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Editörden
Yepyeni bir merhaba!

Bir süredir çocuk kültürü, eğitimi, edebiyatı ve sanatın bir bütün olarak ele alındığı yepyeni bir
çocuk yayın penceresi açmaya aday Uçan At Yayınları’nı hayata geçirmek için çalışıyorduk. Yoğun
bir çalışma olduğu kadar içimizi yeşerten, bizlere heyecan veren bu titiz çalışma sürecinden sonra
2017 Eylül ayı itibarıyla hazırladığımız eserleri duyurmanın ve onlara katkıda bulunan çok sevgili
yazar ve sanatçı dostlarımıza “hoş geldiniz” demenin mutluluğu içindeyiz.
Uçan At Yayınları, Çocuk Vakfı’nın önerisiyle Bilge Kültür Sanat Yayıncılık tarafından kuruldu.
Yayınevimizin ilk dizisi yaklaşık 13 aylık bir çalışmanın sonucu olarak doğdu. Dizide; A. Cahit
Zarifoğlu, Abdülkadir Budak, Adil İzci, Ahmethan Yılmaz, Ayşe Kilimci, Betül Tarıman, Gökhan
Akçiçek, Güngör Dilmen, Hasan Demir, Mevlâna İdris, Mustafa Balel, Mustafa Ruhi Şirin, Necati
Zekeriya, Refik Durbaş, Tacettin Şimşek, Tarık Dursun K.’nın kitaplarını yayımlayacağız. Çocuk
kitabı çizerleri Anıl Tortop, Berk Öztürk, Eren Dedeleroğlu, Erdoğan Oğultekin, Ferit Avcı, Gamze
Baltaş, Mustafa Delioğlu, Nurten Deliorman, Saadet Ceylan, Serap Deliorman, Soner Hızarcı ve
Şahin Erkoçak gibi çok değerli çizer dostlarımızla edebiyat ve sanatsever çocuklar yetişmesine
katkıda bulunmak Edebiyat ve Sanat değeri olan kıymetli eserler ortaya koymak için çalışıyoruz.
Çocuk Edebiyatı Dizisi, çocuk edebiyatına gönül vermiş Mustafa Ruhi Şirin’in önerisiyle
hayata geçti. Çocuk edebiyatının öneminin her geçen gün daha fazla fark edildiği ülkemizde;
çocuklarımızın zihinsel ve duygusal gelişimini dikkate alan, onların düşünce dünyası gelişmiş
bireyler olarak topluma kazandırılmasını sağlayan nitelikli eserlere olan ihtiyaç da her geçen gün
artmaktadır. Günümüzde örneklerini daha fazla gördüğümüz; masal, hikâye, fantastik, roman,
şiir gibi türlerin yanında Çocuk Edebiyatı Dizisi, unutulmaya yüz tutmuş mektup, deneme, rüya,
günlük, tiyatro gibi türlerin seçkin örneklerini de çocuklarımızla buluşturmayı görev bilmektedir.
Hazırladığımız kitapların edebiyat ve sanat değeri taşıması birinci önceliğimiz olmakla birlikte;
‘çocuğa göre’lik, ‘çocuk gerçekçiliği’ne uygunluk, toplumsal değerlerimizle zıt düşmemek; dil
ve anlatım bütünlüğü, resim metin ilişkisi bağlamında yazar ve sanatçılarımızın bakış açılarına
saygı duymak diğer dikkat ettiğimiz hususlardır. Çocuk Edebiyatı Dizisi, Mustafa Ruhi Şirin
öncülüğünde Dr. Tacettin Şimşek’in son okuma desteği, Mükremin Seçim’in görsel sanat
yönetmeni olarak katkısıyla bir ödev bilinci çerçevesinde çocuklarımızla buluşmaktadır.
Edebiyat ve sanat ağırlıklı bu dizi ile çocuklarımızın okuma kültürü kazanmalarının yanında sanat
okuryazarı olmalarını destekleyecek kitapları yayımlamayı sürdüreceğiz.

MUSTAFA RUHİ ŞİRİN
Annesinin söylediğine göre, doğar doğmaz ağlamaya
başlamış. Masal dinlemeden büyümüş. Çamurdan ve
tahtadan yaptığı oyuncaklarla oynamayı, kuşlarla ve
bulutlarla konuşmayı severmiş çocukken. Okuyacak
kitap bulamayınca gazete okurmuş. Meraklı bir radyo
dinleyicisiymiş. Köyünden sekiz yaşında çıkıp denizi
gördüğü gün kaptan olmaya karar vermiş. Ancak ne kaptan
olabilmiş ne de deniz kıyısında bir evi olmuş.
İlk şiirini on üç yaşındayken yazmış. On dört yaşından
beri günlük tutuyormuş. İlk çocuğu doğduğu günden
bu yana çocuk ve yetişkinler için kitap yazma tutkusunu
sürdürüyormuş.
Doğduğu köyü unutmamış olsa da İstanbul’da yaşıyormuş.
Yayımlanmadan önce kitaplarını çocukların okuyup
eleştirmesinden mutlu oluyormuş. Kitaplarını okullarda
ve kütüphanelerde okuyan çocuklar çağırdıkça koşarak
gidiyormuş onlarla buluşmaya. Çünkü o bir yanında hâlâ
çocukluğunu yaşatmayı bilen biriymiş.

Mavi Rüyalar
Gören Çocuk

OKUR İÇİN
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Keloğlan Masallarını Bilen de
Bilmeyen de Gelsin!
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!
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Keloğlan masallarını çokça dinlemiş, okumuş
olabilirsiniz. Keloğlan’ın maceralarında mizah,
ortalığı karıştırma ve zor olanı mümkün kılma
vardır. Bu yönüyle sizi etkilemiş, güldürmüş,
MUSTAFA RUHİ ŞİRİN
şaşırtmıştır muhakkak. Her Keloğlan masalı
ayrı bir duyguya hitap eder, sizi farklı bir
yönden yakalar. Tabii ki gerçek bir kalem ustasından okuyorsanız. Yoksa sizin
için birbirine benzeyen, sıkıcı masallar bütünü de olabilir. Mavi Rüyalar Gören
Çocuk kitabındaki Keloğlan Masalları ile işte bu duyguların
hepsine erişebileceksiniz. Çocuk edebiyatı yazarı Mustafa
Ruhi Şirin; seni masalların içine çekecek, şiirsel ve tatlı diliyle
duygularının kapısını aralayacak. Eminim, çok keyifle okuyacak
ve seveceksiniz bu masalları.

Masalların zamanı süsleyen bir yanı var. İçimizi
aydınlatan, düşlerimizi gökkuşağına yaklaştıran…
Keloğlan, masal saatlerini güzelleştirdi. Bize o
güzellikleri bölüşmek düştü. Çünkü biz de Keloğlan’la
akrabayız. ‘Kardeş’imiz değilse ‘kuzen’imizdir
Keloğlan. Hadi ‘kuzen’ demeyelim ama pekâlâ ‘amca
oğlu’, ‘hala oğlu’, ‘teyze oğlu’, ‘dayı oğlu’ diyebiliriz
onun için.
Şöyle bir alıcı gözle bakalım çevremize: “Tıpkı
Keloğlan gibi” diyebileceğimiz kaç tanıdığımız var?
Kendimizi yoklayalım: Bizden kaç Keloğlan çıkar?

Bir ‘şirin’lik daha yapmış yazarımız: Yazdığı masalların
kahramanı olmuş. Belki de bize “Masalların asıl
kahramanı sizlersiniz” demek istiyor.
Var mısınız masal kahramanı olmaya? Dünyaya bir
de masal penceresinden bakmaya. Keloğlan’la yol
arkadaşlığına…

8+
Yazar: Mustafa Ruhi Şirin
Çizer: Mustafa Delioğlu
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
136 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…

Haydi!
Tacettin Şimşek

Tür: Masal
Temalar:
Okuma Kültürü
Duygular
Keloğlan Masalı - Hayal Gerçek - Çocukluk - Edebiyat

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Mustafa Ruhi Şirin, Keloğlan masallarına şiirin sesini,
kokusunu, rengini taşımış. Masal okurken şiir okuyor
gibiyiz.

9

Masal Ektim
Oyun Biçtim

OKUR İÇİN
10

Okuduğumuz masallar bazen doğrudan
bazen de dolaylı yoldan iletilerini verir
bize. Biz sadece görünene odaklanmayıp
okuduğumuzu anlamlandırmaya çalışırsak
okuduğumuz metinler de zenginleşir.
Masallardaki iletiler de böyledir. Masal Ektim
Oyun Biçtim kitabında yazar, anlatıcı gibi,
masalları günümüz çocuklarına kısaca açıklıyor.
Okuduğun öykülere, masallara, şiirlere bir de
böyle bakmaya ne dersiniz?
Gamze Baltaş’ın rengârenk
çizimleri bu güzel masallara
eşlik ediyor.

abın Y
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Masallar Bize Ne Anlatıyor?

a Tanış
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AYŞE KİLİMCİ
Yıllar önce İzmir’de doğdum.
Hemşire, anne, öğretmen, yönetici, herkesin yardımına koşan
bir annem vardı. Boynu anahtarlı çocuktum. Okula giderken
beni mahallenin bakkalına bırakırlar, okul servisi oradan alırdı. Akşamları kapıyı kendim açardım anahtarımla.
Çok okul değiştirdim, çok ev, sonraları da çok şehir. Çok
mahallemiz ve çok arkadaşım oldu. Bunlar beni meraklı, etrafına dikkat eden, söylemenin tadına varan bir çocuk yaptı.
Yaramazdım da. Kitabı kütüphaneden ödünç alırdık. Mahallemizde oyunlar oynar, fener alaylarına çıkardık. Mahallemiz
şehrin dış mahallelerinden biriydi ama olsun, minik evimiz
kendimizindi, anneannemiz çok güzel masal anlatırdı bize.
Okudukça, güzel konuşanları dinledikçe, anneannemin masallarıyla mutlu olunca elim yazıya düştü; hikâyeler, masallar
yazdım. Kitaplarım çıktı.
Üç çocuğum, bir de torunum var. Ömrünüz masal gibi geçsin,
çocuklar, kitaplar yoldaşınız olsun.

8+
Yazar: Ayşe Kilimci
Çizer: Gamze Baltaş
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
128 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Masal
Temalar:
Okuma Kültürü
Eleştirel Okuma
Masal - İleti - Adalet Edebiyat - Sanat

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Masal Ektim Oyun Biçtim kitabında bilinen on
bir tane masal, Ayşe Kilimci’nin çocukları saran
anlatımıyla okurlara sunuluyor. Yazar günümüz
çocuklarına masallarındaki iletileri bir de
kendi kalemiyle açıklıyor. Dışarıda paranın
padişah edildiği zor bir dünya var. Çocuklar
ve oyunlar nereye
sığınacak? Uçurtmalar nasıl
6 0 AYŞE Kİ Lİ MC İ
salınacak, gökyüzünü jetler çizip bombalar
uzun
gövdesi
ucunda parlak sarı bir kabak
yaralarken? Çocuklar
tabletler
ve elektronik
olarak açmış
gözlerini dünyaya…
oyuncaklardan, cep çiçeği
telefonlarından
başını
alıp da güzelim dünyanın
tadına,
farkına nasıl
İlkin
pek şaşırmış;
renklerden, korna sesvaracak? İşte dünyanın
böyle
dara
düştüğüşarkılarından, parlak
lerinden, çocukların
yerde masallar yardıma
Çocuklar
gün koşar.
ışığından
gözleri kamaşmış ama dümasalları koruyan kahramanlar,
silahları
da “Bu ne güzel dünşünmeden de edememiş,
imiş,” diye…
uçuç böceğiyle ateşya
böceği.
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Eşek Nasıl
Kral Oldu?

OKUR İÇİN

Masalların gücü olağan ile olağanüstüyü,
gerçekle hayali buluşturmalarından
kaynaklanır. Masalların sevilme nedeni,
çok zengin bir dünyada gerçekleşmiş
olmalarıdır. Aslanla tavşanın veya karga
ile tilkinin gerçekten konuşamayacağını
bilir. Onların masalları sevme nedeni ise
olağanüstü olaylara ve kahramanlara
ihtiyaç duymalarından kaynaklanır.
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Masalların Gücü Adına...
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MUSTAFA RUHİ ŞİRİN

Masalların geçmiş zamanlarda yaşandığı kabul
edilse de masal hiçbir zaman eskimez. Çünkü
masalların kozası hayalle örülmüştür. Hayal
ise hep gelecekle ilgilidir. Masalların yüzünün
geleceğe dönük olmasının nedeni de bu olmalı.

8+
Yazar: Mustafa Ruhi Şirin
Çizer: Erdoğan Oğultekin
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
120 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Masal
Temalar:
Okuma Kültürü
Birey ve Toplum
Şiir - Kültürel Fark Değerler - Edebiyat - Sanat

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Mustafa Ruhi Şirin’in, şiir diliyle yeniden yazdığı
Eşek Nasıl Kral Oldu? kitabında on dört
geçmiş zaman masalı yer alıyor. Bu kitaptaki
masal kahramanları arasında insanlar olsa
da kahramanların çoğu hayvanlardır. Hayvan
dediğimize bakmayın; her biri insan gibi konuşan;
yoksul, zengin, kurnaz, zeki, akıllı, bazıları tembel,
bazıları çalışkan varlıklardır. Nasıl olur? demeyin.
Aralarında kral olan eşek bile vardır.

13

GÜNGÖR DİLMEN
1930’da Tekirdağ’da doğdu. Filoloji alanında
yükseköğrenim gördü. Yurt dışında tiyatro eğitimi aldı.
İstanbul Şehir Tiyatrosu, İstanbul Radyosu, İstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda çalıştı. 8 Temmuz
2012’de İzmir’de vefat etti.
Şiirle başladığı çalışmalarını tiyatroyla sürdürdü. Çok
sayıda oyun sahneledi. Yarışmalarda ödüller aldı.
Çocuklar için Kuyruklu Masallar (1981) ve Mavi Orman
(1989) masal kitaplarını yazdı. Bu iki masal kitabı için
“Çocuklar, anne babalar, büyükanneler, büyükbabalar,
bu masalları evcek okursanız daha çok sevinirim” demişti
yıllar önce. “Böylece küçüklerin anlamada zorluk çekeceği
kimi masalları büyükler onlara açıklayabilirler” diye
eklemişti.
Türk çocuk edebiyatının iki özgün sanat masalı kitabını
çocuklarımıza sunuyoruz.

Kuyruklu
Masallar

OKUR İÇİN
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Güngör Dilmen, ünlü bir tiyatro yazarımızdır.
Birkaçı dışında kuyruklu hayvanların
masallarını yazmış sizin için. Kahramanların
her biri farklı tiyatro sahnesinde kendilerini
anlatacaklar size. Anlattıkları hikâyeler farklı
olsa da her birinin güzel yaşamak istediğini
keşfetmeniz zor olmayacak. Tilkinin, kurdun,
karganın, muhbir orkinosun, kokarcanın,
timsahın da mı? Evet, hepsinin amacı, tıpkı
her insanın özlemini duyduğu gibi, güzel
yaşamaktır. Erdoğan Oğultekin’in kitaba
yaptığı resimler de sizi güzel yaşamaya
çağırıyor.
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Hiç Kuyruklu Masal Okudunuz mu?

a Tanış
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GÜNGÖR DİLMEN

Kitabın adına takıldınız belki. “Niye Kuyruklu
Masallar?” diye sorabilirsiniz. Bütün
kahramanlarımız kuyruklu da ondan. Bir ikisinin
kuyruğu yok, onları da hoş görün.

Masalların pek çoğunu ise kendim uydurdum,
bakalım beğenecek misiniz?

9+
Yazar: Güngör Dilmen
Çizer: Erdoğan Oğultekin
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
88 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Sanat Masalı
Temalar:
Birey ve Toplum
Doğada Hayat
Hayvan Yaşamı - Farklılıklar Sanat - Edebiyat

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Şuracıkta bir de açıklama yapmalıyım: Bu
masalların bir bölümünü bana çocukluğumda
babam anlatmıştı, onları kendimce yeniden
yazdım. Ruhi Su ve Âşık Veysel’den derlediğim
iki masalı ise özelliklerini bozmamak için pek
az değiştirdim. Çok bilinen bir iki halk deyimini
de masal hâline getirdim. Böylece, doğrudan
kendimin olmayan ama sizler için kendi dilimle
yeniden söylediğim masalların kaynaklarını tek
tek belirtmeye çalıştım.

17

Mavi Orman

OKUR İÇİN
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Mavi Orman kitabı, Yürük adındaki bir tavşanın
diyar diyar dolaşıp hayvanlarla kaynaşarak
maceralar yaşadıktan sonra kendisini evinde,
yuvasında bulmasının masalı… Bu masal kitabı
hayvanlar dünyasına eğlenceli ve anlamlı
bir yolculuk yaptıracak size. Yazar Güngör
Dilmen, usta tiyatro yazarlığını bu masal
kitabında da gözler önüne seriyor. Tiyatro
izler gibi okuyacaksınız her bir
satırı, keyif alacaksınız her bir
cümleden. Keşke tiyatrosu olsa
diyeceksiniz belki… Erdoğan
Oğultekin’in masalsı çizimleriyle
izlemiş kadar olacaksınız Mavi
Orman’ı.
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Diyar Diyar Gezen Bir Tavşan
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GÜNGÖR DİLMEN

İnsanın en önemli başarılarından biri hayvanları
konuşturmasıdır. Aslında konuşan hayvanlar değil,
hayvan kılığına bürünmüş insanlardır. İnsan, hayvanı
konuşturunca hayvanlar dünyası tiyatro sahnesine
dönüşmüş olur.

Mustafa Ruhi Şirin

9+
Yazar: Güngör Dilmen
Çizer: Erdoğan Gültekin
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
149 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Sanat Masalı
Temalar:
Okuma Kültürü
Sanat
Yuva - Vatan - Çocukluk Sanat - Edebiyat
		

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Ünlü tiyatro yazarımız Güngör Dilmen, en büyük
eğlencesi kaval çalmak olan babayiğit bir tavşanın
masalını anlatmış bize. Çalılar arasından bir ses
yeryüzünün en güzel ve en mutlu ülkesinin Mavi
Orman olduğunu fısıldamış Yürük adındaki bu
tavşanın kulağına. “Olmaz” demeyin, masal bu
ya, Yürük tavşan takılmış o sesin peşine. Az gitmiş
uz gitmiş. “Bir gün o krallıkta”, öbür gün bir deniz
kıyısında. Başından geçenler yıldırmamış onu, koşmuş
hayalinin peşinden. Dağlar aşmış. Martılar, balıkçı
ağıyla denizler aşırmış Yürük tavşana. Sonunda
tekrar öz yurduna ulaşmış bizim Yürük. Dünyadaki
Mavi Orman’ın kendi ülkesi olduğunu anlayınca
sevinçli türküler üflemiş memleketinin ırmaklarına,
menekşelerine, sümbüllerine...

19

Kafamın İçinden

Masallar

OKUR İÇİN
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Kafamın İçinden Masallar kitabı, tam da
masallara yakışır şekilde fantastik ögelerle
zenginleşiyor, okura leziz bir okuma
deneyimi sunuyor. Mevlâna İdris’in usta
kalemiyle aktardığı masalların dünyasında,
Eren Dedeleroğlu’nun sıcacık çizimleriyle
masalların içine girmiş, yazarın zihninde
dolaşıyor gibi olacaksınız! Kim bilir, belki
sizin zihninizde de leziz masallar oluşur ve
bir gün hayallerle buluşur!

abın Y
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Masalların Fantastik Dünyası

a Tanış
rıyl
!
a
z

MEVLÂNA İDRIS
Bir Akdeniz kasabasında (K. Maraş/Andırın) 1966 yılında doğdum ve olaylar hızla gelişti. Kendisi de bir şair olan ağabeyim
Nedim Ali, kasabaya gelen her türlü kitabı ve matbu evrakı
seçer, alır ve okurdu. Ben de eklendim ona.
Harflerin ve seslerin arasında çok dolaştım, hâlâ öyle. Dokuz
kardeştik, çılgın sofralar kurulurdu evde. Babama ait resmî
kütüphane dışında bizim de bir gayriresmî kütüphanemiz
vardı yeraltında.
On bir yaşımda ayrıldım evden. Maraş’a gittim. Liseden sonra
da İstanbul. Hukuk okudum ve avukat oldum ama mesleğimi yapmadım. Harfler, kelimeler ve cümlelerle uğraşmaya
devam ediyorum.
Emir Behram, Nedim Ali ve Kaptan Malik isimli üç oğlum var.
Hayatın oldukça garip olduğunu düşünüyorum. Yeryüzünün
her yerinde adaleti bekliyorum.

Masalın kendine özgü doğası ve gerçekliği
vardır. Masala soru soramayız. Hele “Niçin
oldu?” ve “Nasıl oldu?” sorularını hiç soramayız.
Fakat masal bizim adımıza soru sorabilir. Bunun
nedeni masalın ufkunun hayal, özünün ise
düşünce olmasıdır.

Mevlâna İdris’in masal edebiyatındaki
kahramanlar hangi cinsten olursa olsunlar, tıpkı
çocuk gibi meraklıdırlar ve hayret dürbünüyle
bakarlar dünyaya. Bu masalların her biri şiir
ikliminde gerçekleşir.
Mevlâna İdris’in masallarındaki düşünce hem
gülümsetir hem de yolculuğa çıkarır okuru.
Birçok öteki dile çevrilen bu masallar özgün
sanat masalı edebiyatımızın seçkin örnekleridir.
Mustafa Ruhi Şirin

8+
Yazar: Mevlana İdris
Çizer: Eren Dedeleroğlu
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
102 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Sanat Masalı
Temalar:
Okuma Kültürü
Birey ve Toplum
Çocukluk - Hayal Gücü Fantastik - Sanat - Edebiyat
		

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Mevlâna İdris, çağdaş bir masal ustasıdır. Yazdığı
onlarca özgün sanat masalıyla yaşadığı çağı
insan, hayvan ve teknoloji boyutuyla yorumlar.
Masal ülkesinin sınırları tüm dünya atlasıdır.

21

Küçükken
Dinlemediğim
Masallar

OKUR İÇİN
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Mevlâna İdris’in masalları hem soru hem
de cevaptır. Masal kahramanları insanlar,
hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklar
olabilir. Bu kahramanların yaşları kaç olursa
olsun çocuk gibi soru sorar, çocuk gibi
bakarlar dünyaya. Çünkü hepsi merak
ettiklerinin peşine düşen kahramanlardır.
Tutkuludurlar. Hayal ettiklerini
gerçekleştirmek için uyurken bile
çalışırlar. Siz de Küçükken
Dinlemediğim Masallar’ı merak
ettiyseniz, Eren Dedeleroğlu’nun
resimleriyle kitap sizi bekliyor.

abın Y
a
Kit

Cevabı Kendinden Sorular
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MEVLÂNA İDRIS

Mevlâna İdris’in diğer sanat masallarında olduğu
gibi fantastik dünyaya pencereler açılıyor. Gerçeğe
hem hayal penceresinden hem de karşı kıyıdan
bakmanız dileğiyle.
Mustafa Ruhi Şirin

9+
Yazar: Mevlana İdris
Çizer: Eren Dedeleroğlu
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
96 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Sanat Masalı
Temalar:
Okuma Kültürü
Sanat
Fantastik - Kedi - Sessizlik

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Mevlâna İdris’in sanat masallarını diğer masallardan
farklı yapan kahramanlarıdır. Masal kahramanları
insan ve hayvan olabileceği gibi bitki ve cansız
varlıklar da olabilir. Masalları okurken kahramanların
size yaklaştığını fark ederseniz yazarın yolculuğuna
tanık olursunuz: “Adamın biri altmış yaşında”
doğar. Bir başkasının dokuz düğmeli tişörtü vardır.
Kara kedi niçin kimseyi umursamayarak yürür?
Kelimeleri sessizlik torbasına koyan çocuğun amacı
neydi? Bir çocuk işaret parmağındaki dünyanın en
uğur böceğiyle niçin yolculuğa çıkmıştı? Dalgın ve
dağınık bir adam olan Profesör Haşır Huşur hangi
formül üzerinde çalışıyordu? Bu sorulardan bu
kitabın kimya ya da fizik kitabı olduğunu sanmayın.
Küçükken Dinlemediğim Masallar kitabı sorularımızı
sanat masallarıyla yorumlayan bir felsefe kitabıdır.

23

Guguklu Saatin

Kumrusu

OKUR İÇİN
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Masal Okulu’nun öğrencisi olmak için yaş
sınırı yoktur. Masallar küçük çocuklar için
gibi görülse de aslında, sanat değeri taşıyan
masalları her yaştan kişiler okuyabilir ve
okumalıdır. Masallar bize kendimizi, çevremizi
gösterir; her masalda insanı insan yapan iyi
ve kötü özelliklerin izlerini sürebiliriz. Çünkü
masallar gerçeği gösteren hayal aynalardır.
Mustafa Ruhi Şirin ve Mustafa Delioğlu bir
araya gelmiş, ortaya metinleri ve çizgisiyle
insanın kalbine dokunan masallar çıkmış.
Siz de masal yazmak ister misiniz? E hadi o
zaman! Merak etmeyin, hayal etmeyi başaran,
masal yazmayı da başarabilir.

abın Y
a
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Siz de Masal Yazmak İster misin?
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MUSTAFA RUHİ ŞİRİN

Masal anlatıcısı hayal aynasına bakarak anlatır
masallarını. Biz masalı dinlerken veya okurken
masal sineması seyreder gibi oluruz. Bunun
nedenini masalların gücünde aramalıyız. Masal
yazarı hayal ettiklerini yazar. Bu nedenle masal
kahramanları yazarın baktığı yerden bakar
dünyaya.

Mustafa Ruhi Şirin, gerçekle hayalin, masalla
fantastiğin iç içe olduğu bu masalları şiirsel bir
dille yazmış.

9+
Yazar: Mustafa Ruhi Şirin
Çizer: Mustafa Delioğlu
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
128 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Sanat Masalı
Temalar:
Birey ve Toplum
Erdemler
Çocukluk - Yardımlaşma Sanat - Edebiyat

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Guguklu Saatin Kumrusu’nda yer alan sekiz özgün
sanat masalı şiirle ikiz kardeş gibidir. Masalların
çocuk gibi meraklı ve tutkulu kahramanları vardır.
Her masalın mekânı çoğunlukla görkemli bir
doğa parçası, Kafdağı’nda bir saray, ıpıssız bir
deniz kıyısı veya eski, ahşap bir evdir.

25

REFİK DURBAŞ
Çocukluğum kuşlarla birlikte büyüdü. Erzurum’da birinci
sınıfta sıra arkadaşım bir kırmızı kanatlı kartaldı. Komşu
bahçelerden o erik çalardı, ben elma.
Sanamer’de, ki doğduğum köydü, ikinci sınıfta bir leylekle
birlikte giderdik okula. Sılasına gidememiş, okulun
bacasında misafir kalmıştı. O kızak kayardı, ben kayak
yapardım.
Üçüncü sınıfı Yağan köyünde üç sınıflı bir okulda okudum.
Üç sınıfta da Türkçeden başka her dil konuşulurdu. Bir yeşil
papağandı öğretmenimiz.
Dördüncü sınıfa devam edemedim. Evimiz Hasankale’de
bir çay kenarındaydı. Bütün yıl dalları suya değen bir
söğütün gölgesinde düdükler yaptım, serçelere ses olsun
diye…
Beşinci sınıfı İzmir’de bitirdim. Diplomamda yalnız
martıların imzası vardır.
Çocuklar ve çocukluğumla birlikte büyüdüm.
Bu nedenle çocukları ve çocukluğumu yazıyorum.

Çırak Çıktı

Çocukluğum

OKUR İÇİN
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Tüm Duyguların Şairi
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“Çırak Çıktı Çocukluğum” kitabında yazar,
şair Refik Durbaş kendi çocukluğuna doğru
bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk biraz
hüzünlü, biraz özlem dolu. Yetişkinler
çocukluklarını genellikle buruk
REFIK DURBAŞ
bir gülümsemeyle hatırlarlar.
Mutlu hatıralar biriktirmiş
olsalar da artık çocuk
olamadıkları için üzgündürler. Yazarın çocukluğuna
dair şiirleri okuyunca eskiden birçok şeyin farklı
olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak duyguların varlığı
değişmez; çocukluğa özlem bitmez. Sevinçler
olduğu kadar hüzünler de bize aittir.

Şiir Okulu’nun çocukla ilgili odaları giriş katında yer
alır. Bu odaların biri de Sevinci Eksik Şiir Odası’dır.
Her şair sevinci eksik şiir yazmaya cesaret edemez.

Çırak Çıktı Çocukluğum kitabındaki şiirleri
okuyarak yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızın
sorunlarıyla ilgilenmeye yönelirseniz bu şiirler
sevinci çoğaltan çocuk ödevlerine dönüşebilir.
Çocukluğumla yaşıt olmak isterdim, diyebilmiş
bir şairin bu şiirleri yazma amacı da böylece
gerçekleşmiş olur. Refik Durbaş’ın Şiir Okulu’ndaki
bütün kitapları okumanız dileğiyle.
Mustafa Ruhi Şirin

9+
Yazar: Refik Durbaş
Çizer: Berk Öztürk
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
80 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Şiir
Temalar:
Birey ve Toplum
Vatandaşlık
Çocukluk - Çocuk İşçi - Hüzün
		

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Refik Durbaş en çok sevinci eksik şiir yazmış,
çocuklarımızın yüzlerini umuda ve barışa çevirmiş
öncü bir şairimizdir. Sokaklarda simit satan, tamirci
olarak çalışan, berber çıraklığı yapan, ayakkabı
boyayan ve gazoz satan çocuklar için şiir yazmak
kolay değildir. Elinizdeki kitap bu yönüyle Hakları
Çalınmış Çocukların Şiir Atlası olarak da okunabilir.

29

Babamın
Sevdikleri

OKUR İÇİN
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Abdülkadir Budak, Şiir Okulu’nun önemli
şairlerinden biridir. Kitaptaki şiirleri yüksek
sesle okumanıza gerek yoktur. Aile duygusu,
kardeşlik, sorumluluk, eşitlik ve özgürlük
duygusunun kozasını sözcüklerle ören
şiirleri okurken şair gülümseyerek
aramızda dolaştığını sezdirir
bize. Çünkü şair bu şiirleri
çocuklara eğilerek yazmıştır.
Babamın Sevdikleri,
Abdülkadir Budak’ın sıcacık
şiirleri, Saadet Ceylan’ın
şiirlere uygun çizimleriyle
özgürlük şarkısına
dönüşüyor.
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Bu Bir Özgürlük Şarkısı…
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ABDÜLKADIR BUDAK
Babam öldüğünde yedi kardeştik. Annem, Anadolu’nun
o güzel deyişiyle “saçını süpürge etti” büyüttü bizi, okutabildiği kadar okuttu. Yoksulluk yıllarıydı; büyük oğul
olarak istasyona varıp banliyö treninde Sincan-Kayaş arası
su ya da simit sattığım olurdu. Henüz ilk simidi ya da ilk
bir bardak suyu satamadığımdan olacak, trene biletsiz binmek, biletçiyle karşılaşmamak için ara istasyonlarda vagon
değiştirdiğim olurdu. Dönüşte para kazanmış biri olarak
büyüdüğümü hissederdim; bu çok güzel bir duyguydu.
Evin şiire yatkın olanı da bendim galiba. Babamı toprağa
verdiklerinde birkaç dize düşürdüğümü hatırlıyorum. “Bizi
ve annemi bırakıp gittin” mealinde birkaç dize. Düşünüyorum da, yetişkinlere olduğu kadar çocuklara, onların
dünyalarına, algılarına, düşlerine yönelik şiirler de yazmış
olmamın nedeni buralara dayanıyor olmasın? Çocukluğunu yaşayamayan ben, şiirlerde yaşıyor olmaya mı kalktım?
Olabilir.

9+
Yazar: Abdülkadir Budak
Çizer: Saadet Ceylan
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
72 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Şiir
Temalar:
Birey ve Toplum
Hak ve Özgürlükler
Sevgi - Arkadaşlık - Aile Özgürlük - Eşitlik		

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Şair
Abdülkadir
Budak,
Babamın
Sevdikleri kitabındaki şiirleriyle, yuva
kavramına değiniyor, insanların ve diğer
canlıların birlikte yaşama duygusunun
sıcaklığını okurlara sezdiriyor. Çocuklar bu
kitapla hayatın sevgiyle, dostlarla, aileyle
güzelleştiğini hissedecekler. Kitapta eşitlik,
özgürlük, kardeşlik ve barış umudunun
kozasını ören şiirlerden oluşuyor.

31

Bizim Evdeki
Kedi

OKUR İÇİN
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Şiirle ilişkimiz pek çok sebeple iyi gitmeyebilir.
Okuduğumuzdan anlam çıkarmakta
zorlanabiliriz, bize çok heyecanlı ve maceralı
gelmeyebilir, kısaca şiiri sevmediğimizi
düşünebiliriz. Oysaki şiir, konuştuğumuz dilin
inceliklerini kavrayabilmemiz, kendimizi etkili
cümlelerle anlatabilmemiz, etrafımızdaki
yaşananlara farklı gözlerle bakabilmemiz
için harika bir yoldur. Bir kere sevince, o tadı
çok kez yakalamak ister insan. Ama bu her
şiir kitabıyla olmaz tabii…
Elindeki kitap işte sizi diyar
diyar gezdirecek bir
şiir kitabıdır. Tadına
varmanız dileğiyle...
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Yol Arkadaşım Şiir
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HASAN DEMIR
1954 yılında Kastamonu’nun Daday ilçesinde doğdu. Lise
öğreniminden sonra kütüphane memurluğu ve vakıf yöneticiliği yaptı. 30 Ekim 2015’te Ankara’da vefat etti.
İlkokuldan sonra şiir yazmaya başladı. Çocuklar için şiir,
hikâye ve romanlar kaleme aldı. “Çocuk ve çevre” konulu
çok sayıda kitap yayımlandı. Çocuk kitaplarında gerçekçi
bir anlatımın yanında mizah diline de ağırlık verdi.
Kuşlarla Büyümek adlı çocuk şiirleri kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği 1992 yılı Çocuk Edebiyatı Ödülü’ne layık görüldü.
Yayımlanmış çocuk kitapları/şiir: Çocuklar Büyürken, Kuşlarla Büyümek, Serçe Okula Gidiyor, Sihirli Ayna, Saksı
Çiçeğinin Rüyası; hikâye: Bayrak Böyle Sevilir, Çamaşırcı
Nine, Beyaz Bisiklet, Şehirdeki Balkon, Öksüz Büyüyen Çocuk, Devlet Ağacı; roman: Huzurlu Orman, İyiler ve Kötüler,
Azgın Sularda Zafer.

8+
Yazar: Hasan Demir
Çizer: Saadet Ceylan
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
80 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Şiir
Temalar:
Doğa ve Evren
Çocuk Dünyası
Çocukluk - Eşyalar Hayvanlar

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Hasan Demir Bizim Evdeki Kedi kitabındaki
Kuşlarla Büyümek, Babamızın Elleri, Bizim
Evdeki Kedi bölümleriyle, çocuklara
etrafımızdaki canlı ve cansız varlıkların farkında
olmayı öneren bir şair. Çocuklar kimi zaman
canlıların kimi zaman da eşyaların gözünden
dünyaya, insanlığa ve hayata bakacaklar.
Saadet Ceylan’ın ‘çocuk gerçekliği’ne uygun
resimleri de şiirlerdeki çocukluğa eşlik ediyor.
Çocuklar dile gelen bu şiirleri çok sevecekler…

33

İlkyaz Tatili

OKUR İÇİN
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Çocuklar için yazılan şiirler çocuk yaşında
şiirlerdir. Bu şiirlerdeki sözcükler çocuk gibi
bakar dünyaya. Çocuk gibi merak eder,
çocuk gibi hayal kurar, çocuk gibi
düşünür, çocuk gibi sorarlar
sorularını. Böylece şair çocuk
gibi seslenir çocuğa. Tacettin
Şimşek, İlkyaz Tatili’ndeki
şiirleriyle size sesleniyor.
Hazır mısınız okumaya?
Saadet Ceylan’ın çocuk
yaştaki resimleri ile şiirli
resim sinemasına hoş
geldiniz.
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Şiirli Resim Sineması!
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TACETTIN ŞIMŞEK
Yayla çocuğuydu. Havva nenesinin deyişleri, masalları ve
pehlivan hikâyeleriyle büyüdü. Gündüz kartalları, gece
yıldızları seyretti. Babası Almanya’daydı. Uçaklara “Tayyare,
babama selam söyle!” diye bağırdı. At bindi, kitap okudu,
horon oynadı, türkü söyledi, piyeslerde rol aldı. En sevdiği
oyunlar birdirbir, uzuneşek ve çelik çomaktı.
Pertevniyal’de okumak istiyordu, almadılar. Doktor olmak
istiyordu, olamadı. Lisede matematik okudu, üniversitede edebiyatçı oldu. Yazdıklarından pek azını yayımladı.
Kendine oyun arkadaşları dünyaya getirmek için evlendi.
Tiyatrolar sahneledi. Anne ve babasıyla umre hayalini gerçekleştirdi.
Yazmanın, okumaktan sonraki en güzel eylem olduğunu
düşünüyor. Büyüklerin yıktığı dünyayı çocukların onaracağına inanıyor. İlk okuyucu ve eleştirmenleri kendi çocuklarıydı. Tuttuğu takım: Çocuklar. Onlarla iletişimi seviyor ve
onlar için yazarken mutlu oluyor.

Tacettin Şimşek, uzun yıllar boyunca şiir kozaları
ördü. İlkyaz Tatili’nde onlarca şiir kelebeğini
uçurdu sizler için. Bu şiirleri okudukça daha uzun
şiir yolculukları yapmak isteyebilirsiniz. Kim bilir
belki de şiir yazmaya başlarsınız. Bunun nedeni
şairin kitaptaki şiirleri çocuklarla konuşur gibi
yazmış olmasıdır. Tacettin Şimşek’in Şiir Okulu
herkese açık. Hem şairin şiirlerini okuyun hem de
içinizdeki şair uyanınca şiir yazmayı ertelemeyin.
Mustafa Ruhi Şirin

8+
Yazar: Tacettin Şimşek
Çizer: Soner Hizarci
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
96 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Şiir
Temalar:
Okuma Kültürü
Çocuk Dünyası
Çocukluk - Gökkuşağı Hayal Gücü

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

İyi şiir yazıldığı dilin ve şiir sanatının değerini
taşıyan şiirdir. Şiir kozası ise iyi şiirle örülür. Şiirle
küçük yaşta tanışmak şairlerle yolculuğa çıkmayı
sağlar. Çocukken ne kadar şairle yolculuğa
çıkarsanız şiire de o kadar yakın olursunuz.
Şiire yakın durdukça şiir duygunuz geliştiği gibi
içinizdeki şair de uyanabilir.

35

Bulutlar

Örtmese Güneşi

OKUR İÇİN
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Gökhan Akçiçek, yaşanmış duyguların şairidir.
Çocukların yaşadığı acıları, sevinçleri, üzüntü
ve mutlulukları bir ressam nasıl renklerle
anlatırsa şair de sözcüklerle öyle anlatır
çocuklara. Şiirlerindeki sözcükler renktir,
duygudur, ezgidir. Bu şiirleri okuyan çocuklar
renklerle, duygularla ve ezgilerle yolculuğa
çıkar şairle. Bulutlar Örtmese Güneşi kitabını
Mustafa Ruhi Şirin’in tanıtım yazısı ile birlikte
okumanız ve Mustafa Delioğlu’nun resimleri
ile çocuk ülkesine yolculuğa çıkmanız
dileğiyle.
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Çocuk Ülkesine Yolculuk
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GÖKHAN AKÇIÇEK
Ordu’da, Bülbül Deresi’nin kenarındaki bir evde doğmuş.
Önceleri kuşları, ağaçları ve balıkları kardeşleri sanıp bir
süre onlara “abi” diye seslenmiş; karşılık alamayınca da
yağmurlara sığınmış.
Karıncalara şemsiye yapmakta ustalaşmış. Kışın Ordu’da,
yaz aylarında ise Alucra’da pul biriktirmiş. Bu sayede mahalle postacıları ile dostluğunu hayli ilerletmiş.
Şiiri bir deniz fenerine benzetmiş. Işık saçan her şeyi değerli görmüş. Cebinde deniz kabukları saklamış. Kütüphaneleri ve kitapları çok sevmiş. Çocuklar için yazdığı şiir, öykü ve
denemeleri aslında kendisi için yazmış.
Büyümüş, okullar bitirmiş lakin çocukluk okulundan mezun olmayı bir türlü becerememiş. Kitaplar yazsa da, ödüller alsa da bunları babasına söylemeye cesaret edememiş.
Çünkü söylese de babası duyamayacak kadar uzaklardaymış.

Türkçemizde en iyi örnekleri yazan Fazıl Hüsnü
Dağlarca çocuklar için yazılacak şiirler için şu
yorumu yapıyor: Bazı şiirler büyümemeyi seçer,
ilk yaşlarda durarak var ederler kendilerini…
Gökhan Akçiçek de bu ölçüler içinde çocuklara
şiir yazan ve çocuk bakışı olan bir şairimizdir.
Yaşı küçük şiirlerinin üç yönü daha öndedir:
Şiirleri çocuk olmanın çok değerli olduğunu
hissettirir çocuklara, içlerindeki şairi uyandırır
ve şiir okuru olmalarını kolaylaştırır. Gökhan
Akçiçek’in Şiir Okulu’nda buluşmanız dileğiyle…
Mustafa Ruhi Şirin

9+
Yazar: Gökhan Akçiçek
Çizer: Mustafa Delioğlu
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
104 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Şiir
Temalar:
Duygular
Çocuk Dünyası
Anne - Sevgi - Sevinç Hüzün - Çocukluk

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Çocuğa göre yazılan şiir, yazıldığı dilin şiir sütü
gibidir. Bu şiirleri okuyan çocuklar kimseden izin
almadan Şiir Okulu’na adlarını yazdırmış olurlar.
Zaten çocuk yaşta şiir yolculuğu da böyle başlar.
Önemli olan bu yaşlarda iyi şiirle buluşma şansı
elde etmektir.

37

Kuş Resimli
Kazak

OKUR İÇİN
38

Çocuklar şiirin bir hikâye anlatmasını ister.
Bu hikâyenin yaşanmış olması gerekmez.
Önemli olan şairin sözcüklerle anlattığı
hikâyenin inandırıcı olmasıdır. Gökhan
Akçiçek, çok az sözcükle yazdığı şiirlerle
bazen bir resmi anlatıyor, bazen bir
anıyı şiire taşıyor, bazen de gökyüzüne
baktırıyor bizi. Saadet Ceylan ise bu
duyguların resmini çiziyor ve boyuyor en
sıcak renklerle.
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Hikâye Anlatan Şiir
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GÖKHAN AKÇIÇEK

Gökhan Akçiçek’in Kuş Resimli Kazak kitabı
Kuş Resimli Kazak, Denizlere Söylenen Şarkı,
Kardan Adam Üşümez, Sulu Boya Resimler isimli
bölümlerden oluşuyor. Şair ağırlıklı olarak anne
baba özlemini, doğa temasını işlediği şiirlerle, bir
yandan çocukların duygu dünyasını keşfederken,
diğer yandan kendi duygu dünyasının da
kapılarını aralıyor çocuklar için. Saadet Ceylan’ın
‘çocuk gerçekliği’ne uygun resimleriyle çocuklar
yoğun duygular arasında gezinecekler ve kim
bilir kendilerinden neler bulacaklar?

Yazar: Gökhan Akçiçek
Çizer: Saadet Ceylan
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
85 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Şiir
Temalar:
Duygular
Doğa ve Evren
Anne baba - Özlem Sonbahar - Hayvanlar

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

9+
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Küçük İyilikler

Sokağı

OKUR İÇİN
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Çocuklar okudukları şiirlerin kendilerine
yazılmasını isterler. Haklısınız. Doğru olan
da budur. Çocukların bu duygusunu bilen
şairler sizin baktığınız yerden bakarak
yazarlar şiirlerini. Bu tür şiirleri ister sesli ister
sessiz okuyun daha kolay anlayabilirsiniz...
Gökhan Akçiçek’in çocuklar için yazdığı
şiirleri size yazılmış şiirler gibi okursanız
bu kitaptaki şiirleri daha çok seveceksiniz.
Küçük yaşta şiir okumayı, sevmeyi ve
ezberlemeyi öğrenirseniz içinizdeki şairi erken
uyandırabilirsiniz. Küçük İyilikler Sokağı kitabı
Şahin Erkoçak’ın şiirler için yaptığı resimlerle
resimli şiir okulu gibi. Şiir Okulu’nuzun
kapılarının her zaman açık olması dileğiyle…
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Kişiye Özel Şiirler
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GÖKHAN AKÇIÇEK

Şiir sanatının kozası sözcüklerle örülür. Bu
nedenle şiir sanatı sanat türleri arasında biricik
sanat kabul edilir. Niçin mi? Çünkü şiir sanatının
bütün sanatlarla akrabalığı vardır...
Bir şiir kısacık da olsa bir öykü anlatır bize.
Buna karşın bazı şiirler bir romana bile
sığmayabilir. Bazıları ise bir filmden bile uzundur.
Okuduğumuz şiir yaşadıklarımızla örtüşüyorsa
daha çok etkiler bizi. Şiirin en önemli amacı da
okuyanı etkilemektir.

Mustafa Ruhi Şirin

10+
Yazar: Gökhan Akçiçek
Çizer: Şahin Erkoçak
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
112 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Şiir
Temalar:
Birey ve Toplum
Çocuk Dünyası
Aile - Arkadaş - Çocuk

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Küçük İyilikler Sokağı’nda çocukların yaşadıklarını
şiirleştiren Gökhan Akçiçek’in şiirleri ile
buluşacaksınız. Kitaptaki şiirleri size yazılmış gibi
okursanız içinizdeki şair daha erken uyanabilir...

41

Dünyanın

En Güzel Yeri

OKUR İÇİN
42

Bu sorunun cevabı şimdi okuyacağınız şiirin
sonunda: Dünyanın en güzel yeri/ Neresidir?/
Diye sor büyüklere/ Her biri/ Farklı bir yer/
Söyler sana… Dünyanın neresinde/ Sorarsan
sor çocuklara/ Aynı soruyu…/ İki sözcük
duyacaksın/ Hepsinden: Anne kalbi… Sizce
de öyle değil mi? Mustafa Ruhi Şirin’in
çoğu soru şiirlerinden oluşan Okula Giden
Kedi’den sonra ikinci kitabı Dünyanın En
Güzel Yeri adını taşıyor. Çocuk, hayvan, bitki
üçlemesinin ikinci kitabı da soru şiirlerinden
oluşuyor. Şair Arif Ay’ın tanıtım yazısı ve
Saadet Ceylan’ın resimleriyle kitaptaki
şiirleri okumanız ve resimleri yorumlamanız
dileğiyle…
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Dünyanın en güzel yeri neresidir?
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MUSTAFA RUHİ ŞİRİN

Çocuğun dünyasına yolculuğun ilk koşulu
içimizdeki çocuğa kulak vermektir. Mustafa Ruhi
Şirin bu yolculuğu yıllardan beri başarıyla sürdüren
ender şair ve yazarlarımızdan biridir. Onun içindeki
çocuk, dünyamızdaki binlerce, milyonlarca çocuğun
şarkısını söyler. Mustafa Ruhi Şirin’in bu kitabı,
o şarkıların dizelere dökülmüş hâlidir. İçimizdeki
çocukla buluşmanın, dolayısıyla tüm dünyanın
çocuklarıyla buluşmanın heyecanını yaşamak
istiyorsanız okuyun Dünyanın En Güzel Yeri’ni.
Arif Ay

8+
Yazar: Mustafa Ruhi Şirin
Çizer: Saadet Ceylan
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
112 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Şiir
Temalar:
Okuma Kültürü
Çocuk Dünyası
İnsan - Deniz - Anne Sevgi - Rüya

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Çocukların hayal dünyası yetişkinlerden daha geniş
ve daha zengindir. Onların hayal dünyalarının
göğünü, hakikatin, sevginin, saflığın ve fıtratın
binbir renge bürünmüş, parlayan yıldızları süsler.
Dünyanın En Güzel Yeri’ni okurken, bu yıldızlara
doğru yol alan bir yolcu gibi hissettim kendimi.
Çocukların dünyasının ne kadar sahici ve ne
kadar sevgi dolu olduğuna bir kez daha tanık
oldum. Onlar: “Eskimolar için/Kiraz ağacı olmak”
ister. Kar yağarken denizin üşüdüğünü düşlerler.
Çokça soru sorarlar, binbir cevap beklerler. “Anne
ben/Balıkların uykusu muyum?” diyerek girerler
uykunun efsunlu dünyasına.

43

Dünyaya
Gülen Adam

OKUR İÇİN
44
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Nasreddin Hoca’yı Hiç Böyle Okumadınız!
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Nasrettin Hoca bizim kültürel değerlerimizin
en nadide örneklerinden biri olmuştur her
zaman. Onun bilgeliği ve nüktedanlığı bir
efsaneye dönüşmüş, kimi hikâyeler ona mâl
edilmiş; insanlar ihtiyaçlarını, isteklerini ona
MUSTAFA RUHİ ŞİRİN
dair fıkralarla anlatma yoluna gitmiştir. Bu
fıkralar da bazen hikâyeleştirilerek, bazen
şiire dönüşerek çocuklarla buluşmuştur.
Mustafa Ruhi Şirin de Dünyaya Gülen Adam –Şiirli Nasrettin Hoca
Fıkraları- kitabında, Türkçemizin incelikleriyle bu fıkraları şiire
dönüştürmeyi tercih etmiş ve okunurken çocukları düşündüren
ve yüzlerini güldüren bir kitap çıkmış ortaya. Kitabı okuduktan
sonra şiirler kadar Ferit Avcı’nın kitaba yaptığı resimlerin de sizi
düşündürdüğünü ve eğlendirdiğini fark etmeniz zor olmayacak.

Nasrettin Hoca insan için en değerli olanı yapmış:
Çağlar önce soru sormuş insanlara ve dünyaya.
Sorduğu soruları nükteli ve kısaca yorumlamış.
Eğlence adamı değil bizim Nasrettin Hoca.
Dünya görüşü olan, düşünen bir insan ve sevimli
bir bilgedir. Dünyaya Gülen Adam’dır.

8+
Yazar: Mustafa Ruhi Şirin
Çizer: Ferit Avcı
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
94 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Şiir
Temalar:
Erdemler
Birey ve Toplum
Okuma Kültürü
Felsefe - Eleştiri Mizah - Eğlence

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Fıkraları güzel anlatılırsa Türkçemizin
kanatlandığını hissederiz. Bu nedenle tarih
boyunca şairler bu fıkraları yeniden yazma yolunu
denemiştir. Fuat Köprülü, Orhan Veli, Kemal
Özer gibi isimlerden sonra Mustafa Ruhi Şirin’in
şiirleştirdiği bu fıkraları Ferit Avcı’nın resimleriyle
her yaştan okura sunuyoruz.

45

Gökyüzü
Çiçekleri

OKUR İÇİN
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Mustafa Ruhi Şirin ilk çocuğu 1977’de
doğduğu günden sonra çocuk edebiyatı
yazarlığına karar vermiş bir şair ve yazardır.
Oğlu doğunca Masal Mektuplar kitabı ile
Gökyüzü Çiçekleri kitabını yazmaya başlamış.
Aradan kırk yıl geçmiş olmasına rağmen
bu şiirler hiç büyümemiş ve hep çocuk
yaşlarında kalmışlar. Şairin çocukları yanında
sayılarını bilemediğimiz çocuklar okumuş
bu kitaptaki şiirleri. Yalnızca çocuklar mı?
Anneler ve babalar da çok okumuş. Siz de
şiirleri okuduktan sonra annenize ve babanıza
da önerin bu kitabı. Sonra da şairle ve kitabı
resimleyen Saadet Ceylan’la düşüncelerinizi
paylaşmayı unutmayın…
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Büyümemiş Şiirler…
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MUSTAFA RUHİ ŞİRİN

Beşir Ayvazoğlu

8+
Yazar: Mustafa Ruhi Şirin
Çizer: Saadet Ceylan
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
88 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Şiir
Temalar:
Milli Kültürümüz
Duygular
Anne - Bayram - Sevgi

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Çocuklar da, en az büyükler kadar yüksek sanat
değeri taşıyan şiirler, hikâyeler ve romanlar okuma
hakkına sahiptir. Onlara ana dillerini en iyi şekilde
öğretmenin ve estetik zevk eğitimi vermenin başka
yolu yok. Mustafa Ruhi Şirin, bu meseleleri enine
boyuna incelediği yazılarının yanı sıra, savunduğu
görüşler doğrultusunda yazdığı şiirlerle de öncü
bir sanatçıdır. Başta Gökyüzü Çiçekleri adlı şiir
kitabı olmak üzere bütün kitaplarını bu bakımdan
çok önemsiyorum. Yağmur Hanım, Bebeğin
Duası, Su Sesi, Anneme Ninni gibi şiirlerinde
çocukların rahatlıkla okuyabilecekleri, erişkinlerin
de çocuklar için yazıldıklarını düşünmeksizin zevk
alabilecekleri bir şiir dilini yakalayan Mustafa Ruhi
Şirin’in Gökyüzü Çiçekleri’nde bize ait değerler
“suda erimiş şeker” gibidir. Onun şiirlerini okuyup
ezberleyen çocuk, Yahya Kemal’in “Bu dil ağzımda
annemin sütüdür” mısraında anlatmak istediği
güzellikleri farkına varmaksızın benimseyecektir.

47

Okula
Giden Kedi

OKUR İÇİN
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Kitabın adını okuyunca şaşırdınız mı? “Kedi
okula gitmez ki!” mi dediniz. Bir kediyle
arkadaşlık etmediyseniz, hayvan ve bitkilerle
konuşmamışsanız şaşırmakta haklısınız.
Şair Mustafa Ruhi Şirin, şiir üçlemesinin ilk
kitabı Okula Giden Kedi kitabıyla çocukları,
hayvanları ve bitkileri Şiir Okulu’na çağırıyor.
İlk torunu Ahmet Kerem doğduğunda
yazmaya başlamış bu şiirleri. Ahmet Kerem
büyüse de bu şiirler aynı yaşta kalmış.
Niçin mi? Çocuklar için yazılan şiirler küçük
yaşlarda kalarak daha sonra doğacak
çocuklarca da okunmak istedikleri için. Okula
Giden Kedi’deki şiirleri okurken bu duygu ile
şiir yolculuğuna çıkmanız dileğiyle.
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Çocuklarla Çocuk Olan Şiirler
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MUSTAFA RUHİ ŞİRİN

Yalvaç Ural

9+
Yazar: Mustafa Ruhi Şirin
Çizer: Berk Öztürk
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
96 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Şiir
Temalar:
Duygular
Çocuk Dünyası
İyilik - Kitap Dünya - Hayvanlar

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Mustafa Ruhi Şirin, çocuk edebiyatımızın çağdaş
yazar ve şairlerinden biridir. Şirin’in şairliğini
ve şiirlerini farklı bir yerde konumlandırmamız
gerekir. Şiirindeki her sözcük, onun incelikli dilinde
biçimlenip ona özgü bir söyleyiş kazanır. Şirin,
dizelerinde sözcük sıkıntısı çeken bir şair değildir.
O, çocuk okurun algısına girecek sözcükleri
ustalıkla seçen, kısa tümcelerle yazıya dönüştüren
bir ustadır. Klasikleşmiş şiir kalıplarından kaçar,
çağdaş şiirin ve çocuğun izleğinde yolculuğunu
sürdürür. Hem de sıcacık ve bir o kadar da
inandırıcı dizelerle. Saklı bir derinliği vardır hep.
Konuları sevgi üzerinde yoğunlaşır; şiirlerinde
anne, baba, dede, çocuk dörtgeni ve kediler,
sıklıkla yer bulur kendine. Çok az şairde yakalanır
bu denli lirik söyleyişler. Kendisi tıpkı şiirlerine
benzer; kırılgan, narin, incelikli, şiir sözcüğüne
yakışan bir şairdir o. Bu kitapta sizi de yakalayan
bir şiir olacak. Okula Giden Kedi’yi severek ve
ilgiyle okuyacağınıza inanıyorum.

49

Bir Şemsiyem
Olsa Kuşlardan

OKUR İÇİN
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Bir çocuk dünyaya kuş gibi bir kuş ise çocuk
gibi bakarsa ne olur? Çocuklar ve kuşlar
ikiz kardeşe dönüşür. Kuşlar ve çocukların
hayret pencereleri açık kaldıkça soruları hiç
eksilmez... Bir Şemsiyem Olsa Kuşlardan
kitabı kuş soruları soran bir çocuğun
gözünden kuş alfabesiyle yazılmış kuş şiirleri
kitabıdır. Bu kitapta günler kuş günü, aylar
kuş ayı, mevsimler kuş mevsimidir. Bu kadar
mı? Irmaklar kuş ırmağı. Dağlar kuş dağı.
Bulutlar kuş bulutu. Sevgiler kuş sevgisi.
Sevinçler kuş sevgisi. Mustafa Ruhi Şirin’in
şiirleriyle kuşsu bir yolculuğa hazırsanız kitap
sizi bekliyor. Kitabı şair Adil İzci’nin tanıtım
yazısı ve Serap Deliorman’ın resimleriyle
sunuyoruz size…
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Dünya Kuşlarla Çevrili Olsa Nasıl Olur?
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MUSTAFA RUHİ ŞİRİN

O hâlde… O hâlde çok çok yaşasın o şair
amca! Ta ki gördüğü her kuş, bir şiir oluncaya
kadar!
Adil İzci

8+
Yazar: Mustafa Ruhi Şirin
Çizer: Serap Deliorman
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
120 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Şiir
Temalar:
Doğa ve Evren
Çocuk Dünyası
Kuşlar - Hayal - Masal

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Ben kendimce bunu bilir bunu söylerim:
Kuşlar, ağaçlar, gökyüzü, bulutlar… olmayınca
hayatımız sevimsiz, sıradan bir hayat oluveriyor.
Sonra bütün bunlarla sadece açık, güzel
günlerde değil, kapalı, donuk günlerde de;
sadece gündüzleri değil, geceleri de sarmaş
dolaş olmak isteriz. Bir amca, çocukları bunca
seven bir amca bunca güzel şiiri, yoksa bin
bir zahmetle neden yazsın? Yok, tam olarak
söyleyeyim, biz büyükler de istediğinde
çocukluğuna dönebilsin; kuşlar, ağaçlar,
gökyüzü, bulutlar... âleminde kendilerini
bulabilsin, mutlu olabilsin diye de yazılmış bu
şiirler.
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Harflerin
Kardeşliği

OKUR İÇİN
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Dünyanın en yaman sorularını anneler
mi babalar mı sorar? Yoksa öğretmenler,
matematik profesörleri mi? Bilgeler mi
sorar yoksa? Hayır. Hayır. Hiç kuşkunuz
olmasın: Dünyanın en yaman sorularını
çocuklar sorar. Şair, çocuk edebiyatçısı ve
çocuk hakları savunucusu Mustafa Ruhi
Şirin çocukların sorularını kardeşliğin şiirini
yazarak yorumluyor. Çocuk, bitki, hayvan
dünyasını içeren üçlemenin üçüncü kitabı
Harflerin Kardeşliği kitabını şair Haydar
Ergülen’in yazdığı tanıtım yazısı ve Mustafa
Delioğlu’nun resimleriyle “Kardeşlik Kitab”ı
olarak okumanız dileğiyle.
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En Zor Soruları Kim Sorar?
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MUSTAFA RUHİ ŞİRİN

Bu şiirlerde kardeş olmayan hiçbir şey ve hiç kimse
yok. Çocuklar kardeş; kediler, köpekler kardeş, doğa
zaten eski kardeş, insan yeni kardeş. Şairler, felsefeciler
kardeş. Aristo, Nâzım Hikmet, Yahya Kemal, Sezai
Karakoç, Dağlarca, Cahit Zarifoğlu kardeş. Vietnam’la
Filistin, Bosna ile Suriye acıda kardeş.
“Barış’la konuşunca/ umutlanıyorum” demek de
kardeşliğin çocuk dili değil mi?
“Aynı anneden/Doğmuş gibi/Kardeş midir harfler?”
diyor ya Şirin, aynı sevgiden doğmuş gibi, hepsi de
birbirinden güzel bu şiirlerin diye ekliyorum ben de.
Haydar Ergülen

9+
Yazar: Mustafa Ruhi Şirin
Çizer: Mustafa Delioğlu
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
96 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Şiir
Temalar:
Birey ve Toplum
Hak ve Özgürlükler
Kardeşlik - Ayrımcılık Eşitlik - Adalet

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

“İnsan iki kişidir” diye yazmıştım eskiden. Mustafa Ruhi
Şirin’in şiirlerine bakarak yazmışım bunu meğer. İnsanın
iki kişisinden biri çocukluğu, diğeri de büyüklüğü
işte. Şirin’in şiirleri de ikimize birden sesleniyor. Bir
çocuk oluyorum, bir büyük. Evet, kitabın adı Harflerin
Kardeşliği, çok güzel ama ben, Şirin’in tüm şiirlerinde,
yazılarında, varlığında ve yüzünde ‘kardeşliğin
harfleri’ni de görüyorum. En çok gereksinim
duyduğumuz şeyi, kardeşliği harfi harfine yazıyor.

53

NECATİ ZEKERİYA
Necati Zekeriya, 1928-1988 yılları arasında
Makedonya’da doğmuş ve yaşamış. Kitaplarını
ve yazılarını Türkçe yazan bir şair, çocuk edebiyatı
yazarı, gazeteci ve çevirmendir. Çocuklar için
yazdığı şiir ve kısa hikâyelerle tanınmış. Çocuk
kitapları başta Balkanlarda konuşulan diller olmak
üzere, öteki dillere de çevrilmiş. Necati Zekeriya’nın
çocuklar tarafından ilgiyle okunan çok sayıda şiir
kitabı vardır. En önemli kitapları Türkçe yazılmış
Bizim Sokağın Çocukları, Yeni Sokağın Çocukları
ve Bizim Sokağın Romeo ve Jüliyeti kitaplarından
oluşan üçlemedir. Bu üçleme, yaşanmış ve değişen
çocukluğun uzun hikâyesinden oluşuyor.

Bizim Sokağın
Çocukları
Çocukluğu unutulmaz yapan nedir? Arkadaşlık. Evet, evet
arkadaşlık. Bu kitabın kahramanı Orhan’ın hem akranları hem
de kitaplar arkadaşları olmuş. Akranları ve kitaplarla dostluğu
ilk gençlik çağına kadar sürüp gitmiş. Bu unutulmaz çocukluk
dönemi arkadaşlığı Bizim Sokağın Çocukları ile başlamış Yeni
Sokağın Çocukları, Bizim Sokağın Romeo ve Jüliyeti kitaplarıyla
devam etmiş. Necati Zekeriya’nın yazdığı bu üçlemenin
başkahramanları Orhan ile Sevil bu arkadaşlığı ilk gençlik
çağında mektupla sürdürmüş yıllarca.

OKUR İÇİN

Yeni Sokağın
Çocukları
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Necati Zekeriya’nın ikinci kitabında, Orhan ve ailesinin yeni
taşındıkları yerde deprem olur. Herkesin sokağa döküldüğü
o gün, kafeste bir kuşla ve okulda Sevil’le tanışır Orhan. Yeni
Sokağın Çocukları ile arkadaş olan Orhan, birinci kitapta olduğu
gibi yine hikâyelerin başkahramanıdır. Niçin mi? Çünkü Orhan
biraz yaramaz, biraz şakacı, biraz afacan, biraz maceracı ve
doğuştan şair bir çocuktur. Kitap, Saadet Ceylan’ın resimleriyle
doyasıya yaşanmış bir çocukluk mahallesine çağırıyor sizi.

Mustafa Ruhi Şirin

9+
Yazar: Necati Zekeriya
Çizer: Saadet Ceylan
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
128-96 sayfa, renkli,
1. Hamur, kulaklı karton kapak…
Tür: Hikâye
Temalar:
Milli Kültürümüz
Duygular
Çocuk Dünyası
Arkadaşlık - Oyun Mektup - Kitap
Bizim Sokağın Çocukları

Yeni Sokağın Çocukları
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Necati Zekeriya’nın çocuk edebiyatı alanında bir
üçlemesi var: Bizim Sokağın Çocukları, Yeni Sokağın
Çocukları, Bizim Sokağın Romeo ve Jüliyeti. Bu
üçlemenin ilk kitabı Üsküp’te bir kütüphanede
doğmuş. Üç kitap da Üsküp’te yaşamış çocukların
hikâyelerinden oluşuyor. Üçlemenin iki kahramanı
okul nedeniyle ayrı şehirlerde yaşamaya başlayınca
mektup arkadaşlığına dönüşmüş arkadaşlıkları.
Orhan, Üsküp’ten gönderdiği mektupları Jüliyet,
Sevil İstanbul’da yazdığı mektupları Romeo olarak
imzalamış. Bu üçleme ile çocuk ve çocukluğun ne
kadar hızlı değiştiğini fark etmeniz zor olmayacak.
Bu üçleme Türk çocuk edebiyatının Balkanlarda
Türkçe olarak boy atmış en önemli üç çocuk
kitabıdır. Bu üçleme, geleneksel çocukluğu yaşamış
çocukların arkadaşlıkları, sevgileri ve çocukluk
aşkları ile kısa öykülerden oluşan unutulmaz bir
çocuk romanıdır.
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Yeşil Gözlü
Kardan Adam
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Anneye Benzemek Güzeldir, Üç Ortak Otuz
Balık, Kırılan Yumurta, Ver Elini Gökyüzü, Yeşil
Gözlü Kardan Adam, Sana Gelirim Anne,
Rüzgâr Kuşu, Kel Başa Şimşir Tarak, Yunus
Dede, Kürdan Kız bu kitaptaki hikâyelerin
adları.
Kürdan Kız bölümündeki her hikâyede, hikâye
ile aynı adı taşıyan bir şiir saklı. Sizin de
şiirleriniz, hikâyeleriniz olmalı.
Saadet Ceylan’ın resimlediği kitabı okuduktan
sonra siz de hikâyelerinizi ve şiirlerinizi
yazmak istemez misiniz?
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Hikâyelerde Saklı Şiirler…
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TACETTIN ŞIMŞEK

Tacettin Şimşek, tıpkı çocukluğunda yaşadığı gibi
hikâye anlatmayı seven bir şair ve yazardır. Yeşil Gözlü
Kardan Adam kitabında yalnızca hikâye anlatmıyor,
şiir oyununa da çağırıyor sizleri. Hikâyeleri okuyunca
bakalım içinizdeki hikâyeci mi önce uyanacak yoksa
şair mi? İkisi birden uyanırsa ne mutlu bize!
Mustafa Ruhi Şirin

9+
Yazar: Tacettin Şimşek
Çizer: Saadet Ceylan
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
112 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Hikâye
Temalar:
Doğa ve Evren
Çocuk Dünyası
Gökyüzü - Kardan Adam Anne - Rüzgâr Kuşu
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Çocuklar dünyanın en ilginç masallarına mı, yoksa
kendi hikâyelerine mi inanırlar? Hiç kuşkusuz
kendi yaşadıkları hikâyelere inanırlar. Masallar
dinledikçe güzelleşir. Çocukların hikâyeleri ise gerçek
oldukları için masallardan daha güzeldir. Çünkü
gerçek, hayalden daha çok iz bırakır ve kolay kolay
unutulmaz.
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Geceleri Mızıka

Çalan Kedi
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Mustafa Ruhi Şirin’in bir şair ve çocuk
edebiyatı yazarı olarak yaşadığı çocukluğu
merak ediyorsanız hazır olun. Mustafa Ruhi
Şirin çocukluğunun kıyılarından seslenecek
size. İlk rüyasını okuyunca belki rüyalarınızı
yazma isteği uyanacak içinizde. İki şakacı
devi mi merak ediyorsunuz? Bir kaplumbağa
ile arkadaş oldunuz mu? Yunuslarla konuşan
balıkçı babasının geri dönüşünü bekleyen
bir çocuk tanıdınız mı? Dedeniz rüya gibi bir
insan mıdır? Yağmurdan ıslanmayan bir kızı
tanımak ister misiniz? Geceleri mızıka çalan
kedi dinlediniz mi? Geceleri Mızıka Çalan
Kedi’de okuyacağınız hikâyelerle rüyalardan
rüyalara atlamaya hazır olun!

abın Y
a
Kit

Rüyalarınızı Yazmak İstediniz mi?
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MUSTAFA RUHİ ŞİRİN

“Şu ele geçmez ülke” çocukluğumuz durur bizimle
biz durdukça. Dursa iyi; çığlık çığlığa konuşur,
söyleşir de dara düşen “biz”le... Gün olur duyarız
o çığlıkları, gün olur neye yoracağımızı bilemeyiz.
Yazmak olduğunda muradımız kalemimize güç katar,
renk verir; çoğaltır sözümüzü...
Geceleri Mızıka Çalan Kedi’de çocukluğunun
bugüne ulaşan çığlıklarından anlar derlemiş ve onları
ince dokunuşlarla öykü kılmış Mustafa Ruhi Şirin.
Daha kitabın ilk cümlesinde kendi çocukluğunuzun
ışıltısı da katılıyor Şirin’in bu sevgi ve özlem dolu, bir
Yunus Bekir Yurdakul

10+
Yazar: Mustafa Ruhi Şirin
Çizer: Nurten Deliorman
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
112 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Hikâye
Temalar:
Duygular
Doğa ve Evren
Çocuk Dünyası
İyilik - Çocukluk - Rüya - Hayal
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o kadar da hüzünlü/ yer yer acılı anlarına...
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Her Çocuğun
Bir Yıldızı Var
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Bir varmış üç yokmuş / Bir güneş varmış bir
de ay / Bir çocuk doğunca / Gökyüzünde bir
yıldız daha doğmuş / Bir çocuk bir yıldız / Bir
yıldız bir çocuk / Ve ne kadar çocuk doğmuşsa
o kadar yıldıza kavuşmuş dünya / Dünya bunun
için güzel…
Her Çocuğun Bir Yıldızı Vardır kitabında,
birbirinden bağımsız hikâyelerdeki çocuk
kahramanların hayatından kendinize yakın
pek çok hayal bulacaksınız. Yıldızlar ne kadar
çoksa o kadar çok çocuk hayali olduğunu
göreceksiniz. İyi ki hayaller var! Çünkü dünyayı
hayal edebilen çocuklar güzelleştirebilir.
Hayal kurmaya Serap Deliorman’ın kitaptaki
resimleriyle de başlayabilirsiniz.
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İyi ki Hayaller Var!
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MUSTAFA RUHİ ŞİRİN

Mustafa Ruhi Şirin bir şair… Öyküleri de çok
şiirsel; bence şiir…
Mustafa Ruhi bu dünyaya ait değil. Belki
de hiçbir zaman bu dünyaya ait olmak
istemedi. Çocukları seviyor, çocukluğu seviyor,
çocukluğumuzu seviyor.

Ülkemizin gerçek çocuklarına belki de
hepimizden çok hizmet etmiş ve etmeye devam
eden bir “dev çocuk”tan hepimizin çocukluğuna
seslenen öyküler yer alıyor bu kitapta.
Fatih Erdoğan

8+

Yazar: Mustafa Ruhi Şirin
Çizer: Serap Deliorman
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
128 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Hikâye
Temalar:
Birey ve Toplum
Duygular
Çocuk Dünyası
Hayal - Çocukluk - Hayvan
Sevgisi - Kardeşlik
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Okuyacağınız öykülerde başkahramanlar hep
çocuklar ama bence gerçek olmayan çocuklar…
Mustafa Ruhi’nin hayal çocukları…
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Cücü
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Cücü’de hayal gücü çok zengin, meraklı mı
meraklı Çağıl’ın maceralarını okuyacaksınız.
“Yaramaz” diyorlar ona ama değil, biraz
hareketli bir çocuk sadece. Romanın yazarı
Mustafa Balel onu ünlü denizci, gezgin ve
kâşif Macellan’a benzetiyor. Acaba Çağıl ile
birbirinize benziyor musunuzdur? Bunu ancak
Çağıl’la eğlenceli bir yolculuğa çıktığın zaman
görebilirsiniz. O, büyüklerini şaşırtmayı
seviyor. Siz de seviyor
musunuz? Öyleyse
Çağıl, tam size göre bir
arkadaş.
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Meraklı Bir Çocuk: Çağıl
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MUSTAFA BALEL
Merhaba sevgili arkadaşlarım!
Sizlere sesleniş tarzıma bakarak yaşıtınız olduğumu sanmayın. Yaşım hayli ileri. Ama bu önemli mi? Hangi yaşta olursa
olsun, her insanın içinde bir çocuk yatmaktadır. Önemli olan
bunu ortaya çıkarabilmek.
Hele de bu insan bir yazarsa ve çocuklar için yazıyorsa…
Yetmişli yılların sonlarına doğru, büyükler için yazdığım öykü
ve romanların yanında, beni çocuk kitapları yazmaya iten işte
bu oldu. Yaklaşık kırk yıl önce içimdeki bu çocuğu fark eden
Milliyet Çocuk’un yazı işleri müdürü rahmetli Tarık Dursun
K.’nın zorlamasıyla önce bu dergide çocuk öyküleri yazmaya
başladım; ardından da çocuk romanları.
Rastlantıya bakar mısınız? Kızımın doğuşuyla daha bir hız
kazanan bu alandaki ilk çalışmalarımın resimleri de şu anda
elinizdeki kitabı resimleyen sevgili Ferit Avcı’nın fırçasından
çıkmıştı.

Mustafa Balel, çocukların kolaylıkla empati
ve özdeşlik kurabileceği bir tip üzerinden
hayatı ve insanı keşfe çıkmış bir çocuk portresi
çiziyor. Yetişkinlerin de bir zamanlar yaşadıkları
çocukluğa seslenen, her yaşta insanın kendi
çocukluğunu bulabileceği bir roman.
Tacettin Şimşek
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Yazar: Mustafa Balel
Çizer: Ferit Avcı
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
104 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Roman
Temalar:
Duygular
Kişisel Gelişim
Çocuk Dünyası
Meslek Seçimi Hayvan Sevgisi - Hayal		
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Cücü, çocukluğa özgü zengin hayal gücü, buluş
merakı ve keşif tutkusu üzerine kurgulanmış bir
roman. Çocuksu dünyayı yansıtma konusunda
şaşırtıcı bir kitap. Olay kahramanı Çağıl evde,
sokakta ve okulda her an rastlanabilecek
hareketli çocuklardan biri. Herkesçe bilinen
ve daha çok tercih edilen meslekler varken,
genetik mühendisi olmak istiyor ve zihninde
garip bir yaratık tasarlıyor. Ancak sirkte çelik
halat üzerinde, kırbaçlar arasında dans eden
tuhaf yaratık Bizarro’yu görünce büyü bozuluyor.
Çağıl, insanın acımasız yanını keşfediyor.
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Koç İbrahim’in
Medrese Turu
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Bu Macera Başka Macera!
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Mustafa Balel, İbrahim’in Medrese Turu adlı
romanında sizi çocukluk yıllarına bir gezintiye
çağırıyor. Yaren ve arkadaşlarının yaşadığı
ilginç bir macera bu. Bir bayram
öncesi gezintiye çıkardıkları
MUSTAFA BALEL
kurbanlık koçu kaybediyorlar
ve işte o anda olanlar oluyor.
Acaba roman kahramanının
yaşadıklarına sizinki arasında
bir benzerlik kurulabilir mi? Bu arada “İbrahim de kim?”
diyorsanız cevabı kitapta. Kitabımızı resimleyen Soner
Hizarci’nin çizgileri de sevincini bir kat daha çoğaltacak.

Çocuk edebiyatı yazarlarının besleneceği
en verimli kaynak kendi çocukluklarıdır.
Mustafa Balel, Koç İbrahim’in Medrese Turu
romanında aynasını kendi çocukluğuna tutuyor,
anılarından yola çıkarak ilginç bir olayı eğlenceli
bir üslupla anlatıyor. Bir grup çocuğun eğlence
amaçlı gezintisinde karşılaştıkları soruna çözüm
arayışı olay örgüsünü oluşturuyor. Aile bağları,
mahalle hayatı ve komşuluk kültürü çevresinde
kurgulanan öyküsüyle, insan ilişkilerindeki
sıcaklık ve anlatımındaki içtenlikle çocukların ve

9+
Yazar: Mustafa Balel
Çizer: Soner Hizarci
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
144 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Roman
Temalar:
Milli Kültürümüz
Birey ve Toplum
Çocuk Dünyası
Kurban Bayramı - Aile Bağları Komşuluk - Eğlence
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büyüklerin ilgiyle okuyacağı bir kitap.
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Karanfilli
Dev Amca
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Karanfilli Dev Amca kitabına bir martının
rehberliğinde aynı isimli öyküyle açılan kapıdan
giriyoruz. Önce yeşilliğin kalmadığı, çirkin
mi çirkin binalarla dolu bir şehre yolumuz
düşüyor. O da ne? O mekanik şehirde bir
dev yaşamaya başlamış meğerse. Bu devin
çirkin binaların arasında kocaman, yemyeşil
bahçeli bir evi var. Ancak büyükler bu devden
tabii ki hoşlanmıyorlar. Bu öykü sizi doğayla
ve tüketmeyle ilgili düşünmeye sevk edecek.
Okombe ve Kente Bahar Hanım Geldi
hikâyeleri ile de zihninizde yepyeni pencereler
açılmasına hazır olun!
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Öyküler Arası Fantastik Bir Yolculuk
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AHMETHAN YILMAZ
1967’nin karlı bir Ocak günü İstanbul Tophane’de, dedemin
aşçı dükkânının üzerindeki bir odada doğmuşum.
Yedi kardeşimle birlikte Tophane’de ve İstanbul’un başka
mahallelerinde uçsuz bucaksız bir çocukluk yaşadım. Mahallemizdeki halk kütüphanesinin ödünç kitap servisi çocukluğuma sunulmuş en büyük armağandı. Neredeyse tüm doğu
ve batı masallarıyla pek çok romanı erken yaşta okudum.
Çocuk denecek yaşta “hayata atıldım”. Ortaokulda ve lisede
okurken Eminönü’nün, Karaköy’ün, Taksim’in caddelerinde,
meydanlarında sokak satıcılığı yaptım. Çok güzel günlerdi.
Hukuk okudum, insan haklarıyla ilgili bazı davalarda savunmanlık yaptım. Şiirler yazdım ve yazmayı sürdürüyorum.
Beş çocuğum var: Meryem, Rumeysa, Muhammed, Safiye ve
Mariye. İstanbul’da yaşıyoruz onlarla birlikte.

tanıdığımı sanmıyorum, beni rahat bırak!”
diyerek durağa yanaşan ilk otobüse bindi
ve gitti.
Okombe, adamın bu davranışına hiçbir

Çizmediği zamanlarda okuyor,
izliyor, biraz da geziyor. Boş
zamanlarındaysa boş boş duruyor.
Çizgi filmleri mi, çikolatayı mı
daha çok sevdiğine bir türlü karar
veremiyor.

kırmızı, sarı, beyaz her renkten binlerce karanfille doluydu.
Kimse bir gecede bu koca evin, bulvarın ortasına nasıl kurulduğunu bilemedi. Karanfilli Dev Amca’nın nereden geldiğini
Yazar: Ahmethan Yılmaz
anlayamadı. Ama ben onun güzel bir masaldan çıkıp geldiğine
Anıl Tortop
inanıyorum. Neyse Doktor! Bir zamanlar bu kentteÇizer:
bir Karanfilli
Dev Amca yaşadı ve ben onu görmüştüm.

Özellikleri: 12,5x19,5cm,
84 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…

En son Avustralya’da
kanguruya binerken görüldüğü
söyleniyor.

Tür: Fantastik
Temalar:
Birey ve Toplum
Okuma Kültürü
Doğa ve Evren
Doğa Sevgisi - Tüketim Şehirleşme - Aile İlişkileri 		
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Eğlenme hayatını genellikle çocuk
kitapları resimleyerek, bazen de
çizgi filmler için karakterler
tasarlayarak sürdürüyor.

9

Ahm

Ahmethan Yılmaz

Ankara Anadolu
Sanatlar
malarına
birGüzel
anlam
veremedi.
çiBoyu Koşup
kentin en yüksek
gökdeleninden bile uzundu. İnsanlar bir
Lisesi’nde resim, Eskişehir
sabah işlerine gitmek için uyandıklarında, kentin en büyük
Anadolu Üniversitesi’nde
menlerin
üzerine çizgi
uzandı. Gözlerini
kapadı
+
bulvarında kocaman
ve sevimli bir ev gördüler. Evin bahçesi
film ile yeniden tanıştı.

24

Karanfilli Dev Amca fantastik romanı
anlam
veremedi.
Şaşkınlıkla
çocuklara
doğayı
sevmeyi, yeşili
korumayı, çevresini seyrederek
yürümesini
sürdürdü. Gördükleridünyadaki
diğer
canlılara sevgiyle
yaklaşmayı,
etrafımızdaki
güzellikleri
fark
nin birçoğunu anlayamıyordu.
Onu en çok
etmeyi ve her şeyin maddiyattan ibaret
şaşırtan, çevrede ağaçların ve hayvanların
olmadığın gösteriyor. Ahmethan Yılmaz’ın
bulunmamasıydı.
Ayakları
çocukları
sarmalayan fantastik
üslubu ve onu bir parkın
Anılönüne
Tortop’ungetirdi.
sanat değeri
olan çizgileri
ile ve çimenler
İçerde
ağaçlar
çocukların
canlılara
karşı
ÇOCUK
vardı.çevrelerine,
Bazı yaşlıdoğaya,
adamlar
banklarda
düşünEDEBİYATI
DİZİSİ
farkındalıkları artacak, estetik beğeni düzeyleri
Ahmethan Yılmaz
FANTASTİK
Anıl
celi
düşünceli
oturuyorlardı.
Okombe,
“Ne
yükselecek. Kitabı resimleyen
Tortop Anıl Tortop
BU KİTABIN
kadar
da üzgün
diye düen son
Avustralya’da
kanguruya
binerken
ÇİZERİ görünüyorlar!”
görülmüştü.
kim bilirdururken,
hangi çocuk banklarda oturşündü. Şimdi
Çimenler
1983 yılında Ankara’da doğdu.
Karanfilli Dev Amca, işte böyle bir zamanda kente yerleşti.
kitabını resimliyor…

Resimleyen

Anıl Tortop
www.ucanat.com.tr

13 TL
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A. CAHİT ZARİFOĞLU
Çocuk edebiyatına, bu dalda da bir şeyler yazmamı isteyen bir
dostun arzusunu kırmamak için hasbelkader girdim. Değişik
alanları deneyen biri olarak, başlarken zorluk çekmedim.
Ancak işin içine girdikten sonra, çocuk edebiyatı dalında
eser vermenin, öyle çalakalem girişilmesi mümkün bir
alan olmadığını da anladım. Yazarın belki de kendi kendini
yetiştirmesi gereken tek alan bu.
Çocuklar için yazmak bana at oynatabileceğim çok geniş bir alan
açtı. Yazarken bir tür çocuk safiyetini, çocukluğu giyiniyorsunuz
Çocuklar için yazmak çok ciddi bir iştir. Çocuklar için yazmanın
çocukça bir iş olduğunu söyleyenler, kendi çocuklarının kitap
okumasını saçma sapan bulanlar olmalı ya da çocukluklarında
hiç kitap okumamış insanlar. Bunların söylediklerine gülüp
geçmek mümkün ama üzerinde düşünülse daha iyi olur.

Deve ile
Uçuç Böceği

OKUR İÇİN
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A. Cahit Zarifoğlu, “Çocuklar havadan
anlar.” diyor bir şiirinde. Bizce de Zarifoğlu
haklı: Çocuklar havadan anladığına göre
iyi şiirden, edebiyattan ve sanattan da
anlarlar… Deve ile Uçuç Böceği’ndeki
şiir, hikâye, masal, fantastik hikâye ve
radyo oyunlarının kahramanları çoğunlukla
hayvanlardır. Zarifoğlu’nun hayvan
kahramanları çocuk gibi konuşur, düşünür
ve çocuk gibi bakarlar dünyaya. “Hiç
böyle hayvan görmedim.” mi diyorsunuz?
Erdoğan Oğultekin’in resimlediği bu kitabı
okuduktan sonra görüşlerinizi merak
ediyoruz.
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Dünyaya Çocuk gibi Bakmak…
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A. CAHİT ZARİFOĞLU

Çocuk edebiyatımızın iyi örnekleri arasında
şairlerin yazdığı kitapların önemli bir yeri vardır.
A. Cahit Zarifoğlu’nun yazdığı çocuk kitapları her
yaştan okurun okuyabileceği edebiyat örnekleridir.

Zarifoğlu’nun yedi çocuk kitabından dünyaya
çocuk gibi bakan kahramanların edebiyat
örneklerini Deve ile Uçuç Böceği seçkisinde sizin
için bir araya getirdim. Bu kitabı arkadaşlarınıza,
anne ve babalarınıza önerebilirsiniz. Çünkü iyi
edebiyatın yaş sınırı yoktur…
Mustafa Ruhi Şirin

9+
Yazar: Cahit Zarifoğlu
Çizer: Erdoğan Oğultekin
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
168 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Seçki
Temalar:
Milli Kültürümüz
Okuma Kültürü
Çocuk Dünyası
Hayvanlar - Duygular Oyun - Sevgi		

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Zarifoğlu, çocuk kitaplarını masal, hikâye, roman,
fantastik, radyo oyunu gibi farklı türlerde yazmış
olsa da anlatılarının kozalarını şiirle ördüğü kolayca
fark edilir. Çocuk kitaplarının kahramanları serçe,
ağaçkakan, katır, deve, uçuç böceği, kaplumbağa,
fil ve eşek de olsa insan gibi düşünür ve
konuşurlar. Yaşları bazen çocuk yaşıdır, bazen de
otuz beş kırktır. Zarifoğlu’nun kitapları arasında
yaşı en küçük olanı ise şiir kitabı Gülücük’tür…
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Anne Sevgisi
Nedir?

OKUR İÇİN
78

Necati Zekeriya, Balkanlarda doğmuş,
yaşamış ve bütün kitaplarını Türkçe
yazmış bir yazar ve şairimizdir. En çok
şiir türünde kitaplar yazdığı gibi, şiir
kitaplarının çoğu çocuklar için yazdığı
kitaplardan oluşmaktadır... Şair ve çocuk
edebiyatı yazarı Mustafa Ruhi Şirin bu şiir
kitaplarından sizler için bir seçki hazırladı.
Böylece, yıllar önce şaire verdiği sözü de
yerine getirmiş oldu. Kitabı Berk Öztürk
resimledi. En güzel şiirle anlatılabilir anne.
Sizce de öyle değil mi?
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Duygularımız En Güzel Nasıl Anlatılır?
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NECATİ ZEKERİYA

Mustafa Ruhi Şirin

9+
Yazar: Cahit Zarifoğlu
Çizer: Berk Öztürk
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
96 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Seçki
Temalar:
Milli Kültürümüz
Duygular
Çocuk Dünyası
Anne - Sevgi - Duygular

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Necati Zekeriya, Türkçenin Balkanlardaki en
önemli şair ve yazarlarından biridir. Edebiyatın
birçok türünde eserler yazmakla kalmamış, öteki
dillerden Türkçeye ve Türkçeden öteki dillere
çeviriler yapmış… İlk çocuk kitabı 1952’de, son
çocuk kitabı ise 1995’te yayımlanmış. Aradan
yarım yüzyılı aşkın bir zaman geçmiş olmasına
rağmen çocuklar için yazdığı şiir, öykü ve romanlar
günümüzde de ilgiyle okunuyor... “Anne Sevgisi
Nedir?” kitabında çocuklar için yazdığı on iki şiir
kitabından seçtiğimiz şiirler yer alıyor. Ninniden
harflere, anneden aydedeye, sevgiden renklere,
ağaçlarla konuşmalardan bir çocuğun ablasına
sevgi şiirlerine uzanan şiir yolculuğuna hazırsanız
içinizdeki şairi daha fazla bekletmeden okumaya
başlayabilirsiniz…
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Aşk Olsun Çocuğum

Aşk Olsun!

OKUR İÇİN
82

Çocukken hem soru sormak hem de erken
büyümek isteriz. Büyüklüğümüzü çocukken
hayal etmeye başladığımızı ise bilemeyiz.
Oysa çocukluğumuzu doya doya yaşamak,
hatalarımızdan ders almak, çocukluk saflığını
korumak; bizi vicdanlı, adaletli, iyi insan
olma yolunda büyütür. Çocukluktan itibaren
duygularımızı keşfederek bunu başarabiliriz.
Bu kitap size bu yolda anlamlandırma
merdiveni olabilir. Hayatı öğrenme ödevine
ayna tutan bu kitapla yolculuğa çıkabilirsiniz.
Mustafa Ruhi Şirin’in usta kalemiyle yazdığı
felsefi şiirsel metinler, Soner Hizarci’nın insana
ve hayata dokunan çizimleriyle bütünleşiyor.
Keyifle okuman dileğiyle!..
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Duyguların Farkına Vararak Büyümek…

a Tanış
rıyl
!
a
z

MUSTAFA RUHİ ŞİRİN

Aşk Olsun Çocuğum, içten bir sesleniş; anneden kıza,
kızdan anneye; babadan oğula, oğuldan babaya. Ve
giderek yazarın bilincinden tüm çocuklara. Hem de
güçlü bir sesleniş; bir iyilik ve güzellik bildirgesi gibi;
adı aşk olan, aşkla başlayan, aşkla söylenen…

8+
Yazar: Mustafa Ruhi Şirin

“Aşk olsun çocuğum” demek, gelecek günler için
iyimserlik taşımak ve umuda doğru yelken açmaktır.

Çizer: Soner Hizarci

Her eserin penceresinden yazarının baktığı söylenir.
Yazar bu eserin neresinde duruyor diye soracak
olursanız, onun her mısranın ardından sizleri
selamladığını söyleyebilirim.

84 sayfa, renkli, 1. Hamur,

Prof. Dr. Vefa Taşdelen

Özellikleri: 12,5x19,5cm,
kulaklı karton kapak…
Tür: Deneme
Temalar:
Birey ve Toplum
Okuma Kültürü
Hak ve Özgürlükler
Felsefe - Çocukluk - Deneme Duygularını Keşfetmek

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Hem edebiyatın tadı var şiirlerde hem de belirli
bir yaşam deneyiminden süzülüp gelen arı ve öz
değerlerin uygun bir dille ifadesi; ama her defasında
bilgece bir tutumla sesleniş var. Belki bu yüzden,
kitabın alt başlığı Çocuk ve Çocukluk Felsefesi Üzerine
Denemeler adını taşıyor. Sözün doğal akışı içinde yer
yer çocukluğu derinden kavrayan söyleyişler yer alıyor
kitapta. İlk dönem çocukluğu, uyku ve düş, hayal ve
imge, masal ve oyun arasından bizlere gülümsüyor.
Çocuk büyüdükçe, şiir somuttan soyuta doğru evrilerek
bir erdem söylevine dönüşüyor; böylece giderek
değer öncelikli bir nitelik kazanıyor. Her adımda ihmal
edilmeyen bir duygu var: Nükte (humour).
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Dünya Kardeş
Sobe!

OKUR İÇİN
84

Farklı farklı türlerde, birçok kitap
okuyorsunuzdur elbette. Bunların
bazılarını seviyor, bazılarının da kendinize
göre olmadığını düşünüyorsunuzdur.
Sevdiğiniz kitapların ortak özelliği nedir
sizce? İşte size bir ipucu: Onların dili
ve anlattıkları size koşa koşa gelirken
diğerleri uzaktan el sallar. Neden mi?
Dünya Kardeş, Sobe! kitabı size bu
konuda yardımcı olmaya hazır. Sizi çocuk
hakları yolculuğuna çıkaracak bu kitabı
usta çizer Ferit Avcı resimledi.
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Bazı Kitaplar Koşa Koşa Gelir
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MUSTAFA RUHİ ŞİRİN

Değerli yazar, şair Mustafa Ruhi Şirin, ‘DÜNYA
KARDEŞ, SOBE!’de çocuk şiiri penceresini ardına
kadar açıyor. Kitabın alt başlığı bir soru: Çocuklar
Ne Zaman Oy Verecek? Kitapta yer alan şiirlerde
çok boyutlu bir sevgi yüreklerimize el sallıyor.
Kuşların şarkılarında, gökkuşağının renklerinde,
çiçeklerin kokularında, babaannemizin kokusunda,
sevinç fırıldaklarında, buluttan şemsiyelerin altında,
çocukluğumuzun dürbününe bakıyoruz bu şiirlerde.

Derinlikli çağrışımlarıyla, coşkusuyla, konularıyla
çocukları kolayca sarıp sarmalayan, yeni şiirler
yazma isteği uyandıran dizelerle tanışmaya
hazırsanız açın kitabın kapısını, girin içeri…
Haydi, yazın sınıfınızın tahtasına, bu kitaptan en
sevdiğiniz dizeleri, çiçeklensin sınıfınız, yüreğiniz,
yaşamınız…
Mavisel Yener

9+
Yazar: Mustafa Ruhi Şirin
Çizer: Ferit Avcı
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
88 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Deneme
Temalar:
Birey ve Toplum
Hak ve Özgürlükler
Zaman ve Mekan
Çocuk Dünyası
Çocuk Hakları - Oy Verme Küçük Prens - Felsefe -

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

“Bir yazar/ çocuğun baktığı yerden bakarsa/ ancak
o zaman görebilir/ çocuğun gördüğünü” diyen
Mustafa Ruhi Şirin, okurunu edebiyatın engin
sularına çağırıyor. Çocukların dünyadaki en temel
mucize olduğunu bilerek, onlara yalnızca sevgi
değil saygı da gösteren bir yaklaşım sergiliyor.
“Çocukların da oy vereceği bir dünyanın hayalini
birlikte kurmaya ne dersiniz?” çağrısını yapıyor.
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ADİL İZCİ
Emekli bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeniyim.
Karamel’e gelince bu oyun delisi, bu sevimli, bu
vefalı köpecik, evimize 2013’ün Ocak ayında katıldı.
Gazetecilik yapan büyük kızım, terk edildiği uzak
sokaklardan buz gibi bir günde aldı eve getirdi bu
Rus finosunu. O günden beri de evimizin en ufak
bireyi. Hepimiz öyle bağlandık ona, öyle sevdik ki
onu… Sözgelimi ben, eve dönerken Karamel’i bir
an önce görmek, kucaklamak heyecanıyla ya daha
sokağımızın kaldırımında hazırlarım anahtarımı ya
da daha site kapısından girerken. Güzel havalarda
balkonda bekler zaten.
Önce “Karamel” adıyla romanını yazdırdı bana
yaramaz, sonra “Karamel’in Günlüğü”nü; yetmedi,
bir de “Karamel’in Rüyaları”nı. “Karamel’in
Gezileri”ni de yazdırır mı, bilemem.
Bana sorarsanız, yazdırır. Yine de “kısmet” diyeyim.

Karamel’in
Günlüğü

Karamel’in
Rüyaları

OKUR İÇİN

Kahraman gibi Kahraman: Karamel
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“Sokaklarda biraz gezelim tozalım, parkta biraz temiz hava alalım, oynayalım diye
odasına gittiğimde, babayı bazen de günlüğünü tutarken bulurum. Hemencecik
ne istediğimi anlar, “Peki Karamelciğim, azıcık kaldı, bitireyim de gidelim” der.
Ne yalan yere hev hev edeyim, günlük tutma hevesini bu arada
duyar oldum. Ama nasıl olacaktı? Özellikle sağ patimle, tez elden
yorulunca (yani tembelliğim tutunca) babadan rica ederek! Tam
bir yıl -elbet aralıklarla- yazdık durduk bunları. Bakalım nasıl
bulacaksınız? Ayrıca sizlerde de bir heves uyandıracak mı?
Doğrusu merak ediyorum!”
Cici Havhav Karamel

Şair ve yazar Adil İzci, kızının soğuk bir
kış günü eve getirdiği köpek Karamel’in
kendisinin ve ailesinin hayatına kattığı neşeyi,
köpeğin dilinden günlük şeklinde anlatıyor.
Karamel’in Günlüğü ve Karamel’in Rüyaları
Serap Deliorman’ın sevimli çizimleriyle
hayvan sevgisini çocuklara kazandırmak ve
çocuklarda kendilerinden farklı canlılarla
birlikte yaşama bilincini geliştirmek için sizi
bir köpekle yolculuğa çağırıyor.

Yazar: Adil İzci
Çizer: Serap Deliorman
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
141-112 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Günlük
Temalar:
Birey ve Toplum
Doğa ve Evren
Duygular
Hayvan Sevgisi - Aile Arkadaşlık		
Karamel’in Günlüğü

Karamel’in Rüyaları

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN
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Masal
Mektuplar

OKUR İÇİN
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Masallar, şiirler, mektuplar, güzel sözler…
Sevdiklerimize kalbimizden ve aklımızdan
geçenleri anlatma yollarından bazılarıdır. İşte
bu kitapta sevgi etrafında kümelenen nice
güzel sözlerin farklı biçimlerde aktarıldığını
MUSTAFA RUHİ ŞİRİN
göreceksiniz. Bir çocuğun annesine babasına
olan sevgisi, anne babasının ona olan şefkât
ve merhameti, sonrasında çocuğun çevresiyle
ilişkisi; mektuplar, şiirler aracılığı ile kalpten
kalbe ulaşıyor. Tam da hedefini buluyor. Kim
bilir, belki siz de kitabı okuyunca mektupların
sahici cazibesine kapılıp eline kâğıt kalemi
alacaksınız. Masal Mektuplar kitabını resimleyen
Serap Deliorman’ın sizin mektuplarınızı da
resimlemesini istemez misiniz?

Masal Mektuplar kitabı 1982 yılında Türkiye
Yazarlar Birliği tarafından yılın çocuk kitabı seçildi.

9+
Yazar: Mustafa Ruhi Şirin
Çizer: Serap Deliorman
Özellikleri: 12,5x19,5cm,
96 sayfa, renkli, 1. Hamur,
kulaklı karton kapak…
Tür: Mektup
Temalar:
Birey ve Toplum
Duygular
Aile - Anne Baba Sevgisi Arkadaşlık - Kardeşlik

EBEVEYN VE EĞİTİMCİ İÇİN

Mustafa Ruhi Şirin, “Masal Mektuplar” kitabıyla
çocukların kalbine dokunuyor, onlara sevginin
sayısız biçimde nasıl aktarılacağını gösteriyor. Bir
bebeğin annesine mektubuyla başlayan kitap,
anne babanın ona yazdığı mektuplar ve çocuğun
yakın çevresiyle mektuplaşmasıyla devam
ediyor. Çocuklar; kitaptaki şiirler, masal tadında
mektuplar ile anne babaya duyulan sevgiyi,
ebeveynlerin çocuklarına duyduğu şefkat ve
merhameti hissedecekler, kendilerini ifade etme
yolunda dilimizin inceliklerinin tadına varacaklar.
Masal Mektuplar çocuk edebiyatımızın ilk mektup
örneklerinden biridir. Kitabın bir diğer özelliği
ise Serap Deliorman’ın bebeğini büyüttüğü bir
dönemde duygularını resimlere katmış olmasıdır.
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