
NOKTA 

Yazan: Peter Reynolds 

Çeviren: Oya Alpar 

Altın Kitaplar Yayınevi 

İnsanın hayatında bir öğretmen ne kadar önemli olabilir ki? O 

insana güven verecek kadar, o insanın hayatını etkileyebilecek 

kadar, o insanı kendisi ile tanıştırabilecek kadar… Hem çocuklara, 

hem ebeveynlere, öğretmenlere, öğretmen olmak üzere olanlara ve çocuklarla iletişimde olan herkes 

için harika bir kitap. Çocuklarla olan iletişimde, hem söylenenin hem de nasıl söylendiğinin ve 

çocuklara o iletişimin ne hissettirdiğinin oldukça çarpıcı bir öyküsü…Kitabın yazarı Peter 

Reynolds’un bu kitabı resim yapması için kendisini yüreklendiren 1. sınıf matematik öğretmenine 

neden ithaf ettiğini kitabı okuyunca anlayacaksınız. 

KÜTÜPHANEDEKİ ASLAN 

Yazan: Michelle Knudsen 

Resimleyen: Kevin Hawkes 

Çeviren: Ekin Gökovalı 

Tüdem Yayınları 

Bazen kurallardan ve kurallara uymaktan daha önemli şeyler 

olabilir mi? Mesela acil durumlarda kurallar çiğnenebilir mi? 

Kurallar, yasaklar ve esneklikler konusunda sevgi ve şefkat 

çerçevesinde küçük yaş çocuklarla da okunduğunda üzerine konuşulacak pek çok nokta 

bulunabilecek bir kitap “Kütüphanedeki Aslan”. Kütüphanede aslan mı olurmuş demeyin;  “bazen 

en uyumsuz olduğunu düşündüğümüz mekan ve kişi eşleşmelerinden ne cevherler çıkabilir, 

kendimizi ve düşüncelerimizi kalıplara hapsederek neleri kaçırıyor olabiliriz?” sorusundan yola 

çıkarak harika bir sohbet başlatabilirsiniz. 

BEYOĞLU MACERASI 

Yazan: Sara Şahinkanat 

Resimleyen: Ayşe İnan Alican 

Yapı Kredi Yayınları 

Çocuklarla bir gezi yapmadan önce gezeceğiniz yerle ilgili bir 

kitap okumak ve bu kitapta gizli şifreleri çözerek ilerlemek nasıl 



olurdu sizce? Çocuklar için oldukça ilgi çekici olduğu kadar yetişkinler için de ilgi çekici olacağına 

eminiz. Bu aralar evdeyiz, pek dışarılarda gezemiyoruz, ancak bu gezi planları yapmamız için engel 

değil sanırım. Bir Beyoğlu gezisine çıkmadan önce çocuklarla Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, 

Kırmızı Tramvay, 400 yıllık Ağa Camii, Hacı Abdullah Lokantası’ndaki turşular, Galatasaray 

Hamamı, Balıkpazarı, Çiçek Pazarı, St. Antoine Kilisesi, Tünel ve Galata Kulesi üzerine sohbet 

etmek için harika bir kitap. Hem öykü boyunca kitaba sinen gizem ve şifreler çocukların çok ilgisini 

çekebilir hem de kitabın ardından kitapta adı geçen yerleri görmek için büyük bir merak 

uyandırabilir. Ardından, umuyoruz ki sağlıklı günlerde yapılabilecek bir Beyoğlu gezisi bir ömür 

boyu hafızalarında yer bulacak. 

  

BALIK TUTMA REHBERİ 

Yazan: Heinrich Böll 

Resimleyen: Emile Bravo 

Çeviren: Figen Müge Erel 

Desen Yayınları 

Belki, bir çocuk kitabı olarak bu kitabı alıp okuyacaksınız 

ama aslında bu kitap biz yetişkinlere… Gündelik hayat 

koşturmacamızın amacını sorgulamamıza yardımcı, 

hırslarımızın sonunun nereye varacağını sorgulatan, bir ömrü neye akıttığımızı düşündüren, kısacası 

neyi neden yaptığımızı çok basit bir dille soran, aydınlık bir kitap “Balık Tutma Rehberi”…Güzel 

çizimleri de cabası… Haaaa çocuklar mı, bence bizler sakin yaşam, sade yaşam konusunda ne kadar 

farkında olabilirsek onlar da bu farkındalıktan zaten misli ile beslenecekler. Çocuklara alıyormuş 

gibi yapacağımız, ama aslında kendimize güzel bir hediye olacak tatlı bir kitap. 

LEYLA FONTEN SERİSİ 

Yazan: Tülin Kozikoğlu 

Çizen: Sedat Girgin 

Redhouse Kids Yayınları 

Yaşam içinde insanları ne kadar kolay etiketliyoruz, kimine 

‘sabırsız’, kimine ‘inatçı’, kimine ‘korkak’ diyoruz. İşte bu seride 

aynı evin içinde yaşlı bir kadın olan Leyla Fonten ile yaşayan 9 farklı 

huy etiketi yapıştırılmış 9 farklı hayvanın öyküsü var. Özellikle 



çocuk ya da yetişkin fark etmeyerek etiketlemeye alışık olan toplumumuzda çocuklara duygularını 

fark ettirebilecek, her bir duygunun yaşanmasının ne kadar doğal olabileceğini anlatırken, 

yetişkinleri de belki etiketleme alışkanlığından vazgeçirme konusunda bir adım attırabilecek bir 

seri. İçindeki kafiyeli cümleler de çocukların aklında oldukça kalıcı… 

ANAHTAR 

Yazan: Isabelle Flas 

Resimleyen: Annick Masson 

Çeviren: Acar Erdoğan 

Mavibulut Yayınevi 

Kardeş olmanın içinde kardeşlerin birbirleriyle kavgası kadar 

ünlü değil belki anne ya da babaya karşı kardeşlerin birlik olma 

hali. Oysaki, kardeşliğin içinde bu da pek çok vakit ortaya 

çıkıyor ve çok da eğlenceli olabiliyor. Anahtar da böyle bir 

hikaye, kuralları harfiyen bilen ve uygulayan üç kardeşin 

annelerini biraz da  zor durumda bırakarak eğlenmeleri öyküsü. Kitabın sonundaki “Ama kim bilir o 

akşam anneleri üç afacana ne ceza verdi?”  cümlesinde kişisel tercihim nedeniyle  “Ama kim bilir o 

akşam anneleri üç afacana neler dedi?” diye değiştirsem de kitabın bütünündeki cümleler ve 

sayfaları dolduran resimlerle o cümlelerin birlikteliği harika bir ahenk içinde okuyucuya ve 

dinleyiciye sunuluyor. Kardeşliğin keyifli taraflarını, çocukların gözüne sokmadan, mesajları altı 

çizili halde zorla vermeden iletebilecek bir kitap “Anahtar”. 

 

PUFİ YUMAK PEŞİNDE 

Çocuklarla hayvanların ilişkisindeki samimiyet üzerine keyifli bir öykü… 

Evlerimizde birlikte yaşadığımız canlıların iç dünyası nasıl olabilir, bizler 

hayatımızı yaşarken onlar ne hissediyor olabilir üzerine hayal edilmiş ve o 

hayalden yola çıkılarak bir öykü kurulmuş kitapta ve eğlenceli bir tonla 

yazılmış. Aytül Akal’ın “Kedi Seven Öyküler” serisinin ikinci kitabı “Pufi 

Yumak Peşinde”. 

 



 EKSİK PARÇA 

Yazan: Shel Silverstein 

Çeviren: Pınar Savaş 

Butik Yayıncılık 

Yine bir çocuk kitabı olarak okumaya başladığınızda kendinize 

farkındalık kazandırabileceğiniz bir kitap. Hayatımızda hep bir 

eksiklik hissediyorsak ve o eksikliği sürekli arıyorsak, hep bulduk 

sanıp aslında aldanıyorsak, sonra mükemmel uyum sağlayacak 

parçayı buluyor ama aslında o mükemmelliğin bize çeşitli yükler 

getirdiğini fark ediyorsak… Hayatı, insanı, arayışları ve kabullenmeyi 

anlatan, basit çizimli ama derin anlamlı bir kitap. Çocuklara okurken de içinde geçen tekerlemeler 

çocuklara pek keyifli gelebilir, kitabın ardından çocuklarla pek çok sohbet başlığı açabilir: “daha 

iyisini istemek, aramak nedir?”, “insan, hayatında neyi/ neleri eksik olarak hissedebilir?”, “eksikler 

tamamlanınca insan ne hisseder?” gibi… Bu arada kitabın bir de “Eksik Parça Büyük O ile 

Karşılaşıyor” isimli bir devam kitabı var, o da ayrıca değerli ve üzerine konuşulası bir kitap. 

 KIRMIZI KANATLI BAYKUŞ 

Yazan ve Resimleyen: Feridun Oral 

Yapı Kredi Yayınları 

Zamanından önce büyümek isteyen çocuklara tatlı bir öykü… Hayal 

ettiğimiz, olmayı istediğimiz kişiye dönüşme sürecimiz bazen çok 

uzun gelebilir, bazen bu süreç içinde çok çabalamamız, o yolda bazen 

çok yorulmamız, tecrübe kazanmamız gerekebilir ve bu yolda bazen 

bir dost desteği süreci ne kadar da rahatlatabilir. Okurken içimizi 

ısıtan hikayelerden biri, diğer pek çok Feridun Oral öykülerinde olduğu gibi… 

 

YAYAZULA 

Yazan: Julia Donaldson 

Çizen: Axel Scheffler 

Çeviren: Ali Berktay 

Orijinal ismi ile “Grufalo”, “Yayazula” olarak basılmadan önceki 

ismi ile “Tostoraman”…Aslında Julia Donaldson, Axel Scheffler 

birlikteliğinden çıkan her bir kitap bir klasik. Çizimleri ile kelime 



kullanımlarındaki uyum ile aslında her bir kitap başlı başına birer öneri. Özellikle İngilizce 

orijinallerinden çocuklara kitap okumak isteyenlere İngilizce versiyonlarını tavsiye ediyoruz, dilin 

içindeki ahenk nedeniyle. Ve tabii ki çevirisini de yabana atmıyor, mutlaka çocukların kendi 

edebiyat dünyalarında bu kitapların yer edinmesini öneriyoruz. Her şeyden önce hem okuması hem 

de dinlemesi oldukça eğlenceli ve çocukların merakını cezbedici… Kimi zaman ise klişelerle dalga 

geçip okuyucuyu ters köşeye gönderici hikayeleri var Julia Donaldson’ın.  

Hazırlayan: Zeynep Giray Özösken 


