diğer yazılarımızı da seversiniz. 
Sitemizi ziyaret etmek için lütfen tıklayın.

Bir Dolap Kitap’ta hafta içi her gün bir çocuk kitabı hakkında 
yazıyoruz. Eleştirdiğimiz çocuk kitaplarına uygun; okuma 
sırasında ya da kitabı okuduktan sonra, çocuğunuzla birlikte ya 
da çocuğunuzun tek başına uygulayabileceği etkinlik önerileri 
yapıyoruz. Okuyucularımızın yorum ve eleştirileri sayesinde, 
yazılarımız yayınlandıktan sonra da gelişmeye devam ediyor.

Bir Dolap Kitap’ta bugüne kadar yer bulan kitapların tam listesi için 
lütfen tıklayın.

Yazılarımızdan haberdar olmak istiyorsanız üye olmanız yeterli. 
Ana sayfamızın sağ üst köşesindeki “Kütüphane Üyeliği” bölümüne 
e-posta adresinizi yazıyorsunuz ve “üye ol” butonunu tıklıyorsunuz. 
Kısa bir süre içinde verdiğiniz e-posta adresine üyelik talebinizi 
onaylamanız için bir e-posta gönderiyoruz. Bu e-postadaki onay 
linkini tıklıyorsunuz ve işlem tamam! Artık Bir Dolap Kitap 
yazılarına posta kutunuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu elektronik kitabı beğendiyseniz lütfen başkalarıyla paylaşın. 
Ailenizle, dostlarınızla, tüm sevdiklerinizle bu elektronik kitabı 
paylaşmaktan çekinmeyin. İsterseniz, Bir Dolap Kitap’ı kaynak 
göstermek şartıyla, bu elektronik kitabı kendi blogunuzda 
yayınlayabilirsiniz.

Ücretsiz Üyelik

Başkalarıyla Paylaşın

Copyright© 2010 “Bir Dolap Kitap e-katalog” isimli elektronik kitap’ta yazılan yazıların 
tüm hakları, M. Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya’ya aittir. Yazılarımızın izinsiz alınması, 
kopyalanması, başka bir imzayla ve kaynak gösterilmeden yayınlanması 5846 sayılı fikir ve 
sanat eserleri yasasına aykırıdır.
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