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KÜY Kitabevi,
Merkez Han’ın
giriş katında
hizmetinizde!

İstiklal Caddesi 181
Merkez Han
34333 Beyoğlu
İstanbul
T 0212 393 6149

İlk merhaba,
“Dünyayı merak edenler için” sloganıyla ilk
kitaplarını Eylül 2020'de yayımlayan Koç Üniversitesi
Çocuk (KÜ Çocuk) kitaplığı, her geçen günle birlikte
genişliyor; diğer bir deyişle "büyüyor." Dolayısıyla,
Koç Üniversitesi Yayınları'nın (KÜY) kataloğunda
birkaç sayfalık bir tanıtıma artık sığamaz olan KÜ
Çocuk, elinizdeki katalogla birlikte bağımsızlığını
ilan etti!
Her eylülde yıllık olarak yayımlamayı planladığımız
bu katalogda, KÜ Çocuk kitaplarının ayrıntılı
tanıtımlarının ve yazarlarla çizerlerin biyografilerinin
yanı sıra, başta çocuklar olmak üzere, ebeveynlere
ve öğretmenlere yönelik özel sayfalar da yer alacak.
Söyleşiler, etkinlik önerileri, çocuk kitaplarıyla
ilgili çeşitli tartışmalara ve gündem konularına
değinen makaleler, boyama sayfaları... İlerleyen
zamanlarda yayımlamayı düşündüğümüz kitaplarla
ilgili ipuçlarını da yine bu kataloğun sayfalarında
bulabilirsiniz.
Seneye, yeniden merhabalaşmak dileğiyle...

İletişim
Koç Üniversitesi Çocuk
Rumelifeneri Yolu
34450 Sarıyer, İstanbul
kup@ku.edu.tr
T 0212 338 1000
kucocuk
kucocuk

HAKKIMIZDA
Koç Üniversitesi Yayınları’nın
yetişkinlere yönelik kitaplarında
olduğu gibi, çocuk kitaplarının
seçiminde ve yayına
hazırlanmasında da, üstün
yetenekli gençler ile değerli
öğretim görevlilerini bir araya
getirerek bilime evrensel düzeyde
katkıda bulunmayı amaçlayan
Koç Üniversitesi’nin uzman
akademisyenlerinin görüşleri
doğrultusunda hareket ediliyor.
Koç Üniversitesi Çocuk (KÜ
Çocuk) bünyesinde, dünyadan ve
ülkemizden çocuk edebiyatının
yaratıcı yazarlarının kaleme
aldıkları nitelikli eserler, yetenekli
illüstratörlerin çizimleri eşliğinde
okurla buluşacak. Okumanın yanı
sıra, bilgi edinmeyi interaktif hale
getiren uygulamalı alıştırmaların
yer aldığı, farklı tasarımlara sahip
özel kitaplar da KÜ Çocuk’un
yayın programında geniş bir yer
tutuyor.
Bilim, çevre, sanat, etik,
cinsiyet, hoşgörü gibi
günümüzün ve geleceğin
önemli kavramlarının ele
alındığı, dünyanın farklı
coğrafyalarından ve farklı
kültürlerinden seçilen örnek
kitaplar, her yaştan çocuklara
hitap ediyor.
KÜ Çocuk kitaplığını ömür
boyu sürecek bir okuma
alışkanlığının, öğrenme
isteğinin ve keşif merakının ilk
adımı olarak nitelendirebiliriz.

kucocuk
www.press.ku.edu.tr
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GÜNDEM

“Çocuğum için en uygun kitabı
nasıl seçmeliyim?”
Bir yetişkin ile birlikte kitap okuma, özellikle okul öncesi dönem çocuklarına zengin dil
ve iletişim fırsatları sağlayan önemli aktivitelerden biridir.1 Birlikte kitap okuma, deyince
aklımıza üç temel bileşen gelir: deneyimli bir okuyucu (genellikle ebeveynler ya da
öğretmenler), çocuk ve kitap.2 Özellikle yaşça daha küçük okurların ebeveynleri tarafından
bu iletişime dair en çok sorulan sorular: “Çocuğum için en uygun kitabı nasıl seçmeliyim?”,
“Bu kitap çocuğumun yaşı için uygun mu?” olarak karşımıza çıkar. Aslında, bu soruların
tek bir cevabı yoktur. Bu sorulara verilen cevaplar, her ebeveyn-çocuk ikilisi için farklıdır.
Çünkü, kitap okuma sırasında çocuk, ebeveyn ve kitap birbirleriyle etkileşim halindedir ve
birlikte kitap okumanın çocuğa sağlayacağı fayda bu üçlü (hatta iki ebeveyn ile birlikte kitap
okunan durumlarda bu dörtlü) arasındaki etkileşimin özelliklerine ve uyumuna bağlıdır.3,4
Unutulmamalıdır ki birlikte kitap okuma, özellikle okul öncesi dönem çocuklarının,
ebeveynleriyle sadece öğretici değil aynı zamanda duygusal paylaşımlarla dolu, eğlenceli ve
kaliteli bir zaman geçirmesi için de önemli bir fırsattır. Bir iletişimde yer alan paydaşların o
iletişimden beslenebilmesinin en önemli koşullarında biri ise, iletişimin her bir paydaşı eşit
ya da benzer düzeyde beslemesidir, yani kurulan iletişimin kalitesidir. Kitap okuma etkinliği
sırasında böyle bir etkileşimin gerçekleşmesi, bu iletişimde yer alan her bir bireyin hem
bilişsel hem de sosyal-duygusal ihtiyaçlarının yeterince karşılanmasına bağlıdır.
Bunun için, kitabın sadece çocuk için değil ebeveyn için de “en iyi ya da en uygun”
kitap olması gerekir. Bir kitabı seçerken çocuğun sadece yaşı değil; mizacı, ilgi alanları, dil
gelişimi düzeyi, bilişsel ya da sosyal-duygusal gelişim alanlarındaki ihtiyaçları, okumaya
dair alışkanlıkları gözetilmelidir. Bunun yanı sıra, ebeveynin ya da ebeveynlerin kitap
okurken kullandığı sözlü ve sözsüz etkileşimin özellikleri (seçilen kelimeler, çıkarılan sesler,
okumaya eşlik eden jestler ve mimikler), kendi kitap okuma alışkanlığı ve donanımı, genel
olarak kitap okumaya ya da seçilen kitaba dair olumlu ya da olumsuz tutumları ve kitaptan
beklentileri de kitabın çocuk-ebeveyn ikilisine sağlayacağı fayda üzerinde önemli bir rol
oynayacaktır. Örneğin, çocuğunun dil gelişimini, özellikle kelime dağarcığını, desteklemek
isteyen bir baba, çocuğuna yeni kelimeler öğretebileceği bir kitap seçebilir. Burada önemli
olan, kitabın hem babanın hem de çocuğun birlikte okumaktan keyif alacağı bir konuya ve
özelliklere sahip olmasıdır. Ebeveynin, kitabı çocuğa aktarırken sergileyeceği arabuluculuk
davranışları, yani kitabın sözlü ve sözsüz olarak çocuğa sunuluş biçimi, ebeveyn-çocuk
iletişiminin ve çocuk gelişiminin desteklenmesinde kitabın zorluk seviyesinden çok daha
fazla önem taşır. Çocuğun dil gelişimi düzeyinin altında olduğu düşünülen bir kitap,
ebeveyn tarafından sağlanacak kitap dışı konuşmalarla (ör. kitabın konusuyla ilişkilendirilen
anılar, hikâyeler, çizgi film karakterleri) çocuğun yeni kelimeler öğrenmesini sağlayabilir.
Benzer şekilde, çocuğun dil seviyesinin çok üstünde olduğu düşünülen bir kitap yine
ebeveyn tarafından, ek bilgilerle, açıklamalarla (yeni kelimeler, yaşamdan örnekler) ve
destekleyici materyallerle (kukla, kartlar, nesneler) çocuğun dil öğrenim seviyesine ve
ihtiyaçlarına uygun bir hale getirilebilir. Burada önemli olan, ebeveynin arabuluculuk
davranışlarının çocuğun gelişim seviyesinin ne çok altında ne de çok üstünde olması, tam
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da çocuğun gelişim seviyesine uygun (yani çocuğun gelişim seviyesinin bir nebze üstünde)
ve çocuğun diğer bireysel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmasıdır.
Ebeveynin kitap okuma amaçları arasında çocuğun dil ve bilişsel becerileri kadar
sosyal-duygusal becerilerini desteklemek de yer alabilir. Bu amaçla, bir ebeveyn, çocuğuna
duygularını tanıtmak ve duygu düzenleme becerileri kazandırmak, empati becerileri
kazandırmak, çocuğunun sosyal sorumluluk duygusunu pekiştirmek ya da çocuğunu
beklendik/beklenmedik hayat olaylarına hazırlamak (kardeş sahibi olma, ebeveyn
boşanması gibi) isteyebilir. Bu amaçlarla, çocuğun yaşından, hatta konuştuğu dilden
bağımsız olarak, sadece resimli bir kitap ya da farklı dillerdeki resim ağırlıklı kitaplar
kullanılabileceği gibi, çocuğun kendi ana dilinde yazılmış metin ağırlıklı bir kitap da
seçilebilir. Bir ebeveyn sadece çocuğuyla eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmek üzere bir
etkinlik kitabı üzerinden de çocuğuyla iletişim kurabilir.
Bahsettiğimiz örneklerden yola çıkarak, ebeveynlerin çocuklarının gelişimine uygun
kitabı seçip seçmediğinin ve etkin arabuluculuk davranışları sergileyip sergilemediğini
anlamanın en güzel yolu çocuğun ve ebeveynin kurdukları iletişimden keyif aldığının ve
bu keyfin ve iletişimde kalma isteğinin devamlılığının takip edilmesidir. Özellikle küçük
yaşlarda, böylesi bir iletişimi sağlamak üzere kendisi ve çocuğu için en iyi ya da uygun
kitabı seçecek en yetkin kişi ebeveyndir, çünkü çocuğunu ve aralarındaki iletişimi ondan
daha iyi bilebilecek bir başka kişi ya da uzman yoktur. Daha büyük yaşlarda, yani çocuk
bağımsız bir okur haline geldiğinde ise, bu görevi çocuk üstlenir ve ilgi alanları, bilişsel,
duygusal ve sosyal ihtiyaçları doğrultusunda kendisi için en uygun kitabı seçecek uzman
kişi kendisi olur. Bu kez, kitap çocuğun sadece ebeveynleriyle olan ilişkisine ve kendi hayal
dünyasına değil, aynı zamanda sosyal çevresiyle kurduğu iletişime de açılan bir kapı rolü
üstlenir. Kitap, yeri gelir çocuğun arkadaşının ta kendisi, yeri gelir arkadaşlarıyla ya da
çevresindeki yetişkinlerle kurduğu iletişimdeki köprü olur. Örneğin, bir çocuk okuduğu
kitaptaki kahramanın yaşadıklarını kendisi ile özdeşleştirebilir, günlük yaşam döngüsü
içinde anımsayabilir, kendisi bizzat deneyimleyebilir ya da iletişim kurduğu yetişkinlerle ya
da yaşıtlarıyla paylaşımlarına dahil edebilir.
Bu bilgiler ışığında, bir kitabın hitap etmesi gereken kitleyi “7’den 70’e” ve yaş aralığını
“0’dan 100’e” olarak düşünmek belki de en doğru ve gerçekçi yaklaşım olur!
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ÖDÜLLER
15. PREMIO CENTO
İLLÜSTRATÖR
YARIŞMASI FİNALİSTİ
DAPENG DOĞA ÇOCUK
KİTABI ÖDÜLÜ SAHİBİ

Acaba Bu Nedir?
Kum saatinin taneleri nasıl aynıysa birbiriyle,
başta insan da öyle aynıdır yılanlarla,
kuşlarla, ördeklerle...
Sonra zaman akar,
taneler darboğazdan dökülür.
İşte ancak o zaman kuş uçar, yılan sürünür,
insan yürür...
Biyolog Paola Vitale ile ressam Rossana Bossù’nun işbirliği
sonucu ortaya çıkan Acaba Bu Nedir?’de, yeryüzündeki
yaşamın kökenine doğru, hücrelerde uzun bir yolculuğa
çıkıyoruz. Merak duygusunu her sayfada canlı tutan
rengârenk çizimler eşliğinde –embriyonik gelişim, DNA
araştırmaları, doğal seçilim gibi konuyla ilgili bilimsel
temellerin de ayrıntılarıyla ayrıca ele alındığı kitapta–
dünya üzerindeki tüm canlıları birbirine bağlayan ortak
hikâyeyi okuyoruz.
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Yazan Paola Vitale
Resimleyen Rossana Bossù
İtalyancadan çeviren Burçak Taşkın
48 sayfa | Nisan 2021
Paola Vitale, İtalya'daki Padua Üniversitesi Biyoloji
Bölümü mezunu ve aynı bölümde doktorasını da
yapmış bir biyolog. Aynı zamanda bir öğretmen.
Rossana Bossù, İtalya'nın Torino şehrinde yaşıyor.
Torino'daki Sanat ve Tasarım Enstitüsü'nün eski
öğretim üyelerinden biri olan Bossù, çocuk kitapları
için şimdiye kadar yaptığı illüstrasyonlarla çok sayıda
ödülün sahibi oldu.
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Hayvan Tiyatrosu
Parmak tiyatrosunun bütün kahramanlarını çocuğunuzla
birlikte keşfederek eğlenin! Alışılageldik kitap formatından
farklı özel tasarımı sayesinde interaktif bir okuma
deneyimi sunan Hayvan Tiyatrosu, küçük bir fikrin ne
kadar büyük bir eğlence yaratabileceğinin de kanıtı.
Hayvan Tiyatrosu’yla birlikte parmaklarımız bir elma
kurduna, bir papağana, bir salyangoza, bir kirpiye,
bir eşeğe ya da tüm sıcaklığıyla parıldayan bir güneşe
dönüşüveriyor. Her sayfada farklı bir gösteri!
Elleri seyrederken büyülenenler için...
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Yazan Jorge Luján • Teresa Porcella
Resimleyen Giulia Orecchia
İtalyancadan çeviren Eylül Alp
12 sayfa | Ekim 2020
Jorge Luján, Arjantin doğumlu Jorge Luján, şu sıralar
Meksika'da yaşıyor. Yazıyor, şarkı söylüyor ve yaratıcı
yazarlık dersleri veriyor. Baúl de Luna isimli müzik
grubuyla birlikte çocuklara yönelik şovlar da yapıyor.
Hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler,
jorgelujan.net sitesini ziyaret edebilirler.
Teresa Porcella, Cagliari Üniversitesi'nde çocuk
edebiyatı dersleri veriyor, aynı zamanda Giunti Scuola
isimli yayınevinde editör olarak çalışıyor. Okullarda ve
kütüphanelerde yaratıcı yazarlık eğitimleri de veriyor.
Giulia Orecchia, 1983 yılından bu yana kitaplar için
illüstrasyonlar yapıyor. Hakkında daha fazla bilgi
almak isteyenler, giuliaorecchia.it adresini ziyaret
edebilirler.
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Ada Lovelace ve Sayıların
Başını Döndüren Makine
Ada problemlere bayılır. Bu problemler ister küçük ister
büyük olsun, onun için hiç fark etmez. En çok da içinden
çıkılması zor problemleri sever. Kütüphanede ne bulursa
okur, karmakarışık matematik işlemlerini çözer ve çılgın
makineler icat eder. Ada, yaşıtlarından farksız küçük bir
kız çocuğu gibi görünse de, dünyayı değiştirmek üzeredir...
Şair bir baba ile matematik sevdalısı bir annenin kız
çocuğu olarak dünyaya gelen Ada, dünyanın ilk bilgisayar
programcısı olarak tanınıyor. Dünyayı öyle bir değiştirmek
ki, 2009’dan bu yana her yıl ekim ayının ikinci salı günü,
“Ada Lovelace Günü” kabul ediliyor. Ada Lovelace Günü,
teknoloji ve bilim alanında çalışan ve başarı gösteren
kadınları bir araya getirerek yeni nesillere ilham verme ve
cesaretlendirme hedefiyle kutlanıyor.
Ada Lovelace ve Sayıların Başını Döndüren Makine’de
yazar Zoë Tucker ile çizer Rachel Katstaller, teknoloji
tarihinin en parıltılı isimlerinden biri haline gelecek olan
küçük bir kız çocuğunun hayret verici gerçek hikâyesini
anlatıyorlar.
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Yazan Zoë Tucker
Resimleyen Rachel Katstaller
İngilizceden çeviren Itır Arda
32 sayfa | Mart 2021
Zoë Tucker, resimli kitaplara bayılıyor ve (neredeyse)
her gününü çocuk yayıncılığı dünyasında geçiriyor.
Yönetici ve tasarımcı olarak tüm dünyadan yazarlar,
sanatçılar ve yayıncılarla bir araya gelme fırsatı
buluyor. Zoë, kocası Adam ve kedisi Murray ile
İngiltere’nin güney sahilinde yaşıyor ve (neredeyse) her
gün bilgisayar kullanıyor! Ada Lovelace ve Sayıların
Başını Döndüren Makine yazarın ilk resimli kitabıdır.
Rachel Katstaller, El Salvador’da doğdu. 2014
yılında New York’ta School of Visual Arts’ta bir yaz
eğitim gördükten sonra, Rachel hayalinin peşinden
gidip çocuk kitabı çizeri olmaya karar verdi. Kedisi
Hemingway ile Avusturya’da Alp Dağları’nda yaşıyor.
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ÖDÜLLER
2018 BANCO DEL LIBRO,
YILIN EN İYİ ÇOCUK
KİTAPLARI SEÇKİSİ

Bizim Evde
Bizim Evde, yazar Isabel Minhós Martins ile illüstratör
Madalena Matoso’nun işbirliğinden ortaya çıkmış sıra
dışı bir çalışma. Göz alıcı renklerdeki çizimler eşliğinde,
saymanın vücutta yalnızca parmaklarla sınırlı olmadığını
gösteren eğlenceli bir kitap. Çocuklarla birlikte interaktif
bir okumaya da imkân veren Bizim Evde’yi Sevcan Şahin,
Portekizce aslından çevirdi.
Evimize hoş geldin! Bizim evde ben varım, ailem var, köpek
var. Ve bazen daha çok aile ve arkadaşlar da gelir. Tek bir çatı
altında göbekler, burunlar, dişler, tırnaklar, eller ve çok daha
fazlası! Sayılması gereken çok şey var. Haydi, içeri gel ve bize
katıl. Bakalım hepsini sayabilecek misin?
12
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Yazan Isabel Minhós Martins
Resimleyen Madalena Matoso
Portekizceden çeviren Sevcan Şahin
32 sayfa | Şubat 2021
Isabel Minhós Martins, 1974’te Lizbon’da dünyaya
geldi. Çocukluğundan beri hikâye dinlemeyi çok sevdi;
büyükannesinin, büyük babasının, komşularının,
teyzelerinin anlattığı hikâyelerle büyüdü. Lizbon
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde aldığı iletişim tasarımı
eğitiminin ardından üç arkadaşıyla Planeta Tangerina
Yayınevi’ni kurdu. Compostela Uluslararası Resimli
Kitaplar Ödülü’nde özel mansiyon aldı. 2017 yılında
Gustav Heinemann Barış Ödülü’nü ve Alman Çocuk
Edebiyatı Ödülü’nü kazandı. Eserleri White Ravens
kataloğuna seçildi. Kazandığı en kıymetli ödülün,
2013 yılında Bologna Çocuk Kitapları Fuarı tarafından
Planeta Tangerina’ya verilen Avrupa’nın En İyi Çocuk
Kitapları Yayıncısı ödülü olduğunu söylüyor.
Madalena Matoso, 1974 yılında Lizbon’da dünyaya
geldi. Lizbon Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin İletişim
Tasarımı Bölümünden mezun oldu. Barselona
Üniversitesi’nde grafik tasarımı üzerine uzmanlaştı.
1999 yılında üç arkadaşıyla birlikte Planeta Tangerina
Yayınevi’ni kurdu. Resimlediği kitaplarla iki kez
Portekiz Ulusal İllüstrasyon Ödülü’nü (2008, 2018)
ve çizgi roman festivali Amadora BD’de Çocuk
İllüstrasyonu Ödülü’nü (2008, 2011) aldı, New York
Kitap Fuarı ve Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’nda özel
mansiyona değer bulundu.
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Kaybolunca Nereye Gideriz?
Kaybolunca nereye gittiğimiz hakkında herkes farklı bir şey
söylüyor. Dünyada her şey zaman içinde ortaya çıkar ve yok olur.
Fakat bir taş, kuma dönüştüğünde gerçekten yok olur mu?
Ya da ortadan yok olan çoraplar gerçekten kaybolur mu?
Ve en önemlisi insanlar gerçekten yok olurlar mı?
Kaybolunca Nereye Gideriz?, yazar Isabel Minhós Martins ile
illüstratör Madalena Matoso’nun işbirliğinden ortaya çıkmış
derinlikli bir çalışma. Sıra dışı çizimler eşliğinde, “kaybolunca
nereye gideriz?” gibi asırlık bir soruyu cevaplamanıza
yardımcı olacak birçok fikir içeriyor. Ve bu zor sorudan yola
çıkarak, çocuklara, dünyaya bambaşka bir pencereden bakma
imkânı sunuyor.
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teyzelerinin anlattığı hikâyelerle büyüdü. Lizbon
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde aldığı iletişim tasarımı
eğitiminin ardından üç arkadaşıyla Planeta Tangerina
Yayınevi’ni kurdu. Compostela Uluslararası Resimli
Kitaplar Ödülü’nde özel mansiyon aldı. 2017 yılında
Gustav Heinemann Barış Ödülü’nü ve Alman Çocuk
Edebiyatı Ödülü’nü kazandı. Eserleri White Ravens
kataloğuna seçildi. Kazandığı en kıymetli ödülün,
2013 yılında Bologna Çocuk Kitapları Fuarı tarafından
Planeta Tangerina’ya verilen Avrupa’nın En İyi Çocuk
Kitapları Yayıncısı ödülü olduğunu söylüyor.
Madalena Matoso, 1974 yılında Lizbon’da dünyaya
geldi. Lizbon Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin İletişim
Tasarımı Bölümünden mezun oldu. Barselona
Üniversitesi’nde grafik tasarımı üzerine uzmanlaştı.
1999 yılında üç arkadaşıyla birlikte Planeta Tangerina
Yayınevi’ni kurdu. Resimlediği kitaplarla iki kez
Portekiz Ulusal İllüstrasyon Ödülü’nü (2008, 2018)
ve çizgi roman festivali Amadora BD’de Çocuk
İllüstrasyonu Ödülü’nü (2008, 2011) aldı, New York
Kitap Fuarı ve Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’nda özel
mansiyona değer bulundu.
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Yazan Isabel Minhós Martins
Resimleyen Madalena Matoso
Portekizceden çeviren Sevcan Şahin
48 sayfa | Şubat 2021

ÖDÜLLER
2013 TIME OUT LONDON,
ÇOCUKLAR İÇİN
EN İYİ KİTAPLAR
SEÇKİSİ
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Bir Ağaç Ol!
“Dimdik dur.
Dallarını güneşe uzat.
Bir ağaç ol!
Hepimiz ağaçlar gibiyiz:
Omurgamız, gövde; derimiz, kabuk;
kalplerimiz ise öz odunu gibi
bize güç verir ve bizi destekler.
Ağaçlar da insanlar gibi sosyal varlıklardır.
Bilgi yaymak için kendilerince ‘konuşurlar’;
besinleri ve kaynakları paylaşırlar.
Birbirlerine sığınak olur ve birbirlerini korurlar.
Birlikte dayanışma ile daha güçlüdürler.”
Bir Ağaç Ol! isimli bu şiirsel anlatımında yazar Maria
Gianferrari, doğanın en büyük yaratımlarından biri olan
ağaçlarla bizlerin benzerliklerini gözler önüne seriyor.
Köklerinin sarıldığı mantarlar sayesinde birbirleriyle nasıl
konuştuklarını, besinlerini nasıl paylaştıklarını, suyu
depolayıp kaynaklarını nasıl bölüştüklerini ve tehlikelere
karşı birbirlerini nasıl uyardıklarını anlatıyor. Daha da
önemlisi ise, ağaçların, daha iyi insanlar olmamız için
bizlere nasıl ilham verebileceğini hatırlatıyor.
“Ormandaki ağaçlar gibi olup birbirimizi korursak, tüm
kaynaklarımızı paylaşırsak dünya daha da güzel bir yer olur.”
Felicita Sala’nın muhteşem çizimlerinin eşlik ettiği Bir
Ağaç Ol! kitabında ayrıca, ağaçları kurtarmaya yardımcı
olacak bilgilerin, bir ağacın anatomisiyle ilgili ayrıntıların,
konuyla ilgili kaynak kitapların ve internet sitelerinin
listelendiği ek sayfalar da yer alıyor.

16
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Yazan Maria Gianferrari
Resimleyen Felicita Sala
İngilizceden çeviren Göyçen Gülce Karagöz
40 sayfa | Temmuz 2021
Maria Gianferrari, Virginia'da yaşıyor. Çay içmeyi,
kuşları gözlemlemeyi ve köpeklerle oynamayı çok
seviyor; aynı zamanda da çocuk kitapları okuyup
yazmayı! Hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için
mariagianferrari.com adresini ziyaret edebilirsiniz...
Felicita Sala, eşi Gianluca ve kızları Nina ile birlikte
Roma'da yaşıyor. Üniversitede felsefe bölümünden
mezun olmasına karşın asıl tutkusu illüstrasyon.
Kitapların yanı sıra, eşi Gianluca ile birlikte şimdiye
kadar çok sayıda animasyona da imza atmış durumda.
Hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için
felicitasala.com adresini ziyaret edebilirsiniz...
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Bir Ağaç Ol!:
Saklı Köklerini Çiz
Bir Ağaç Ol! kitabının kapağında ve bu resimde, Felicita Sala bize ağacın görünen kısımları
(gövdesi, dalları gibi) ile görünmeyen kısımlarını (kökleri ve mantar ağı gibi) gösteriyor.
Ağaçlar gibi, biz insanlar da başkalarının gördüğü ve her zaman görmediği parçalara
sahibiz. Bu sanatsal proje sayesinde bu parçalarımızı keşfedebiliriz.

GEREKEN MALZEMELER
• Kâğıttan bir alışveriş torbası (ya da büyükçe bir kâğıt veya karton)
• Yuvarlak uçlu bir makas
• Resim malzemeleri (bir kalem ya da kurşun kalem işini görecektir)

BİR AĞAÇ ÇİZ

1) Kâğıt alışveriş torbasının büyük ön ya da arka kısmını kes (geriye torbanın 3 yanı ve
dibi kalacaktır).
2) Kâğıdın doğal bir kat yeri olacaktır. Kâğıdı, küçük kısmı katlı yerin aşağısında kalacak
şekilde çevir.
3) Kolunu kat yerinin ötesine uzatıp parmaklarını iyice aç.
4) Keçeli kalem, boya kalemi ya da kurşun kalemle kolunun ve elinin etrafını çiz.
Açık parmaklarının arasındaki V şekillerini de çiz. Ama parmak uçlarını çizme.
Çizdiğin şekil, bir ağacın gövdesi ve dallarına benzedi mi?
5) Kâğıdı çevirip bileğini gövdenin üzerine yerleştir. Parmaklarını iyice aç.
6) Bileğinin ve elinin etrafını çiz. Açık parmaklarının arasındaki V şekillerini de çiz.
Ama parmak uçlarını çizme. Çizdiğin şekil, bir ağacın köklerine benzedi mi?

KENDİ KÖKLERİNİ YAZ VE ÇİZ
Resmini çizdiğin yere kök salmış bu ağacın sen olduğunu varsayalım.
18
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Ağacın gövdesinin ve dallarının, sana ait olan ve
dışarıdan görülebilen kısımlar olduğunu varsayalım.
Ağaçta olduğu gibi, senin güneş altında bulunan ve
herkesin görebildiği kısmın bu.
1) Resim malzemelerini alıp gövde ve dallara bak.
Gövde ve dallara seninle ilgili bir şeyler anlatan
hangi sözcükleri ya da resimleri ekleyebilirsin?
“Sanatçı” ya da “futbolcu” gibi başarılı olduğun
özelliklerini ya da insanların senin hakkında
düşündüklerini yazabilirsin: “komik” ya da “sessiz”
gibi. Yardıma ihtiyacın varsa arkadaşlarından seni
anlatmalarını iste. Ağacının neresine yazacağını
ya da çizeceğini düşün. Örnek olarak, sözcükler
kalın ya da ince dallara ya da yapraklara
dönüşebilir mi? Sözcükler, ağaç kabuğu gibi
gövde boyunca uzanabilir mi?

Ağacın köklerinin arasındaki ve altındaki toprağın, seni
besleyen ya da güçlendiren insanlar, yerler ya da şeyler
olduğun varsayalım.
2) Şimdi köklerle ve yerin altındaki toprak ile ilgilen. Buraya hangi sözcükleri ya da resimleri
eklemek istersin? Toprağa senin güçlenmeni sağlayan şeyleri ekle. Elbette bunlar yiyecekler
olabilir ancak seni insan olarak güçlü kılan şeyleri düşün. Hangi sözcükler, insanlar ve
cisimler sana her gün zorluklara karşı dayanma gücünü veriyor?

Sözcüklerini ve resimlerini gizleyebilir ya da açıkta bırakabilirsin.
3) Bu sana dair bir sanat eseri. Yazdığın ya da çizdiğin her şeyi göstermek istemeyebilirsin.
Bunda hiçbir sakınca yok: Ağacın kökleri toprağın altında saklıdır, dalları ise yapraklarca
kısmen gizlenir. İçindeki özveriyi bir ağacın yaptığı şekilde nasıl görünür kılabilirsin?
Örnek olarak, kâğıt torbadan yaprak şekilleri kesip bunları dallara yapıştırabilirsin.
İstersen sadece bir kısımlarını yapıştırabilirsin, böylece dilediğin zaman yaprakların altına
bakabilirsin.
Ağaç köklerini gizlemek istersen, kâğıdın alt kısmını katlayıp ağacın altında toprak bir
zemin oluşturabilirsin. Bunu yaparsan, resim malzemelerini yine alıp ağacının etrafında,
yerde neler bulunduğunu bizlere göster.

“Seni besleyen” ya da seni sağlıklı ve mutlu kılan, mavi gökyüzünün altında daha güzel büyümeni
sağlayan insanları ve şeyleri bulmaya devam etmeni anımsatması için bu sanat eserini sakla.
Bu çalışma, Bir Ağaç Ol! kitabından esinlenerek oluşturuldu. Bu ağacı hayal etmemize
yardımcı olan sanat eğitmeni Kelly McConnell’a ve bu etkinlik fikrini burada sizlerle
paylaşmak için izin veren Curious City’ye teşekkür ederiz. (www.curiouscitydpw.com)
19
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Ben Dünyaya Geldiğimde
Yeni doğan bir çocuk dünyayı nasıl görür, hiç düşündünüz
mü? Yediklerinin tadını ilk kez aldığında, ilk kez kokuları
tanıdığında, renkleri gördüğünde, hayvanlarla tanıştığında
neler hissettiğini hayal ettiniz mi?
Portekiz çocuk edebiyatının bol ödüllü isimleri Isabel
Minhós Martins ile Madalena Matoso, Ben Dünyaya
Geldiğimde’de bizi yeni doğan bir çocuğun gözünden harika
bir keşfe çıkarıyor; yetişkin okuru çocukların dünyasına,
çocuk okuru ise duyuları tanımaya davet ediyor.
20

ÖDÜLLER
2018 FRANKFURT KİTAP FUARI,
DPICTUS 100 OLAĞANÜSTÜ
RESİMLİ KİTAP SEÇKİSİ
2009 KORE CJ RESİMLİ KİTAP
FESTİVALİ İKİNCİSİ
2007 PORTEKİZ ULUSAL
İLLÜSTRASYON ÖDÜLLERİ
MANSİYONU

Yazan Isabel Minhós Martins
Resimleyen Madalena Matoso
Portekizceden çeviren Sevcan Şahin
28 sayfa | Eylül 2020
Isabel Minhós Martins, 1974’te Lizbon’da dünyaya
geldi. Çocukluğundan beri hikâye dinlemeyi çok sevdi;
büyükannesinin, büyükbabasının, komşularının,
teyzelerinin anlattığı hikâyelerle büyüdü. Lizbon
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde aldığı iletişim tasarımı
eğitiminin ardından üç arkadaşıyla Planeta Tangerina
Yayınevi’ni kurdu. Compostela Uluslararası Resimli
Kitaplar Ödülü’nde özel mansiyon aldı. 2017 yılında
Gustav Heinemann Barış Ödülü’nü ve Alman Çocuk
Edebiyatı Ödülü’nü kazandı. Eserleri White Ravens
kataloğuna seçildi. Kazandığı en kıymetli ödülün,
2013 yılında Bologna Çocuk Kitapları Fuarı tarafından
Planeta Tangerina’ya verilen Avrupa’nın En İyi Çocuk
Kitapları Yayıncısı ödülü olduğunu söylüyor.
Madalena Matoso, 1974 yılında Lizbon’da dünyaya
geldi. Lizbon Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin İletişim
Tasarımı Bölümünden mezun oldu. Barselona
Üniversitesi’nde grafik tasarımı üzerine uzmanlaştı.
1999 yılında üç arkadaşıyla birlikte Planeta Tangerina
Yayınevi’ni kurdu. Resimlediği kitaplarla iki kez
Portekiz Ulusal İllüstrasyon ödülü’nü (2008, 2018)
ve çizgi roman festivali Amadora BD’de çocuk
İllüstrasyonu dülü’nü (2008, 2011) aldı, New York
Kitap Fuarı ve Bologna çocuk Kitapları Fuarı’nda özel
mansiyona değer bulundu.
21
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Kitap!
Hep kitaplar hakkında konuşuyoruz, biraz da "kitap"tan
söz edelim mi?
Nedir gerçekten kitap? Neye benzer, ne yapar, ne eder?
Ses çıkarır mı mesela, konuşur mu bizimle? Peki nereden
gelmiştir?.. Murray McCain’in kaleme aldığı ve çizimlerin
John Alcorn’a ait olduğu Kitap!, kitabın gerçekten de ne
olduğunu ve içeriğinde neler yer aldığını bulmak üzere bu
ve benzeri soruların peşine düşüyor.
Dışındaki cildinden kullanılan mürekkebine, içinde
hangi karakterlerin ve nasıl sözcüklerin yer aldığından
harflere ve noktalama işaretlerine dek bir kitap hakkında
bilinmesi gereken her şey eğlenceli bir dille anlatılıyor. İlk
olarak 1962'de yayımlanan ve kısa sürede çok sevilerek
klasik çocuk kitapları arasında gösterilen Kitap!, hiçbir
dijital teknik kullanılmadan, tamamen elle çizilip
renklendirilmiş büyüleyici resimleri ve yaratıcı tipografisi
ile tam bir görsel şölen aynı zamanda!
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Yazan Murray McCain
Resimleyen John Alcron
İngilizceden çeviren Itır Arda
56 sayfa | Mayıs 2021
Murray McCain'in bazı kitaplarda John Alcron ile
birlikte çalıştığı ve bazı kitapların metinlerini yazdığı
biliniyor.
John Alcron, 1935 yılında Amerika'nın New
York eyaletinde dünyaya gelmiştir. Manhattan
Cooper Union Sanat Okulu'nda çizim, kaligrafi,
mimari, tipografi, illustrasyon, grafik ve reklam
tasarımı okumuştur. 1962 yılında tasarladığı ve
illustrasyonlarını yaptığı Kitap!, American Institue of
Graphic Arts tarafından yılın en iyi 50 kitabından biri
ilan edilmiştir. 1992 yılında hayatını kaybetmiştir.
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Kraliçenin Gölgesi:
Hayvanların Nasıl Gördüklerine
Dair Bir Öykü
Kraliyet şenliği gecesi ve Kraliçe’nin balosu doruk
noktasında. Aniden bir şimşek çakar, ardından da her şey
karanlığa bürünür. Işıklar tekrar yandığındaysa cüretkâr
bir soygun açığa çıkar. Biri Kraliçe’nin gölgesini çalmış!
İyi ki kraliyet dedektifi Peygamberdevesi Karidesi
konukları sorgulamak için oradadır. Bay Bukalemun,
Kaptan Köpekbalığı, Mızrakbaşlı Yılan, Keçi, Yusufçuk,
Dev Mürekkep Balığı, Doktor Güvercin ve iki genç
denizkestanesini teker teker sorgular. Her bir şüphelinin
kendine has bakış açısı bulmacanın önemli bir parçasını
oluşturur ve böylece gecenin olayları eksiksiz –ve
eğlenceli– bir şekilde ortaya çıkar.
Bu yaratıcı ve sıra dışı kitapta Cybèle Young, esprili
anlatımı ve çarpıcı çizimleriyle hem düşsel anlamda
zengin hem de bilimsel gerçeklerle dolu bir dünya
yaratıyor. Hayvanların nasıl gördüklerine dair bilimsel
gerçeklere dayanan, gerçeküstü bir dedektiflik hikâyesi…
24
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Yazan, Resimleyen Cybèle Young
İngilizceden çeviren Itır Arda
40 sayfa | Kasım 2020

İki kez Governor General Ödülü’ne layık görülen,
uluslararası üne sahip sanatçı Cybèle Young çocuklar
için bir ok kitap yazdı ve resimledi. Cybèle Young’ın ilk
kurgudışı öyküsü Kraliçenin Gölgesi, sanatçının üstün
gözlem yeteneği ile araştırmacı merakını yeniden
gözler önüne seriyor. Cybèle Young eşi ve iki çocuğuyla
Ontario, Toronto’da yaşıyor.

ÖDÜLLER
2016 HAYVAN DAVRANIŞLARI DERNEĞİ,
YILIN OLAĞANÜSTÜ ÇOCUK KİTABI
2015 KANADA ÇOCUK KİTAPLARI
MERKEZİ, YILIN EN İYİ ÇOCUK KİTABI
2015 KANADALI BİLİM YAZARLARI
DERNEĞİ, BİLİM VE TOPLUM ÇOCUK
KİTABI ÖDÜLÜ
2015 FITZHENRY AİLESİ VAKFI,
LANE ANDERSON ÖDÜLÜ
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Kuşlar Konmuş Kitabıma
Şair, çevirmen ve öğretim üyesi Nazmi Ağıl, Kuşlar Konmuş
Kitabıma’da kuşların olağanüstü dünyasını dizelerine
konuk ediyor. Şiirlerle birlikte otuz farklı kuşla tanışıyor,
onların birbirinden benzersiz özelliklerini öğreniyoruz.
Üstelik her şiir aynı zamanda bir bilmece!
“Tipitip” ve “En Kahraman Rıdvan” gibi unutulmaz
karakterlerin yaratıcısı usta çizer Bülent Arabacıoğlu’nun
çizimleriyle renklenen eser, boyama posteri, çıkartmaları
ve kuş seslerini dinleyebileceğiniz QR kodlarıyla interaktif
bir okuma deneyimi de sunuyor.
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Yazan Nazmi Ağıl
Resimleyen Bülent Arabacıoğlu
40 sayfa | Eylül 2020
Nazmi Ağıl,1964 Eskişehir doğumlu. Kuleli Askeri
Lisesi ve ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili
ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Ağıl, halen, Koç
Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde
öğretim üyesi olarak çalışıyor. Yetişkinlere yönelik
de çok sayıda şiir kitabı ve çevirileri olan Nazmi Ağıl,
çocuk kitaplarına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.
Bülent Arabacıoğlu, “Tipitip” ve “En Kahraman Rıdvan”
gibi unutulmaz karakterlerin yaratıcısı usta çizer,
1950 Eskişehir doğumlu. Harita Mühendisliği mezunu
olmasına rağmen çalışma hayatına 1973’te Hürriyet
gazetesi ile başladı. Bu dönemde, aynı yayın kuruluşu
bünyesinde kurulan Çarşaf mizah dergisinin ilk
karikatüristleri arasında yer aldı. 1980’de Gırgır mizah
dergisine girdi. 2012’de İstanbul Aydın Üniversitesi
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde
yarı zamanlı öğretim üyeliğine başladı. 2013-2018
yılları arasında aynı üniversitenin Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Bölümü ve Animasyon Bölümlerinde
de lisans düzeyinde ders vermeye başladı. 2020’de
de Yeditepe Üniversitesi Animasyon Bölümü Yüksek
Lisans öğrencilerine “Karakter Tasarımı” dersleri
vermeye başladım. Halen yarı zamanlı öğretim
üyeliklerim ve reklam şirketleriyle çalışmalarım devam
etmektedir.
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Haydi Ali, Yemek Vakti!
Haydi Ali, yemek vakti!
Şimdi olmaz. Bir dakika daha bekleyemez mi?
Oyuna dalan Ali, asla yemek yemek istemiyor. Tüm
ailesi peşinde, ona bir lokma yedirmek için uğraşıyor.
Önerdikleri her yiyecek, Ali’nin hayal gücünü daha da
körüklüyor: Havuçla geceleri baykuşlar kadar iyi görüyor,
çilekten aldığı güç onu roket gibi uzaya fırlatıyor. Süt onu
gergedanlardan bile güçlü yapan bir iksir, peynirle dişleri
timsahlar kadar keskin.
Beslenme uzmanı Alison Falkonakis’in kaleme aldığı,
ödüllü illüstratör Clair Georgelli’nin resimlediği Haydi
Ali, Yemek Vakti! küçük okurları beslenme konusunda
eğlendirerek düşündürecek.
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Yazan Alison Falkonakis
Resimleyen Clair Georgelli
Yunancadan çeviren Rana Alpöz
36 sayfa | Kasım 2020
Alison Falkonakis, İngiliz yazar Alison Falkonakis,
kocası ve iki çocuğuyla Yunanistan’ın güneyindeki
Arkadya’da yaşıyor. Uzun yıllar çocuk beslenme
uzmanı olarak çalıştıktan sonra Yunanistan’a
yerleştiğinde şiir yazmaya başladı. Çocukluğundan
beri kitap okumayı çok seviyor. Kendi çocuklarına da
hikâyeler okumaktan, onlara kitap sevgisi aşılamaktan
hoşlanıyor.
Clair Georgelli, İngiltere’de Tipografi ve Grafik
eğitimi alan Clair Georgelli, çocuk kitapları üzerinde
yoğunlaştı. 2008’de Polkadot Design adındaki tasarım
ofisini kurdu. Atina Konser Salonu, Akropolis Müzesi,
New York Lincoln Center gibi önemli kurumlar için
tasarımlar yaptı; çalışmalarıyla Avrupa ve Amerika’da
pek çok ödül aldı. Çocuk kitabı yazarlığı ve çizerliğinin
yanında, fotoğrafçılıkla da ilgileniyor. 2011’de anne
oldu, vaktini ailesiyle beraber yaşadığı Leonidio ile
Atina arasında geçiriyor.

ÖDÜLLER
15. PREMIO CENTO
İLLÜSTRATÖR
YARIŞMASI FİNALİSTİ
DAPENG DOĞA ÇOCUK
KİTABI ÖDÜLÜ SAHİBİ
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Büyük Yılan
Bir sabah hafif bir sarsıntıyla uyanan küçük bir çocuk,
yastığının altında bir yılanın kuyruğunun ucunu gördü.
Kıvrımları koridora kadar takip edince yılanın devasa
bedeniyle karşılaştı. O kadar hareketsizdi ki uyuyormuş
gibi görünüyordu. Onu kuvvetlice çimdikledi. O anda
uzaklardan uzun bir çığlık duydu. Korkusunu yenmek,
merakını gidermek için bu uzun, kıvrımlı bedeni bahçede,
şehrin sokaklarında, ormanda ve mağarada takip etmeye
karar verdi.
Ödüllü çizer Adrien Parlange’ın yazdığı ve resimlediği
Büyük Yılan , birbirinden tamamen farklı, birbirini seçen
ve bağ kurmaya karar veren iki varlığın dostça ve sıra dışı
karşılaşmasını anlatıyor.

30

KOÇ Ü N İVERSİT ESİ ÇOCUK

Yazan ve Resimleyen Adrien Parlange
Fransızcadan çeviren Göyçen Gülce Karagöz
36 sayfa | Ağustos 2021
Adrien Parlange, 1983’te Fransa’nın Auvergne
bölgesinde doğdu ve Paris’te büyüdü. Paris’te grafik
tasarım eğitimi aldıktan sonra bir reklam ajansında
çalıştı. Dekoratif Sanatlar İllüstratörleri (HEAR)
sınıfına katılmak için hâlen yaşadığı ve ders verdiği
Strasbourg’a yerleşti. Kitaplarıyla ve illüstrasyonlarıyla
kurgu kategorisinde Bologna Ragazzi Özel Mansiyon
Ödülü ve En İyi Resimli Kitap kategorisinde ise Chen
Bochui Çocuk Edebiyatı Ödülü almıştır.
ÖDÜLLER
2021 DPICTUS 100
OLAĞANÜSTÜ RESİMLİ
KİTAP SEÇKİSİ
2020 BOLOGNA ÇOCUK KİTAPLARI
FUARI, BOLOGNA RAGAZZI ÖZEL
MANSİYON ÖDÜLÜ,
KURGU KATEGORİSİ
2020 PRIX DU LIVRE GRAND EST,
JÜRİ ÖDÜLÜ, İLLÜSTRASYON
KATEGORİSİ
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KANG-MI YOON:
"Bir ormanın bir bina
ormanına dönüşmesine
tanıklık ettim."

Bilim insanları, plastikler gibi insan yapımı nesnelerin ağırlığının dünyadaki
canlıların toplam ağırlığını artık aştığını söylüyor. Bu insan yapımı nesnelerin
içinde önemli bir miktarı da beton oluşturuyormuş. Ne dersiniz bu istatistiki bilgi
hakkında, aslında, etrafımıza şöyle bir göz atmamız yeterli değil mi zaten?
İçinde bulunduğumuz modern zamanlarda insan yapımı nesnelerden tümüyle kaçınmak
pek mümkün görünmüyor. Ama en azından kullanım alanlarını azaltmalı ve doğa dostu
ürünlere daha çok yönelmeliyiz. Kitabımla ilgili çalışırken, birçok mimarın doğa dostu
binalar inşa etmenin çeşitli yöntemleri üzerinde ciddi çalışmaları olduğunu öğrendim,
örneğin gökdelenler söz konusu olduğunda...
Evet, Ağaçların Yetiştiği Bina kitabınızda inşaatların ele geçirdiği bir şehirde hava
kirliliği yüzünden dışarı çıkıp oynayamayan bir çocuğun hikâyesini anlatıyorsunuz...
Yakın çevrenizden, yaşadığınız şehirden mi yola çıkarak kaleme aldınız bu kitabı?
Haklısınız, yaşadığım yerden esinlenerek oluşmuş bir hikâyesi var Ağaçların Yetiştiği
Bina’nın. Yeni bir yaşam alanı oluşturmak adına, evimin yakınlarındaki bir ormanın bir bina
ormanına dönüşmesine tanıklık ettim.
Hiç kuşkusuz küresel bir sorundan söz ediyoruz aslında. Kitabınızın farklı dillerde
bu kadar ilgi görmesini de buna bağlayabiliriz rahatlıkla. Peki sizin için, kitabınızın
belki hiç görmediğiniz coğrafyalardaki okurlara ulaşması nasıl bir his?
Ağaçların Yetiştiği Bina kitabının ortaya çıkma aşamasında çok çalıştım, hayallerime
ulaşmak için de öncesinde uzun bir hazırlık süreci geçirdim. Dolayısıyla anlattığım
hikâyenin farklı coğrafyalardaki okurlar tarafından olumlu karşılanması benim için bir ödül
niteliğinde. Açıkçası her defasında şaşırıyorum ve çok memnun oluyorum.
Çocuk kitaplarını aslında yetişkinlerin de mutlakta okuması gerektiğine dair bir
görüş var. Ağaçların Yetiştiği Bina küçük yaştaki çocuklara hitap ediyormuş gibi
görünse de, yetişkinlerin de öğreneneceği çok şey vaat ediyor.
Ağaçların Yetiştiği Bina kitabının merkezindeki kız çocuğu benim hem çocukluk hem
de yetişkinlik dönemimden izler taşıyor aslında. Dolayısıyla, yaştan bağımsız olarak,
okuyan herkesin bu hikâyeyle özdeşlik kuracağını düşünüyorum. Zaten genel olarak
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"Ağaçların Yetiştiği Bina" ilk resimli kitabınız ama "şimdilik" diyebilir miyiz? İleriye
yönelik ne gibi projeleriniz var?
İkinci resimli kitabım yakın bir zaman içinde Kore’de yayımlanıyor. Ormanın ve doğanın
güzelliğine dair bir hikâyesi var. Aynı zamanda bir ailenin hikâyesi... Üçüncü kitap olarak
da, Ağaçların Yetiştiği Bina’dan yola çıkan bir gelecek öngörüsü yazmak istiyorum. Kısacası,
resimli kitaplar üzerinde çalışmaya devam edeceğim gibi görünüyor...
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resimli kitapların da, özellikle her yaşa hitap etme konusunda daha şanslı olduklarını
söyleyebilirim.
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Ağaçların Yetiştiği Bina
İnşaatın ele geçirdiği bir şehirde hava kirliliği
yüzünden dışarı çıkıp oynayamayan çocuk,
resim yaparken kendine ait bir evin hayalini
kurmaya başlar.
Resimlerinde önce sihirli çiçeklerin
yetiştiği bir oyun parkı yapar, sonra yıl boyu
temiz hava veren bir bitki araştırma merkezi
kurar, sonrada kış aylarında hayvanların
sığabileceği bir sera inşa eder. Sıra içinde
ağaçların yetiştiği evine geldiğinde, çoktan
yemyeşil bir şehir yaratmıştır bile.
Ağaçları Yetiştiği Bina, gezegenimizin
mirasçısı küçük okurları hayal kurmaya ve
doğayı yaşam alanları üzerinden düşünmeye
davet eden, güçlü bir öykü.

Yazan, Resimleyen Kang-mi YOON
Koreceden çeviren Nan-A LEE
28 sayfa | Eylül 2020
Kang-mi YOON, Üniversitede resim bölümünde
okudu. Eserleri birçok sergide yer aldı. Çeşitli
atölyelerde resimli kitaplar üzerine çalıştı. 2018'de
Hyundai Çocuk Kitapları Müzesi'nin düzenlediği "I.
Basılmamış Fikirler" sergisinde, siyaretçilerin oyuyula
"yayın desteği alacak sanatçı" seçildi. Ağaçların Yetiştiği
Bina sanatçının ilk resimli kitabıdır.
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ÖDÜLLER
2020 BOOKSTART SEÇKİSİ
2019 SCHOOL LİBRARY
JOURNAL TAVSİYE EDİLEN
KİTAPLAR SEÇKİSİ
2019 KORE KÜLTÜR
VE SANAT EDEBİ
ESERLER SEÇKİSİ

KÜ Çocuk kitaplığı
genişlemeye devam ediyor;
yakında işte bu kitaplarla:

kucocuk

kucocuk

kucocuk www.press.ku.edu.tr
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KÜ ÇOCUK: Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer, İstanbul
www.press.ku.edu.tr T 0212 338 1000
KÜY Kitabevi: İstiklal Caddesi No:181
Merkez Han 34333 Beyoğlu, İstanbul / Türkiye
T 0212 393 6149
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