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Çocuktan taraf, bilimden taraf, sanattan taraf 
 

Çocuk hak ve özgürlükleriyle birlikte çocuktur. Yayın programımızı bu ilke etrafında 
şekillendiriyoruz. Programımızda yer bulan eserler çocuk hak ve özgürlüklerine 
duyarlı. Bireysel ya da toplumsal nedenlerle örselenen çocuğu kollayan, anlayış ve 
dayanışma duyguları uyandıran hikâyeler önceliğimiz. Aralarından özellikle çocuğun 
okuma iştahını kışkırtan, edebiyat okurluğunu ve estetik algısını geliştiren kitaplar 
seçiyoruz. Okurken eğlenmek hak, bu hakkın gölgede kalmamasına özen 
gösteriyoruz. 

Evrensel insan haklarına aykırı olmama koşuluyla eserlerin tema ve işleyişine sınır 
koymuyoruz. Çocuklara özel bir dünya yok. Bu yüzden boşanmadan ölüme, savaştan 
aşka herkes kadar çocuğa da dokunan her konu programımızda yer bulabilir. 
Kitaplarımızın, bizimle aynı dünyada yaşayan çocuk ve gençlerin, dünyanın 
sorunlarıyla baş etme, değiştirme ve dönüştürme cesaretlerine katkı sağlamalarını 
önemsiyoruz. Tıpkı çocuk okurun, hayali evrenlere kapı aralayan, onu olağanüstü 
maceralara kaçıran, bir süreliğine gerçeklikten koparıp soluklanma ve sığınma olanağı 
sunan kitaplara ihtiyaç duyduğunu gözettiğimiz gibi. Tavrımızı umuttan yana 
koyuyoruz! 

Sanatsal ve edebi özgünlüğün teminatı olan özgür kalemlerle çalışmak, uluslararası ve 
Türkiyeli cesur yazar ve çizerlerle buluşmak hedefimiz. Çocuk edebiyatında alışılmadık 
perspektiflerden, denenmemiş tarzlardan, farklı renklerden, aykırı lezzetlerden tarafız. 
Okurun karşısına daima heyecan uyandıran, göz dolduran eserlerle çıkma 
kararındayız. 

Az ama taraf olduğumuz ilkelere sıkı sıkıya bağlı, dört kategoride kitap yayımlıyoruz: 

• Her yaşa seslenen resimli kitaplar 
• Çocuklar için kurgu eserler 
• Gençler ve genç yetişkinler için kurgu eserler 
• Çocuk ve gençler için hazırlanmış, temel ve güncel konulara eğilen bilim ve düşün 

kitaplığı 
Günümüz Türkiye’sinde çocukların en çok neye ihtiyacı var? Yayın hayatımıza 
başlarken bizi meşgul eden sorulardan biri de buydu. Gördük ki asıl çocukların 



soruları var. Ve bilimsel düşünceden taviz vermeyen, bilimsel yöntemden sapmayan 
yanıtlara ulaşma, bu yanıtları sorgulama, yeni sorular sorma hakkı. Programımızda 
kurgu eserlerin yanı sıra çocuklar için bilim ve düşün kitaplarına özel bir yer ayırma 
kararımız buradan doğdu. Eğitim sisteminin boş bıraktığı alanı besleyen, merakı 
bilime çeken, bilimsel düşünce alışkanlığını geliştiren kaynakları düzenli bir şekilde 
okurla buluşturmayı planlıyoruz. Seçtiğimiz dosyaları yayına hazırlarken bilimin pekâlâ 
zevkli olduğu ve çocuklara mutlaka zevkli biçimlerde sunulması gerektiği gerçeğinden 
hareket ediyoruz. 

Hedef kitlemiz çocuklar, gençler, genç yetişkinler ve çocuklar için çocuktan taraf, 
bilimden taraf, sanattan taraf kitaplar arayan herkes. 
 

  



Sevgi Nereden Gelir? 
 
 
Yazar: Daniela Kulot 

Resimleyen: Daniela Kulot 

Türkçeleştiren: Olcay Geridönmez 

Editör: Suzan Geridönmez 

Birinci Baskı: Mart 2019 

Tür: Çocuk kitabı, İlk okuma kitabı 

Sınıflar: Ana sınıfı, 1-3 

Sayfa Sayısı: 32 

Ebat: 30x21 cm 

Kapak: Karton Kapak 

Kâğıt: Mat Kuşe 

ISBN: 978-605-81111-1-4 

Fiyat: 15 TL 

 

 

 

Temalar: sevgi, felsefe, yolculuk, hayvanlar, canlılar 
 
“Sevgi nereden gelir?”  

Sincap, geyik ve ördek bunu mutlaka öğrenmek istiyor! 

Bu sorunun peşine düşüp yola koyulurlar. Yanıtı bulacaklar mı? 

Henüz küçücükken bile, insan için çok önemli olan, duyguların en güzeli hakkında bir kitap. 

 

“Sanatçı, söz ve resimlerle öyle bilgece oynuyor ki kitap önerilmeyi kesinlikle hak ediyor!” Eltern Dergisi 

“Resimler hayatın kendisi tarafından çizilmiş gibi… Belli ki, Daniela Kulot, ne çizdiğini çok iyi biliyor.” Die Zeit 

“Bu resimli kitap hayata bir aşk ilanı.” Papillionis 

 

 

Daniela Kulot: 1966 doğumlu sanatçı Almanya’nın en tanınmış çocuk kitabı 

çizerlerinden. Sanat ve Alman dili edebiyatı eğitimi gören Kulot, 1993’ten 

beri serbest ressam olarak çalışıyor. 20’den fazla dile çevrilen çocuk 

kitaplarından bazıları televizyona ve tiyatroya uyarlandı. Eserleri dünyanın 

birçok yerinde sergilenen sanatçı birçok saygın ödüle layık görüldü.   

 
 

  



Gezegen Willi 
 
 
 
Yazar ve resimleyen: Birte Müller 

Türkçeleştiren: Suzan Geridönmez 

Birinci Baskı: Mart 2019 

Tür: Resimli Kitap 

Sınıflar: 1-4 

Sayfa Sayısı: 36 

Ebat: 26x21 cm 

Kapak: Sert Kapak 

Kâğıt: 140 gr 1. hamur 

ISBN: 978-605-81111-8-9 

Fiyat: 22 TL 

 
 

 

 

Temalar: aile, anne, Down sendromu, engelliler, farklılıklar, kardeş sevgisi, sevgi 

 

Willi çok özel bir çocuk çünkü o başka bir gezegenden geliyor. Ama dünyadaki hayata çabuk alıştı, 
ne de olsa burada bisküvi, arabalar, inekler ve harika küçük bir kız kardeşi var. Willi hayatı, hayat da 
onu seviyor! 

Down sendromlu bir çocuğun annesi olan Birte Müller, yazıp resimlediği Gezegen Willi’de özel bir 
çocuğun dünyamızı ne kadar renklendirebileceğini gözler önüne seriyor. Willi, bize neyi sevdiğini 
ve neyden hoşlanmadığını gösteriyor. Bizim “normallik” atfettiğimiz dünyamızı onun bakış 
açısından görüyor, onun duygularıyla algılıyoruz. 

 

 

Birte Müller: 1973’te Hamburg’da doğdu. Almanya’da çocuk kitabı illüstrasyonu, 
Meksiko’da resim eğitimi gördü. Resimli kitapları yirmiden fazla dile çevrilen, 

sanatçının Down sendromlu bir oğlu ve normal sendromlu bir kızı var. Birte 
Müller’in eserleri çok sayıda ödüle layık görüldü. 

  



Küçük 
 

Yazar ve Resimleyen: Stina Wirsén 

Çevirmen: Ali Arda 

İlk Basım: Ekim 2019 

Tür: Çocuk Kitabı, İlk Okuma, Resimli Kitap 

Sınıflar: 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, anasınıfı 

Sayfa Sayısı: 36 

Boyutlar: 21 x 15 cm 

Cilt Tipi: Karton Kapak 

Kağıt Cinsi: Kuşe Kağıt 

ISBN: 978-605-69691-4-0 

Fiyat: 15 TL 

 

 

Temalar: aile, aile içi şiddet, dayanışma, duygular, korku, yardım 

 

Bu kitap Küçük’ü anlatıyor. 

Küçük, herkesin neşeli olmasını, kavgasız günleri seviyor. Ama Küçük’ün evinde çok sık kavga 
oluyor, kavga büyüyor, kocaman oluyor. 

Küçük korkuyor. 

Neyse ki anaokulu ve öğretmeni var! 

Küçük olmak üzerine kederli ama umutlu bir öykü. 

Büyük küçük birlikte okumalı. 

Küçük’ün hikâyesi, henüz çok küçük çocuklardan yetişkinlere dek her yaştan okura sesleniyor: 
Küçüklerin güveni ve huzurundan büyükler sorumlu. Anne-baba, öğretmen, akraba ya da komşu, 
büyükler küçüklere sahip çıkmalı, kollayıp korumalı.  

 

Stina Wirsén 

1968’de Stockholm’de doğan İsveçli yazar ve illüstratör, 1997 yılından beri 
İsveç’in en büyük günlük gazetesi Dagens Nyheter’in baş illüstratörlük görevini 
yürütüyor. Yazıp resimlediği çocuk kitaplarıyla ün kazanan Wirsén, bugün İsveç’in 
önde gelen illüstratörleri arasında sayılıyor. 

 
 
  



Frida ile Mandalina 
 
Yazar: Will Gmehling 

Resimleyen: Anna Höglund 

Çevirmen: Çağla Vera Kılıçarslan 

İlk Basım: Ocak 2020 

Tür: Resimli Kitap, İlk Okuma Kitabı 

Sınıflar: anasınıfı, 1.sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf 

Sayfa sayısı: 28 

Boyutlar: 23 x 30 cm 

Cilt Tipi: Karton Kapak 

Kağıt Cinsi: Kuşe Kağıt 

ISBN: 978-605-80231-4-7 

Fiyat: 20 TL 

 
 

Temalar: hayvan sevgisi, hayvanları korumak, yaşlılık, dostluk, farklılıklar, hayvan barınağı, sevgi 

 
Bizim Evin Halleri’nden tanıdığımız, çok sevilen yazar Will Gmehling’in eseri Frida ile Mandalina, 
odağında sevginin yer aldığı resimli bir İlk Okuma Kitabı. Hikâyenin kahramanı Frida, uzun süredir 
hayvan barınağında yaşayan çok yaşlı bir köpek. O Arkadaşları, onun da bir aileye kavuşması için 
biraz boya ve çokça hile içeren çılgın bir plan yapıyor. Üstelik işe de yarıyor. Mandalina daha ilk 
bakışta Frida’dan başka köpek istemediğini anlıyor. 

Yaşlılık, yalnızlık, her şey para ile satın alınabilir yanılgısı, din sömürüsü ve özgürlük tutkusu … 
Yazar incelikli dokunuşlarla birçok göndermede bulunsa da hikâyesini esas olarak küçük bir kızla 
yaşlı bir köpeğin sarsılmaz dostluğu üzerine kuruyor. Bu da Frida ile Mandalina’yı çok samimi, çok 
sıcak, küçük büyük herkesin bayılacağı umut dolu bir eser haline getiriyor.  
Kısa cümleleri, sade anlatımı, mizah yüklü çizimleriyle okumaya yeni başlayan çocuklar için birebir!  
 
Will Gmehling  

1957 doğumlu Alman yazar, Bremen ve Köln’de yaşıyor. Sanatsal üretimine 
ressam olarak başlayan Gmehling, 1998’de ilk çocuk kitabı yayınladıktan 
sonra bütünüyle çocuk ve gençlik edebiyatına yöneldi. Birçok dile çevrilen 
eserlerinde ekonomik ve sosyal olarak dezavantajlı kesimleri konu eden 
yazar, sıkça katıldığı okul ve okuma etkinlikleriyle de bu kesimlerle buluşmaya 
özel bir önem veriyor. 

Anna Höglund  

İsveç'in önde gelen illüstratörlerinden biri olarak kabul edilen 1958 doğumlu 
Anna Höglund tanınmış birçok yazarla çalıştı. Kendi yazdığı ilk kitabı Sagan om 
pannkakan 1982’de yayınlandı. Çoğu İsveççeden diğer dillere çevrilmiş 20'den 
fazla kitabı bulunuyor. Aynı zamanda oyunlar yazan ve animasyon filmler de 
yapan Höglund, Alman Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ödülü, Avrupa Çocuk 
Edebiyatı ödülü başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası ödülün sahibi.  



Bizim Evin Halleri 
 
Yazar: Will Gmehling  

Resimleyen: Jens Rassmus 

Türkçeleştiren: Sergen Özhan 

Birinci Baskı: Mart 2019 

Tür: Çocuk Kitabı 

Sınıflar: 3-5 

Sayfa Sayısı: 48 

Ebat: 14x21 cm 

Kapak: Karton Kapak 

Kâğıt: 140 gr 1. Hamur 

ISBN: 978-605-81111-9-6 

Fiyat: 12 TL 

 

 

Temalar: aile, arkadaşlık, emek, fakirlik, farklılıklar, futbol, kardeş sevgisi, okul, lakap, bisiklet 

 

Bert, temizliğe giden annesi, üniversite kantininde bulaşıkçılık yapan babası ve üç kardeşiyle 
birlikte küçük bir dairede yaşıyor. Ekonomik sıkıntıların tatil ya da sinema türü “ekstralara” izin 
vermediği evde sorunlar hiç bitmiyor.  

Sadelikle ve iyi ayarlanmış bir espri dozuyla anlatılan hikâye, aile içi iletişim ve dayanışmanın bir 
çocuk için en az iyi yaşam şartları kadar değerli olduğunu gözler önüne seriyor. 

 

 

Will Gmehling: 1957 doğumlu Alman yazar kariyerine ressam olarak başladı. 
1998’de ilk çocuk kitabı yayımladıktan sonra bütünüyle yazmaya yöneldi. Birçok 

dile çevrilen eserlerinde toplumun dezavantajlı kesimlerini konu eden yazar, 
okuma etkinlikleriyle de ekonomik ya da sosyal olarak güçsüz çocuklarla 

buluşmaya önem veriyor. 

 

Jens Rassmus: 1967’de doğdu, Almanya ve İskoçya’da görsel sanatlar eğitimi 
aldı. 2014’ten beri Muthesius Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda ders veren çizer, 

resimlediği çocuk kitaplarıyla üç kez Avusturya Çocuk ve Gençlik Kitap Ödülü’ne, 
iki kez de LUCHS Ödülü’ne layık görüldü. 

  



 

Akim Koşuyor 
 

 

Yazar ve resimleyen: Claude K. Dubois 
Türkçeleştiren: Ferhat Sarı 

Editör: Suzan Geridönmez 

Birinci Baskı: Ocak 2019 

Tür: Resimli Kitap 

Sınıflar: 2-5 

Sayfa Sayısı: 96 

Ebat: 21x15 

Kapak: Sert Kapak 

Kâğıt: Ivory 

ISBN: 978-605-81111-2-7 

Fiyat: 28 TL 

 

 
Temalar: savaş, sığınmacılık, aile, korku, insani yardım kuruluşu, tutsaklık, oyun, sınır 

 

Dünyada milyonlarca insan savaş ve baskıdan kurtulmak için kaçıyor. İçlerinde çocuklar da 
var. Tıpkı nehir kıyısında oynarken savaşın ortasında kalıp koşmaya başlayan Akim gibi. 

Benzer travmalarla ya da konuyla ilgili dehşet haberleri ve fotoğraflarıyla örselenen 
çocuklarımıza savaşı ve sığınmacı olgusunu açıklamak olanaklı mı? Elinizdeki kitap bunu 
deniyor. Çok az söz ve sözün yetersiz kaldığı yerde olağanüstü etkileyici çizimlerle.  

  

“Her insanın korunmaya hakkı olduğunu daha iyi açıklamak neredeyse olanaksız.”  
Der Standard Gazetesi, Viyana 

“Kitap, şok etkisi yaratmaktansa, küçük okuyucuya sarsıcı içeriğe yavaş yavaş yaklaşma olanağı tanıyor.”  
Alman Gençlik Edebiyat Ödülü, Jüri Gerekçesi 

“Käthe Kollwitz duyarlılığında çizimlerle…”  
Deutschlandfunk Radyosu 

 

 

Claude K. Dubois: 1960 doğumlu Belçikalı çizer, Liège’deki Saint-Luc 
Enstitüsünde illüstrasyon dalında öğretim görevlisi.  Bugüne dek 80’den fazla 
resimli kitabın çizerliğini üstlenmiş olan sanatçı, Akim koşuyor ile Uluslararası 
Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’nü kazandı. 

  



 
 

Kimsesiz 
 

Yazar: Sarah V. 

Resimleyen: Claude K. Dubois 

Çevirmen: Ferhat Sarı 

Editör: Suzan Geridönmez 

Tür: İlk Okuma, Resimli Kitap, Yaşsız Kitap 

Sayfa Sayısı: 72 

Sınıflar: Okul öncesi – 4. Sınıf 

Ebat: 22 x 16 cm 

Cilt Tipi: Karton kapak 

Kâğıt Cinsi: 70 gr Ivory 

ISBN: 78-605-06409-4-6 

Fiyat: 28.00 TL 

 

Temalar: evsizlik, sokak, önyargı, dayanışma, kuşaklar arası iletişim, ekonomik ve sosyal 

dezavantajlar, yoksulluk, kimlik, insan onuru 

 

Büyük şehirlerden birinde sabah oluyor. Dışarısı yağmurlu ve soğuk. Bir çocuk uyanıyor, giyiniyor, 
kahvaltısını ediyor. Her şey çok sıradan. Ama herkes için değil. Çünkü dünyada milyonlarca, 
Türkiye’de ise yüz bini aşkın insan sokakta yaşıyor.  
Çocuk kitapları, toplum olarak neye gözlerimizi kapattığımızı, neyi mesele ettiğimizi yansıtan bir 
ayna gibidir. Kimsesiz, çocuk edebiyatında pek az yer bulan büyük toplumsal sorunlardan birine, 
evsizliğe eğiliyor. 
Ülkemizde Akim Koşuyor kitabıyla dikkat çeken Claude K. Dubois’in olağanüstü çizimleri bu kez 
evsizlerin sesini duyurmayı hayat gayesi haline getirmiş olan Sarah V.’nin metniyle buluştu. Ortaya 
ise çoğunluğun görmezden gelmeyi yeğlediği evsizlere bir yüz ve kişilik kazandıran, konuya acıma 
duygusu yerine (içimizdeki) çocuk duyarlılığıyla yaklaşan, önyargı ve korkularımızı sarsan, gücü 
kendinde saklı bir resimli kitap çıktı.  
Hepimiz birbirimizin kimsesiyiz, bu yüzden Kimsesiz başta çocuklarımız hepimiz için…
 
Sarah V. 1985’te Belçika’nın Lüttich kentinde doğdu. Evsizlerle çalışan yazar, 
kalıcı bir adres olmayan, sokakta yaşayan insanların dünyasını çocuklara 
anlatmak, için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kimsesiz’in hikâyesi de bu 
çalışmalarının bir sonucu olarak doğdu. 

 
Claude K. Dubois 1960 Belçika’da doğdu. Kendi de yüksek 
öğrenim gördüğü Liège’deki Saint-Luc Enstitüsü’nde 
illüstrasyon dalında öğretim görevlisi. Sekseni aşkın resimli 
kitap ve çocuk kitabı yayınlayan ve ödülleri olan Dubois, en son 2014’te Akim 
Koşuyor kitabıyla Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. 



Benim Adım Maryam 
 
 
Yazar: Maryam Madjidi 

Resimleyen: Claude K. Dubois 

Çevirmen: Ferhat Sarı 

Editör: Suzan Geridönmez 

Tür: İlk Okuma, Resimli Kitap,  

Çocuk Kitabı 

Sayfa Sayısı: 48 

Sınıflar: 1. –3. Sınıf 

Ebat: 14 X 21 cm 

Cilt Tipi: Karton kapak 

Kâğıt Cinsi: 80 gr Enso 

ISBN: 978-605-06409-6-0 

Fiyat: 20.00 TL 

 

 

Temalar: aile, arkadaşlık, dostluk, duygular, göçmenlik, özlem, sevgi, yalnızlık 

Bir sabah Maryam doğduğu ülkeden kalkan bir uçağa biniyor ve yabancısı olduğu bir ülkeye iniş 
yapıyor. O günden sonra Maryam konuşmuyor, yemiyor, oyun oynamıyor… 
Acaba Maryam’ın kafasında çarpışıp duran iki dil ne zaman barış ilan edecek? Maryam ne zaman 
yeni yemeklerin tadına varıp yeni arkadaşlıklar kuracak? 
Maryam Madjidi, bu kez çocuklar için yazdı. Fransız-İranlı yazarın öz yaşam öyküsünden izler 
taşıyan Benim Adım Maryam, doğduğu ülkeyle birlikte sevdiklerini, oyuncaklarını, bildiği koku ve 
tatları arkasında bırakmak zorunda kalan küçük bir çocuğun başta ısınamadığı yeni kültürle 
barışma sürecini anlatıyor. 
Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü sahibi Claude K. Dubois’in çizimleriyle renk ve derinlik kattığı bu 
umut dolu göç öyküsü, kısa bölümleri ve geniş satır aralığıyla özellikle okumaya yeni başlayan 
çocuklara hitap ediyor. 
 

Marjam Madjidi 1980 yılında Tahran'da doğdu ve altı yaşındayken ailesi ile 
Fransa'ya göç etti. Sorbonne Üniversitesi'nde edebiyat okuduktan sonra 
Fransa’da, Pekin’de ve İstanbul'da öğretmen olarak çalıştı. İlk romanı Marx et la 
poupée (Marx ve Oyuncak Bebek, 2017) ile Goncourt İlk Roman Ödülü,  Ouest-
France Etonnants Voyageurs Roman Ödülü ve NSD Ödülü’ne layık görüldü. 
Benim Adım Maryam çocuklar için yazdığı ilk kitap. 

 
Claude K. Dubois 1960 Belçika’da doğdu. Kendi de yüksek 
öğrenim gördüğü Liège’deki Saint-Luc Enstitüsü’nde 
illüstrasyon dalında öğretim görevlisi. Sekseni aşkın resimli kitap ve çocuk kitabı 
yayınlayan ve ödülleri olan Dubois, en son 2014’te Akim Koşuyor kitabıyla Alman 
Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. 



Kırpıntı 
 
Yazar: Christian Duda 
Resimleyen: Julia Friese 
Türkçesi: Olcay Geridönmez 
Editör: Suzan Geridönmez 
Birinci Baskı: Eylül 2019 
Tür: Resimli Kitap, Çocuk Kitabı 
Sınıflar: 3. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıf  
Sayfa Sayısı: 44 
Ebat: 30x21 cm 
Kapak: Karton Kapak 
Kâğıt: Mat Kuşe 
ISBN: 978-605-80678-9-9 
Fiyat: 20 TL 

 
 

Temalar: aile, yalnızlık, haberler, iletişim, hayal gücü, peygamber böceği, hayvanlar 
 
 
 

Kâğıt kırpıntısı ve hayal gücüyle dolup taşan bir kitap 
 
Eski gazete kâğıdının birçok kullanım alanı var. Onunla kirlenmemesi gereken yüzeyleri koruyabilir, 
cam silebilir, yağmurda ıslanmış ayakkabılarınızı kurutabilirsiniz. Birçok ödüllü resimli kitabın 
yaratıcısı Christian Duda ve Julia Friese ikilisinin yazıp çizdiği Kırpıntı’da gazete kâğıtları, dar gelirli 
bir ailenin çocuk odasında halı işlevi görüyor. En azından ilk bakışta. 

Daha dikkatli bakınca, odanın sakini küçük oğlanın kendine gazete kâğıtlarından bir dünya 
kurduğunu fark edebilirsiniz. Ama anne-baba fark etmiyor. Onlar gün boyu açık olan televizyonun 
önünde oturuyor.  

Televizyon vıdı vıdı ederken, oğlanın makası kıtır kıtır kâğıt kesiyor. Kırpıntı ormanına gazete 
haberleriyle birlikte gerçekler sızıyor. Bir yerlere bomba yağarken başka bir yerde futbolcular zafer 
kutluyor. Oğlansa, ormanda bir yaprağa asılı peygamber böceğine dönüşüyor. “Saçma,” diyor 
odaya giren baba.  

Oysa hiç de saçma değil. 

 
Christian Duda: 1962 Avusturya’da doğdu. Felsefe, edebiyat ve sanat tarihi eğitimi aldı. 
80’li yıllarda Christian Ahmet Gad Elkarim adı altında senaryo ve tiyatro oyunları yazan 
ve reji asistanlığı yapan Duda, 2007’den beri ağırlıklı olarak çocuk ve gençler için yazıyor. 
Birçok saygın uluslararası ödüle layık görülen yazar Berlin’de yaşıyor. 
 
Julia Friese: 1979 Leipzig’de doğan çizer Leipzig ve Dublin’de grafik eğitimi 
aldı. Birçok çocuk ve gençlik kitabı resimleyen sanatçı serbest illüstratör 
olarak Berlin’de yaşıyor.  

 



Düşman  
Barış için bir kitap 

 
 

Yazarı: Davide Cali 

Resimleyen: Serge Bloch 

Türkçeleştiren: Ceylan Ekin Işık 

Editör: Canan Coşkan 

Birinci Baskı: Kasım 2018 

Tür: Resimli Kitap 

Sınıflar: 5-8 

Sayfa Sayısı: 64 

Ebat: 22x30 

Kapak: Sert Kapak 

Kâğıt: Mat Kuşe 

ISBN: 978-605-67322-9-4 

Fiyat: 48 TL 

 
 
 

Temalar: savaş, barış, tarih, korku, cesaret, itaat, şiddet, aile 
 
Biz çocuklarımıza barış dolu bir dünya bırakamadık. Belki de bundan ötürü savaş gerçeğiyle 
yüzleşmelerinden korkuyoruz. Oysa savaş yanı başımızda. Ondan en fazla zarar görense 
hayatlarının henüz başında olanlar. Güçlü bir barış savunusu için hepimiz, savaşın mantığını ve bizi 
düşman kamplara bölen zihniyeti anlamak ve sorgulamak zorunda. Tanınmış çocuk kitabı yazarı 
Davide Cali ve ödüllü çizer Serge Bloch’un ortak eseri Düşman –barış için bir kitap– söz ve çizginin 
yalın gücüyle barışı yediden yetmişe herkesin gündemine taşıyor. 

 

 

Davide Cali: 1972 İsviçre doğumlu yazar, İtalya’da yaşıyor. Önceleri yazarlık ile 
çizerliği birlikte sürdüren sanatçı son yıllarda kendini tümüyle yazmaya verdi. 

2006 Bologna Ragazzi Special Award ve daha birçok ödülün sahibi Davide Cali, 
Serge Bloch’la birlikte, bugüne dek uluslararası beğeni kazanan beş ortak kitaba 

imza attı.  

   

Serge Bloch: 1956 doğumlu Fransız karikatürist, illüstratör ve tasarımcı. 
Uluslararası gazetelere çizmenin ve animasyon filmleri için karakter tasarlamanın 

yanı sıra 300’ü aşkın kitap resimledi. Prix Boabab, the Bologna Ragazzi Award gibi 
ödüllerin sahibi sanatçı Society of Illustrators tarafından 2005’te Altın Madalyaya 

layık görüldü.  



Ada 
-gündelik bir hikâye- 
 
Yazar ve Resimleyen: Armin Greder 

Çevirmen: Çağla Vera Kılıçarslan 

İlk Basım: Ocak 2020 

Tür: Resimli Kitap, Yaşsız Kitap 

Sayfa sayısı: 32 

Boyutlar: 19,5 x25,5 cm 

Cilt Tipi: Sert Kapak 

Kağıt Cinsi: Ivory 

ISBN: 978-605-80231-3-0 

Fiyat: 30 TL 

 

 

 

Temalar: korku, yabancılık, sınır, göçmenlik, vicdan, yurt, güç, önyargı, suç, güvenlik 

 
Denizde bir ada. Fırtına ve kaderin o adaya sürüklediği bir yabancı. Ve onun neden geldiğini, 
adalarında ne aradığını, onunla ne yapacaklarını bilmeyen insanlar… 
Birçok uluslararası ödülün sahibi sanatçı Armin Greder’in en önemli eseri Ada’sında sonrasında 
yaşananlar “Bu nasıl bir resimli kitap?” dedirtecek türden. 
Bu gündelik bir hikâye diyor Greder ve o uzak denizin uzak adasında çığırından çıkan olaylara 
sokakta, okulda, ekranlarda her gün şahit olduğumuzun altını çiziyor. 
Evet, Ada, gündelik bir hikâye alışılmadık bir resimli kitap. Bugün, dünyanın gündemine oturan 
göçmen sorununa dair sarsıcı bir yorum ve insanlığa çağrı olarak okunabileceği gibi kötülüğün 
sıradanlığının resmedildiği bir sanat eseri olarak da ele alınabilir. 
Ada, gündelik bir hikâye yediden yetmişe herkesi derinden sarsacak yaşsız bir resimli kitap, bir 
başyapıt. 

 
Armin Greder 
İsviçre’de doğumlu yazar 1971’de Avustralya’ya göç etti. Burada grafiker olarak 
çalıştı ve bir yüksek okulda illüstrasyon ve dizayn dersleri verdi.  Yazıp çizdiği 
eserleriyle Bologna Ragazzi Award gibi birçok uluslararası ödüle layık görülen 
tanınmış sanatçı, Peru’nun başkenti Lima’da yaşıyor.  Armin Greder’in en önemli 
eseri Ada, bütün dünyada bir resimli kitap klasiği olarak değerlendiriliyor. 
 
 
  



Jakob’un Deniz Kabuğu 
 

 

Yazar: Jens Sparschuh 

Resimleyen: Julia Dürr 

Türkçesi: Suzan Geridönmez 

Redaksiyon: Kübra Yeter 

Tür: Çocuk Roman 

Sınıflar: 1.-4. sınıflar 

Birinci Baskı: Mayıs 2021 

Sayfa Sayısı: 64 

Ebat: 19 x 24,5 cm 

Kapak: Karton kapak 

Kağıt: 1. Hamur 

ISBN: 978-605-06409-5-3 

Fiyat: 30 TL 

 
 

 

Temalar: akran zorbalığı, dostluk, korsanlar, farklılıklar, macera 

Edebiyat dünyasının yakından tanıdığı, birçok saygın ödülün sahibi ünlü yazar Jens Sparschuh 
Jakob’un Deniz Kabuğu’nda, dil ustalığını bu kez çocuklar için kullanıyor. Günümüz okul 
çocuklarının sık karşılaştığı bir mesele olan akran zorbalığına yine çocukların ön yargısız bakış 
açısından yaklaşıyor. Kahkahası ve macerası bol hikâyenin hayal gücü ve sevgiyle ışıldamasını da 
buna ve tabii ki hikâyeye apayrı bir incelik ve muziplik katan Julia Dürr’ün renkli çizimlerine 
borçluyuz. Küçük zorbalar ve cesur hayalperestler üzerine mizah dolu bir hikâye! 
Jakob deniz kabuğunu kulağına tuttuğunda denizin uğultusunu duyabiliyor. Hatta gözlerini 
kapattığında denizi de görebiliyor. Ama sonra aksi gibi Jonas çıkageliyor ve Jakob’un elinden deniz 
kabuğunu kapıyor. Jakob gözlerini yumuyor. Birden zihninde denizlerin kâbusu, korsan Jonny 
beliriyor. Burnundaki siğille fena halde Jonas’ı andırıyor. Derken korsan gemisi fırtınaya tutulup 
batıyor. Ne yazık ki her korsan yüzme bilmiyor. Peki ya Jonas? 
 

Jens Sparschuh 

Çocukluğunu Doğu Berlin’de geçiren yazar, Leningrad’ta felsefe eğitimi aldı, 
Humboldt Üniversitesin’de felsefe doktorası yaptı. Berlin’de serbest yazarlık yapan 
Sparschuh’un yetişkinler ve çocuklar için yazdığı kitapları birçok dünya diline 
çevrildi. 1988’de Anna-Seghers Ödülü’ne layık görülen yazar 2018’de Prix Chronos, 
2019’da Ernst Reuter Ödülü ve Günter Grass Ödülü’nü kazandı. 

Julia Dürr 

Frankfurt am Main’da doğan çizer Münster ve Brüssel’de illüstrasyon okudu. 
2007’de henüz üniversite eğitimi gördüğü sırada Dürr’ün ilk resimli kitabı yayımlandı. 
Şekil ve renk arayışının peşine düşen çizer birçok farklı şehirde yaşadı. 2013’ten beri 

Berlin’de serbest çizerlik yapan Dürr’ün eserleri Stiftung Buchkunst (Kitap Sanatı 
Vakfı) ve Almanya Çocuk ve Gençlik Akademisi tarafından ödüle layık görüldü. 



Ay’daki Keçi  
ya da Anı Yaşamak 

 
Yazar: Stefan Beuse 

Resimleyen: Sophie Greve 

Türkçeleştiren: Olcay Geridönmez 

Birinci Baskı: Şubat 2019 

Tür: Çocuk Kitabı 

Sınıflar: 3-6 

Sayfa Sayısı: 80 

Ebat: 14x21 cm 

Kapak: Sert Kapak 

Kâğıt: 140 gr 1. Hamur 

ISBN: 978-605-81111-3-4 

Fiyat: 25 TL 

 
 

 

Temalar: felsefe, cesaret, duygular, hayaller, yalnızlık, korku, ay, zaman 

 

Bir keçinin ay tozu ve ‘düz dünya’dan gelen nesnelerle dolu gündelik yaşamına karışmaya 
hazırlanın. Anın mutluluğunu yakalamak için keçinin peşine takılıp yıldızların fısıltılarına kulak 
kabartın, okyanusun tadına bakın… Peki, kötü anı mezarlığına dönüşen karanlık kratere inmeye 
var mısınız? Bu felsefi macerada, hayatın çılgınlıklarına dinginlikle yaklaşan bir keçinin bilgeliğini 
keşfetmekle kalmayacak, korkunun, onunla yüzleştiğinizde kaybolduğunu da göreceksiniz. 

Hayatın derin anlamlarına dair bilgeliklerle dolu bu felsefi kitap, her yaştan okura unutulmaz bir 
okuma deneyimi vaat ediyor. 

 
 

Stefan Beuse: 1967 doğumlu yazar Hamburg’da yaşıyor. Edebi üretimiyle birçok saygın ödül 
kazanan sanatçının, Kometen (Kuyrukluyıldız) ve Meeres Stille (Deniz Sessizliği) romanları 
sinemaya uyarlandı. Keçi ve Anı Yaşamak Sophie Greve ile birlikte yarattığı ilk çocuk kitabı. 

 
 

Sophie Greve: 1986’da doğan çizer uzun süre ajanslarda sanat yönetmenliği yaptıktan sonra 
kendini tümüyle illüstrasyona verdi. Fikrini Stefan Bese ile birlikte geliştirdiği Ay’daki Keçi veya 

Anı Yaşamak resimlediği ilk çocuk kitabı. 
 

  



Salon Salam –biri daima özeldir- 
 
 

 
Yazar: Benjamin Tienti 

Resimleyen: Barbara Jung 

Türkçeleştiren: Olcay Geridönmez 

Editör: Suzan Geridönmez 

Birinci Baskı: Mayıs 2019 

Tür: Genç Roman 

Yaş: 12+ 

Sayfa Sayısı: 160 

Ebat: 14x21 

Kapak: Karton Kapak 

Kâğıt: 70 gr Enso 

ISBN: 978-605-80678-0-6 

Fiyat: 17 TL 

 
 

 

Temalar: göçmenlik, aile, okul, macera, suç, madde kullanımı, kardeş sevgisi, sosyal hizmetler 
 
Hani, babası ve kardeşi Moma’yla birlikte, ailenin işlettiği berber salonunun üstünde oturuyor. 
Baba saç keserken, İbo amca başka işler çeviriyor. Hani, kayıp annesinin cezaevinde, 
sorumlusunun da amcası olduğunu öğrenince çılgın bir plan yapıyor. İşler sarpa sararken şansına 
karşısına sosyal hizmet uzmanı Mira çıkıyor ve “Salon Salam”da sonunda her şey yine, neredeyse 
rayına oturuyor. 

2018 Alman-Fransız Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülen Salon Salam, Biri daima özeldir 
göçmenlik ve cezaevinde ebeveyn gibi konulara eğilirken, sevgi dolu bir ailenin hikâyesini 
anlatıyor. 

 

Benjamin Tienti: 1981 doğumlu yazar, Berlin’de, çeşitli eğitim 
kuruluşlarında eğitmenlik yapmaktadır. Salon Salam, Biri daima özeldir,  

yetişkinler için öyküler ve bir roman kaleme alan Tienti’nin ilk gençlik 
kitabı. 

 

Barbara Jung: 1968 doğumlu çizer, iletişim tasarımı eğitimi aldı.  
Frankfurt’ta serbest illüstratörlük yapan Jung, çok sayıda çocuk kitabının 

yanı sıra okul kitapları da resimledi.  

 



Tavşanla Yolculuk 
 

 
 

Yazar: BenjaminTienti 

Resimleyen: Anke Kuhl 

Çevirmen: Olcay Geridönmez 

Editör: Suzan Geridönmez 

Tür: Gençlik Kitabı, Genç Roman 

Sayfa Sayısı: 220 

Sınıflar: 5. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf 

Ebat: 14x21 cm 

Kâğıt Cinsi: 70 gr Enso 

Cilt Tipi: Karton kapak  

ISBN: 978-605-06409-3-9 

Fiyat: 27.00 TL 

 

 

 

Temalar: aile içi şiddet, dayanışma, dostluk, göçmenlik, hayvan hakları,  

kadına yönelik şiddet, macera, tavşan, yolculuk 

Benjamin Tienti, Salon Salam’dan sonra yeni romanı Tavşan’la Yolculuk’la Ginko Çocuk’ta! 
Farklı dünyalardan gelen, farklı sorunlarla baş etmekte zorlanan iki ergen: Biri kendi içine 
kapanmayı, diğeri havaya tekvando tekmeleri savurmayı tercih ediyor. Gerçeklerden kaçmak ve 
birbirlerinden hoşlanmamak için ikisinin de fazlasıyla nedeni var. Gerçi sonra (en sonda) tersi 
oluyor… Ama öncesinde Benjamin Tienti iki çocuğu, yanlarında bir tavşanla kovalamacalar, 
sürprizler ve birbirinden ilginç karşılaşmalarla dolu nefes kesen bir yolculuğa çıkarıyor. 
Bu nefes nefese maceraya katılan okur, iki gencin kırılgan iç dünyasına da yolculuk ediyor. Kadına 
karşı şiddet, dağılan aileler, göçmenlik gibi çetrefilli sorunlara değinmekten kaçınmayan Tienti, 
klişelerden uzak durarak genç insanların gözünden ne siyah-beyaz ne de pespembe tanıyan hayata 
bakıyor… 
 
Benjamin Tienti 1981 Almanya doğumlu, Berlin’de yaşayan yazar, çeşitli okul 
ve özel eğitim kuruluşlarında eğitmenlik yapmaktadır. Mahlasla yazdığı kısa 
öykülerinin yanı sıra bir yetişkin romanı bulunan Tienti, gençler için yazdığı ilk 
kitabı Salon Salam ile Alman-Fransız Gençlik Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü. 

Anke Kuhl 1970’de Almanya’da doğumlu illüstratör, 
Mainz Üniversitesi’nde resim ve Offenbach Tasarım 
Yüksek Okulu’nda görsel iletişim bölümlerinde okudu. 
Mezun olduktan sonra başka sanatçılarla birlikte 
Frankfurt’ta ortak bir atölye kurdu. Çok sayıda çocuk kitabını resimleyen 
illüstratör Frankfurt am Main’de yaşıyor. 



Mavi Kulübe 
-ya da görmezden gelinen filler- 

 
Yazar: Susan Kreller 

Türkçeleştiren: Olcay Geridönmez 

Editör: Suzan Geridönmez 

Birinci Baskı: Ekim 2019 

Tür: Genç Roman 

Sınıflar: 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf, Lise 

Sayfa Sayısı: 160 

Ebat: 14,5 x 21 cm 

Kapak: Karton Kapak 

Kâğıt: 70 gr Enso 

ISBN: 978-605-69691-2-6 

Fiyat: 18 TL 

 

 

Temalar: aile içi şiddet, akran zorbalığı, arkadaşlık, çocuk hakları, dayanışma, 

farklılıklar, korku, şiddet 

 

O yaz Maja’nın en büyük derdi, hayatın fazlasıyla ağırdan aktığı, yaşıtlarının olmadığı bu sıkıcı yerde 
zamanını nasıl öldüreceği değil. Çünkü yine kafasına kulaklığını geçirip çocuk parkında müzikle 
oyalandığı bir gün Julia ve Max’la tanışıyor. 

Julia ve Max’ta bir tuhaflık var. Kardeşlerle karşılaştığı ilk andan itibaren bu histen kurtulamayan 13 
yaşındaki Maja bir gün rastlantıyla Julia’nın bedenindeki çürükleri fark ediyor. Ama yetişkinler 
Maja’ya kulaklarını tıkıyor. Sonunda genç kız, seyirci kalmaktansa aptalca bir işe kalkışıyor. Çünkü 
bazen hata yapmak hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir! 

Sarsıcı gerçeklere doğrudan şiddete maruz kalan çocukların değil, onlara yardım etmek için 
çırpınan bir gencin gözünden bakarken, genç okur konunun ağırlığı altında ezilmeden, yok sayılanı 
kavrama ve doğru ile yanlışı tartışma olanağı buluyor. 

Başını çevirme, gözünü kaçırma, harekete geç! Susan Kreller’in sarsıcı gençlik romanı Mavi Kulübe 
aile içi şiddete karşı net bir tutum alıyor. Konuya ustalıkla yaklaşan yazar topluma ayna tutuyor. Bir 
yanda akran zorbalığına uğrayan Max var, öte yanda aslında çocukları koruması gereken 
yetişkinlerin uyguladıkları şiddet. Görmezden gelenlerin suça ortak olduğunu işleyen roman, hata 
yapma pahasına harekete geçmeyi seçen bir gencin şahsında umudun altını çiziyor.  

 
 
Susan Kreller: 1977 doğumlu yazar Alman Dili ve Edebiyatı eğitimi gördü. İlk gençlik 
romanı Görülmeyen Filler ile Almanya Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne aday gösterilen 
Kreller, 2012’de Kranichsteiner Gençlik Edebiyatı Bursu’nu kazanarak, 2013’te 
Hansjörg-Martin Ödülü, 2015’te de Alman Gençlik Edebiyatı ödülüne layık görüldü. 
Bielefeld’de yaşayan Kreller serbest gazeteci olarak çalışıyor.  
 



Bir Avuç Yıldız 
Yazar: Rafik Schami 

Türkçesi: Mehmet Salim 

Birinci Baskı: Ekim 2019 

Tür: Genç Roman 

Sınıflar: 6, 7, 8, Lise 

Sayfa Sayısı: 224 

Ebat: 14,5 x 21 cm 

Kapak: Karton Kapak 

Kâğıt: 60 gr Enso 

ISBN: 978-605-69691-3-3 

Fiyat: 20 TL 

 
 

Temalar: ilk aşk, ergenlik, Ortadoğu, gazetecilik, askeri darbe, barış, şiir, masal, özgürlük 

 
60 ve 70’li yıllarda birçok ulustan, dinden ve kültürden insanın iç içe yaşadığı Şam’da bir kenar 
mahallesi… Baba mesleğini devam ettirmek istemeyen, edebiyata sevdalı, günlük tutan bir fırıncı 
yamağı… İlk aşk heyecanından yaşlı faytoncu Salim’in anlatmaya bayıldığı hikâyelere kadar 
unutulmaması, not edilmesi gereken bir sürü renkli, komik olay… Ancak bu Ortadoğu ülkesinde 
yoksulluk, adaletsizlik ve baskı da var. Sonunda genç fırıncı sahiden de hayalindeki mesleğine 
soyunuyor. O gazeteciliğe başlarken, Şam’da yaşayanlar gerçek haber yapan yegâne yayın 
organına kavuşuyor: Gizli çorap gazetesi! 
 
Birçok uluslararası ödülün sahibi, tanınmış yazar Rafik Schami’den otobiyografik izler taşıyan, 
Türkiye’ye de ucu dokunan bir coğrafyanın dünü ve bugünü hakkında düşündüren, masal ve şiir 
yüklü unutulmaz bir romanı… 
 

Rafik Schami: 1946’da Suriye’nin başkenti Şam’da, Ermeni bir fırıncının 
oğlu olarak doğan Rafik Schami’nin asıl adı Suheil Fadél’dir. İlköğretiminin 
ardından Libya’da bir manastırda eğitim gören Schami, Şam’da matematik, 
fizik ve kimya okudu. Rafik Schami, üniversite yıllarında Suriye Komünist 
Partisi’ne üye olan yazarın kullandığı kod ismidir ve anlamı “Şam’dan gelen 
dost”tur. Siyasi baskılar sonucu 70’li yılların başında Almanya’ya iltica 
etmek zorunda kalan Rafik Schami, Heidelberg Üniversitesi’nde farmakoloji ve kimya okudu. 
Eğitimini finanse etmek için inşaatlarda, lokantalarda ve fabrikalarda çalıştı. Birkaç yıl bir kimya 
firmasında görev yaptıktan sonra serbest yazarlık yapmaya başladı. Bugün Alman edebiyatının en 
önemli yazarlarından biri sayılan Rafik Schami’nin eserleri 30’a yakın dile çevrildi. Başta Hermann 
Hesse, Chamisso, Nelly Sachs ve Unutmaya Karşı Demokrasi İçin olmak üzere birçok ödüle layık 
görülen yazar hem yetişkinler hem çocuk ve gençler için yazıyor.  

  



GÜLSÜM CENGİZ’den çok özel gençlik dizisi 

 

İlk Adımlar  
Ayşe’nin Günleri - 1 
Yazar: Gülsüm Cengiz 
Editör: Suzan Geridönmez 
Birinci Baskı: Ekim 2019 
Tür: Genç Roman 
Sınıflar: 6. Sınıf, 7. Sınıf, 
8. Sınıf, Lise  
Sayfa Sayısı: 216 
Ebat: 14,5 x 21 cm 
Kapak: Karton Kapak 
Kâğıt: 60 gr. Enso 
ISBN: 978-605-69691-0-2 
Fiyat: 20 TL 
 

Bir Bulutun Ardında 
Ayşe’nin Günleri – 2 

Yazar: Gülsüm Cengiz 
Editör: Suzan Geridönmez 

Birinci Baskı: Ekim 2019 
Tür: Genç Roman 

Sınıflar: 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf, Lise  
Sayfa Sayısı: 324 

Ebat: 14,5 x 21 cm 
Kapak: Karton Kapak 

Kâğıt: 60 gr. Enso 
ISBN: 978-605-69691-1-9 

Fiyat: 28 TL 
 

Temalar: Türkiye tarihi, aile, göçmenlik, kardeş sevgisi, eğitim, ayrımcılık, fakirlik, işsizlik, okul, 

arkadaşlık, toplumsal cinsiyet 

 

Türkiye’nin çok sevilen deneyimli yazarı Gülsüm Cengiz’in yirmi yılı aşkın önce yazdığı, ülkemizde 
üç kuşaktır okunan, doktora tezlerine ve edebiyat sempozyumlarına konu olan, uluslararası 
edebiyat bilimcileri tarafından Tolstoy ve Anne Frank ile karşılaştırmalı incelenen gençlik romanı 
Ayşe’nin Günleri yeni baskısıyla bir seriye dönüştü. 
Ayşe’nin Günleri Serisi’nin ilk kitabı İlk Adımlar’da, usta yazar Gülsüm Cengiz, her yaştan okurun 
kalbinde taht kuran Ayşe karakterini titizlikle işlerken, o dönemin Türkiye’sinde emekçi bir ailenin 
çocuğu olmanın zor kadar da iç ısıtan yanlarına ayna tutuyor.  
Birçok dünya diline çevrilen, Türkiye’den sonra Avusturya’da, İsviçre’de, Suriye’de, Almanya’da ve 
Hırvatistan’da uluslararası beğeni kazanan, çeşitli ödüllere layık görülen Ayşe’nin Günleri’nden 
20’yi aşkın yıl sonra yazılan Bir Bulutun Ardında’da, kitabın ana karakteri Ayşe, bizi onu bıraktığımız 



yerde karşılıyor. Tüm güçlüklere rağmen ilkokulu bitirmiş, eğitimini sürdürmeye kararlı bir genç var 
karşımızda. Bir umudun peşine takılıp annesinin yanına, Almanya’ya göç etmesi üzerine “Almancı 
Türkler” gerçeğinin odağına düşüyor.  
Kız çocuklarının kaderinin köy meclisleri tarafından belirlendiği, dayanışma ile gericiliğin iç içe 
geçtiği, kültürel çatışmaların bıçak sırtında yaşandığı, göçmenlerin bazen sevecenlikle bazen de 
ayrımcılıkla, hatta düşmanlıkla karşılaştığı bu “yabancı” ortamda da çocuk ruhunu korumayı 
başarıyor.  Ancak çocuk ruhu ergen bedenine sığmakta zorlanıyor. Anneyle çatışmalar artıyor. 
Sonunda, kız ve kadınların toplumdaki yerini giderek daha fazla sorgulayan Ayşe zor bir karar 
alıyor ve yaz tatili için geldiği Türkiye’de kalıyor.  
Türkiye, Ayşe için anne desteği olmadan kadınlığa evrilmek, geçici işlerle ailenin geçimini 
sağlamaya çalışan babası ve ev işlerini omuzlayan ablası Aynur’la birlikte yoksulluk ve yoksunluk 
içinde yaşamak demek. 80’li yıllarda kurtuluşu eğitimde gören, öğretmen olma hayali kuran Ayşe, 
gerek yaşam mücadelesi, ümidi ve direnciyle, gerekse de toplumsal cinsiyet, ayrımcılık, 
ötekileştirme gibi meselelerle ilgili sorduğu sorularla günümüz gençleri için ilham niteliğinde.  
İlk Adımlar ve Bir Bulutun Ardında aynı zamanda Türkiye’nin yakın tarihini hatırlamak, hatırlatmak 
ve o döneme dair birçok önemli ayrıntıyı hiç bilmeyen genç kuşaklara edebiyat yoluyla anlatmak 
için eşsiz bir kaynak.  
 

 
Gülsüm Cengiz 1949 Isparta doğumlu şair-yazar, İstanbul İlköğretmen 
Okulu’nda eğitimini tamamladıktan sonra Balıkesir ve İstanbul’da 
öğretmenlik yaptı. 1980’de mesleğinden ayrılarak yayıncılığa başladı. 
Yayınevlerinde çocuk yayınları editörlüğü ve yönetmenliği görevlerini 
sürdürdü. 1988’de arkadaşlarıyla Demet Yayıncılığı kurdu. Özel Radyolar ve 
TRT’de hazırlayıp sunduğu programların bazılarının metin yazarlığını üstlendi. Türkiye Yazarlar 
Sendikası Genel Sekreterliğini yaptı. 2000 yılından bu yana serbest yazar olarak çalışmalarını 
sürdüren Cengiz, şiir, oyun ve çocuk kitapları yazıyor. Bazı şiir ve romanları İngilizce, Almanca, 
Arapça gibi dünya dillerine çevrilip birçok ülkede okurla buluştu. Yazı ve şiirleri 1983’ten itibaren 
Varlık, Edebiyat, Gösteri, Yazıt, İnsancıl, Kıyı, Milliyet Sanat, Evrensel Kültür, Damar, Güzel Yazılar 
gibi dergilerde yayımlandı. 

  



Dile Gelen Beden –deyimlerle insan vücudu– 
 
 
 
Yazar: Barış Gönülşen 
Resimleyen: Kemal Arslan 
Editör: Suzan Geridönmez 
İlk Basım: Ağustos 2020 
Tür: Bilim Düşün Kitaplığı, Gençlik Kitabı, Çocuk Kitabı 
Sınıflar: 3. Sınıf, 4. Sınıf, 5. Sınıf, 6. Sınıf 
Sayfa sayısı: 92 
Ebat: 19,5 x 25,5 cm 
Kağıt: 140 gr. İvory 
Cilt Tipi: Sert Kapak 
ISBN: 978-605-80231-5-4 
Fiyat: 50 TL  

 

 

Temalar: insan vücudu, biyoloji, deyimler, Türkçe, organlar, dil, anatomi, beden, beyin 

Dilin kemiği yoktur, denir. Oysa var! Deyimin anlattığı ile bilimin söylediği bambaşkadır. Peki, ikisi 
bir arada olamaz mı?  

Dile Gelen Beden –Deyimlerle İnsan Vücudu– aksini kanıtlıyor. Bilimsel bilgiyle Türkçenin dil 
zenginliğini, anatomik çizimlerle karikatürü harmanlayan bu rengârenk eser, edebiyat ile biyoloji 
arasında birbirinden yaratıcı köprüler kurarak insan bedeninin işleyişini anlaşılır kılıyor. 

İnsan vücudunun genel işleyişiyle ilgili temel bilimsel bilgileri yüzlerce deyimle harmanlayan bu 
kitabın sayfalarını karıştırırken ayağınız yerden kesilmeyecek, başınız göğe ermeyecek. Ama 
ayaklarımız, başımız ve bedenimizin neredeyse her bir parçasının dilimize neden ve nasıl yapıştığını 
görecek, birçok ummadık şey öğrenirken çok eğleneceksiniz… 

Barış Gönülşen 1974 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi 
Almanca Edebiyat ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 
Dünya üzerinden konuşulan dillerden Türkçe, Almanca, İngilizceye 
diğerlerinden daha yatkındır. Kitapları sever, okur, yazar, çevirir, düzeltir. 
Bilim, çocuk edebiyatı ve sosyal bilimler alanında çok sayıda kitap çevirisi olan 
yazar, eşi ve kedisiyle birlikte İstanbul’da yaşamaktadır. 

Kemal Arslan 1985’de İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde tamamladı. Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü’nde Yüksek Lisans 
öğrenimine devam etmektedir. 

 
 
 
 



Yaşamın Gizemi 
 

 
Yazar: Jan Paul Schutten 

Resimleyen: Floor Rieder 

Türkçeleştiren: Nevin Soysal 

Editör: Suzan Geridönmez 

Tür: Bilim Düşün Kitaplığı, Gençlik Kitabı 

Sayfa Sayısı: 160 sayfa 

Sınıflar: 6.Sınıf, 7.Sınıf, 8.Sınıf, Lise 

Ebat: 19,5 x 25,5 cm 

Kâğıt: 140 gr. ivory 

Kapak: Sert Kapak 

ISBN: 978-605-80231-2-3 

Fiyat: 75.00 TL 

 
 

 

Temalar: bakteri, bilim, biyoloji, canlı türleri, Darwin, DNA, evrim, hayvanlar, mikroorganizma, 

yaşam 

Yaşam nedir? Bir bakteri nasıl mavi balinaya dönüşür? DNA ne demek ve neden hep polisiyelerde 
geçiyor? Tuz canlı mıdır? Darwin başeseri Türlerin Kökeni’ni yazmak için niçin yirmi yıl harcadı? 
Bunlar Evrim ya da Yaşamın Gizemi’nin konu ettiği sırlardan sadece birkaçı. Ancak Jan Paul 
Schutten, sırf Hollanda’da 22 bin baskıya ulaşan, birçok dünya diline çevrilen bu eserinde sorular 
sormakla kalmıyor, evrimin bütün bu sorularla olan ilişkisini de aydınlatıyor. Floor Rieder’in 
görkemli çizimleriyle şenlenen eser 2013’te Hollanda’da yılın gençlik kitabı seçildi, 2014’te Altın 
Lale’yi kazandı, 2014’te Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne aday gösterildi ve çizimleriyle Altın Fırça 
Ödülü’ne layık görüldü. 
 

“Zeki, şaşırtıcı, mizah dolu.” DIE ZEIT 
 

“Yazar, yaşamın ‘nereden geldiği’, ‘ne olduğu’ ve ‘nereye gittiği’ sorularını basit ama şahane bir dille işliyor… 
Her sayfayı en az yazarın üslubu kadar esprili ve estetik çizimler süslüyor.” Yılın Bilim Kitabı Ödül gerekçesi 

 
“Bu bilimsel eser tüm komikliğine rağmen gençlere evrim, genetik ve türlerin oluşumuyla ilgili güvenilir bilgiler 

sunuyor. Eser karşıt tezlerin argümanlarına da eğilerek onları ustaca boşa çıkarıyor.”  NZZ am Sonntag 
 
 
 
Jan Paul Schutten: 1970 doğumlu yazar Utrecht’te iletişim bilimleri eğitimi gördü. 
Adını çocuklar için yazdığı bilimsel eserlerle duyuran yazar başta Altın Kalem 
Ödülü olmak üzere birçok saygın ödülün sahibi.   
 
 
Floor Rieder: 1985 Hollanda doğumlu çizer sanat eğitimi gördü. Serbest çizerlik 
yapan Rieder, Evrim ya da Yaşamın Gizemi ile Altın Fırça Ödülü’nü kazandı. 
Tasarımını yaptığı Alice Harikalar kitabı Stiftung Buchkunst tarafından 
Almanya’nın en güzel kitaplarından biri seçildi. 



100 Yıldızla 

Evrenin Hikâyesi 
 
Yazar: Florian Freistetter 

Çevirmen: Çağla Vera Kılıçarslan 

Editör: Suzan Geridönmez 

Bilim Editörü: Murat Havzalı 

Tür: Bilim, Genel Okur 

Sınıflar: 6. -8. Sınıf, Lise 

Sayfa Sayısı: 328 

Ebat: 14,5 X 21 cm 

Cilt Tipi: Sert kapak 

Kâğıt Cinsi: 55 gr Holmen 

ISBN: 978-605-06409-7-7 

Fiyat: 40.00 TL 

 

 

Temalar: astronomi, dünya dışı yaşam, evren, uzay, yıldızlar 

 

Astronom, yazar ve bilim anlatıcısı Florian Freistetter’e 2019’da ülkesinde Yılın Bilim Kitabı ödülünü 
kazandıran 100 Yıldızla Evrenin Hikâyesi ile yıldızlara uzanıyoruz. 
Gramma Draconis sayesinde Dünya’nın kendi ekseninde döndüğünü biliyoruz.  61 Cygni, evrenin 
tasavvur ettiğimizden çok daha büyük olduğunu gösterdi. Yıldızlar bize kara deliklerin nasıl 
işlediğini ve dinozorların neden yok olduğunu açıkladı. Antik Mısır’da tarımı düzenleyen yıldızlar, 
bugün dünya dışı yaşam arayışlarımızı yönlendirip başka gezegenlerde koloni kurabileceğimizi 
öğretiyor. 
Durakladığımız 100 yıldızda evrenin geçmişinden geleceğine uzanıyor, mitolojide dolaşıyor, bilim 
kurguda soluklanıyor ve içinde yaşadığımız Dünya’yı daha anlaşılır kılmak için gözünü gece göğe 
diken nice insanın hikâyelerini dinliyoruz. 
Yıldızlı gökyüzünün hepimizin olduğunun altını çizen Freistetter, her yaştan okuru yıldızları 
keşfetmeye davet ediyor! 
 
 
Florian Freistetter, Viyana Üniversitesi’nde astronomi eğitimi aldı. Doktora 
tezini küçük gezegenler üzerine yapan astronom, Viyana, Jena ve 
Heidelberg’de üniversitelere ait gözlemevlerinde çalıştı. 2008’de en çok 
okunan Almanca bilim blogu olan Astrdicticum simplex’i hayata geçirdi. 
Burada astronomi ve yıldızlar hakkında yazılar ve podcast yayımlayan 
Freistetter çalışmalarını ve bilimsel araştırmalarını Jena’da sürdürüyor. 
Popüler bilim kitapları birçok ödüle layık görülen, Türkiyeli okurun Kadehteki 
Göktaşı kitabıyla tanıdığı Freistetter, 100 Yıldızla Evrenin Hikâyesi ile 2019’da 
Avusturya’nın En İyi Bilim Kitabı ödülünü kazandı. Almanya’nın en güzel 
kitaplarından biri seçildi. 



Sahi Nedir Faşizm? 

 
 

Resimleyen: Kalle Johansson 

Yazar: Kalle Johansson  

Akademik katkı: Lena Berggren 
Türkçeleştiren: Murat Özsoy 

Birinci Baskı: Haziran 2019 

Tür: Düşün ve Bilim Kitaplığı, Genç Kitap, Çizgi Roman 

Sınıflar: 6, 7, 8, Lise 

Sayfa Sayısı: 64 

Ebat: 21x22 

Kapak: Karton Kapak 

Kâğıt: 115 gr kuşe 

ISBN: 978-605-80678-3-7 

Fiyat: 22 TL 

 

 
 

Temalar: faşizm, Hitler, İkinci Dünya Savaşı, Mussolini, şiddet, sermaye, Yahudi karşıtlığı, 

milliyetçilik, nasyonalizm, tarih 

 
 
Sürekli faşizmden söz ediliyor, çoğunlukla tepki ve nefretle ama bazen de zararsız gösteren gizli 
bir hayranlıkla. Peki, faşizm geçmişte tam olarak neydi? Ya bugün? Varlığını hangi biçimler altında 
sürdürüyor? 
Nasyonalizm, ırkçılık, totaliter amaçlar ve şiddet, ulusun yeniden doğuşu hayali, sol karşıtlığı, 
propaganda dili ve sermaye desteği… Faşizmin tüm unsur ve izleklerini ustaca işleyen bu grafik 
eser her yaştan okurun ilgisini hak ediyor. 
 

“Konuya etkileyici bir açıklıkla yaklaşan bu grafik kitap her okul kütüphanesinde mutlaka yer almalı.” TOPİC 

“Eseri yazan ve çizen ikili, siyasal ve toplumsal açıdan çok hassas ve karmaşık bir konu büyük bir açıklık ve çarpıcılıkla ele 
alarak hiçbir kuru tarih dersinin başaramadığını başarıyor. Gücünü sade ve konuya mesafeyle yaklaşan bir estetikten alan 

çizimler, Sahi Faşizm Nedir?’i popüler grafik roman akımında da özel bir yere oturtuyor.” Multi Mania 

“Kalle Johansson ve Lena Bergren, yargılamak yerine aydınlatarak, günlük yaşamında veya seçimlerde faşizme kayıtsız kalan 
gençlere de ulaşmayı başarıyor (…) Kesinlikle tavsiye edilecek değerde!” Christa Robberts, Kids Best Books 

 
 
 

 
Kalle Johansson: 1979 doğumlu sanatçı Stockholm’da sanat eğitimi gördü.  
Grafiker ve grafik roman çizeri olarak çalışan sanatçı, kurgu dışı grafik eserler 
alanında uzmanlaşmıştır. 
 
Lena Berggren: 1970 doğumlu, tarihçi. Berggren, başta faşizm, ırkçılık, 
nasyonalizm ve yabancı düşmanlığı araştırmaları alanında uluslararası düzeyde 
kendinden söz ettiren bir uzman.  Umeå Üniversitesi’nde tarih dersi veren yazar, 
Kuzey İsveç’te yaşamaktadır.   



YAKINDA ÇIKACAK KİTAPLAR 

 
Yaşlı Adam ve Deniz Tatili 

Yazar: Jens Sparschuh 

Resimleyen: Julia Dürr 

Türkçesi: Suzan Geridönmez 

 

 

Resimlerle düşünen kız Temple Grandin 

Yazar: Julia Finley Mosca 

Resimleyen: Daniel Rieley 

Türkçesi: Ferhat Sarı 

 

 

 

Gözünü gözden ayırmayan hekim Dr. Patrica Bath 

Yazar: Julia Finley Mosca 

Resimleyen Daniel Rieley 

Türkçesi: Ferhat Sarı 

 

 

 

Doğadan öğrenmek –tırtıl yazıları– 

Yazar: Erdal Şekeroğlu 

Yayına Hazırlayan: Ferhat Sarı, Suzan Geridönmez 

Resimleyen: Ecem Gültaşlar Aksu 

 

 

Atomlar 

Yazar: Anna Alter, Étienne Klein 

Resimleyen: Thanh Portal 

Türkçesi: Ferhat Sarı 



 

Atalarımız 

Yazar: Anna Alter, Brigitte Sénut 

Resimleyen: Caroline Hüe 

Türkçesi: Ferhat Sarı 

 

 

 

Mavi Gezegen 

Yazar: Anna Alter, Hervé Le Treut 

Resimleyen: Lucie Maillot 

Türkçesi: Ferhat Sarı 

 

 

 

Kesesini Arayan Kanguru 

Yazar: Çiğdem Keleş 

Resimleyen: Begüm Manav 

 

 

 

Şemsiyesini Arayan Kanguru 

Yazar: Çiğdem Keleş 

Resimleyen: Begum Manav 

 

 

 

Güneş Ağacı 

Yazar: Heinz Janisch 

Resimleyen: Sahar Bardaie 

Türkçesi: Olcay Geridönmez 

 

  



HER KİTABA ÖZEL 

OKUMA ETKİNLİKLERİ 
 

Çocuklarla çalışan herkes için… Her kitap 
özelinde hazırlanan okuma etkinliklerine 
www.ginkococuk.com adresinden ulaşabilirsiniz. 
 

 

 

SINIFLAR 

Ana Sınıfı ve okul öncesi 

Sevgi Nereden Gelir? 
Kimsesiz 
Küçük 
Frida ile Mandalina 
Gözünü Gözden Ayırmayan Hekim  
PATRİCİA BATH 
Resimlerle Düşünen Kız 
TEMPLE GRANDİN 
 

1. Sınıf 

Gezegen Willi 
Sevgi Nereden Gelir? 
Küçük 
Frida ile Mandalina 
Kimsesiz 
Benim Adım Maryam 
Jakob’un Deniz Kabuğu 
Gözünü Gözden Ayırmayan Hekim  
PATRİCİA BATH 
Resimlerle Düşünen Kız 
TEMPLE GRANDİN 
 

2. Sınıf 

Akim Koşuyor 
Sevgi Nereden Gelir 
Gezegen Willi 
 

Küçük 
Frida ile Mandalina 
Kimsesiz 
Jakob’un Deniz Kabuğu 
Gözünü Gözden Ayırmayan Hekim  
PATRİCİA BATH 
Resimlerle Düşünen Kız 
TEMPLE GRANDİN 
 
 
3. Sınıf 
Akim Koşuyor 
Ay’daki Keçi ya da Anı Yaşamak 
Gezegen Willi 
Bizim Evin Halleri 
Kırpıntı 
Küçük 
Frida ile Mandalina 
Dile Gelen Beden 
Kimsesiz 
Benim Adım maryam 
Jakob’un Deniz Kabuğu 
Yaşlı Adam ve Deniz Tatili 
Gözünü Gözden Ayırmayan Hekim  
PATRİCİA BATH 
Resimlerle Düşünen Kız 
TEMPLE GRANDİN 
  

http://www.ginkococuk.com/
https://ginkococuk.com/etkinlikler/
https://ginkococuk.com/etkinlikler/


4. Sınıf 

Akim Koşuyor 
Ay’daki Keçi ya da Anı Yaşamak 
Gezegen Willi 
Bizim Evin Halleri 
Kırpıntı 
Yaşlı Adam ve Deniz Tatili 
Jakob’un Deniz Kabuğu 
Dile Gelen Beden 
Kimsesiz 

5. Sınıf 

Düşman – Barış için bir kitap 
Akim Koşuyor 
Ay’daki Keçi ya da Anı Yaşamak 
Bizim Evin Halleri 
Salon Salam 
Kırpıntı 
Ada –gündelik bir hikâye- 
Yaşlı Adam ve Deniz Kabuğu 
Dile Gelen Beden 
Tavşanla Yolculuk 
 

6. Sınıf 

Düşman – Barış için bir kitap 
Akim Koşuyor 
Ay’daki Keçi ya da Anı Yaşamak 
Sahi Faşizm Nedir? 
Mavi Kulübe  
İlk Adımlar 
Bir Bulutun Ardında 
Bir Avuç Yıldız 
Yaşamın Gizemi 
Ada –gündelik bir hikâye- 
Tavşanla Yolculuk 
Dile Gelen Beden 
Yaşlı Adam ve Deniz Tatili 
Doğadan Öğrenmek 
100 Yıldızla Evrenin Hikâyesi 
 

7. Sınıf 

Düşman – Barış için bir kitap 
Salon Salam 
Sahi Faşizm Nedir? 
Mavi Kulübe 
İlk Adımlar 
Bir Bulutun Ardında 
Bir Avuç Yıldız 
Yaşamın Gizemi 
Ada –gündelik bir hikâye- 
Tavşanla Yolculuk 
100 Yıldızla Evrenin Hikâyesi 
Doğadan Öğrenmek 
 

8. Sınıf 

Düşman – Barış için bir kitap 
Salon Salam 
Sahi Faşizm Nedir? 
Mavi Kulübe 
İlk Adımlar 
Bir Bulutun Ardında 
Bir Avuç Yıldız 
Yaşamın Gizemi 
Ada –gündelik bir hikâye- 
Tavşanla Yolculuk 
100 Yıldızla Evrenin Hikâyesi 
Doğadan Öğrenmek 
 

Lise 

Sahi Faşizm Nedir? 
Mavi Kulübe 
İlk Adımlar 
Bir Bulutun Ardında 
Bir Avuç Yıldız 
Yaşamın Gizemi 
Ada –gündelik bir hikâye- 
100 Yıldızla Evrenin Hikâyesi

 


	Düşman
	Barış için bir kitap
	Kemal Arslan 1985’de İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü’nde Yüksek Lisans öğrenimine devam etmektedir.


