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Merhaba,
Bir Dolap Kitap, 2. elektronik katalo-
gunu gururla sunar! Hem de birçok 
yenilikle! Yayınladığımız ilk katalogda 
olmayan birçok özelliği 2. katalogda 
bulacaksınız.
Bir Dolap Kitap 2. E-Katalogu, birçok 
kitabı hakkında yazdığımız Redhouse 
Kidz’in desteğiyle hazırlandı. Teşekkür 
ederiz. Redhouse Kidz web sitesine 
bu linkten ulaşabilirsiniz.

E-katalogda, Bir Dolap Kitap’ın ikinci altı ayında yer verdiğimiz kitapların 
kısa tanıtımını, görsellerini, künyesini ve her kitapla ilgili farklı okuma öne-
rilerimizi bulacaksınız. 
2. E-Katalogdaki en önemli yeniliklerin başında “satın al” butonu geliyor. Yer 
verdiğimiz kitapların kapak görsellerinin alt köşesine yerleştirdiğimiz “satın 
al” butonuna tıklayarak beğendiğiniz kitapları Tırtıl Kids web sitesinden sa-
tın alabilirsiniz. 
E-Katalogda, bizim ele aldığımız kitapların yanında birçok kitap ve ürün ta-
nıtımı da bulacaksınız. Tanıtım sayfalarındaki linklere tıklayarak ilgili web 
sitelerine gidip merak ettiğiniz kitap ve ürünler hakkında daha fazla bilgi 
edinebilirsiniz. Böylece katalogumuzdaki tanıtım sayfalarının ne çok işe ya-
radığını da göstermiş oluruz.
E-katalog, önlü arkalı çıkış almaya uygun olarak, A5 ebadında tasarlandı. 
Yani çıkışını alıp çantanıza atabilirsiniz. Kitap alışverişinizde büyük kolaylık!
Bir Dolap Kitap e-Katalogu tasarımı Gökay Cesur tarafından yapıldı. Uygu-
lamayı Gökay Cesur ile birlikte Cihan Mutlu gerçekleştirdi. Teşekkürlerimizi 
sunarız.
Bu e-katalogu lütfen dilediğiniz kişilerle paylaşın. İsterseniz, kaynak göstere-
rek kendi web sitenizden de paylaşabilirsiniz.

İyi okumalar!
Banu&Yıldıray
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davranış, eğitim, lütfen, özür, teşekkür

Lili ve Yedi Çocuğu
Üzüntüden Mutluluğa Duygularınız
Kalebozan Karlo

“Kıvırcık Kiraz’ın Neşeli Günleri”, çocuklara düzgün davranış örnekleri su-
nan kitaplardan. Metinler bir şablona göre oluşturulmuş: İlk sayfada kitabın te-
masıyla ilgili genel bir bilgi veriliyor. Başkalarından yardım isterken kibar olmak 
için “Lütfen,” demek gerektiği, yardım alınca teşekkür edildiği, birini kırınca 

özür dilendiği bu ilk sayfada açıklanıyor. Ardından 
kitabın temasını ortaya koyacak olayın gelişimini 
okuyoruz. Kıvırcık Kiraz sütünden 
köpek Büsküüt’e vermeyi akıl 
edemeyip onun kalbini kırı-
yor ve özür diliyor; ağaca 
kaçan topunu kurtaran 
kedi Çakıl’dan teşekkür 
etmesi gerektiğini öğre-

niyor; bir şey isterken “Lütfen,” demediği için kız-
dırdığı dedesinin gönlünü özür dileyip “Lütfen,” diyerek 
kazanıyor ve metinler mutluluk içinde bitiyor. Dizideki 
kitapların adları şöyle: “Küçük Bir Özür”, “Kocaman Bir 
Teşekkür”, “Lütfen Dersen”, “Anne Çişim Geldi!”

Yazan ve Resimleyen: İmren Tübcil
Psikolojik Danışman: Pedagog Ayşen Oy
Yaş grubu: 2+
Mandolin Yayınları, 2010, 
18 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-10-2951-5

Kıvırcık Kiraz’ın 
Neşeli Günleri

aile, ayı, hayali yaratıklar, 
paylaşmak, resimli kitap, sesler

Aya Yolculuk
Uyuyamıyor musun Küçük Ayı?
Yataktan Düşen Ayıcık

Özgün Adı:Let’s Go Home, Little Bear
Yazan: Martin Waddell
Resimleyen: Barbara Firth
Yaş grubu: 2+
Kır Çiçeği Yayınları, 2010, 
sert kapak, 32 sayfa
ISBN: 978-9944-701-19-8

Martin Waddell ile Barbara Firth’ün yarattığı Büyük Ayı’yla Küçük Ayı’nın 
sıcacık yaşantısına konuk olmaya devam 
ediyoruz. Büyük Ayı ile Küçük Ayı karlı bir 
günde ormanda yürüyüşe çıkarlar. Uzun 
yürüyüşün ardından Büyük Ayı küçüğe 
“Eve dönelim, Küçük Ayı,” der. Büyük Ayı 
sakin ve ağırbaşlı yürürken, bizim o zıpır 
ufaklık koşup oynayarak ilerler. Sonra or-
manda bir takım sesler duyar. 

POF, POF, POF. Sonra Şıp ŞIP ŞIP ve 
ardından PAT PAT PAT, VUU VUU VUU, 
ÇAT ÇAT ÇAT ve yine POF POF POF. Kü-
çük Ayı bu seslerin her birine hayali yara-
tıklar yakıştırır. Büyük Ayı her seferinde 
Küçük Ayı’ya o sesin aslında ne olabileceği-
ni açıklar. Sonunda mağaralarına, o sıcacık, 
huzurlu evlerine varırlar ve ilk kitapta olduğu gibi, kırmızı koltukta kucak kuca-
ğa uykuya dalarlar. Minikler uykuya huzur içinde dalsınlar diye…

Eve Dönelim, Küçük Ayı
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Bir Kar Masalı

blog, e-kitap, elektronik kitap, 
hayal gücü, hayal kurma, hayali ülke, 
kardeş, masal, Türk edebiyatı

Bütün Gün Esneyen Prenses
Günaydın!
Jemima Pamukördek’in Masalı

Blog yazarı üç kadın bir araya gelirse ne 
olur? Pek çok şey olabilir ama yanıtlardan bi-
rinin “Bir Kar Masalı” olduğu kesin. 

“Bir Kar Masalı” Emi ile Küpeli’nin kar-
la tanıştıkları günün masalı. Emi, Küpeli’nin 
odasına dalar ve ona müjdeyi verir: Dışarısı 
bembeyazdır! İki kardeş kendilerini sokağa 
atarlar ve karın tadını çıkarmaya başlarlar. 
Karda yuvarlanma, kartopu, kardan adam… 
Sonra Emi bir ses duyar. Sesin sahibi bir kar 
tanesidir. Kar tanesinin tatlı sohbeti, Emi’yi 
ta Karlar Ülkesi’ne kadar götürür. Devamını 
merak ediyorsanız e-kitabı okumalısınız.

iPad’iniz varsa ve “Bir Kar Masalı”nı yük-
lemek istiyorsanız, burayı tıklayın. “Bir Kar Masalı”na internetten de ulaşabi-
lirsiniz. Buraya bir tık… Esra Özlem’in ağzından “Bir Kar Masalı”nın doğuş 
öyküsü için Harf Ülkesi’ne buyurun. Öyküyü bir de OİP’in çizgisinden görmek 
için buraya… Hikâyeyi bir de Özgür Anne’den okumak içinse buraya…

Yazan: Esra Özlem Şakar Özümüztoprak
Resimleyen: OİP – Olmadık İşler Peşinde 
iPad Uygulama: Deniz Aslı Soykurum 
Çetin
Seslendiren: Özge Çatıkkaş
Yaş grubu: 3+
E-kitap, 28 sayfa

Tırtıl Kids Kitabevi Türkiye’nin ilk ve yabancı dildeki 
kitaplarıyla en kapsamlı çocuk kitapçısıdır.

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde 
seçkin kitapları çocuklar ile buluştururken amacımız, 
oyuncakların arasına sıkışmış ya da büyüklerin kitabev-
lerinde bir köşeye konulmuş bölümlerde değil, sadece 
çocuklara özel bir kitabevinde, uzmanlar tarafından 
yaş gruplarına göre özenle seçilmiş, gelişimlerine 
ve eğitimlerine destek olacak kitapları beğenilerine 
sunmaktır.

Her ay İngilizce / Türkçe yaptığımız Hikâye Okuma 
Saatleri, ebeveynler ile uzmanları buluşturduğumuz 
Sabah Kahvesi Sohbetleri, Yaratıcı Çocuk Atölyeleri, 
Yazmalı – Çizmeli workshoplar ile velilerin vazgeçilmezi, 
çocukların sevgilisi olduk.

Tırtıl Kids hakkında daha fazla bilgi ve kolay alışveriş 
için web sitemize buyurun: www.tirtilkids.com

Hâlâ keşfetmediyseniz, İstinye Park AVM -2. katta ve 
web sitemizde sizi bekliyoruz!

Keyifli Okumalar…

http://www.redhouse.com.tr/products.asp?ana_kategori=2
http://www.redhouse.com.tr/products.asp?ana_kategori=2
http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com/2011/01/18/bir-kar-masali-ya-da-yasasin-blog-gucu/
http://www.birdolapkitap.com/2010/05/13/prensesler-de-esner/
http://www.birdolapkitap.com/2010/08/23/ikinci-surpriz-karsinizda-gunaydin/
http://www.birdolapkitap.com/2010/03/16/viktoryen-donemin-asi-ama-saf-ordegi-jemima/
http://itunes.apple.com/us/app/id413759705?mt=8
http://www.axmag.com/data/201012/U9402_F14549/index.html
http://harfulkesi.wordpress.com/2010/12/31/ben-bir-masal-yazdim/
http://olmadikislerpesinde.blogspot.com/2011/01/nasl-yabdk.html
http://ozguranne.blogspot.com/2011/01/bir-kar-masal-oldu-da-nasl-oldu.html
http://www.birdolapkitap.com/2011/01/18/bir-kar-masali-ya-da-yasasin-blog-gucu/
http://www.tirtilkids.com
http://www.tirtilkids.com
http://www.tirtilkids.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=46147626563
http://www.birdolapkitap.com/2011/01/18/bir-kar-masali-ya-da-yasasin-blog-gucu/
http://www.birdolapkitap.com/2011/01/18/bir-kar-masali-ya-da-yasasin-blog-gucu/
http://www.birdolapkitap.com/2011/01/18/bir-kar-masali-ya-da-yasasin-blog-gucu/


Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

Redhouse Kidz’in Katkılarıyla Hazırlanmıştır. Redhouse Kidz’in Katkılarıyla Hazırlanmıştır. 

www.birdolapkitap.comwww.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

Kırmızı Başlıklı Kız, kurt, orman

Canını En Çok Ne Yakar?
Karda Ayak İzleri
Kültürlü Kurt

Yavru kurt tek başına dolaşmaya ormana git-
mek ister. Endişesini belli etmemeye çalışan anne 
kurt yavrusunu karşısına alır ve tek başına orman-
da dolaşmaya hazır olup olmadığını anlamak için 
ona bazı sorular sorar. Yavru kurt, aklı başında, 
cin gibi, efendiden bir yavru kurttur ve her soru-
ya annesini rahatlatacak bir yanıt vermeyi başarır: 
Örneğin, koluna sepetini takmış kırmızı başlıklı 
bir kızla karşılaşacak olursa, yavru kurt saklana-
cak, büyükannenin kulübesine yaklaşmayacaktır. 
Yavru kurt Kırmızı Başlıklı Kız ve avanesinden 
uzak durmayı başaracak donanıma sahiptir. Ma-
sal kısa, ritmik ve kafiyeli cümlelerle yazılmış. 
Sesli okuması rahat ve zevkli. Çocukların pek sevdiği tekrarlar da yeterine yer 
bulmuş. Metnin en önemli özelliği, “Kırmızı Başlıklı Kız” masalından aşina ol-
duğumuz olaylara bir de yavru kurdun gözünden bakmamızı sağlaması. “Kim 
Korkar Kırmızı Başlıklı Kız’dan?” 2009 yılı Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği 
“Yılın En İyi Resimli Öykü Kitabı” ödülünün de sahibi.

Yazan: Sara Şahinkanat
Resimleyen: Ayşe İnan Alican
Yaş grubu: 3+
Kır Çiçeği Yayınları, 2009, 24 sayfa, sert 
kapak
ISBN: 978-9944-701-18-1

Kim Korkar 
Kırmızı Başlıklı Kız’dan?

ü
Axel Scheffler, cadı, ejderha, 
Julia Donaldson, kedi, komedi, 
köpek, kurbağa, resimli kitap

Cadının biri bir gün, süpürgesinin üzerinde kedisiyle birlikte yol almaktadır. 
Bir rüzgar eser ve cadının şapkasını uçuruverir. Hemen yere inip şapkayı arama-
ya başlarlar. İmdadına köpek yetişir. Ağzında tuttuğu şapkayı cadıya verir ve 
sorar “Benim gibi bir köpeğe de süpürgede yer var mı?” Cadıyla kediye 
köpek de katılır. Az sonra cadının tokası uçuverir. Hemen inip 
aramaya başlarlar. Kuşun teki gagasında tokayla 
gelir ve o da süpürge yolcularına katılır. Uçuş 
sürerken hava iyice bozar. Fırtınalı havada bu 
kez cadının sihirli değneği düşer. Neyse ki aşa-
ğıdaki su birikintisinde duran kurbağa değne-
ği geri verir. Elbette o da süpürgede kendine bir 
yer bulur. Ne var ki bunca kalabalık süpürgeye 
fazla gelir, süpürge kırılıverir. Üstündeki hay-
vanlar bir yana, cadı başka yana uçuverir. 
Bahtsız cadımız zalim bir ejderhaya denk 
gelir. Ejderha tam cadıyı yiyecekken… 
Neyse, kitabın heyecanını kaçırmayalım.

Özgün Adı: Room on the Broom
Yazan: Julia Donaldson
Resimleyen: Axel Scheffler
Çeviren: Yıldırım Türker / Yaş grubu: 3+
Popcore Yayınları, 2007, 
karton kapak, 32 sayfa
ISBN: 978-975-01262-5-3

Süpürgede Yer Var mı?

Böğürtlen Cini ve Sarı Gaga
Sakar Cadı Vini’nin Dev Balkabağı
Zogi
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doğa, fil, hayvanlar, hipopotam, 
maymun, yılan, zebra

Anne Ben Kimim? 
Kafasına Edeni Bulmaya Çalışan 
Küçük Köstebeğin Hikâyesi
Kır Kurdu Kitap Kurdu

Çocukların “Neden?” sorusunun yetişkinleri nasıl zorladığını gözlemleri-
me ve deneyimlerime dayanarak biliyorum. Bildiğim bir diğer şeyse bu soruya 
verilen “yetişkin” yanıtlarının çoklukla, o da “Yeteeer!” adlı çığlığa kadar, pek 
doyurucu olmadığı. İşte çocuk kitabı yazarlarına en çok ihtiyaç duyduğumuz 
anlardan biri!

Lila Prap oturmuş ve adı bile “Neden?” 
olan bir kitap yazmış. Kitap, sırtlan, zebra, ba-
lina, zürafa gibi 14 hayvanın belirgin bir özel-
liğine dair 14 soru içeriyor. Yazar bu sorulara 
toplam 70 yanıt vermiş: 14 yanıt doğru, aklı 
başında bir açıklama içeriyor; kalan 56 yanıt-
sa tamamen kafadan atmasyon, uyduruk ve 
bir o kadar da eğlenceli! 

Kitabın resimleri de Lila Prap’a ait. Kesin 
sınırları olan, yuvarlak hatlı tombul çizimler 
kitabı daha da keyifli hale getiriyor.

Özgün adı: Why?
Yazan ve Resimleyen:Lila Prap
Bilimsel Açıklamalar: Jelka Pogacnik
Çeviren: Fatih Erdoğan / Yaş grubu: 3+
Mavibulut Yayıncılık, 2010, 
32 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-975-310-088-5

Neden?

Yazar Simla Sunay, Yürüyen Köşk’ün gerçek öyküsünden yola çıkarak günü-
müzün çevre sorunlarına dikkat çeken, Atatürk’ün doğaya ne kadar saygılı, ne ka-
dar çevreci olduğunu vurgulayan bir re-
simli kitap kaleme almış: Yürüyen Çınar.

Kuşlar Yürüyen Köşk’ün çınarına 
Samanlı Dağı’ndaki ağaçların zor du-
rumda olduğu haberini uçurur. İnsanlar 
ağaçları kesmektedir. Ulu çınar durur 
mu, köklerini topraktan çıkardığı gibi 
arkadaşlarının yardımına koşar; çocuk-
lar da peşinden. Çocuklar ormandaki 
ağaçlara çınarın öyküsünü anlatıp tanı-
tırlar onu. Böylece tüm ağaçlar onun sö-
zünü dinlemeye karar verirler. Ulu çınar 
çocuklar aracığıyla yetişkinlere bir haber gönderir ve bir tür “ağaç grevi” başlatır. 
Gerisini öğrenmek istiyorsanız, bir zahmet kitabı çocuğunuza okuyunuz. Kitabın 
resimlerini Sadi Güran yapmış. Zaten üslubu hemen ayırt ediliyor. 

Atatürk, çevre, çevre bilinci, doğa, 
doğal miras, doğal yaşam

Yürüyen Çınar
Yazan: Simla Sunay
Resimleyen: Sadi Güran
Yaş grubu: 3+
Remzi Kitabevi, 2009,  
32 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-14-1342-0

Doğa Kurtaranlar / Ağaçlar Yok Olmasın
Teneke Orman
Türkiye’nin Ağaçları
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Kurbağa ve Yabancı
Küçük Kara Koyun 
Müzisyen İnek Sırma 

Öykü, dört kafadarın yetenek yarışması ilanı 
görmesiyle başlıyor. Ayı, aslan, timsah ve yılan bu 
yarışmaya katılmaya karar verirler. İlanı görenler-
den biri de küçük bir kırmızı kuştur. Ama dört ka-
fadar kuşun cüssesine bakıp onunla dalga geçerler. 
Sonra da başlarlar hazırlanmaya. Her biri bir müzik 
aletini alıp çalar. Güzel bir ritim tuttururlar. Ama 
sıra şarkı söylemeye gelince işler karışır. Gırr, hırr, 
tıss gibi sesler çıkarırlar. Böylece gruba bir solist 
aramaya başlarlar. Küçük kırmızı kuş kapılarını ça-
lar; ama onula yine dalga geçer dört kafadar. Peki 
ne mi olur? O parmak kadar diye hor gördükleri, 
o boyla asla jüriyi etkileyemeyeceğini söyledikleri 
küçük kuş koskoca ayı, aslan, timsah ve yılanı bir 
güzel oyuna getirir.

Önyargı, karşımızdakini dış görünüşüne göre değerlendirmek, yetenekler ve 
sahip olduğun yeteneğin peşine düşmek, takım oyunu… “Yetenek Yarışması” 
içinde birçok güzel şey barındırıyor. İlk fırsatta okumanızı öneririz.

Özgün Adı:The Talent Show
Yazan ve Resimleyen: Jo Hodgkinson
Çeviren: Yıldırım Türker
Yaş grubu: 3+
Kır Çiçeği Yayınları, 2010, 
26 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-9944-701-22-8

Yetenek Yarışması 

dışlanma, hayvanlar, müzik, önyargı, res-
imli kitap, takım oyunu, yarışma, yeteneküdoktor, hastalık, hastane, korku

TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapla-
rı’ndan çıkan “Hastanede”, Yılmaz Aile-
si’ni tanıtarak başlıyor. Evin oğlu Murat’ın 
kulağının ağrıdığını öğreniyoruz. Dokto-
ra götürülen Murat’ın kulağının ameliyat 
edilmesi gerektiği anlaşılıyor. Murat has-
taneye yatıyor. Her biri farklı bir nedenle 
hastaneye getirilmiş çok sayıda çocuğun 
olduğu koğuş hayli hareketli. Ameliyat 
için yapılan hazırlıklar da anlatılıyor. Hemşire gelip Murat’ın ateşine, nabzına 
ve tansiyonuna bakıyor. Sonra cerrah gelip Murat’a neler yapacağını anlatıyor. 
Ameliyat odasına tekerlekli bir yatakla götürülen Murat’a uyumasını sağlayan 
özel bir ilaç veriliyor ve ameliyat bitiyor. Murat kendine geldiğinde kulağında 
bir sargı var. Kulağı hâlâ biraz ağrısa da oyun oynayabilecek kadar iyi hissediyor. 

Kitabın yazarı Anne Civardi birçok önemli bilgiyi konsantre bir biçimde, 
Stephen Cartwright’ın eğlenceli resimleri eşliğinde anlatmış. Bu kitap, hastane-
ye gitmekten korkan ya da ufak bir ameliyat geçirmesi gereken çocuklar için 
biçilmiş kaftan.

Özgün Adı: First Experiences – Going to the 
Hospital
Yazan: Anne Civardi
Resimleyen: Stephen Cartwright
Çeviren: Ezgi Perktaş / Yaş grubu: 3+
TÜBİTAK Yay., 2008, 16 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-403-476-9

Hastanede

Bende Disleksi Var
Dişimi İstiyorum
İçiyle Dışıyla Vücudunuz
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Kitap üç bölümden oluşuyor: 
“Yediklerinize ne olur?”, “Duyula-
rınız nasıl çalışır?”, “Bebekler nasıl 
olur?” İlk bölümde neden yeme-
miz gerektiği, ne yememiz gerek-
tiği sorularına yanıt verildikten 

sonra ağızdan başlayarak tuvalete kadar süren sindirim süreci anlatılıyor. İkinci 
bölüm görme, işitme, tat alma, koku alma ve dokunma duyularımızın 
ne olduğu ve genel hatlarıyla nasıl çalıştığı anlatılıyor. Son bölümde 
bir bebeğin anne rahmine düşmesinden doğuma kadarki süreç ele 
alınıyor. Metinler renkli çizimlerle destekleniyor. Bunlar sade-
leştirilmiş, gereksiz ayrıntıların çıkarıldığı, gösterilenlerin de 
yumuşatılmış olduğu çizimler. Kitabın en önemli özelliğiyse 
sağ sayfalardaki kulaklar. Kulağı kaldırdığımızda resimde 
görülen beden parçasının adeta içine giriyoruz. Böylece an-
latım hem pekişiyor, hem de daha ilgi çekici, eğlenceli hale geliyor. 
Kitap, yanıt vermekte zorlandıkları sorularla karşılaşan anne babalara 
yardımcı olacak niteliklere sahip.

Özgün Adı: Flip-Flap Body Book
Yazanlar: Alastair Smith & Judy Tatchell
Resimleyen: Maria Wheatley
Çeviren: Yasemin Tanbi
Yaş grubu: 3+
TÜBİTAK, 2010,  48 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-403-525-4

İçiyle Dışıyla Vücudunuz

bebek nasıl olur?, duyu, 
organlar, sindirim, vücut

Bedenimle Nasıl Baş Etsem?
Ben Nasıl Oldum?
Üzüntüden Mutluluğa Duygularınız

Kalemleri, boyaları hazırlayın.
Eğlence zamanı!

 
 Tatilde Çiziktir kitaplarında doyasıya eğlence 

çocukları bekliyor!.. Sorulara göre keyfince çiziktir, 
boya, boşlukları doldur, hayal gücünü kullanarak 

yaratıcılığın tadına var!

Yaz tatilinde, çocuklar bu kitaplar 
sayesinde bolca ‘kaliteli’ zaman 

geçirecek.

http://www.redhouse.com.tr/products.asp?ana_kategori=2
http://www.redhouse.com.tr/products.asp?ana_kategori=2
http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com/2010/09/21/iciyle-disiyla-vucudumuz/
http://www.birdolapkitap.com/2010/09/21/iciyle-disiyla-vucudumuz/
http://www.birdolapkitap.com/2010/09/21/iciyle-disiyla-vucudumuz/
http://www.birdolapkitap.com/2011/02/10/bedenimle-nasil-bas-etsem/
http://www.birdolapkitap.com/2011/01/31/anneee-ben-nasil-oldum/
http://www.birdolapkitap.com/2010/08/18/uzuntuden-mutluluga-duygularimiz/
http://secure.tudem.com/book/bookDetail.aspx?mp=Kitap&ct=DESEN%20YAYINLARI&sct=DESEN%20YAYINLARI&cID=122&scID=171&bID=1695
http://www.tirtilkids.com/default.asp?PAG00_CODE=ASETR&SER00_CODE=01TR&SER01_CODE=01&search=GO&SPARAM6=173
http://www.birdolapkitap.com/2010/09/21/iciyle-disiyla-vucudumuz/


Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

Redhouse Kidz’in Katkılarıyla Hazırlanmıştır. Redhouse Kidz’in Katkılarıyla Hazırlanmıştır. 

www.birdolapkitap.comwww.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

ayı, hayvanlar, Julia Donaldson, korku, 
mağara devri, mamut, resim yapmak, 
resimli kitap, yaratıcılık

Mamutlu Börek
The Odd Egg
Uyuyamıyor musun Küçük Ayı?

Sarı saçlı, pembiş yanaklı mağara bebeği, duvar re-
simleri yapan annesi ve cesur babasıyla bir ma-
ğarada yaşar. Mağara duvarlarını avcı babası ile 
hayvanların resimleri süsler. Mağara bebeğiy-
le ilgilenen yoktur, bebecik sıkılmaktadır. Ta 
ki mağaranın bir köşesinde duran boyaları 
keşfedene kadar! Ancak mağara duvarlarına 
çizdiği resimlerle mağara anasından sıkı bir 
azar işitir. Mağara babasıysa, bebeğe, bir daha 

bunu yaparsa onu koca kahverengi ayı-
ya vereceğini söyler. Bebecik kötü bir 

gece geçirirken mağara girişinden uzanan bir hortum bebeği aldığı 
gibi mamut mağarasına götürür. Mamut mağarasında onu bir sür-

priz beklemektedir. 
Kitabın yazarı Julia Donaldson, bildiğimiz diğer kitaplarının aksine 

bu kez çizer Axel Scheffler’le değil, Emily Gravett’la çalışmış. Ortaya yumuşacık 
çizgiler ve renklerle bezeli bir kitap çıkmış. “Mağara Bebeği” tarihöncesi devirde 
geçen bir öyküyü anlatıyor; ama ele aldığı sorun ve kavramlar hâlâ çok tanıdık. 

Özgün Adı: Cave Baby 
Yazan: Julia Donaldson
Resimleyen: Emily Gravett 
Çeviren: Yıldırım Türker / Yaş grubu: 3+
Popcore Yayınları, 2010, 
32 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-605-60447-9-3

Mağara Bebeği

kararlılık, kitap okuma alışkanlığı, kurt

Kurt, bir kasabaya varır. Açtır, yorgundur, 
parasızdır. Yemeğini kasabanın dışındaki çift-
likte aramaya karar verir. Çiftliğe varınca İnek, 
Domuz ve Ördek’in kitap okuduğunu görür. 
Uluyarak hayvanların üzerine koşar. Kitap 
okuyan hayvanlar, gürültü yapıyor diye Kurt’u 
paylarlar. Kurt önemsenmemekten, paylan-
maktan rahatsız olur ve okuma yazma öğren-
meye karar verir. İlkokula yazılır. Okumayı sö-
ken Kurt, çiftliğe dönüp elindeki kitapla çiftlik 
hayvanlarına caka satmaya kalkar. Pek etkili 
olamaz. Hemen kendini halk kütüphanesine 
atar. Bu arada Kurt’un yelek giymeye ve gözlük takmaya başladığını fark ederiz. 
Çiftliği defalarca ziyaret eden ve her seferinde okur yazarlığını bir adım ileri 
taşıyan kurt kararlıdır: Çiftlikteki kulübe mutlaka dahil olacaktır!

“Kültürlü Kurt”, okumayı öğrenme, okur yazarlık, cehalet, kitap okuma, dip-
loma sahibi olmakve uygarlık gibi farklı kavramların değişik biçimlerde okuna-
bileceği, üstüne konuşulması gereken bir kitap... 

Özgün Adı: A Cultivated Wolf
Yazan: Becky Bloom
Resimleyen: Pascal Biet
Çeviren: Hande Kaynak
Yaş grubu: 3+
TÜBİTAK, 2007,  32 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-403-412-7

Kültürlü Kurt

Karda Ayak İzleri
Kim Korkar Kırmızı Başlıklı Kız’dan
Kır Kurdu Kitap Kurdu
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Ormanda 
Doğum Günü Partisi

arkadaşlık, ayı, doğa, doğum günü, 
hayvanlar, hediye, parti, paylaşmak

Mutlu Suaygırı 
Tilda Elmaçekirdeği – Doğum günün kutlu olsun! 
Dodo’nun Komik Karışımları

Ayı doğum günü nedeniyle bir parti 
düzenlemeye karar verir. Hemen en ya-
kın arkadaşlarına birer davetiye yollar. 
Parti vakti arkadaşları birer hediyeyle 
gelir. Ayı usulen bir “Zahmet etmişsiniz. 
Hiç gerek yoktu,” der ve hemen hediyeleri 
açmaya başlar. Kunduzun paketinden iki 
tane değnek çıkar. Domuzun paketinden 
çamur, balıkçılınkinden birkaç taş çıkar. 
Ayı, bunların şimdiye kadar aldığı en kötü 
hediyeler olduğunu da söyleyip arkadaş-
larını kovar. Ertesi sabah, hediyeleri tek tek atmaya başlayan ayı, arkadaşlarının 
ona aslında ne kadar anlamlı hediyeli aldığını fark eder. Acaba ayı arkadaşları-
nın gönlünü yeniden alabilecek midir?  

Ritmik öyküsü ve çocukların ilgisini çekecek ses yansımalarıyla süslü “Or-
manda Doğum Günü Patisi”, hoş ayrıntılarla kaplı resimleriyle de dikkat çekiyor.

Özgün Adı: Happy Birthday, Bear
Yazan: Richard Edwards
Resimleyen: Carol Liddiment
Çeviren: N. Avan Özdemir / Yaş grubu: 3+
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009, 
32 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-9944-88-338-2

duygular, etkinlik, kıskançlık, 
korku, mutluluk, sevgi, utanç

Bir Uçtan Diğer Uca Dünya Çocukları
Korkudan Cesarete, Korkmuyorum!
Kalebozan Karlo

Kitap çocukların duygularını tanımlamalarını ve bu duyguların büyümele-
rinin bir parçası olduğunu kavramalarını hedefliyor. Önce “sevgi” ele alınıyor. 
Ailemizi, arkadaşlarımızı, hayvanları ya da bitkileri farklı biçimlerde sevdiği-
miz belirtiliyor. Ardından korku geliyor. Kıskançlık, mutluluk, öfke, utanç diğer 
konu başlıklarını oluşturuyor. Kitap, bu duyguların herkes tarafından yaşandı-
ğını vurguluyor. Bir de öneriler var: Örneğin üzüldüğümüzde ağlamanın bizi 
rahatlatabileceği, duyguları paylaşmanın birçok olumlu sonucu olabileceği be-
lirtiliyor. Etkinlikler bölümünde duyguları tanımlamaya ve olumsuz duyguların 

üstesinden gelmeye çalışırken çocukların çok işine yarayacak 
önerileri var. Bu etkinliklerin çocuklarla yetişkinler ara-

sındaki iletişimi de güçlendireceğini düşünü-
yorum. Kitabın sonundaki “Anne babalar için 
kılavuz” bölümü yetişkinlere yol göstererek, ço-
cukları anlamalarını ve onlarla nitelikli bir iliş-
ki kurmalarını amaçlıyor. Dizinin diğer kitap-

ları gibi, “Üzüntüden Mutluluğa Duygularımız” 
kitabının çizeri de Rosa María Curto.

Özgün Adı: El sentiments, de la tristesa a l’alegria
Yazan: Núria Roca
Resimleyen: Rosa Maria Curto
Çeviren: Ayşe Sarıoğlu / Yaş grubu: 3+
TÜBİTAK, 2010,  36 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-403-521-6

Üzüntüden Mutluluğa 
Duygularınız
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Kasabanın En Şık Devi
Tostoraman
Tostoramanın Yavrusu

Zogi, anaokuluna giden bir ejderhadır. 
Anaokulunda bir ejderhanın bilmesi gereken 
ne varsa öğretilmektedir. Başarılı olan öğren-
cinin ödülü ise yakasına takacağı altın bir yıl-
dızdır .Zogi okulda önce uçmayı, sonra  kük-
remeyi ve alev püskürtmeyi öğrenir. Zogi’nin 
eğitim sırasında başına türlü terslik gelir ve her 
seferinde ejderhanın imdadına  ecza çantasıyla 
gezinen genç bir kız koşar.  Sıra prenses kaçırma dersine gelince çantalı kızın 
sırrı çözülür. Adının Prenses İnci olduğunu öğrendiğimiz kız kendini Zogi’ye 
kaçırtır ve ejderhalarla birlikte yaşamaya başlar. Her masalda olduğu gibi bu 

masalda da prensesi kurtaracak bir şövalye vardır. 
Bu masalın da diğer prensesli şövalyeli masal-

lar gibi sonlanacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. 
Julia Donaldson ve Axel Scheffler ikilisinden yine 

matrak mı matrak bir macera!

ejderha, Julia Donaldson, 
okul, sabır, yardımlaşma

Zogi
Özgün Adı: Zog 
Yazan: Julia Donaldson
Resimleyen: Axel Scheffler
Çeviren: Ali Berktay / Yaş grubu: 3+
İş Bankası Kültür Yayınları, 2010, 
32 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-9944-88-861-5
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kardeş, keşif, kolaj, macera, resimli kitap

1000 Çıkartmalı Tatil Kitabım
Başka Bir Anne
“Clarice Bean” dizisi

Charlie ve Lola iki kardeş. İkisinin huyları oldukça farklı; ama birbirilerini 
çok iyi dengeliyorlar. Küçük kardeş Lola kıpır kıpır, yerinde duramayan bir kız 
çocuğu. Abisi Charlie ise onun aksine, daha sakin ve sabırlı bir çocuk. İki kar-
deşin bana göre en dikkat çekici yanı birbirleriyle uzlaşabilmeyi biliyor olmala-
rı. Dizinin ilk kitabı “Tam Olarak Neredeyiz Biz?” adını taşıyor. Öykü Lola’nın 
elleri ve ayakları üzerinde durup “Charlie, bak ben çadır oldum,” deyip, 
“Çadırda kimler yaşar?” diye sormasıyla başlıyor.  Charlie de başlıyor 
anlatmaya. Kâşiflerin çadırda yaşadığını; çıktıkları keşiflerde kızgın 
çöllere, kayalık kanyonlara, dağlara gittiklerini söylüyor. 
Lola da kâşif olmak istiyor. Bunun üzerine yanlarına 
gerekli olacak eşyaları alıp yola çıkıyorlar. “Kar fırtı-
nalarından ve tropikal yağmurlardan geçip, ırmak-
ları yürüyerek aşıp Amazon ormanlarına (evlerini 
bahçesine) varıyorlar. Çadır kurup bir şeyler içiyorlar. 
Heyecanlı kamp macerası, yağmurun başlamasıyla evde 
devam ediyor. Hayal gücü kuvvetli çocuklar bu kitabı se-
veceklerdir.

Özgün adı: Charlie and Lola – But Where 
Completely Are We?
Yazan ve Resimleyen: Lauren Child (Metin: 
SamanthaHill)
Çeviren: İlknur Özdemir / Yaş grubu: 3+
Genç Turkuvaz, 2010, 
48 sayfa, karton kapak, çıkartmalı
ISBN: 978-605-5596-42-2

Charlie ve Lola – 
Tam Olarak Neredeyiz Biz?

futbol, mücadele, spor

Çıkartmalı Spor Kitabı
Mavi Fil Tombik
Sina ve Yoga Yapan Kedi

Mahalle takımında oynayan Enzo her maç önce-
si heyecanlı rüyalar görür. Kendisiyle, o, yatağında 
uyumaktayken tanışırız. Rüyasında maç yapmak-
tadır. Kolay bir maç değildir bu; çünkü savunma 
oyuncuları kayadandır, kaleci bir ahtapot gibi sekiz 
kolludur, hava topuna çıktığında rakipleri zürafa-
lardır, top balkabağına dönüşmüştür, kale tahtalar-

la kapatılmıştır… Yine de 
Enzo topun gelişine vurur ve gol olur. O sırada babası 
elinde bir futbol topuyla gelip Enzo’yu uyandırır.

Kitap, iyi biten bir kâbusu değil, bir mücadeleyi an-
latıyor. Gerçekten de hayat böyle değil midir? Bir hedef 
koyarız ve ona ulaşmak için mücadele ederiz. Önümüze 
birçok engel çıkar. Bazen bu engelleri gözümüzde bü-
yütürüz, onları olduklarından farklı görürüz. Engelleri 
aşabilmek için sizi Enzo ile birlikte futbol oynamaya da-
vet ediyoruz. 

Özgün Adı: Enzos Traumtor
Yazan: Heinz Janisch
Resimleyen: Evelyn Daviddi
Çeviren: Bahar Siber / Yaş grubu: 3 +
İletişim Yayınları, 2010, 
20 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-05-0786-1

Futbol Rüyası
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Elmer
Kurbağa ve Yabancı
Küçük Kara Koyun

ayrımcılık, farklılık, hayvanlar, 
inek, müzik, yarışma, yetenek

Müzisyen İnek Sırma, orkestralar arası mü-
zik yarışmasına katılmaya karar verir. Sırma 
birlikte çalabileceği bir orkestra arar ama işi 
zordur. Etobur hayvanlardan kurulu  “Işılda-
yan Gülümseme Orkestrası” otoburları işe al-
mamaktadır. “Müziksever Otoburlar” toplulu-
ğundaki gergedan, fil ve hipopotamlar Sırma’yı 
hafif bulur. “Boynuzlu Hayvanlar Filarmoni 

Orkestrası” Sırma’nın boynuzları ciddiye almaz. Sırma “İnleyen Nağmeler 
İnek Orkestrası”na şık olmadığı için; “Deli Danalar Oda Orkestrası”na 

deli olmadığı için katılamaz. Sırma kara kara düşünür-
ken, kendisi gibi çeşitli bahanelerle geri çevrilen 

Çaka adlı köpekle tanışır. Sonunda ikili kafa ka-
faya verip kendi orkestralarını kurmaya karar 
verirler. 

Kişinin ne yapmak istediğini araması, bul-
ması ve bunu gerçekleştirmek için mücadele 

etmesi kadar heyecanlı bir macera daha olmaz.

Özgün Adı: Sophie la vache musicienne
Yazan ve resimleyen: Geoffroy de Pennart
Çeviren: Aslı Motchane
Yaş grubu: 3+
Kır Çiçeği Yayınları, 2008, 38 sayfa, ciltli
ISBN: 978-9944-701-08-2

Müzisyen İnek Sırma

Öykü, ay ışığıyla aydın-
lanmış bir yaprağın üzerin-
deki küçük bir yumurtayla 

başlıyor. Yumurtadan ufacık 
bir tırtıl çıkıyor. Tırtıl, aç oldu-

ğu için hemen yiyecek bir şeyler 
aramaya başlıyor. Pazartesi günü bir elma, salı 
günü iki kocaman armut, çarşamba günü üç erik yiyor. Her geçen gün daha 

fazla yemek yiyen Aç Tırtıl, sonunda midesinin kapılarını ardına kadar açıp 
o kadar çok şey yiyor ki, korkunç bir karın ağrısı çekiyor. Haftanın son 
günü yemyeşil, taze bir yaprak yiyen tırtılın karnı nihayet doyu- yor. 

Ama o arada kocaman, şişko bir tırtıla dönüşüyor. Peki sonra 
ne mi oluyor? 

Eric Carle imzalı dünyaca ünlü çocuk klasiği, hem 
öyküsü hem de etkileyici görselliğiyle daha uzun yıllar 
favori listelerinde kalacağa benziyor.  

Özgün Adı: The Very Hungry Caterpillar
Yazan ve resimleyen: Eric Carle
Çeviren: Fatih Erdoğan
Yaş grubu: 3+
Mavibulut Yayıncılık, 2010, 28 sayfa
ISBN: 978-975-7549-21-5

Aç Tırtıl

açgözlülük, değişim, klasik, meyveler, 
oburluk, resimli kitap, sayılar, tırtıl

Çilli 
Veli’nin Kurabiyesi
Yataktan Düşen Ayıcık
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3 boyutlu, bilim, dinozor, pop-up

Küçük Prens
Okula Geç Kaldım
Okyanus Bilimi 

Büyük, pullu, korkunç, tehlikeli ve gizemli... Dinozorları 
hepimiz merak ederiz. Ne yazık ki onlarla hiç karşılaşa-
madık. Onlardan geriye kalan buluntulara 
bakarak pek çok soru sorduk. Neye ben-
zerlerdi? Nasıl beslenirlerdi? Nasıl yaşarlar-
dı? Sesleri, renkleri nasıldı? Dinozorları 
bıkıp usanmadan hayal etmeye de-
vam ediyoruz. “Tarih Öncesi Devir-
ler Ansiklopedisi: Dinozorlar” adlı 
kitap, dinozor tutkunları için biçilmiş 
kaftan. 

Üç boyutlu olarak tasarlanmış kitap, dinozorlar hakkında genel bilgilerle 
başlıyor. Dinozorların nasıl incelendiği, dinozor araştırmaları ve dinozor ter-
minolojisine dair pek çok bilgi içeren kitabın en önemli özelliği sunumu... Her 
sayfasında üç boyutlu büyük bir dinozor figürünün yer aldığı kitap, daha ufak 
dinozor modelleri ve açılıp kapanan kulakçıklarıyla dinozor hayli ilgi çekici.

Özgün Adı: Encyclopedia Prehistorica     Dino-
saurs: The Definitive Pop-Up
Yazanlar ve tasarlayanlar: Robert Sabuda ve 
Matthew Reinhart 
Çeviren: Özlem Çolakoğlu / Yaş grubu: 4+
TUDEM, 2010, 35 sayfa, sert kapak, 3 boyutlu
ISBN: 9944-69-018-X

Tarih Öncesi Devirler 
Ansiklopedisi: Dinozorlar 

bilmece, eğlence, alfabe

Bir Kocaman Eşşek
Nasreddin Hoca Bir Gün – 1,2,3,4
Neden?

Kitapta kısa, şirin, kimisi fazlasıyla tanı-
dık 29 bilmece var. Her bilmecenin yanıtını, 
sırası gelen harfle başlayan bir sözcük oluş-
turuyor. Örneğin “L” harfine sıra geldiğinde 
“Küçücük fıçıcık / içi dolu turşucuk” bilme-

cesiyle karşı-
laşıyoruz. 

İşte en sevimli bilmecelerden iki örnek: 
“Yeraltında kırmızı çivi,” ve “Üstü yünlü / altı 
sütlü”. Bu arada, alfabenin harfleriyle ilişki-
lendirilen bilmeceler tam 29 tane. Yani “Ğ” 

için de bir bilmece var. 
Kitabın resimleri özellikle ilgi göstermeye değer. Suluboyanın oyuncu geçir-

genliğiyle birbirine karışan lekeler tam seyirlik. Can Çocuk kitabı 4+ çocuklara 
önermiş. Kitap, özellikle okumayı erken sökmeye meyilli cücelerin çok işine ya-
rayacaktır. Bu kitabı ilk okuma dönemindeki ufaklıkların okuma zevki kazan-
ması için de öneriyoruz.

Derleyen ve Resimleyen: Can Göknil
Yaş grubu: 4+
Can Çocuk, 2010, 
66 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-07-1190-9

Bilmecelerle ABC
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balina, dinozor, korsan, macera, uzaylı

Bisiklet, Kızak ve Vapur
Değnek Adam
Şanslıyım! – Şansızım!

“Neyse ki, Ne Yazık ki”, küçük maymun Milo’nun 
başından geçen bir dizi olayı anlatıyor. Milo, anne-
annesinin unuttuğu şemsiyeyi götürmek için evden 
çıkar. O andan sonra Milo’nun başına olmadık işler 
gelir. Tam biz “Neyse ki hava güzel,” derken “Ne yazık 
ki yağmur başlar.” Neyse ki anneannesinin şemsiyesi 

yanındadır. Ne yazık ki bastığı yere dikkat etme-
yen Milo bir uçurumdan düşer. Neyse 
ki şemsiye paraşüt gibidir. Ne yazık ki 
Milo’nun düştüğü yerde… Ne dersiniz? Sizce Milo anneannesi-

nin evine varıp şemsiyeyi tek parça halinde teslim edebilecek mi?
“Neyse ki, Ne Yazık ki”, Milo’nun başına gelen bir olumlu, bir 
olumsuz olay örgüsüyle son derece hareketli bir kitap. Tam 
işler yoluna girdi derken Milo’nun karşısına çıkan yeni du-
rumla yüreğimiz ağzımıza geliyor. Milo, evden anneannesine 

kadar giderken bir balinayla, korsanlarla, dinozorlarla, minicik ve ko-
caman uzaylılarla karşılaşıyor. Tam kitabın bittiğini zannettiğimizdey-

se ne yazık ki…

Özgün Adı: Fortunately, Unfortunately
Yazan ve Resimleyen: Michael Foreman
Çeviren: Aslı Motchane
Yaş grubu: 4+
Kır Çiçeği Yayınları, 2010, 
26 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-9944-701-21-1

Neyse ki, Ne Yazık ki
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hortlak, iskelet, mizah, 
noel baba, şiir, yılbaşı

Montegue Amca’nın Dehşet Hikâyeleri 
Tostoraman
Tostoramanın Yavrusu

Hortlaklar Diyarı’nın kralı Jack İskeletin-
gton’a iskelet danslarından, “Bööö!” diye or-
taya fırlayıp birilerini korkutmaktan gına gel-
miş. Hayalet köpeği Sıfır bile neşesini yerine 
getirememiş. Jack, sıkıntı içinde dolaşırken 
kendisini Noel Kasabası’na yuvarlayacak bir 
kapı keşfetmiş. Noel Kasabası’nın renklerine 
kapılan İskeletington, Aziz Nikolas’ın yerine 
geçmeyi kafaya takmış. Kral ve avanesi Aziz Nikolas’a minik bir Cadılar Bay-
ramı şakası yapmışlar ve… Ve ortalık birbirine girmiş. Nasıl mı? Yanıtı İletişim 
Yayınları’ndan çıkan “Noel Gecesi Kâbusu” adlı kitapta. “Noel Gecesi Kâbusu”, 
1993 yılı yapımı bir stop motion film dışında pek bilinmiyor. Filmin yapımcısı ve 

senaristlerinden biri olan Tim Burton, “Noel Gecesi 
Kâbusu”nu aslında 1980’lerin başında uzun bir şiir 
olarak yazmış. Okuması, özellikle de sesli okuması 
keyif veren bir metin. Burton Disney’de çalışırken, 
bu şiirden bir film yapma fikri ortaya çıkmış. Film, 
Burton’ın parmağı olan çoğu film gibi başarılı olmuş. 

Özgün Adı: A Nightmare Before Christmas
Yazan ve resimleyen: Tim Burton
Çeviren: Barış Pirhasan
Yaş grubu:4 +
İletişim Yayınları, 2010, 
44 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-05-0831-8

Noel Gecesi Kâbusu

Delidolu Arkadaşım
The Sound of Colors
Yamuk Okul

Sıradan çocuk sıradan bir günde uyanır. Her 
sabah yaptığı sıradan işleri yapar ve sıradan okulu-
na doğru yola çıkar. Sokaklar, yollar, dükkânlar… 
hepsi sıradandır. Çocuk okulun bahçesindeki di-
ğer sıradan çocuklarla sıradan bir oyun oynar ve 
ders zili çalınca sıradan bir sınıfa girer. Sıradan 
gün, sınıfa bir anda sıra dışı birinin girmesiyle de-
ğişiverir: Yeni öğretmen Bay Ge! Bay Ge’nin renkli 
ve müzikli bir ders işleme yöntemi vardır. Sınıfa 
getirdiği gramofona bir plak takar ve çocuklardan 
müziğin zihinlerinde oluşturduğu resimleri anlat-
malarını ister. Bay Ge’nin yöntemiyle bütün sınıfın hayal gücü harekete geçer. 
Sıradan çocuk hayatının en güzel dersini geçirir. Sıradan günü sıra dışı olur, gece 
sıra dışı rüyalar görür.

Bu kitabı çocukların keyifle dinleyeceğine, okuyacağına ve resimlere zevk-
le bakacaklarına şüphe yok. Ama bu kitap öğretmenlere de bir mesaj veriyor: 
Derslerin sıkıcılığını ve sıradanlığını ortadan kaldırmak öğretmenlerin elinde.

Özgün Adı: Once Upon An Ordinary School Day
Yazan: Colin McNaughton
Resimleyen: Satoshi Kitamura
Çeviren: Tülay Dikenoğlu Süer / Yaş grubu: 4+
Nesin Yayınevi Çocuk Cenneti Kitaplığı, 2010, 
karton kapak, 32 sayfa
ISBN: 978-605-5794-56-9

Sıradan Bir Okul Günü

alışkanlıklar, eğitim sistemi, 
öğretmen, okul
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aile, armağan, doğum günü, 
hediye, paylaşmak, yaratıcılık

Ormanda Doğum Günü Partisi
Tilda Elmaçekirdeği – Doğum Günün Kutlu Olsun
Veli’nin Kurabiyesi

Hediye seçmek ne de zorlu bir iştir! Hediye alacağınız kişi yakınınız olmadı-
ğında iyice zordur. Ama sizden hediye alacak kişi yakınınız, çok yakınınız olun-
ca işiniz daha kolay değildir. Belki de en iyisi vereceğiniz hediyeyi üretmenizdir. 
Ne dersiniz? İşte “Armağan Dizisi”, bu konuyu ele alıyor.

Kitapların her birinde ailesinden birine hediye almaya çalışan bir çocuğun 
öyküsü karşılıyor bizi. Kitabın kahramanı, doğum günü yaklaşan kişinin huyu-
nu suyunu ve beğenilerini sayıp döküyor. Sonra da hayıflanıyor. Parası yetmi-
yor. “Ya beğenmezse?” diye endişeleniyor. Kitapların 
her biri güzel bir çözümle sona eriyor: Kahramanımız 
oturup kendi tasarlıyor hediyeyi. Elleriyle yapıyor ve 
elbette çok özel ve eşsiz bir hediye vermiş oluyor. Öy-
küler düzyazı ile değil de şiire yakın bir dille kaleme 
alınmış. Kısa, insanı yormayan, çocuksu cümleler 
okumayı kolaylaştırıyor. Okumayı yeni öğrenen ço-
cuklar için de keyifli bir okuma sunuyor bu kitaplar.

Armağan Dizisi
Canım Annemin Doğum Günü / Canım Babamın 
Doğum Günü / Güzel Ablamın Doğum Günü / 
Yakışıklı Ağabeyimin Doğum Günü
Yazan: Aytül Akal 
Resimleyen: Pınar Büyükgüral / Yaş grubu: 4+
Uçanbalık Yayınları, 2010, karton kapak, 16 
sayfa
ISBN: 978-975-587-163-9 / 978-975-587-162-2 / 
978-975-587-164-6 / 978-975-587-165-3

doğa, dünya, kral

Denizin Büyüsü
Noel Gecesi Kabusu
Ördek, Ölüm ve Lale

Kitap, Wolf Erlbruch’un güzel resimleri eşliğinde anlatılan 21 kısa 
ama gerçekten kısa öyküden oluşuyor. Bu öykülerdeki kral, kral oldu-
ğunu hiç aklından çıkarmayan bir tipe benziyor. Örneğin, kral 
bulutlara durmalarını, yağmura dinmesini vs. emrediyor. Elbet-
te ne bulutlar duruyor, ne yağmur diniyor. Bazı şeylerse kral is-
tese de olmaz zaten. Bazı şeyleri kralın önceden istemiş olmasının 
o şeyin olmasında bir etkisi yoktur; bu, daha çok bir zamanlama 
meselesidir. Her ne olursa olsun; kral bütünün, Dünya’nın, do-
ğanın bir parçası olduğu için oradadır aslında. Kralın kral 

olma bilinci, bütünün küçük bir parçasındaki minik bir çıkıntı 
ya da boyasındaki bir çiziktir, o kadar. Yağmur yağar. Böyle-

ce kral gücünün, karar verme yetkisinin, bir varlık olarak 
etkisinin sınırlarıyla tanışır.

Öyküler yumuşacık bir dille anlatılıyor. Hafif bir şiir 
kokusu, yumuşak bir ninni tadı alt nota olarak hisse-
diliyor. Gülünç durumlarsa damağınıza vurup geçiyor 

zaman zaman.

Özgün Adı: Der König und Das Meer 
Yazan: Heinz Janisch
Resimleyen: Wolf Erlbruch
Çeviren: Ayça Sabuncuoğlu / Yaş grubu: 4+
İş Bankası Kültür Yayınları, 2010, 
42 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-9944-88-940-7

Kral ile Deniz
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doğal yaşam, hayvanlar, kaka, köstebek

Bay Bay Bezim!
Canını En Çok Ne Yakar?
Kaka: ‘İsmi Lazım Değil’in Doğal Tarihi

Kitap, bir sabah köstebeğin kafasını topraktan çıkarmasıyla başlı-
yor. O, sabah güneşinin keyfine varmayı umarken, bir parça kaka 
doğruca kafasına konuveriyor. Köstebek, gözleri ileri derece 
miyop olduğu için bu haltı kimin yediğini göremiyor. He-
men soruşturmaya başlıyor. Önüne çıkan her hayvana, bir 
şapka gibi tepesinde taşıdığı kakanın sahibi olup olmadığını 
soruyor. Hayvanlar, o şapkakanın kendilerine ait olmadığını 
hemen oracığa kakalarını yaparak gösteriyorlar. Köstebek, si-
neklere danışıyor. Sinekler köstebeğin kafasındaki şapka-

kayı tadıyorlar ve sahibinin adını açık-
lıyorlar. Sizce küçük köstebek, kafasına 
edeni bulduğunda ne yapıyor?  

Kitap 27 dile çevrilmiş ve 2008 rakamlarına göre 2,2 milyon 
adet satmış. Yazar Werner Holzwarth, bir röportaj sırasında bu ba-
şarısının sırrını “Çocuk gelişiminde ‘anal dönemin’ önemi bilindiği 
halde kitabının yayınlandığı güne kadar konunun tabu olmasına” 

bağlıyor.

Özgün Adı: Vom kleinen Maulwurf, der wissen 
wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat
Yazan: Werner Holzwarth
Resimleyen: Wolf Erlbruch
Çeviren: Bahar Siber / Yaş grubu: 4 +
İletişim Yayınları, 2008, 32 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-975-05-0628-4

Kafasına Edeni Bulmaya Çalışan 
Küçük Köstebeğin Hikâyesi

arkadaşlık, bisiklet, insan ilişkileri, 
müzik, ritim, uzlaşma

Balık Çorbası 
Başka Bir Anne
Gıcık Misafir

Postacı Piero ile gece bekçisi Marcello ev arka-
daşıdır. Piero sabah tam da Marcello’nun eve dö-
nüş saatinde işe gider. Marcello tam da Piero’nun 
eve dönüş saatinde işe gider. Böylece bu küçük 
evde iki kişi birer hayat yaşar gider. Bir gün işe 
gidemezler ve ritim bozulur. Ev arkadaşları yeni 
duruma ayak uydurmakta zorlanır. Acaba ortak 
bir nokta bulup yeni bir uyum, yeni bir ritim tut-
turabilecekler mi? Piero ile Marcello, ritmi kaçır-
madıkları sürece birbirilerini daha fazla tanıma 
ihtiyacı bile hissetmeyecek kadar kendilerini rahat 
hissediyorlar. Yeni bir ritim tutturduklarında iliş-
kileri gelişmiş, bir üst safhaya geçmiş oluyor.

Kitabın resimleri bu itiş kakışlı öyküyü çok daha keyifli hale getiriyor. Nasıl 
oluyorsa, çizgilerde bir Fransızlık var. Resimlerdeki deformasyon, ifadeleri ve 
jestleri vurgulayarak anlatımı güçlendiriyor. 

Özgün Adı: Piero Postino e Marcello Metronotte
Yazan: Lodovica Cima
Resimleyen: Gabriele Clima 
Çeviren: Ceylan Özçapkın / Yaş grubu: 5+
Nesin Yayınevi Çocuk Cenneti Kitaplığı, 2010,  
32 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-605-5794-59-0

Postacı Piero ile 
Gece Bekçisi Marcello
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Kuçu Kuçu Kendine Ev Arıyor
Müzisyen İnek Sırma
Tilda Elmaçekirdeği – Doğum günün kutlu olsun!

Mavi Fil Tombik ve arkadaşları birlikte şahane zaman geçi-
rirler. Tombik zıplamaya başladı mı biraz korkarlar ama dert 
de etmezler. Fakat bilmedikleri bir şey vardır: Mavi Fil Tombik 
onlar gibi bisiklete binmeyi bilmiyordur. Tombik, bundan utandığı, 
öğrenirlerse arkadaşları alay eder diye endişelendiği için kimseden y a r d ı m 
da isteyemez. Sonunda, arkadaşlarının bisikletle gezmeye çıktıkları bir gün, 
gözünü karartır ve bisiklete binmeyi kendi başına öğrenmeye karar verir. Çöp 
tenekesine çarpar, çalılığa dalar, göle uçar… Bu arada arkadaşları onun yoklu-
ğunu fark etmişlerdir. Tombik’in bisiklete binme çabasından kalan yıkıntıları 

izleyerek yerini bulurlar. Durumu anlarlar ve onu 
cesaretlendirip yardım ederek bisiklete binmeyi 
öğrenmesini sağlarlar.

Basit, yalın, eğlenceli, iddiasız bir öykü… Ar-
kadaşlar arasındaki dayanışmanın güzel bir ör-
neği… “Eğer Mavi Fil Tombik baştan yardım 
isteseydi, bu kadar hırpalanmazdı,” diyerek ders 
çıkarmamız da mümkün.

arkadaşlık, bisiklet, 
dayanışma, fil, güvenlik

Özgün Adı: Sidney the Little Blue Elephant
Yazan ve Resimleyen: Sharon Rentta
Çeviren: Sevgi Atlıhan
Yaş grubu: 4+
İş Bankası Kültür Yayınları, 2009, 
38 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-9944-88-476-1

Mavi Fil Tombik 
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çizgi roman, ders, fabl, hayvanlar, 
La Fontaine, masal

“Çıtır Çıtır Felsefe” dizisi 
Define Adası
Nasreddin Hoca Bir Gün – 1,2,3,4

“La Fontaine’den Masallar”, her birinde, çiz-
gi romana uyarlanmış on iki öykü bulunan üç 
ciltten oluşuyor. Her bir masal, bir başka çizer 
tarafından resimlenmiş. Masallar aynı kaynak-
tan, La Fontaine’den geldiği için, kitaplardaki ya-
zılı anlatımda üslup birliği var. Bu sözel zeminin 
üstüne, her bir çizerin kendince kurduğu çizgi 
dünyalar arasında gezinmek büyük keyif veriyor. 
Zeminin aynı oluşu çizerlerin algısını, ifadesini, 
kurgusunu daha iyi okumamızı sağlıyor. “La 
Fontaine’den Masallar” bu özelliğiyle çocukların 
görsel algısını geliştirmek için enfes bir kaynak. 
Hele ki çizime meraklı olanlar için! İlk okuma 
düzeyindeki çocukların rahatça okuyabileceği metinleri de unutmayalım. 

Jean de La Fontaine 17. yüzyılda yaşamış bir Fransız şair ve yazar. En çok fabl 
türündeki, hayvanları kişileştirerek topluma ahlak dersleri verdiği masallarıyla 
tanınıyor. Bu masallarda La Fontaine kötüyü göstererek iyiyi vurgulamaya çalı-
şır ama yanlış anlamak isteyene karışmaz. 

Özgün Adı: La Fontaine aux Fables
Yazan: Jean de La Fontaine
Resimleyen: Karma
Çeviren: Gökçe Mine Olgun
Yaş grubu: 6+
Desen, 2010, 48 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-605-5678-11-1

La Fontaine’den Masallar 1

okul, okul korkusu

Eyvah, Okula Geç Kaldım
Yamuk Okul
Şirin Yuvaya Gidiyor

O gün okulun ilk günüdür. Lakin Kate yeni bir 
okula gitmek istememektedir. Nedense o gün yata-
ğın ters tarafından kalkar. Saate göre geç kalmak 
üzeredir ve yeni okul kıyafeti ortalıkta yoktur. 
Eski, kirli, yamalı kıyafetler giymek zorunda ka-
lır. Annesi onu okula bırakır. Kate ne kadar do-
lansa da üçüncü sınıfın kapısını bulamaz. Nihayet 
üçüncü sınıfı bulur: Tek bir defteri, kitabı olmayan, 
yerde oturan öğrenciler ile bir goril öğretmen. Goril 
öğretmen çizgi roman okurken çocuklar yerde oturup 
beklerler. Kate tuvalete gitmek ister; ama goril öğretmen ona bu okulda tuvalet 

olmadığını söyler. Ders de yapmazlar. Yemek 
saati gelir. Menüde yılanlı, sümüklüböcekli, 
örümcekli bir çorba vardır. Kate koşarak kaçar 
ve yatağına sığınır. Derin bir soluk alır, yatağın 
her zaman kalktığı tarafından kalkar. Bu defa 
güneşli bir güne uyanır. Yeni okulundaki ilk 
günü bu kez o kadar da kötü değildir.

Özgün Adı: Spider School
Yazan: Francesca Simon
Resimleyen: Tony Ross
Çeviren: Bahar Siber / Yaş grubu: 5 +
İletişim Yayınları, 2010, 
60 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-05-0801-1

Örümcekli Okul
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kaplumbağa, kartal, 
macera, okul, tavşan

Örümcekli Okul
Eyvah, Okula Geç Kaldım!
Şanslıyım! – Şansızım! 

Kitabımızın kahramanı okula geç kalır. Tavşan yardım önerir, sonra tavşan 
aklıyla arkasına döner ve koşar gider. Kaplumbağa “Atla, götüreyim,” der. Kar-
tal duruma el koyar ve bizim çocuğu kaptığı gibi uçurur. Kahramanımız okula 
varacaktır ama hemen değil. “Okula Geç Kaldım” kısa ama hareketli bir öykü. 
Cümleler de kısa. Kafiyeli anlatım sayesinde öykünün geneline bir tekerleme 
havası hâkim. Okumayı yeni sökmüş cücelerin kolayca okuyabileceği keyifli bir 
kitap. 

Kitabın en önemli özelliği, çevirdiğiniz her sayfada canlanan resimleri. Aç-
tığınız her sayfada yeni bir sahne kuruluyor. Birinde bir kaplumbağa kabuğun-

dan kafasını uzatırken, bir başkasında heybetli bir kartalın 
kanatlarını açıp dala konuşunu izliyorsunuz. 

Derken bir bakıyorsunuz ki kahramanımız 
gökyüzünden denize düşüyor. Bazı sayfa-
larda hareketler okuyucunun yardımıyla 
gerçekleşiyor. Kitabın kağıt mühendisliğini 
yazarı Fatih Erdoğan yapmış ve tamamı Tür-
kiye’de üretilmiş.

Yazan, resimleyen ve tasarlayan: Fatih 
Erdoğan
Yaş grubu: 6+
Mavibulut Yayıncılık, 2010, 
16 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-975-310-083-0

Okula Geç Kaldım

http://www.redhouse.com.tr/products.asp?ana_kategori=2
http://www.redhouse.com.tr/products.asp?ana_kategori=2
http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com/2010/12/17/okula-gec-kaldim/
http://www.birdolapkitap.com/2010/09/07/orumcekli-okul%E2%80%99da-ilk-gun/
http://www.birdolapkitap.com/2010/11/04/eyvah-okula-gec-kaldim/
http://www.birdolapkitap.com/2010/03/12/sansli-miyim-sanssiz-mi/
http://www.birdolapkitap.com/2010/12/17/okula-gec-kaldim/
http://www.birdolapkitap.com/2010/12/17/okula-gec-kaldim/
http://www.tirtilkids.com/default.asp?PAG00_CODE=UDETR&MMM00_ITEM_CODE=MAVBU0006
http://www.mavibulut.com.tr


Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

Redhouse Kidz’in Katkılarıyla Hazırlanmıştır. Redhouse Kidz’in Katkılarıyla Hazırlanmıştır. 

www.birdolapkitap.comwww.birdolapkitap.com

BiR 
DOLAP 
KiTAP

BiR 
DOLAP 
KiTAP

İL
K

 O
K

U
M

A

İL
K

 O
K

U
M

A

disleksi, okul korkusu, okul yaşamı

Hastanede
Üzüntüden Mutluluğa Duygularımız
Korkudan Cesarete Korkmuyorum!

Kahramanımız ilkokula başlıyor. Okuma yazma 
öğrenmekte çok zorlanıyor. Bu duruma o kadar üzü-
lüyor ki, hasta numarası yaparak okuldan kaytarmaya 
çalışıyor. Öğretmeni anne babasıyla görüşmek istiyor 
ve aileye bazı testler öneriyor. Testlerin sonucunda kah-
ramanımızda disleksi olduğu ortaya çıkıyor. Kelime-
lerdeki sesleri anlamakta ve okumayı öğrenmekte zor-
lanmasının, harfleri karıştırmasının, kelimeleri tersten 
okumasının nedeni anlaşılıyor böylece. Okulda ve evde 
aldığı destek ve sıkı çalışmayla kahramanımız da diğer 
çocuklar kadar iyi okuyabiliyor. Hatta öğretmenin verdiği bir ödev sonucunda 
şiire karşı yetenekli olduğu ortaya çıkıyor.

Yazar Jennifer Moore-Mallinos konuyu ustaca ele almış. Disleksinin belir-
tileri, teşhis ve üstesinden gelme süreci, minik kahramanımızın duygularını 
ihmal etmeden, nesnel ve basit bir dille aktarıyor. Disleksi sorunuyla karşı kar-
şıya kalan çocuklar kitabın kahramanıyla özdeşlik kurarak içinde bulundukları 
durumu daha rahat kavrayacaklardır. Kitap aynı zamanda ebeveynin çocuğunu 
anlamasına ve doğru yönlendirmesine de yardımcı oluyor.

Özgün Adı: Tinc Dislexia
Yazan: Jennifer Moore-Mallinos
Resimleyen: Marta Fàbrega
Çeviren: Ebru Kılıç
Yaş grubu: 6+
TÜBİTAK, 2008,  36 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-403-495-0

Bende Disleksi Var

dünya kültürleri, oyun, oyuncak

Dünya Çocukları Atlası
Ne, Nasıl Yapılır?
Oxford İlk Ansiklopedim

Kitap, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları arasında ya-
yımlanmış ve “Birlikte Oynayalım / Dünyanın Dört Bir 

Yanından 100 Oyun” adını taşıyor. Kitap “Oyun 
Sandığı” adlı bölümle açılıyor. Bu bölümde bazı 
oyunlar için özel malzemeler gerekse de, çoğu 
oyun için gereken malzemenin hemen elimizin 
altında olduğunu anımsatılıyor. İkinci bölümde 
dünyanın farklı yerinde oyuna kimin başlayaca-

ğının, hangi sırayla oynanacağının ya da ebenin 
kim olacağının nasıl belirlendiğine dair örnekler veriliyor. Kitabın gerisinde 
her kıtadan, birçok ülkeden türlü çeşitli oyun anlatılıyor. 
Oyunun nereden geldiği, gereken malzemeler, oyuncu 
sayısı, kurallar ve oyunun anlatımı yapılıyor. Kitabın 
son derece basit ve açık bir anlatımı var. Ayrıca oyu-
nu açıklayıcı görseller de metni destekliyor. Kitapta 
aynı oyunun başka kültürlerdeki farklı uygulamala-
rı da bulunabiliyor. Kitabın resimlerini Rosa María 
Curto yapmış.

Özgün Adı: Juga Amb Nosaltres!
Yazan: Oriol Ripoll
Resimleyen: Rosa María Curto
Çeviren: Barış Bıçakçı
Yaş grubu: 6+
TÜBİTAK, 2010,  122 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-403-526-1

Birlikte Oynayalım
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büyücü, canavar, korsan, 
macera, yaratık

Cüssolar 
Sakız Cinleri
Yüksek Tansiyonlu Çınar Ağacı

Lili ve ailesi Palavas Plajı’na kamp yapmaya gi-
derler. Büyük gibi davranan büyükler (Sessiz olun! 
Yatın uyuyun hemen!) karavanda; Lili, küçük kız 
kardeşi Patak ve yakın arkadaşı Şimşir çadırda 
uyurlar. Uyandıklarında kendilerini uyudukların-
dan çok farklı bir yerde bulurlar: Kamp yerinin 
ve karavanın yerinde yeller esiyordur. Çocukların 
çadırı bir ağacın tepesindedir. Artık çocukların 
tek amacı kamp yerine geri dönebilmektir. Fakat 
bu hiç de kolay olmayacaktır. Daha ilk bölümde 
karşımıza uçan domuzlar, çalı köpekler, ağaçtan 
bir baron gibi fantastik yaratıklar çıkar. Hem karşılaştıkları olaylar, çözmek zo-
runda kaldıkları sorunlar (Uçan pandalar tarafından saldırıya uğramak, Kabak 
Perisi tarafından sebzeye dönüştürülmek, insanların hayvanlar tarafından evcil-
leştirildiği bir sirk), hem de karşılarına çıkan çalı köpek, vahşi yatak gibi tipler 
çocukların ilgisini çekecek türden.

“Lili’nin Adası”, 2006 yılında Fransız televizyonu için hazırlanan aynı adlı çizgi 
filmden kitaba uyarlanmış.

Özgün Adı: L’Île à Lili
Yaratan: Fabien Limousin
Tasarlayanlar: Isabelle Lenoble, Emmanuelle 
Fleury, Fabien limousin ve Franck Ekinci
Çeviren: Emine Akbucak / Yaş grubu: 7+
Mandolin Yayınları, 2010,  45 sayfa,8 cilt
ISBN: 978-975-10-2892-1

Lili’nin Adası Dizisi
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abur cubur, dizi, pratik zeka, yaratıcılık

Doğum Günü Pastası
George’un Harika İlacı
Mamutlu Börek

Günışığı Kitaplığı’ndan çıkma “Abur 
Cubur Peşinde” kitaplarının her biri 
çerez gibi yemelik, sevimli birer uzun 
öykü aslında. 

Kitaplarda üç temel ortak özellik 
görülüyor: Pratik zekâlı ve kardeş ya da 
arkadaş olan en az iki çocuk, alışılmış 
kalıpların dışında birkaç yetişkin, konu-
nun merkezinde yer alan bir abur cubur. 

Ele alınan meseleler söz konusu abur cuburla ilgili oluyor. Abur cuburumuz 
tehlikeye düşüyor ve bizim pratik zekâlı çocuklar sorunu çözmek için kafa pat-
latıp harika bir fikir buluyorlar, sıra dışı yetişkinlerin de yardımıyla (ya da oy-
nadıkları bir rolle) durum tatlıya (bu durumda abur cubura) bağlanıyor. Seri 
“Balonlu Sakız Ağacı”, “Patlamış Mısır Korsanları”, “Çubuk Makarna Düğümü” 
ve “Halka Çörek Zinciri” isimli kitaplardan oluşuyor.

Yazan: Alexander McCall Smith
Resimleyen: Ian Bilbey
Çeviren:Nazlı Tancı 
Yaş grubu: 7+
Günışığı Kitaplığı, 2009, karton kapak
ISBN: 978-9944-717-14-4 

“Abur Cubur Peşinde” Dizisi

fıkra, mizah, Nasreddin Hoca

Bilmecelerle ABC 
Bir Sürü N Bir K
La Fontaine’den Masallar 1-2

Kitabın başında Mustafa Delioğlu’nun kısa 
(oto)biyografisi, sanatçının çalışmasını sunuşu 
ve Nasreddin Hoca hakkında bilgi bulunuyor. 
Ardından kısalı uzunlu Nasreddin Hoca fıkra-
ları geliyor. Nasreddin Hoca fıkraları bildiğiniz 
gibi; keskin, kıvrak, sivri. Bunlara Mustafa Deli-
oğlu’nun resimlerini ve Gözde Bitir Sındırgı’nın 
kitap içi tasarımını ekleyin. Delioğlu’nun resim-
lerindeki tiplerin, kıyafetlerin, kıyafet-
lerin nakışlarının, renklerin 

zenginliği bakmaya değer. Çalışmasını sunarken, Delioğlu, 
büyük usta Siyah Kalem’e göndermeler yaptığını söylemiş. 

 “Nasreddin Hoca Bir Gün” dizisi, Hoca’nın fıkrala-
rıyla çocukların algısını açar, zekâsını biler, dilini 
keskinleştirirken; Mustafa Delioğlu’nun resimleri 
gözlerini şenlendirecek, estetik duygularını besle-
yecek ve yerel bir damak tadı edinmelerini sağla-
yacaktır.

Hazırlayan ve resimleyen: Mustafa Delioğlu
Yaş grubu: 7+
Can Çocuk, 2009, 60 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-07-1078-0 / 978-975-07-1085-8 
/ 978-975-07-1102-2 / 978-975-07-1112-1

Nasreddin Hoca Bir Gün 1/2/3/4
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ebru, masal, okul, sanat

Çocuklar İçin Sanat Kitabı 
Resim Yapmayı Öğreniyorum – Deniz 
Virginia Woolf: Görünmeyenin Yazarı

Zıpzıplar Okulu, yerinde duramayıp zıp zıp 
zıplayan, öğretmenlerin söz geçiremediği, ders 
anlatamadığı çocuklarla dolu bir okulmuş. Günün 
birinde bu okula bir adam gelmiş. Demiş ki “Ben 
çok uzaklardan geldim. Buradaki çocuklarla ebru 
yapmaktır dileğim.” Adamı uyarmışlar ama adam 
ısrarcıymış. O çalışıp, renk renk ebruları yaptık-
ça çocuklar meraklanmışlar. Zıpzıplar Okulu’nun 
çocukları adamın çevresini sarmış, pürdikkat izle-
meye başlamışlar. Usta başlamış “Dertli Padişahın 
Masalı”nı anlatmaya. Padişahın derdi, fermanları-
nın taklit edilmesiymiş. Tüm ülkeye haberciler salmış ve fermanlarını sahtele-
rinden ayıracak yöntemi bulana ağırlığınca altın vereceğini açıklamış. Padişah 
derdine derman ararken, Ebru Ustası’nın köşküne yolu düşmüş ve çarenin ebru-
da gizli olduğunu keşfetmiş. Çünkü birbirinin aynı iki ebru asla yapılamazmış. 
“Padişahın Ebrusu” çok önemli bir görev üstlenmiş. “Padişahın Ebrusu” saye-
sinde, bir sürü çocuk, ebru sanatı hakkında fikir edinecek, belki de ebru yapmak 
isteyecek.

Yazan: Aysel Gürmen
Resimleyen: Huban Korman
Yaş grubu: 7+
Günışığı Kitaplığı, 2010, 48 sayfa
ISBN: 978-9944-717-42-7

Padişahın Ebrusu 
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Redhouse Kidz’in Katkılarıyla Hazırlanmıştır. Redhouse Kidz’in Katkılarıyla Hazırlanmıştır. 

Kitap Afrikalı, Amerikalı, Asyalı, Av-
rupalı ve Okyanusyalı Çocuklar olmak 
üzere beş bölüme ayrılmış. Bu bölüm-
lerden her birinde de o kıtadan seçilmiş 
ülkelerden birkaç çocuğun yaşamlarının 
bir günü ve yaşadıkları ülkeye ait gele-
nekler, coğrafi özellikler, kültürel özel-
likler vs. ait örnekler verilmiş. 

“Dünya Çocukları Atlası” resmin 
bol, yazının az olduğu bir kitap. Yazılar-
la pek çok bilgi paylaşılmış ama resimler 
de oldukça ayrıntılı. Evler, giysiler, yemekler, kullanılan kap kacak, eşyalar, taşıt-
lar, coğrafya, bitki örtüsü, hayvanlar ve aklınıza gelebilecek her tür ayrıntıyı re-
simler bize veriyor aslında. Kitabın yemeklerle ilgili verdiği bilgiler de ilgi çekici. 
Sözü edilen her ülkenin mutfağına mutlaka bir ucundan değinilmiş. 

Kitapta çok net olarak dikkat çeken bir özellik ise şu: Herkes gülüyor. Kanoya 
binen de, çiçek sulayan da, avlanan da, yolda yürüyen de… Hepsi gülümsüyor. 
Bir kişi hariç: Jane’in amcasının tüylerini kırktığı koyun!

Başka Bir Ülkede Yaşasaydın…
Sanat Atlası
Bir Uçtan Diğer Uca Dünya Çocukları 

6+, dünya kültürleri, insanlar, 
kültür, yaşam biçimleri

Özgün Adı: L’imagerie des Enfants du Monde
Tasarım ve metin: Émilie Beaumont, Marie-
Renée Guilloret
Resimleyenler: Colette Hus-David / Isabella 
Misso / Ginette Hoffman
Çev.: M. Işık Durmaz / Mandolin Yay., 2010 
124 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-10-3004-7

Dünya Çocukları Atlası

Kitabın “Seslerle Oyun Oynayalım” adlı ilk 
bölümü bildik sesleri anımsatarak başlıyor. Ar-
dından sesin nasıl oluştuğunu, sesleri nasıl duy-
duğumuzu, hayvanların sesle ilişkilerini ele alı-
yor. Sesleri yüksek-alçak, kalın-ince sesler olarak 
ayırıyor ve bölüm müzikli oyunlarla kapanıyor. 
“Müziği Okumak” adlı ikinci bölümde müzikle 
ilgili birçok teknik bilgi kolay anlaşılır bir dille ve 
örneklerle aktarılıyor. “Müzik Aletleri” adlı üçün-
cü bölüm, yaban insanların kullandığı ilk müzik 
aletlerinden günümüzün çalgılarına kadar birçok 
enstrümanı tanıtıyor. 

Ayrıca, kolay bulunur malzemelerle çocuğun üretebileceği müzik aletleri de 
bu bölümde öneriliyor. Son bölümde bazı ünlü besteciler konu ediliyor. Bunların 
hepsi de Klasik Batı Müziği bestecileri. “Müzik Atlası”nın kolay anlaşılır bir dili 
var. Anlatımı, eğlenceli ve konuya görsel olarak da açıklık getiren resimler des-
tekliyor. Konuları açıklamak için “Fış Fış Kayıkçı”, “Daha Dün Annemizin…” gibi 
örnekler verilmiş. Kitap, CD’li değil.

Sanat Atlası
Dünya Çocukları Atlası
Çocuklar İçin Çizim Teknikleri

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

6+, müzik, nota, sanat

Müzik Atlası
Özgün Adı: L’imagerie de la Musique
Tasarım ve metin: Emilie Beaumont – Marie-
Renée Pimont
Resimleyenler: C. David / M. Vincent – F. Ruyer
Çev.: M. Işık Durmaz / Mandolin Yayınları, 2010  
132 sayfa, karton kapak 
ISBN: 978-975-10-3002-3
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Redhouse Kidz’in Katkılarıyla Hazırlanmıştır. Redhouse Kidz’in Katkılarıyla Hazırlanmıştır. 

“Sanat Atlası” çocukların ilgisini sanata çekebilecek, onları bir sürü bilgiyle 
ve daha önemlisi merakla donatabilecek bir kitap. Bu alandaki yerli ve çeviri 
kaynak sıkıntısı düşünülürse, “Sanat Atlası” 
daha da önem kazanıyor. “Sanat Atlası” altı 
ana başlıktan oluşuyor: Resim, heykel, mi-
marlık, fotoğraf-sinema, müzik-dans, tiyat-
ro. Her başlık o alandaki ilk eserlerden gü-
nümüze kadar örneklerle anlatılıyor. Önemli 
sanatçılar hakkında bilgi veriliyor. Ele alınan 
sanat dalının temel malzemeleri, teknikleri 
ve kavramları gelişim süreci içinde aktarılıyor. Örneğin, tüm renklerin sarı, kır-
mızı ve mavinin (ana renkler) karışımından oluştuğu bilgisi, Seurat’nın resimle-
rini farklı renklerdeki milyonlarca noktayı yan yana koyarak yaptığı anlatılırken 
veriliyor.

“Sanat Atlası”nın iki önemli özelliği var. İlki, fotoğraf-sinema, müzik-dans ve 
tiyatro gibi sanat alanlarına da yer vermesi. İkincisi, konuları dünyanın birçok 
yerinden örneklerle anlatması, Avrupa’ya sıkışıp kalmaması.

Çocuklar İçin Sanat
Çocuklar İçin Sanat Kitabı
Padişahın Ebrusu

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

Özgün Adı: L’imagerie des Arts
Tasarım: Emilie Beaumont
Metin: Marie-Renée Pimont
Resimleyenler: Colette Hus-David / Isabella 
Misso / Isabelle Rognoni / Etienne Butterlin
Çev.: M. Işık Durmaz Yaş grubu: 6+
Mandolin Yay., 2010,  128 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-10-3005-4

dans, fotoğraf, heykel, mimarlık, 
müzik, resim, sanat, sinema, tiyatro
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“Sorun Yaratmayan Kıyafet”, uzun bir şiir ve iki öyküden oluşu-
yor. Adı “Yatak Kitabı” olan şiir, yatak üstüne çeşitlemeler içeri-
yor. Bir yatağın sadece bir yatak olmadığınI anlatıyor. Kitaba 
adını veren öykünün kahramanı, yedi yaşındaki ve yedi 

kardeşin en küçüğü olan Max Nix, 
kendine ait bir kıyafet istemek-
tedir. Bir gün evlerine üstünde 
sadece “Nix” yazan bir paket ge-
lir. Paketten bir takım elbise çıkar. 
Elbise Max’a uyacak mıdır? Üçüncü öy-
künün kahramanlarından Bayan Şeri, tıkır tıkır 
çalışan, hiç sorun çıkarmayan eşyalarıyla birlikte mutfak-
ta harikalar yaratarak hem kendisinin, hem de kocasının 
tontonlaşmasına neden olmaktadır. İkisi de mutludur ama 
mutluluklarının arkasındaki sırrı ikisi de bilmemektedir: 
Mutfakta biri beyaz bir takım elbise giyen ve gümüş tuz-
lukta uyuyan, diğeri benekli kahverengi takım elbise giyen 
ve gümüş biberlikte uyuyan iki peri yaşamaktadır. 

Özgün Adı: Collected Children’s Stories
Yazan: Sylvia Plath
Resimleyen: David Roberts
Çevirenler: B. Nur Öğütçü – Z. Ertan Keskin
Yaş grubu: 7+
İmge Kitabevi, 2009, 64 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-533-615-2

aile, ilişkiler, insan ilişkileri, 
insanlar, korsan, prens

Sorun Yaratmayan Kıyafet

Alice Harikalar Ülkesinde
Balina Süleyman’ın Dokuz Yüz Otuz Birinci 
Dünya Turu
Dev Şeftali  
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Redhouse Kidz’in Katkılarıyla Hazırlanmıştır. 

“Okyanus Bilimi” Zoticus de Lesseps adlı bir kaşi-
fin, 1863 yılında, efsanevi kaptan Nemo ve denizaltısı 
Nautilus ile yaptıkları yolculuğun günlüğü esas alına-
rak hazırlanmış. Bir biçimde günlüğü ele geçiren ya-
yıncı, Lesseps’in günlüğünü güncel bilimsel bilgilerle 
besleyerek, Lesseps’in aktardıklarıyla kıyaslayarak 
yayımlamış. “Okyanus Bilimi”, macera ve bilimkurgu 
ile bilimi ve güncel bilgileri bir araya getiren bir kitap. 
Öte yandan, hem bu hikayenin içine yedirilmiş, hem 
de kitabın her köşesine özenle yerleştirilmiş bilgi ku-
tucukları sayesinde coğrafya, oşinografi, fizik, biyoloji, 
jeoloji vs. gibi bilim dalları hakkında fikir sahibi oluyoruz. 

Kitabın tasarımı başlı başına bir yazı konusu olabilir. Kitap “eski usul” çizim-
lerle dolu. Bu çizimler ve Lesseps’in el yazısı günlüğü bizi 19. yüzyıl atmosferi-
ne sokuyor. Bilgi kutucukları, haritalar, kesitler, gemi planları, kapalı zarflar ve 
her tarafa serpiştirilmiş minik kitapçık biçimli eklerle kitap sürekli merakımızı 
kamçılıyor. 

Coğrafya Atölyesi
Kâşifler ve Keşifleri
Saçtaki Tuz

ahtapot, Atlantis, bilim, denizaltı, 
denizcilik, efsane, keşif, macera

Özgün Adı: Oceanology
Yazanlar: Emily Hawkins, A.J. Wood
Resimleyenler: Wayne Anderson, Ian Andrew, 
Gary Blyth, David Wyatt 
Çev.: Şiirsel Taş / Yaş grubu: 7+ 
TUDEM, 2010, 28 sayfa, sert kapak 
ISBN: 978-9944-69-435-3

Okyanus Bilimi / Nautilus 
Yolculuğunun Gerçek Öyküsü
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Redhouse Kidz’in Katkılarıyla Hazırlanmıştır. Redhouse Kidz’in Katkılarıyla Hazırlanmıştır. 

Kitapta beş öykü var. İlk öykü, cinsiyet ayrımcılığını, önyargılı olmayı çok 
tatlı bir dil ve eğlenceli bir kurguyla hicvediyor. İkinci öykü, yaşlı 
bir babaanne ile torunu arasında geçiyor. Yani geçiyor sayılır. 
Eğlenceli olduğu kadar dokunaklı bir öykü… Üçüncü öykü, 
öfkeyle kalkanın zararla oturacağını, keskin sirkenin küpüne 
nasıl zarar verdiğini anlatarak gösteriyor. Dördüncü öyküde 
gerçek bir kahramanla tanışıyoruz. Beşinci öykü, kuyruk sa-
hibi olmanın erdemlerini konu ediyor.

Özellikle ilk iki öykünün konusunu çok önemsiyorum. Fa-
tih Erdoğan bu çok önemli konuları anlatırken kendini ders 
vermek zorunda hissetmemiş. Anlatımın rahatlığı sayesin-
de konuların ciddiyeti bizi hiç yormadan, hatta bize hiç 

çaktırmadan içimize işliyor. Öykülerin geneline yerellik 
hâkim. Gerek tipler, gerekse diyaloglar hemen şurada, 
bizim mahallede karşınıza çıkabilir. Bu, çeviri kitaplar-
da zaten bulamayacağımız, birçok yerli kitapta da zor 
bulunan bir özellik.

Ballı Çörek Kafeteryası
Bugün Hayal Kuracaktım
Kayıp Kitaplıktaki İskelet 

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

aile, ilişkiler, insan ilişkileri, 
insanlar, korsan, prens

Prensi Olmayan Masal Kitabı
Yazan: Fatih Erdoğan
Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Yaş grubu: 7+
Mavibulut Yayıncılık, 2010, 
86 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-310-100-4

büyü, büyücü, fantastik edebiyat, 
İngiliz edebiyatı, macera, sihir

Özgün Adı: Rose
Yazan: Holly Webb
Çeviren: Gökben Kurt
Yaş grubu: 8+
Kelime Yayınları, 2010, karton kapak, 248 sayfa
ISBN: 978-9944-343-96-1

Rose Dizisi

Bebekliğinden bu yana yaşamını sürdürdüğü yetimhanenin sert koşullarında 
hayatta kalmaya çalışan Rose sıradan bir kızdır. Aslında çok da sıradan değildir. 
Rose’un kimseyle paylaşmadığı ve kontrol edemediği gizli yetenekleri vardır. 
Günün birinde yetimhaneye bir kadın gelir ve Rose’u hizmetçi olarak işe alır. 
Rose’un evi artık Kraliyet Hazinesi ve Darphanesi’nin Baş Sihirbaz Danışmanı 
Aloysius Fountain’ın evidir.  Bay Fountain bir sihirbaz, daha da önemlisi bir 
simyacıdır. Her köşesi sihir kokan yeni 
yaşamına alışmaya çalışan Rose, kendi gizli 
güçlerini de dizginleyemez hale gelir. Rose’un 
sihir becerisine sahip olduğunu önce evin 
genç uşağı Bill, ardından Bay Fountain’in 
çırağı Freddie öğrenir. Bay Fountain’ın 
gerçeği öğrenmesine geçen zamana kadar-
sa… Oooo neler olur neler!

Holly Webb’in yazdığı “Rose” dizisinin 
şimdilik ilk üç kitabı Türkçe’ye çevrildi: 
“Rose”, “Rose ve Kayıp Prenses” “Rose ve 
Büyücü’nün Maskesi”.

Esrarengiz Komşu
Koralin ve Gizli Dünya
Ottoline ve Sarı Kedi

İL
K

O
K

U
L

http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com
http://www.redhouse.com.tr/products.asp?ana_kategori=2
http://www.redhouse.com.tr/products.asp?ana_kategori=2
http://www.redhouse.com.tr/products.asp?ana_kategori=2
http://www.redhouse.com.tr/products.asp?ana_kategori=2
http://www.birdolapkitap.com/2010/12/21/mmm-mis-gibi-balli-corekler/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/12/bugun-hayal-kuracaktim/
http://www.birdolapkitap.com/2011/04/05/kayip-kitapliktaki-iskelet/
http://www.birdolapkitap.com/2010/04/12/bugun-hayal-kuracaktim/
http://www.birdolapkitap.com/2010/11/23/prensi-olmayan-masal-kitabi/ 
http://www.birdolapkitap.com/2010/11/23/prensi-olmayan-masal-kitabi/ 
http://www.birdolapkitap.com/2010/11/23/prensi-olmayan-masal-kitabi/ 
http://www.birdolapkitap.com/2010/11/23/prensi-olmayan-masal-kitabi/ 
http://www.tirtilkids.com/default.asp?PAG00_CODE=UDETR&MMM00_ITEM_CODE=MAVBU0064
http://www.birdolapkitap.com/2011/01/06/sihir-sihir-biraz-daha-sihir/
http://www.birdolapkitap.com/2011/01/06/sihir-sihir-biraz-daha-sihir/
http://www.birdolapkitap.com/2010/01/20/esrarengiz-komsu/
http://www.birdolapkitap.com/2010/08/11/coraline-ve-dugme-gozlu-diger-ailesi/
http://www.birdolapkitap.com/2010/01/15/ottoline-ve-sari-kedi/
http://www.birdolapkitap.com/2011/01/06/sihir-sihir-biraz-daha-sihir/
http://www.tirtilkids.com/default.asp?PAG00_CODE=ASETR&SER00_CODE=01TR&SER01_CODE=01&search=GO&SPARAM6=107&PG_ASETR=1


İL
K

O
K

U
L

BiR 
DOLAP 
KiTAP

www.birdolapkitap.com

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

İL
K

O
K

U
L

BiR 
DOLAP 
KiTAP

www.birdolapkitap.com

Redhouse Kidz’in Katkılarıyla Hazırlanmıştır. Redhouse Kidz’in Katkılarıyla Hazırlanmıştır. 

Kitap, ağaçlarla ilgili genel bir girişin ardın-
dan, “Ağaç nedir?” sorusuyla başlıyor ve ağaçla-
rın yapraklarını, nasıl beslendiklerini, yaşlarının 
nasıl hesaplandığını vs. anlatarak devam ediyor. 
Bu keyifli girişin ardından zeytinden gingko bilo-
baya, mamut ağacından gülibrişime kadar çeşitli 
ağaçları tanıtıyor. Ağaçların boyları, kalınlıkları, 
yaşam süreleri, yapraklarının rengi ve biçimi, özel 
faydaları (kestane hastaların iyileşmesini hızlan-
dırır gibi), varsa efsaneleri gibi bilgiler veriliyor. 

Ağaç deyince aklımıza çoklukla orman ge-
lir, değil mi? Oysa çınar bir orman ağacı değil-
miş. Peki keçiboynuzunun tüm dünyada elmas-
la ilişkilendirildiğini biliyor muydunuz? Gülnar 
Önay’ın keyifli ve kolay anlaşılır bir dili var. Gülnar Önay’ın bu hoş anlatımını 
Tim Davis’in enfes resimleri destekliyor. Davis, resimleri sokakta gördüğünüz 
ağaçları tanımanızı sağlayacak biçimde yapmış. Resimlere bakarak bir ağacın 
genel görüntüsünü, yapraklarının biçimini, meyvelerini tanıyabilirsiniz.

Teneke Orman
Tobie Lolness
Yürüyen Çınar

Türkiye’nin Ağaçları

ağaç, belgesel, çevre, doğa

Yazan: Gülnar Onay
Resimleyen: Tim Davis
Yaş grubu: 8+
Mandolin Yayınları, 2010, 
96 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-10-2987-4

Günlerden bir gün, bir uçak Büyük 
Sahra Çölü’ne zorunlu iniş yapar. Pilot, 
tek başına çölün ortasında, uçağı tamir 
etmek zorundadır. Gece, kendisinden 
koyun çizmesini isteyen bir çocuk sesiyle 
uyanır. Hayır, bu bir rüya değildir; çölün 
ortasında bir çocuk vardır ve pilotumuz-
dan koyun çizmesini istemektedir. Pilot, 
çocukken çizdiği bir resim yetişkinler ta-
rafından olumsuz eleştirildiği için, yıllardır resim çizmemiştir. Yine de küçük 
yabancının isteğini yerine getirmeye çalışır. Birkaç denemeden sonra çocuğun 
istediği koyunu çizemeyeceğini anlayan pilot, ancak çocukların ve içindeki 
çocuğu yaşatanların sahip olabileceği bir kıvraklıkla bir çözüm bulur. Böylece 
başlayan dostlukları, sorularına yanıt alamayan pilotun, Küçük Prens’in ara sıra 
anlattıklarından toparladığı bilgi kırıntılarını birleştirerek çocuğun hikâyesini 
oluşturmasıyla sürer. Küçük Prens’i okumalısınız. Daha önce okudunuzsa, tek-
rar okumalısınız. Küçük Prens’i çocuğunuza okumalısınız, çocuğunuzla birlikte 
okumalısınız, çocuğunuz size okumalı, ayrı ayrı okumalısınız…

Balina Süleyman’ın Dokuz Yüz Otuz Birinci Dünya Turu 
Kral ile Deniz
Varjak Pençe

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

gezegen, pilot, prens, tilki, uçak

Küçük Prens
Özgün adı: Le Petit Prince
Yazan ve resimleyen: A. de Saint-Exupéry
Çeviren: Sumru Ağıryürüyen
Yaş grubu: 8+
Mavibulut Yayıncılık, 2010, 
64 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-975-310-078-6
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Atık mı? Hiç dert değil!
Ekosistem Serisi 
Teneke Orman 

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

“Tek Kuyu”, gezegenimizdeki tüm suların 
birbirine bağlı olduğunu anlatıyor. İstanbul’da 
dişimizi fırçaladığımızda, Hindistan’da yıkan-
dığımızda ya da ABD’de bir sifonu çektiğimiz-
de harcadığımız su aynı yerden geliyor. Kitap-
ta su döngüsü, hayvanların ve bitkilerin suyla 
ilişkisi, suyun insan yaşamındaki yeri ve insan 
yaşamının suya etkileri anlatılıyor. Tüm gezege-
ne ait olan su kuyusundaki kirliliğe (bu kirlilik 
tüm gezegene değil, insana ait) dikkat çekiliyor 
ve suyu koruma işinin yalnızca devletlerin, çevreci kuruluşların vs. değil, her 
birimizin sorumluluğu olduğu vurgulanıyor. Ayrıca kitabın geneline serpişti-
rilmiş bilgi kutucukları sayesinde suyla ilgili çarpıcı bilgiler sunuluyor. Kitabın 
sonunda yetişkinler için bilgilendirici bir bölüm var. “Tek Kuyu”, çocuklara su-
yun değerini anlatmak için kullanılabilecek doyurucu bir kaynak. Aynı zamanda 
yetişkinler de su hakkında birçok ilginç bilgiye bu kitaptan ulaşabilir.

bilim, çevre, doğa, haklar, su, yaşam

Özgün Adı: One Well: The Story of Water on Earth
Yazan: Rochelle Strauss
Resimleyen: Rosemary Woods
Çeviren: U. Ceren Ünlü
Bilim ve Eğitim Danışmanı: Çağlar Sunay (Türkçe 
baskıda) / Yaş grubu: 8 +
İletişim Yayınları, 2009, 32 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-05-0694-9

Tek Kuyu: 
Yeryüzündeki Suyun Öyküsü

Kitap, yaşam ağacının ne olduğunu anlata-
rak başlıyor. Ağacın ana dallarını belirliyor. Her 
dalın ayrıldığı dalları ve yaprak sayısını veriyor. 
Yaşam ağacının dallarına “âlem” deniyor. Her 
bölümde bir âlemin genel özellikleri anlatılıyor, 
birkaç türden örnek veriliyor. İzleyen sayfalar-
da, varsa alt dallar genel özellikleri ve türlerden 
örneklerle açıklanıyor. Türlerin tahmini sayıla-
rının yanında ilginç bilgiler de veriliyor. Ayrıca 
tehlike altındaki bazı türler de listeler halinde 
veriliyor. Türleri ele alan bölümlerin sonunda, 
insan da anlatıldıktan sonra, “Yaşam Ağacı’nda-
ki Değişimler” başlıklı bölüm geliyor. Bölümde 
yaşam ağacının bir yılda ne kadar yaprak yitirdiği, yani kaç türün yok olduğu 
söyleniyor ve koca ağaçtaki tek bir yaprak olan insanın yaptıklarıyla bu yok olu-
şu nasıl hızlandırdığı anlatılıyor. Kitap, Yaşam Ağacı’nı nasıl koruyabileceğimi-
zin anlatıldığı bir bölümle ve yetişkinler için notlarla son buluyor. Kitap son 
buluyor, okuyanlar için mücadele daha yeni başlıyor.

Atık mı? Hiç dert değil!
Tek Kuyu
Teneke Orman

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

bitkiler, çevre, doğa, doğal yaşam, 
hayvanlar, insanlar

Özgün Adı: Geography for Fun
Yazan: Pam Robson
Resimleyen: Tony Kenyon
Çeviren: Cumhur Öztürk
Bilim Danışmanı: Başak Çelik (Türkçe baskıda)
Yaş grubu: 8 +
İletişim Yayınları, 2010, 88 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-05-0781-6

Yaşam Ağacı
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Redhouse Kidz’in Katkılarıyla Hazırlanmıştır. 

Kitap “Virginia Kimdir?” adlı bölümle açılıyor. Virginia’nın nasıl bir evde, 
nasıl bir aile içinde yaşadığını öğreniyoruz. Uzun süre konuşmayan Virginia 

adlı bu küçük kızın bir gün nasıl bir anda konuştuğuna, sözcük-
lerle kurduğu ilişkinin ilk kıvılcımlarına ve daha en başından 
kendini ortaya koyan hayal gücüne tanık oluyoruz. Virginia 
ile sözcüklerin dostluğu sürüyor; bu dostluk kitaplarla devam 

ediyor. Virginia okuyor, okuyor ve kendisi de yazmak istiyor. 
Virginia’nın yazı yazmayla olan ilişkisini, onun yazmak için 
“Kendine Ait Bir Oda”ya nasıl ihtiyaç duyduğunu görüyo-
ruz. Virginia iki dünya arasında, fiziksel dünyayla kitapların 
içindeki dünya arasında yaşıyor. Virginia’nın sözleri yakala-
mak için görünmez ağlar kullandığını; görünmeyeni görüp, 
bunları sözlere, satırlara ve en sonunda kitaplara dönüştür-
düğünü öğreniyoruz. 

Bu kitap, çocukların kitap yazmanın nasıl bir şey olabileceği hakkında dü-
şünmelerine ve Virginia Woolf ’u tanımalarına yardımcı olacaktır.

Building on Nature / The Life of Antoni Gaudí
Sorun Yaratmayan Kıyafet
Padişahın Ebrusu

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

Virginia Woolf: 
Görünmeyenin Yazarı 

8+, İngiliz edebiyatı, sözcükler, 
yaratıcılık, yazarlık, yazı yazma, yetenek

Özgün Adı: Virginia Woolf, Writer of the Invisible
Yazan: Luisa Antolin Villota
Resimleyen: Antonia Santolaya
Çeviren: Kemal Atakay
Yaş grubu: 8+
Elma Yayınevi, 2010, 40 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-6093-76-4
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“Yamuk Okul”, inşa edilirken yaşanan “ufak” 
bir yanlış anlamadan ötürü yamulmuş tuhaf bir 
bina. Aslında tek katlı, yan yana otuz sınıftan 
oluşan yatay bir bina yapılması gerekiyorken, 
ortaya yanlışlıkla üst üste otuz sınıftan oluşan 
dikey bir bina çıkar. Her katında bir sınıf olan 
bina da “Yamuk Okul” olarak anılmaya başlar.

Burası fiziksel özelliklerinin yanı sıra, içinde 
barındırdığı canlı türleri açısından da sıra dışı 
bir okuldur. Mesela okulun 19. katı yoktur. 19. 
kat olmadığı gibi, o kattaki sınıfta ders veren 
öğretmen Bayan Zarves da yoktur! Bodrum 
katı ayrı bir dünyadır. İçinde yaşadığı söylenen 
ölü sıçanların zaman zaman öykülere sızdığını görürseniz sakın şaşırmayın. Ka-
çık bir müdür, kaçık öğretmenler (öğrencileri elmaya çeviren, yerçekimini öğ-
retmek için televizyonu otuzuncu kattan atan, üç kulaklı, intikam yemini etmiş 
ya da hiç var olmayan öğretmenler!), okulun yemekhanesinden sorumlu Bayan 
Mush ve bahçe öğretmeni Louis…

Eyvah, Okula Geç Kaldım!
George’un Harika İlacı
Örümcekli Okul

Amerikan edebiyatı, dizi, 
eğitim sistemi, eğlence, gerçeküstü, 
komedi, mizah, okul

Yazan: Louis Sachar
Resimleyen: Adam McCauley
Çeviren: Mercan Yurdakuler Uluengin
Yaş grubu: 8+
İletişim Yayınevi, 2009, karton kapak
ISBN: 978-975-05-0661-1

Yamuk Okul Dizisi

“Clarice Bean” dizisi
Felaket Henry
Örümcekli Okul

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

bahane, dakiklik, geç kalma, okul, palavra

Özgün Adı: Schuld war nur das 
Braueschwein. 17 Zuspätkommgeschichten
Yazan: Robert Griesbeck
Resimleyen: Karsten Teich / Çev.: Tuvana Gülcan
Yaş grubu: 8 +, İletişim Yayınları, 2010, 
96 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-05-0810-3

Eyvah, Okula Geç Kaldım! 

Lucie her sabah okula geç kalmaktadır. Öğretmeni Bayan Weissbrot 
her sabah ona neden geç kaldığını sormaktadır. Lucie, her sabah 
Bayan Weissbrot’a bir ‘geç kalma hikâyesi’ anlatmaktadır. Ama 
öyle sıradan bir hikâye değil! Lucie’nin geç kalma hikâyeleri 
öğretmeninin inanmazlık, sinirlenme ve şaşma arasında 
gidip gelmesine; arkadaşlarının inanmazlıktan çok 
şaşkınlığa yakın durmasına neden olur. 

Aslında Lucie her sabah okula tam 
zamanında gelmek için büyük bir mü-

cadele vermektedir. Fakat ona bir sa-
bah polisler; bir başka sabah İrlan-
dalı büyükannesinin kafa karışıklığı, bir 
başka sabahsa küresel ısınmaya neden olan buzdolapları engel 
olur. Lucie ne yapsın?

Lucie’nin hikâyelerine yalnızca ‘yaratıcı’ demek yetmez. Bunlar palavra sık-
ma sanatının özgün örneklerinden bir seçki oluşturuyor.
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Börtüböcek Güncesi 
Kaka: ‘İsmi Lazım Değil’in Doğal Tarihi
Yuvada

belgesel, doğal yaşam, dünya, hayvanlar

Kitap, kimine ancak bir belgeselde, kimine evi-
nizde bile rastlayabileceğiniz çeşitli hayvanları 
konu ediyor. Yazar Bibi Dumon Tak, konu edeceği 
hayvanları seçerken şaşkınlıktan ağzımızı açık 
unutalım diye çok titiz çalışmış. İnanmadınız mı? 
Öyleyse söyler misiniz bana, hangi hayvanın erkeği 
dişisinden hamile kalır ve doğurur? Peki, söyleyin 
bakalım, hangi balık okyanusun derinlerindeki 
karanlık sularda avlanmak için minik bir ampul ya-
kar? Memeli olduğu halde hem gagalı olan, hem de 
yumurtlayan hayvanın adı nedir? Gözü, ağzı, poposu 
olmayan ve bir tüpün içinde yaşayan bir canlı olabilir mi? Soruların yanıtları mı? 
Kusura bakmayın, kitabı alıp okumanız gerekiyor.

Kitap belgesel niteliğinde; fakat Bibi Dumon Tak’ın anlatımı sayesinde, 
başrolleri gerçek birer hayvan tarafından oynanan masal tadındaki kısa film-
leri art arda izlermiş gibi hissediyorsunuz. Bu yumuşacık, mizah yüklü anlatım 
hayvanlar âleminin şaşırtıcı gerçekleriyle birleşince, ortaya çocukların defalarca 
okuyacağı bir kitap çıkmış.

Özgün Adı: Bibi’s Bijzondere Beestenboek
Yazan: Bibi Dumon Tak
Resimleyen: Fleur van der Weel
Çeviren: Şansal Livatyalı
Yaş grubu: 8 +
İletişim Yayınları, 2010, 
88 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-05-0822-6

Kır Kurdu Kitap Kurdu 

arkadaşlık, çevre bilinci, çevre kirliliği, 
doğal yaşam, küresel ısınma, mücadele

“Doğa Dostu Kardeşler” dizisi
Havva ile Kaplumbağa
Karbon Günlükleri

Doğa-Kurtaranlar, yani Evie ve Lola, 13 yaşın eşiğinde iki öğrencidir. Evie ve 
Lola, okulun bahçesinde tek bir ağaç olmasını dert edinirler. Kantinde satılan 
cips, şekerleme, hamburger türünden pis yiyecekler yerine organik sebze ve mey-
ve satılması gerektiğini düşünmektedirler. Okulda her türlü çöpün atıldığı tek 
bir çöp kovası yerine, geri dönüşüm sağlamak için çöpü üretildiği yerde ayrıştır-

maya yarayacak farklı çöp kovaları istemektedirler. Böylece ortaya 
“Temizleyelim, Yeşillendirelim” kampanyası çıkar. Tüm bunların 

üstüne, öğretmenleri onlardan “Ağaçları Koruma Der-
neği” yararına da bir proje ister. 

Kızların aklına bir yetenek gösterisi gelir. 
Fakat bu iş sandıkları kadar kolay olmaya-
caktır. Ne de olsa çevre ve doğa meseleleri 

insanın “cool / havalı” görünmesine değil daha 
çok bitli hippiler gibi görünmesine neden olmak-
tadır. Üstelik okulun çakma prensesi Amelia ve 

onun “Güzeller Güzelleri” adlı arkadaş topluluğu 
Evie ve Lola’ya savaş açar.

Özgün Adı: Eco-Worriers / Tree Trouble
Yazan: Kathryn Lamb
Çeviren: Gökçe Ateş Aytuğ
Yaş grubu: 8+
HayyKitap, 2010,  159 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-605-4325-21-4

Doğa-Kurtaranlar / Ağaçlar 
Yok Olmasın
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Eski Mısır, macera, mumya, polisiye

Çocuklar İçin Dünya Tarihi
Ulysses Moore
Zamanda Gezinen Üç Kafadar

Hori, tanrılar kenti Teb’e, yazıcı dayısı 
Ithu’nun yanına yeni gelmiş, on iki yaşında 
bir yazıcı çırağıdır. Ahmoze adlı bir başka 
yazıcı çırağıyla arkadaş olur. 

Bir gün karşılarına Tamit adlı kız çıkar. 
Tamit sıkıntısını bizim yazıcı çıraklarıyla 
paylaşır: Bahçelerindeki bekçi kaz, evle-
rindeki sunakta duran tanrı Bes heykelini 
bir gagada kırmıştır. Kırılan tanrı heykeli-
nin içinden pek değerli olduğu her halinden anlaşılan bir mücevher çıkmıştır. 
Tamit’in annesi tavernada çalışmaktadır. Yani “Bu mücevher kırılan heykelin 
içinden çıktı,” deseler kimseyi inandıramayacakları gibi bir de hırsızlıkla suçla-
nacakları kesindir. Tamit mücevheri bizim yazıcı çıraklarına gösterir. Eğitimli 
çıraklar bunun mumyanın kalbinin yerine konan ve mahkeme gününde tanrı-
ların bağışlayıcılığını sağlamaya yarayan bir nazarlık olduğunu ve muhtemelen 
bir kral mezarlığından çalındığını anlarlar. Hori, Ahmoze ve Tamit’in macerası 
böyle başlıyor. 

Özgün Adı: HỌRI / Le Scrabée du cœur
Yazan: Béatrice Egémar
Çeviren: Engin Sunar
Yaş grubu: 8+
Beyaz Balina Yayınları, 2009, 
144 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-999-392-4

Hori / 
Mumyanın Kutsal Böceği 

bilim, çevre bilinci, doğa, 
doğal yaşam, geridönüşüm, kaka

Bay Bay Bezim!
Kafasına Edeni Bulmaya Çalışan 
Küçük Köstebeğin Hikâyesi
“101 Şey” dizisi

Kitap önce hepi-
mizin dışkıladığını 
hatırlatıyor ve ar-

dından bizi bir “kaka 
turuna” çıka- rıyor. Bu turda hayvanla-
rın dışkılarının birbirinden ne kadar farklı 
olduğunu görüyoruz. Dışkılamanın ne işe 
yaradığı hakkında bilgi edindikten sonra 
“Cıvık Cıvık mı Lop Lop mu?” başlıklı bölümde dışkıların neden birbirinden bu 
kadar farklı olduğuna bakıyoruz. Kitabın buradan sonrası dışkının 
yaradığı işlere, çözdüğü sorunlara ayrılmış. Kakanın ne çok işe 
yaradığına inanamayacaksınız!

Kitabı BBC’de yayınlanan “The Really Wild Show” adlı 
programın 1986-1990 yılları arasında sunuculuğunu da yap-

mış olan zoolog Nicola Davies yazmış. Kitabın re-
simleri Neal Layton’a ait. Küçük bir çocuğun elinden çıkmış gibi 

görünen resimlerle Layton hem metne yardımcı olmayı, hem 
de okumayı daha keyifli hale getirmeyi başarmış.

Özgün Adı: Poo: A Natural History of the 
Unmentionable
Yazan: Nicola Davies
Resimleyen: Neal Layton
Çevirenler: Egem Atik / Yaş grubu: 8+
Can Çocuk, 2010, 62 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-975-07-1181-7

Kaka: “İsmi Lazım Değil”in 
Doğal Tarihi 
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Kitap malzeme listesiyle başlıyor. Bunların 
çoğu kırtasiye, mutfak malzemeleri, basit ev 
eşyaları ve kavanoz, plastik şişe gibi ambalaj 
atıklarından oluşuyor. Deneyler güneş, ışık, ses, 
kuvvetler, elektrik, yenilenebilir enerji, asitler 
ve bazlar, kağıt vs. gibi birçok konuyu kapsı-
yor. Örneğin basit bir düzenek kurarak güneşte 
peynir pişirebiliyor, çiçek dürbünü yapabiliyor, 
solucan çiftliği kurabiliyor, elektromıknatıslar üretebiliyor, görünmez mürekkep 
elde edebiliyorsunuz. Her bir deneyin aşamaları kısa, yalın ve rahat anlaşılır bir 
dille maddeler halinde anlatılıyor ve her madde çizimlerle, bazen de fotoğraflarla 
destekleniyor. Örneğin, çok büyütülmüş bir fotoğraf sayesinde dilin üstündeki 
tat alma cisimciklerini görebiliyorsunuz. Tüm bunlara ek olarak, “Ne oluyor?” 
başlıklı bir bilgi kutucuğu deneyin sonucuyla ilgili güzel bir açıklama sunuyor. 
Kitabın sonundaki “Kendi deneylerinizi yapın” başlıklı bölümde çocuklara kendi 
bilimsel araştırmalarını nasıl planlayıp yürütebilecekleri ve sonuçları kaydedebi-
lecekleri anlatılıyor. Bu bölümü “Açıklayıcı sözlük”, konularına göre “Deney liste-
si” ve “Dizin” izliyor.

bilim, deney, etkinlik

Özgün Adı: 100 Science Experiments
Yazan: Georgina Andrews – Kate Knighton
Resimleyen: Stella Baggott
Çeviren: Ali İhsan Başgül
Yaş grubu: 8+
TÜBİTAK, 2010,  94 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-403-527-8

Beynini Eğit
Coğrafya Atölyesi
İçiyle Dışıyla Vücudunuz

100 Bilimsel Deney

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 
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çevre, dizi, doğa, doğal yaşam, 
ekoloji, hayvanlar, teknoloji

Büyülü Çember
“Doğa Kurtaranlar” dizisi
Tek Kuyu

“Doğadostu Kardeşler” serisi her biri 64 sayfalık, “çe-
rez” olarak nitelendirilebilecek kitaplardan oluşuyor. Yayı-
nevi tarafından 8 yaş ve üzerindeki çocuklar için önerilen 
seri, beyaz kuşe kağıda, iri puntolu yazıları ve resimleriyle 
rahatça okunan, dolambaçlı olmayan, basit bir olay örgüsüne 
sahip öyküler içeriyor. Her kitapta, doğa dostu üç kardeş, türü 
tehlike altında olan bir hayvana yardım ediyor. Kitapların 
ön iç kapağında karakterler tanıtılıyor ve maceranın geçtiği 

yer, dijital bir ekrandaki dünya haritasında işa-
retleniyor. Altında da bölgeye ilişkin kısa bir bilgi 
veriliyor. Arka kapak içindeyse, “Meraklıları için” 
başlıklı bir bölümde kitapta sözü geçen koruma 
altındaki türe ilişkin ilginç bilgiler; “Kelime Ha-
zinesi” adlı bölümdeyse kitap içinde kullanılmış 
özel terimler yer alıyor. Çok mu bilgi bombardı-
manı var peki? Hayır. Olması gerektiği kadarı, ol-
ması gerektiği biçimde verilmiş.

“Doğa Dostu Kardeşler”   
Serisi /Pandalar Tehlikede!
Özgün Adı: Pandas en Danger!
Yazan: Jean-Marie Defossez
Resimleyen: Fabien Mense 
Çeviren: Nükhet İzet / Yaş grubu: 8+
Beyaz Balina Yayınları, 2010, 
64 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-999-399-9

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

aile, çocuk olmak, dizi, ebeveyn, 
haylazlık, İngiliz edebiyatı, oğlan çocuğu, 
serbest girişim, yaramazlık

Jip ile Janneke
“Gormik Gümbür” dizisi
“Pıtırcık” dizisi

Jeremy James henüz okula gitmeyen bir oğlan ço-
cuğu. En sevdiği şeyler kremalı çilek, çikolata, Binbir 
Çeşit Şekerleme ve mandalina konservesi. Para ka-
zanmayı, kazandığı parayı istediği biçimde harcamayı 
da seviyor. Kafası zehir gibi çalışıyor. Sürekli sorgula-
ma halinde; dünyayı, olayları, insanları anlamaya ça-
lışıyor. Peş peşe sorduğu sorularla kimi zaman anne-
siyle babasının sabrını taşırıyor. Yetişkinlerin yanın-
dan bile geçemeyeceği bir mantık yürütme becerisine 
sahip. Aynı zamanda o kadar düz bir mantık kullanı-
yor ki, çoğu kez yetişkinleri ve onların davranışlarını 
anlamakta zorluk çekiyor. Sevecen, yüce gönüllü… 
Hayal gücü de, damak zevki de, adalet duygusu da 
gelişmiş bir çocuk Jeremy James. Ama adalet duygusunu bazen kendi lehine kul-
lanmaktan çekinmiyor. Açık sözlü. Hatta öyle ki, kimi zaman düşündüğünü açık 
açık (ve yüksek sesle) söylemesi anne babasının “rezil olmasına” neden oluyor. 
Dizi 8 kitaptan oluşuyor ve tamamı Türkçeye çevrilmiş.

Özgün Adı: Adventures with Jeremy James –       
Elephants Don’t Sit on Cars
Yazan: David Henry Wilson
Resimleyen: Axel Scheffler
Çev.: M. Yurdakuler Uluengin  / Yaş grubu: 8+
İletişim Yay., 2006, 109 sayfa, karton kapak
ISBN: 975-05-0419-4

Jeremy James’in Maceraları 1 – 
Filler Arabaların Üzerine Oturmaz 
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aile, arkadaşlık, aşk, dostluk, komşuluk, 
mahalle, paylaşmak, Türk edebiyatı

Bugün Hayal Kuracaktım
Konuşmak Yok!
Perşembeleri Çok Severim

 “Bugün Aşktan Çok Sıkıldım” aslında okura bir 
sürpriz sunuyor. “Bugün Hayal Kuracaktım”ı oku-
duysanız, “Aa, bu ne tanıdık bir öykü,” diyeceksiniz. 
Bildiğiniz öyküye bambaşka bir gözden bakacaksınız 
bu sefer, Aret’in gözünden.

İlk kitapta Aslı’nın ağaçtaki kediyi kurtarmaya 
çalışırken nasıl bin bir derde bulaştığına tanıklık et-
miştik. “Bugün Aşktan Çok Sıkıldım” ise aynı güne 
bir oğlan çocuğunun gözünden bakıyor. Bu kitabın 
anlatıcısı Aret. Aret Aslı ile hem mahalleden, hem de 

sınıftan arkadaş. Üstüne üstlük Aret Aslı’ya 
sırılsıklam aşık. Ama bu nasıl bir aşk? Seviyor mu, nefret 
mi ediyor belli değil. Aslı’nın başına gelen, o daha önceden 
bildiğimiz terslikler sürerken, Aret’in de aslında ne talihsiz 

bir gün geçirdiğine tanık oluyoruz. Aile yaşamı, kardeş 
ilişkileri, okul arkadaşlıkları, komşuluk, mahalle yaşan-
tısı gibi bugün artık biraz yıpranmış pek çok kavram ve 
ilişki türünü su gibi anlatmış Gökçe Ateş Aytuğ.

Yazan: Gökçe Ateş Aytuğ
Resimleyen: Azime Önlü
Yaş grubu: 9+
Hayykitap, 2010, karton kapak, 103 sayfa
ISBN: 978-605-4325-36-8

Bugün Aşktan Çok Sıkıldım

fantastik, macera, mitoloji, yaratık

Çocuklar İçin Dünya Tarihi
Çocuklar İçin Sanat
Kâşifler ve Keşifleri

“Klasik Mitoloji” görselleri, ebatları, sert kapağı 
ve ağırlığıyla iştah açıcı bir heybete sahip. Kitap altı 
bölümden oluşuyor. İlk bölüm “Antik Yunan Mito-
loji Dünyası” adını taşıyor ve konu hakkında ge-
nel bilgiler veriyor. Kalan beş bölümdeyse sırasıyla 
“İason ve Argonotlar”, “Herakles’in On İki Görevi”, 
“Troya’nın Tahta Atı”, Odiseus’un Yolculukları” ve 
“Perseus’un Maceraları” anlatılıyor. Her bölümün 
başında, anlatılacak öyküde karşımıza çıkacak kişilikleri tanıtan bir sayfa ve 
karşısındaki “Giriş” sayfasında hikâyecinin öyküyü takdimi yer alıyor. Öyküler 
uzun uzadıya anlatılmamış. Öykülerin dönüm noktalarını oluşturan olaylar, bi-
rer bölüm özeti gibi aktarılmış. Anlatım, okuru maceranın içine çekmek yerine 
olaylarla ilgili bilgilendirmeyi hedefliyor. Anlatımı tamamlayan ya da açıklama-
lar içeren bilgi kutucukları, kitaba daha çok bir ansiklopedi havası kazandırıyor. 
Sözlük ve dizin de ihmal edilmemiş. Bu yapısına bakarak kitabın iyi hazırlanmış, 
keyifli, eğlenceli bir ilkokul başvuru kitabı olarak değerlendirilebilir.

Özgün Adı: Ancient Greek Myths
Yaratıcısı: David Salariya
Metin: James Ford, Peter Hepplewhite, John 
Malam, Sue Reid
Resimleyenler: David Antram, Mark Bergin, 
Peter Rutherford
Çeviren: Melike Işık Durmaz / Yaş grubu: 9+
Mandolin Yay., 2010,  145 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-975-10-3011-5

Klasik Mitoloji
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Şafak Feneri 
“Tobie Lolness” kitapları
Urgum – Baltalı Kahraman

Twig kendisini besleyip büyüten orman trollerinin 
gerçek ailesi olmadığını öğrenir. Anneliği Spelda, 
korsanlar gelmeden önce Twig’den daha güvenli 
olduğuna inandığı bir yere gitmesini ister. Twig 
yola çıkar. Belki de zaten onlardan olmadığı 
için, orman trollerinin “Patikayı terk etme,” 

kuralını ihlal eder. Orman trolleri, patikadan 
ayrılanları Gölge Şarlatanı’nın ele geçirdiğine 
inanmaktadırlar. Ormanda başından birçok tehli-
ke geçer. Twig’in macerası Derin Orman’ın ötesine 

kadar sürer. Twig kim olduğunu bulabilecek midir? 
Bu sorunun yanıtını kitabı okuyanlar öğrenecek.

“Uç Diyar Maceraları” Paul Stewart ve Chris 
Riddell tarafından yazılıp resimlenmiş on kitaptan 

oluşuyor. Türkçeye üçü çevrilmiş: “Derin Orman’ın 
Ötesinde”, “Fırtına Avcısı” ve “Sanktapraks’ta Bir 

Gece Yarısı”.

Özgün Adı: The Edge Chronicles / Beyond The 
Deepwoods
Yazanlar: Paul Stewart & Chris Riddell
Resimleyenler: Paul Stewart & Chris Riddell
Çeviren: Gülizar Karahan / Yaş grubu: 9+
Arkadaş Yayınevi, 2006,  284 sayfa, karton kapak
ISBN: 975-509-467-9

Uç Diyar Maceraları / 
Derin Ormanın Ötesinde 

http://www.birdolapkitap.com
http://www.redhouse.com.tr/products.asp?ana_kategori=2
http://www.redhouse.com.tr/products.asp?ana_kategori=2
http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com
http://www.birdolapkitap.com/2010/09/17/uc-diyar-maceralari/
http://www.birdolapkitap.com/2010/05/20/safak-feneri/
http://www.birdolapkitap.com/2010/02/04/siz-bir-agaca-yakindan-baktiniz-mi-hic/
http://www.birdolapkitap.com/2010/01/15/barbarlari-nasil-bilirsiniz-urgum-baltali-kahraman/
http://www.birdolapkitap.com/2010/09/17/uc-diyar-maceralari/
http://www.birdolapkitap.com/2010/09/17/uc-diyar-maceralari/
http://www.birdolapkitap.com/2010/09/17/uc-diyar-maceralari/
http://www.birdolapkitap.com/2010/09/17/uc-diyar-maceralari/
http://www.tirtilkids.com/default.asp?PAG00_CODE=UDETR&MMM00_ITEM_CODE=ARKADAS023
http://secure.tudem.com/book/bookDetail.aspx?mp=Kitap&ct=%C7OCUK%20ve%20GEN%C7L%DDK%20EDEB%DDYATI&sct=8%20-%2010%20Ya%FE&cID=104&scID=142&bID=1832


İL
K

O
K

U
L

BiR 
DOLAP 
KiTAP

www.birdolapkitap.com

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

İL
K

O
K

U
L

BiR 
DOLAP 
KiTAP

www.birdolapkitap.com

Redhouse Kidz’in Katkılarıyla Hazırlanmıştır. Redhouse Kidz’in Katkılarıyla Hazırlanmıştır. 

fantastik, kardeş, macera, 
uçan halı, yaramazlık

Sorun Yaratmayan Kıyafet
Yuvarlak Masanın Lambaları
Willoughby Ailesi

Bay ve Bayan Küçükpisi’nin Hermine, Jules, Eric ve Jacques 
adlı dört çocuğu vardır. Bir gün Bay ve Bayan Küçükpi-

si bir süre evden ayrılırlar. Ana babaları gider gitmez 
çocuklar içini görmek için avizeden kahve değirme-
nine, tırabzandan kuyruklu piyanoya ev eşyalarını 
söküp dağıtmaya başlarlar. Kısa süre sonra eşyalar 
isyan eder. Bir savaş meclisi toplanır ve çocukların 
zulmüne karşı bir eylem planı hazırlanıp 
uygulamaya konur. Dört kardeşin de 
aynı anda üstünde toplandığı sırada, 
halı havalanıverir ve pencereden süzü-
lür. Bu zorunlu  yolculuk sırasında ço-
cuklar birçok zorlukla karşılaşırlar. Bu 

zorlukları kuşlardan, bir melekten yardım 
alarak ya da akıllarını kullanarak aşarlar. Bu 

arada, evde eşyalar ne yapacaklarına karar vermeye çalışmaktadır-
lar. Çünkü çocuklar olmayınca ev fazlasıyla sessiz ve cansızdır. Evi 
uçurup çocukları bulmaya karar verirler. 

Özgün Adı: La maison qui s’envole
Yazan: Claude Roy
Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Çeviren: Eray Canberk
Yaş grubu: 9+
Can Çocuk, 2010, 82 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-07-1037-7

Uçan Ev 

aile, arkadaşlık, dayanışma, 
mücadele, samuray

Iskarta 
“Tılsım” dizisi
Yaşam ve Ölüm

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

Roman, İsveç’te, orman içindeki bir gölün kıyı-
sındaki devlet yaz kampında geçiyor. Olayları on iki 
yaşındaki Tommy’nin gözünden izliyoruz. Tommy 
babasını kaybetmiş. Adının Tommy değil, Japonca 
“kılıç” anlamına gelen Kenny olduğunu söylüyor. 
Çocukların çoğu bu isteğine uyuyor. Birkaç yıldır her 
yaz geldiği bu kampı “toplama kampı”, kampta kalan 
çocukları da “tutuklu” olarak adlandırıyor. Kampın 
yöneticisi (ki ona Cadaloz diyor) ve öğretmenler 
Kenny’nin baş düşmanları.

Kenny, muhtemelen babasının kaybına ve anne-
sin onu bu kampa yollamasına kızgın olduğu, ken-
dini terk edilmiş ve yalnız hissettiği için zorlanıyor. 
Hayatta kalmak, güç almak için samurayları örnek alıyor. Önderlik özelliklerini 
kullanarak, kaldıkları kampta kendisine bir birlik kuruyor. Hemen hemen ben-
zer şartlarla kampa gelmiş bu çocuklar, kampın zorba yöneticisinin ve umursa-
maz öğretmenlerinin yarattığı zor yaşam koşullarına dayanmak için birbirlerin-
den destek alıyorlar.

Özgün adı: Samurajsommar
Yazan: Åke Edwardson
Çeviren: Hasan Hüseyin Özkan
Yaş grubu: 9+
İthaki Yayınları, 2006, 
174 sayfa, sert kapak
ISBN: 975-273-291-7

Samuray Yazı
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karikatür, oğlan çocuğu

“Clarice Bean” serisi
“Korkunç Gıcık III. Hıçkıdık” serisi
Tek mi? Çift mi?

Greg’in günlüğü ortaokulun ilk günüyle başlıyor. Ar-
tık Greg’in tek derdi, çocuk değil, ergen gibi dav-
ranmak. Sözgelimi artık “oyun oynamak” değil 
“takılmak” gerektiğini düşünüyor. En iyi ar-
kadaşı Rowley’ye de bunu anlatmaya çalışıyor 
ama nafile… Böylece başlıyor okulda popüler 
bir çocuk olmak için neler yapılabileceğini araştırmaya. Kitap boyunca Greg’in 
popüler olma yolundaki farklı girişimlerine ve başını her defasında nasıl bela-

ya soktuğuna tanık oluyorsunuz. Bela Greg’in göbek adı 
gibi bir şey… Aklı sıra uyanıklık yapmaya çalışırken, her 
seferinde planı ters tepiyor.

Kitapların merkezinde Greg var. Olayları onun bakış 
açısından izliyoruz. Greg her yönüyle canlı bir karakter. 
Kitaba renk katan yan karakterler de en az Greg kadar 
güçlü. Greg’in hemen dışındaki çemberde abisi Rodrick, 
anne ve babası, küçük kardeşi Manny, en yakın arkadaşı 
Rowley var. Biraz daha dış çemberde okuldaki diğer ço-
cuklar, akrabalar ve komşular geliyor.

Özgün Adı: Diary of a Wimpy Kid 
Yazan ve Resimleyen: Jeff Kinney
Çeviren: İlker Akın 
Yaş grubu: 9+
EpsilonYayınları, 2010, 
223 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-9944-82-111-7

Saftirik Greg’in Günlüğü

dostluk, hayal gücü, kaza, 
mücadele, okul, yabancı dil

Konuşmak Yok!
Şimugula 
Tobie Lolness

Kahramanımız Kamo kıvrak zekalı, kafasına 
koyduğunu başaran, rekabete açık, inatçı ve açık 
zihinli bir çocuk. Kamo’nun babası yakın za-

manda ölmüş; annesi Tatiana soyunda 
Rus, Yunan, İsveçli vs. olan bir göçmen. 
Tatiana sahneye çıkınca Kamo’nun 

kime çektiğini hemen anlıyorsunuz. 
Olayları bize Kamo’yla anaokulun-
dan beri arkadaşı olan Moune ile Po-

pe’un oğlu anlatıyor. Öyküde adı verilmiyor; ana babası onu “Çocuk” 
diye çağırıyorlar. Çocuk Kamo’yu kendisi kadar iyi tanıyor; elbette Kamo 

da onu. Kitabın yazarı Pennac birbirinden ilginç ve sürükleyici öyküler 
anlatarak dostluk, göçmenlik, yabancı dil öğrenme, aşk, mücadele, inat, 

meydan okuma, dayanışma, kendin olma, kendini ifade etme, ölüm, aile iliş-
kileri gibi birçok konu ve kavramı ele alıyor. Bunu yaparken de öyle bir ustalık 
sergiliyor ki, hissetmiyorsunuz bile.

“Delidolu Arkadaşım” daha önce, yine Günışığı Kitaplığı tarafından “Kamo 
Kitapları” adıyla dört cilt olarak yayımlanmıştı.

Özgün Adı: Kamo
Yazan: Daniel Pennac
Resimleyen: Jean-Philippe Chabot
Çeviren: Filiz Atay
Yaş grubu: 9+
Günışığı Kitaplığı, 2011, karton kapak
ISBN: 978-9944-717-59-5

Delidolu Arkadaşım

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 
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barış, mücadele, savaş, umut

Herkes Özgür Doğar
Kölelikten Kaçış
Savaş Atı

Anlatıcımız olan “Kaplan”, yardım gönüllüsü olan 
anne babasıyla birlikte, savaşın pençesindeki fakir 
bir ülkenin fakir bir köyünde yaşamakta olan küçük 
bir İngiliz çocuğudur. Savaş bulundukları yere kadar 
gelince, herkes bölgeyi terk etmeye başlar. Kaplan’ın 
anne babası son ana kadar bekler. 

Rehber’in eşeğiyle çıkageldiği son gün, Kaplan bir 
su birikintisinde bir balık bulur. Ölmesin diye onu bir 
kap suyun içine koyar ve yanına alır. Savaştan kaçış 
pek kolay değildir. Açık arazide geceleyip, günlerce 
yürürler. Başlarından birçok tehlike geçer. Nihayet 
komşu ülkenin sınırını aşarlarken yorgunluktan bit-
kin haldedirler ama balık hayattadır.

“Balık” savaşla ilgili bir kitap ama savaşın kıyısında sürdürülen bir kaçışı an-
latıyor. Bence çocukları ortasına atmadan onlara savaşı anlatmak için bulunmuş 
mükemmel bir çözüm.

Özgün Adı: Fish
Yazan: Laura S. Matthews
Çeviren: Mine Kazmaoğlu
Yaş grubu: 9+
Günışığı Kitaplığı, 2005, 
173 sayfa, karton kapak
ISBN: 975-6227-24-9
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ergen, fare, kedi, korku, 
mücadele, yaratık

Mezarlık Kitabı
Montegue Amca’nın Dehşet Hikâyeleri
“Wardstone Günlükleri” dizisi

Coraline, canı fena halde sıkılan ve adını Caroline 
diye yanlış söyleyenlere gıcık olan, ergen bir kız çocu-
ğudur. Anne babası kendi işleri dışında pek bir şeye ilgi 
göstermeyen tiplerdir. Kızcağız da, haliyle, yaşamından 
şikâyetçidir. Coraline ve ailesi eski bir eve taşınırlar. Alt 
katta iki aktris eskisi ile çeşitli yaş ve ebatlardaki köpekleri 
yaşamaktadır. Üst kattaysa henüz gösteriye çıkmaya hazır 
olmayan bir fare sirkine sahip olduğunu söyleyen, pos bı-

yıklı bir adam oturmaktadır.
Yağmurlu bir günde, en sevdi-

ği eğlence olan bahçede keşiften mahrum kaldığı için 
canı sıkılan Coraline’e babası evi keşfetmeyi önerir. 
Coraline evde 153 mavi nesne, 21 pencere ve biri ki-
litli 14 kapı bulur. Annesine kilitli kapının ardında ne 
olduğunu sorar. Annesi anahtarla kilidi açar. Kapının 
arkasında tuğla bir duvar vardır. Tekrar kilitlemeye ge-
rek görmezler. Fakat daha sonra bir şeyler Coraline’i bu 
kapıya çeker.

Özgün adı: Coraline
Yazan: Neil Gaiman
Resimleyen: Dave McKean
Çeviren: Niran Elçi / Yaş gurubu: 9+
İthaki Yayınları, 2009, 
180 sayfa, sert kapak
ISBN: 978-975-273-446-3

Koralin ve Gizli Dünya

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 
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arkadaşlık, dayanışma, 
mücadele, yolculuk

Devler ve Mincik Bobolar
George’un Harika İlacı
The Day I Swapped My Dad For Two Goldfish

James, dört yaşına kadar anne ve babasıyla yaşa-
yan mutlu bir çocuktur. Bir gün, bir gergedan James’in 
anne ve babasını bir lokmada yutuverir. James, teyzele-

rinin yanında yaşamaya başlar. Teyzeleri James’e hiç iyi 
davranmaz. Onu bir köle gibi çalıştırır ve yemek olarak 

artık yiyecekleri verirler. Bir gün, James, bir adamla kar-
şılaşır. Adam James’e içi minik taşlara benzeyen yeşil şey-

lerle dolu bir kesekağıdı verir. Adamın dediğine göre bu büyülü 
şeyler James’in tüm dertlerine deva olacaktır. James heyecanla eve doğru 

koşarken, şeftali ağacının orada düşer ve yeşil şeyler etrafa sa-
çılır. Hiç meyve vermeyen ağaçta dev gibi bir şeftali belirir. 
James, şeftalinin altında bir delik keşfeder. Şeftalinin için-
de, onu, her biri devasa boyutlarda ve konuşabilen bö-

cekler beklemektedir. Böcekler teyzelerinin ona nasıl 
davrandığını bilmektedir. Amaçları hep beraber 
o bahçeden gitmektir. Şeftaliyi koparmayı başa-

rırlar ve yola çıkarlar.

Özgün Adı: James and the Giant Peach
Yazan: Roald Dahl
Resimleyen: Quentin Blake
Çevirenler: Lale Akalın – Cüneyt Akalın
Yaş grubu: 9+
Can Çocuk, 2010, 165 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-510-804-9

Dev Şeftali 
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aile, aşk, değişim, dostluk, ölüm, 
paylaşmak, Türk edebiyatı, Zeynep Cemali

Ankaralı
Bugün Aşktan Çok Sıkıldım
Ördek, Ölüm ve Lale

Sıla, mutlu bir anne babanın çocuğudur. 
Babası çok çalışan, vaktinin çoğunu iş ge-
zilerinde geçiren biridir. Annesiyse yaşam 
enerjisi ve coşku dolu bir kadındır. Pek çok 
hayali vardır. Bunlardan biri de bir kafeter-
ya açmaktır. Ne var ki anne hastalanır ve çok 
hızlı bir biçimde terk eder onları. 

Baba çok üzgündür; Sıla çok üzgündür; 
ortalık acıyı vurgulayan insanlarla doludur. 
Kırılma noktası da bu olur. Baba Sıla’yı kaptı-
ğı gibi evden çıkarır. İstanbul’un dolaşmadık 
yerini bırakmazlar; baba, kızına, çok sevdiği eşiyle yaşadığı tüm güzel anıları 
yerinde anlatır. Sevgilisi ölmüştür ama yapacak çok şey vardır. Önce işinden ay-
rılır. Sonra evlerinin altındaki dükkânı alır ve karısıyla kızının en büyük hayalini 
gerçekleştirmek için kolları sıvar. Sonunda “Ballı Çörek Kafeteryası” açılır. Arda 
Bey’le Sıla’ya, Sıla’nın deli dolu teyzesi Rana da katılır ve bir düşü gerçekleştir-
mek üzere yola koyulurlar.

Yazan: Zeynep Cemali
Yaş grubu: 10+
Günışığı Kitaplığı, 2005, 
karton kapak, 198 sayfa
ISBN: 975-6227-09-5

Ballı Çörek Kafeteryası

aile, anı, düş dünyası, gözlem, günlük, 
kız çocuğu, roman, Türk edebiyatı

Bugün Hayal Kuracaktım 
“Clarice Bean” dizisi
Saftirik Greg’in Günlüğü

Sevin, 10 yaşına girdiğinde, babası ona bir defter he-
diye eder. Bunun bir hatıra defteri olmadığını düşünen 
Sevin “özel defteri”nin tamamını yazıp doldurduğunda 
ortaya bir roman çıkacağını düşünür ve başlar yazmaya. 

Önsözle açılan roman, Sevin’in üç yaşına ait ilk hatıra-
larından başlar, on yaşına kadar devam eder. Neler anlat-
maz ki? Bir kere çok özel bir çocukla tanışırız. Haylaz, ama 
bir o kadar söz dinleyen çocuktur Sevin. “Hem bilgili çocuktum, 

hem iyi çocuk, hem hanım kız, hem de hasta çocuk. Hangi ço-
cuk buna tahammül edebilir?” Kitap kurdu bir çocuktur bu. 

Okuduğu her şeyden söz eder. Söz etmekle kalmaz; kahra-
manlar onun dünyasına, o da kahramanların dünyasına gi-
rer. Cyrano de Bergerac’a aşıktır. Küçük Kadınlar’daki Jo’yu, 
Pal Sokağı Çocukları’nı, İki Çocuğun Devrialem’ini, Bir 
Eşeğin Hatıratı’nın başkahramanı Kadişon’u, Esrarlı Bah-
çe’nin kaşifleri Mary, Dick ve Colin’i, Pekos Bil ile Kalamiti 
Ceyn’i tanırız Sevin sayesinde.

Yazan: Sevin Okyay
Resimleyen: Sedat Girgin
Yaş grubu: 10+
Can Çocuk, 2010, karton kapak, 198 sayfa
ISBN: 978-975-07-1245-6 

İlk Romanım
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arkadaşlık, çizgi roman, efsane, 
fantastik, gizem, macera, robot

Define Adası
Gulyabani
La Fontaine’den Masallar

Çizgi romanların en keyifli yanı, televiz-
yon ya da sinema filmi gibi izleyiciyi edil-
gen bırakmayıp zihnimizi harekete geçiriyor 
oluşu. Çocuğunuzun resimli kitaplara nasıl 
tepki verdiğini düşünün: Ona okuduğunuz 
metni dinlerken kitabın resimlerine nasıl 
baktığını, ne keşifler yaptığını düşünün. 
Çizgi roman okumak da buna çok benziyor 
işte. Çizgi roman kareleri için seçilen açılar, 
kompozisyonu oluşturan öğeler, mekânlar, bedenler… Çizer, açısını kurarken 
adeta sahneyi bize bir kamera vizöründen gösterir çoklukla. Peş peşe gelen kare-
lerdeki sahnelerin arasını zihnimizdeki sinemada doldururuz. Böylece bir filmi 
izlerken yaşadığımız teslimiyetin yerini vızır vızır çalışan bir zihin alır.

Spirou ve Fantasio’nun “Paris Sular Altında” adlı macerasında, mucit kont 
Champignac, gezegende susuzluk çeken bölge kalmasın diye bir icat yapar. Ka-
der ağlarını öyle bir örer ki, aşkın cilvesiyle gözü kararmış felek, Champignac’ın 
bu iyi niyetli icadını dünyanın başına bela eder. Elbette sorunu çözmek Spirou 
ve Fantasio’un işidir.

Özgün Adı: Spirou et Fantasio Paris Sous-Seine
Yazan: Jean-David Morvan
Resimleyen: José-Luis Munuera
Çeviren: Işık Ergüden / Yaş grubu: 10+
Desen, 2010, 48 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-605-5678-20-3

Spirou ve Fantasio / 
Paris Sular Altında

haklar, insan hakları, kölelik, 
özgürlük, yaşam hakkı

Herkes Özgür Doğar
Kurbağa ve Yabancı
Pusulacık

Amsi, ailesiyle birlikte Tuareglerin hiz-
metinde köle olarak yaşamaktadır. Bir sa-
bah, hanımın çayını hazırlamak için yaka-
cak çalı çırpı toplarken yabancı bir adamla 
karşılaşır. Adam Amsi’ye kölelikten kurtu-
labileceğini anlatır. O zamana kadar başka 
türlü bir yaşam olabileceğini hiç düşünme-
miş olan Amsi adamla kaçmayı kafasına ko-
yar. Amsi, adı Muhammed olan bu adamın arabasına atladığı gibi kaçar. Nijer’de 
2003 yılında kanunlar değişmiş ve kölelik resmen yasaklanmıştır. Muhammed, 

Nijer’deki köleleri özgürlüklerine kavuşturmak ve onların yeni bir ya-
şam kurmasına yardımcı olmak için çalışan Timidria adlı bir derneğin 
üyesidir. Amsi’yi bir eve yerleştirir, okula başlamasını sağlar. Amsi’nin 
ailesinin özgürlüğü için yasal yollardan bir mücadele başlatır. Amsi, 

bir yandan ailesi için endişelenirken, diğer yandan yeni yaşamına 
uyum sağlamaya çalışmaktadır. Amsi’nin yeni yaşamına alışması 
da, ailesinin kölelikten kurtulması da kolay değildir; çünkü kölelik 
her şeyden önce insanın kafasını, ruhunu kuşatan bir pisliktir.

Özgün Adı: Tu es libre!
Yazan: Dominique Torrès
Resimleyen: Renaud Chabrier
Çeviren: Orçun Türkay
Yaş grubu: 10+
Can Çocuk, 2010, 140 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-07-1221-0

Kölelikten Kaçış 
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Redhouse Kidz’in Katkılarıyla Hazırlanmıştır. 

çevre, dayanışma, doğa, doğal yaşam, 
dostluk, mücadele, sevgi

Karda Ayak İzleri
Teneke Orman
Tobie Lolness

Rick, kentin ortasındaki parkın içinde, Büyülü Çember adlı 
ormanlık alanda, anne bildiği Guendy adlı bir kurtla, hayvan-
larla birlikte yaşayan bir çocuktur. Büyülü Çember’de kedi fa-
reyi, köpek kediyi kovalamaz. Rick, bunun sonsuza kadar sü-
receğini sanmaktadır. Oysa çemberin dışında, kötücül güçler 
harekete geçmiştir. Ulderico Üçişkembe, basını kullanarak 
halkı galeyana getirir ve kentin ortasındaki bu güzel parkın 
yok edilmesini sağlar. Rick yakalanır. Üçişkembe, bu vahşi 
çocuğu kendi yararına bir halkla ilişkiler malzemesine dö-

nüştürür. Çocuğu evlat edinir ve villasındaki bir 
hücreye kapatır. Kısa zaman sonra kentin belediye başkanlığına 

kadar yükselirken önünde iki sorun vardır: Evinin bahçesinde 
çiçek yetiştirmekten vazgeçmeyen ve yaşamına televizyonu 
sokmayan Bayan Kocasoğan ile yetişkinler kadar şapşallaşma-
dıkları için kralın çıplak olduğunu gören çocuklar. Olaylar öyle 
bir gelişir ki, Rick ile Bayan Kocasoğan’ın yolları kesişir ve bu 
kötücül insanlara karşı birlikte savaşırlar. Büyülü Çember’de 
başlayan olaylar, Büyülü Çember’de son bulur. 

Özgün Adı: Il Cerchio Magico
Yazan: Susanna Tamaro
Resimleyen: Sedat Girgin
Çeviren: Eren Cendey
Yaş grubu: 9+
Can Çocuk, 2010, 144 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-975-07-1222-7

Büyülü Çember
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Saçtaki Tuz
Varjak Pençe
“Wardstone Günlükleri” dizisi

Küçük yaşta kimsesiz kalan, er-
kenden evlendirilen Muhsine çareyi 
evden kaçmakta bulur. Kuş uçmaz 
kervan geçmez bir çiftlikte hizmet-
çi olarak işe başlayan Muhsine, çok 
geçmeden yeni evinin kötü ününü 
öğrenir:  Çiftlik cinli ve perilidir. 

Türkçe yazılmış ilk korku romanı 
olma özelliğine sahip “Gulyabani” şimdi de çizgi öykü olarak raflardaki yeri-
ni aldı. Korkunun yanında mizah unsurunu da içeren ve Türk edebiyatının 
klasikleri arasında yer alan yapıt, Hüseyin Rahmi Gürpınar imzası taşıyor. 
Kitap, batıl inançların insanı nasıl zayıf düşürdüğünü; batıl inançları kurca-
lanan insanların nasıl da kolaylıkla korkutulabileceğini, yönlendirilebilece-
ğini anlatıyor. Bu bakımdan romanın güncelliğini yitirmesi pek de olanaklı 
değil gibi geliyor bana. Eseri çizgi romana Oğuz Demir uyarlamış ve resim-
lemiş. Oğuz Demir’in çizdiği renkli sahneler, tipler; tiplerin ifadeleri, kılık 
kıyafeti, bulundukları çevre ve tüm bunların ayrıntıları elinizdeki kitabın bir 
romandan uyarlanmış olduğunu unutturuyor. Sanki Hüseyin Rahmi Gürpı-
nar “Gulyabani”yi çizgi roman olsun diye yazmış!

Yazan: Hüseyin Rahmi Gürpınar
Uyarlayan ve Resimleyen: Oğuz Demir
Yaş grubu: 12+
Everest Yayınları, 2010,  128 sayfa, karton 
kapak
ISBN: 978-975-289-767-0

Gulyabani

12+, canavar, çizgi roman, 
korku, peri, yaratık

G
E

N
Ç

Lİ
K

BiR 
DOLAP 
KiTAP

Şafak Feneri
Ulysses Moore
Yürüyen Şato

www.birdolapkitap.com

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

Kahramanımız Mosca, 12 yaşında kim-
sesiz bir kızdır. Yazar olan babası sürgünde 
ölünce amcasının yanında yaşamaya başlar. 
Denetimden geçmemiş en ufak yazılı kağıt 
parçasının bile ağır suç sayıldığı bir toplum 
içinde, Mosca’nın okur yazar olmak gibi bü-
yük bir kusuru vardır. Bu aykırı durum, kilitli 
tutulduğu değirmeni yakarak kaçan ve yolda 
karşılaştığı sözcük ustası Eponymous Clent’le 
Mandelion kentine giden Mosca’nın başına 
büyük işler açacaktır. Sözcüklere tutkun Mosca, en yakın arkadaşı vahşi kaz 
Saracen ve Eponymous Clent’le birlikte kendini casusların ve haydutların cirit 
attığı, yönetici sınıfın entrikalarıyla dolu bir ortamda bulacaktır. Mosca, hiç 
istemeden, devrimle sonuçlanan bir isyanın en önemli oyuncusu olacaktır. 
Kurgusu ve anlatımıyla eylemi bir an olsun bırakmayan “Gece Kaçakları”, en 
sakin sahnelerde bile okuru peşinden sürüklüyor. Her an karşınıza bir sürpriz 
çıkabiliyor. Karakterlerin birçok kusuru var ve bu kusurlar onlara yaşam ve-
riyor; karakterlerin yargılarına, tercihlerine televizyonda film izleyen bir nine 
gibi “Yapma evladım, girme o odaya!” diyerek karışma isteği uyandırıyor.

12+, macera, mücadele, fantastik

Özgün Adı: Fly by Night
Yazan: Frances Hardinge
Çeviren: Özlem Gayretli Sevim
Yaş grubu: 12+ 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010, 
379 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-9944-88-971-1

Gece Kaçakçıları
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Genç Linus’un Öfkesi
Iskarta
Saçtaki Tuz

Adı söylenmeyen bir kentin yoksulluğuna ortak bir ailenin çocukla-
rından biridir Yavuz. Adını, kentin birçok işçi ailesi gibi, kot taşlama fab-
rikasında çalışırken yakalandığı hastalık sonucu ölmüş amcasından alır. 
Yavuz on üç yaşına geldiğinde babası da o hastalıktan yığılıp kalır. Yavuz, 
çıraklık ettiği karpuzcudayken bir gösteri olur. Çocuklar kot fabrikasını 
taşa tutarlar, panzerler gelip üstlerine su sıkar. Arkadaşı Yusuf gelip Ya-
vuz’u eyleme katmak ister. Gitmez Yavuz. Ta ki, kalabalığın içinde, koltu-
ğunun altında ölen amcanın resmi olduğu halde taş atan ablasını görene 
kadar.

Panzerin basınçlı suyu ablasını devirir. Yavuz ablasına koşar. O hen-
gâmede amcasının fotoğrafı kucağına düşer ama ablasına ulaşamaz. Bir 
polis ensesinden tutar götürür Yavuz’u. Yusuf da yakalanmıştır. Yavuz’un 
içi rahattır, nasılsa kendisi taş filan atmamıştır. Ama Yusuf ’un işi zordur; 
o, taş atmıştır. Onun için üzülür Yavuz. Sonra hep birlikte hapsedilirler. 
Yavuz’un iyimserliği kısa sürecektir.

Yazan: Müge İplikçi
Kapak resmi: Huban Korman
Yaş grubu: 12+
Günışığı Kitaplığı, 2010, 132 sayfa, karton 
kapak
ISBN: 978-9944-717-50-2

12+, adalet, haklar, şiddet, Türk edebiyatı

Yalancı Şahit

CHERUB: Çaylak
“Jimmy Coates” serisi
Yürüyen Kentler

Bu kitapları da okumak isteyebilirsiniz 

Maceranın başkahramanı Joshua Gar-
cia’nın bir araştırma için Meksika’ya giden 
arkeolog babası Meksika’da, kiraladığı bir 
uçakla kaza yapmıştır. Uçak düşmüş, babası 
feci bir şekilde ölmüştür. Joshua ilk başta bu-
nun gerçek olmadığını düşünerek sakin ka-
lır. Belki o kişi babası değildir? Tıbbi kayıtlar 
eline geçtiğinde ikna olur. Bu kez babasının 
ilişki içinde olduğu bir kadından söz edilir. 
Joshua hâlâ kuşku içindedir. Sözü edilen adam ile babası o kadar farklı 
kişilerdir ki… Joshua, babasının Meksika’da yaptığı araştırmaların izini 
sürer. Tam da o günlerde babasına ait Mayalar’la ilgili bir kitabın çalın-
ması ve profesörün üniversitedeki odasının da tehlike altında olduğunun 
anlaşılmasıyla işler iyice sarpa sarar. Babasının çalışma odasında bir el 
yazması bulan ve gördüğü tuhaf bir rüya ile el yazması arasında garip bir 
bağ olduğunu hisseden Joshua, her şeyin yanıtının Meksika’da olduğuna 
karar verir. Böylece onun için uzun ve maceralı bir yolculuk başlar.

Özgün Adı: The Joshua Files: Invisible City
Yazan: M. G. Harris
Çeviren: Zeynep Seyhan
Yaş grubu: 12+ 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010, 
297 sayfa, karton kapak
ISBN: 978-9944-88-927-8

12+, dizi, efsane, gerilim, gizem, macera

Joshua Dosyaları: Görünmez Kent
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Redhouse Kidz’in katlılarıyla hazırladığımız bu elektronik katalogdaki 
yazılarımızı beğendiyseniz, www.birdolapkitap.com adresindeki 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. Feedburner 
güvenlik işlemini de tamamladıktan sonra,  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.

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

BİZİ DİNLEYİN 
Çocuk kitapları hakkında bir radyo programına ne dersiniz? Öyleyse bizi her 
cumartesi sabahı saat 10’da, Açık Radyo’da canlı yayında dinleyebilirsiniz. 
Programın önceki bölümlerini bu linkte bulabilirsiniz.

İLETİŞİM 
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

E-katalog, bizim Dolap’ın ikinci altı ayında ele aldığımız kitapları içeriyor. Her kitabın 
kısa bir tanıtımı, künyesi, bir-iki görseli ve ilgili okuma önerileri katalogun asıl içeriğini 
oluşturuyor.

E-katalog içeriğinde iki yenilik sunuyoruz: 

1. Tanıtım sayfaları. Tanıtım sayfalarının en önemli özelliği, sayfaya yüklenmiş 
linklere tıklayarak tanıtımı yapılan kuruluşun ya da ürünlerinin yer aldığı web 
sitesine ulaşabilme olanağının olması. Görmek için e-kataloga göz atınız.

2. “Tırtıl Kids’ten satın al” düğmesi: Her kitap sayfasında, kitabın kapak görselinin alt 
kısmına yerleştirdiğimiz “Tırtıl Kids’ten satın al” düğmesi! Böylece beğendiğiniz 
kitabı e-katalog üstünden kolayca satın alabileceksiniz.

3. Gelelim BDK 2. E-Katalogu’ndan en iyi biçimde yararlanmanızı sağlayacak 
kullanım önerilerine:

•	 BDK 2. E-Katalogu’nu bilgisayarınıza, telefonunuza, iPadinize vs. indirebilirsiniz.

•	 İlginizi çeken bir kitap hakkında daha etraflıca bilgi edinmek isterseniz, adına 
ya da görsellerine tıklayarak bizim Dolap’taki sayfasına gidebilirsiniz.

•	 Eğer isterseniz, e-katalogun çıkışını alıp ciltleterek çantanızda taşıyabilirsiniz. 
Katalogun tasarımı önlü arkalı çıkış almaya uygun biçimde yapıldı.

•	 E-katalogu indirmeden önce, bilgisayarınızdaki Adobe Reader programının 
güncel olduğundan emin olun. 

•	 Eğer bir bağlantıyı tıkladığınızda ekranınızda “Security Warning” başlıklı bir 
pencere açılırsa telaşlanmayın. Bu Adobe Reader’ın bir güvenlik önlemidir. 
“Allow” düğmesine basıp bağlantının açılmasına izin verin. Böylece ilgili web 
sitesine ulaşabilirsiniz.

Bize destek olmak için, ilginizi çeken tanıtım sayfalarındaki bağlantılara tıklayıp ilgili 
web sitesini ziyaret edin lütfen. Katalogda görüp de beğendiğiniz kitapları “satın al” 
düğmesini kullanarak satın alırsanız çok seviniriz. Böylece tanıtım sayfalarıyla bize 
destek veren herkes bu tanıtımların ne kadar işe yaradığını görebilir. Bir de, ilgileneceğini 
düşündüğünüz kişilere lütfen e-katalogun bağlantısını gönderin.

İyi okumalar!
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