


Çocuklar şimdi bizim, ama yarın birer yetişkin olacaklar ve 
hayatları tamamen onlara ait. Yürüyecekleri o upuzun yolda, 
bazen düşüp kalkacaklar, işte bu da öğrenmeye dahil… Özgür 
düşünmeleri, kendilerini iyi tanımaları, sorumluluk almaları, doğru 
seçimler yapabilmeleri ve tercihlerinin sonuçlarına katlanmaları 
için onları sevgiyle desteklemek yeterli.

MÜFREDAT TEMALARI

KAZANIMLAR

ERDEMLER  azim
BİREY VE TOPLUM  bireysel farklılıklar, farklılıklara saygı,  
 hayat becerileri, meslekler 
İLETİŞİM  aile iletişimi, etkili iletişim
HAK VE  
ÖZGÜRLÜKLER  bireysel haklar, hakkını savunma
KİŞİSEL GELİŞİM beceri, çatışma yönetimi, karar verme,  
 kendini tanıma, kişilik tipleri, meslek seçimi,  
 özdenetim, özgüven, özsaygı

ŞAPŞİK APTİ’NİN  
ŞAMPİYONLUK MADALYASI

Sorgusuzca itaat etmesi, ailenin kurallarına boyun eğip kendisi için 
belirlenen kalıplara girmesi beklenen bir çocuk ve onun bu soruna karşı 
verdiği masum, çocukça ve aynı zamanda hınzırca bir yanıt!

Apti’nin ailesi şampiyonlardan geçilmiyor. Ailenin tüm üyeleri başarılı 
sporcular. Bizim Apti’nin ise hiç o taraklarda bezi yok! Gelgelelim 
aile fertleri ille de Apti’yi şampiyon yapma konusunda kararlılar. Hele 
babası…

İyi de, Apti’nin şampiyon olmak, şampiyon gibi davranmak arzusu var mı 
bakalım? O ailesine bu yönüyle benzemek istemiyor ki!

Yazan: Payam Ebrahimi / Resimleyen: Reza Dalvand / Çeviren: Mojgan Dolatabadi
Yaş Grubu: 5 + / Çağdaş Dünya Edebiyatı / İstanbul 2019

32 sayfa / 21 x 28 cm / Kapak Satış Fiyatı: 30 TL / ISBN: 978-605-80327-3-6
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Çocuklar kahramanları sever, onların sergilediği güce ve 
cesarete imrenirler. Bu masal, mizah yoluyla, gücün ve cesaretin, 
kahramanlığın aslında ne kadar yanıltıcı olabileceğini gözler önüne 
seriyor. Kendini fazlaca övenlere veya etraftaki en popüler tiplere 
hemen kapılmamak gerekir.  İlk izlenime, gösterişe aldanmak 
yerine, anlamaya çalışmak, sorgulamak, akıl süzgecinden geçirmek 
çok daha gerçekçi sonuçlara ulaştırır.

MÜFREDAT TEMALARI

KAZANIMLAR

ÇOCUK DÜNYASI  mizah 
İLETİŞİM  kültürler arası iletişim 
KİŞİSEL GELİŞİM  kişilik tipleri, başarı, çalışkanlık,  
 yetenek, yeterlilik 
BİREY VE TOPLUM  çok kültürlülük, komşuluk ilişkileri,  
 sosyal içerme 
VATANDAŞLIK  adalet, alın teri, çalışma, emek 
DUYGULAR  kaygı, korku

SÜMSÜK NAZAR NASIL KAHRAMAN OLDU!

İşe yaramaz tembelin teki, şapşal bir miskin, ahalinin deyimiyle Sümsük 
Nazar, nasıl olur da önce efsanevi bir kahramana dönüşür, sonra da kral 
koltuğuna oturur? 

Dedikoducular, dalkavuklar, akılsızlar, saftorikler… Hepsi bir araya 
gelince neler olur neler! Çocuklar bunu çok iyi bilir! Bol bol masal 
okurken hem güler, hem eğlenir. Bir yandan da sorgular, değerlendirir. 
Peki ya büyükler???

Komik, şaşırtıcı, ibret verici bir öykü… Farklı yorumlarla, değişik 
isimlerle yüzyıllardır Avrasya’nın dört bir yanında anlatılan, Grimm 
Kardeşler’in öykülerinden birine de ilham veren çok eski bir halk 
masalına, sıra dışı, özgün bir uyarlama: “Aslan Yürekli Nazar”.

Nazar bir gün, kendi kendini tokatlayıp burnuna konan sinekleri yere 
serince “bir vuruşta binlercesini deviren bir kahraman” olduğunu 
sanıp, bunu cümle âleme ilan etmek için yola koyulur. İşin tuhafı, 
herkesi kahramanlığına inandırır, korkaklığı ya da şaşkınlığı dolayısıyla 
yaptıklarını güç gösterisi gibi algılarlar. 

“Aslan Yürekli Nazar”ı Kafkasya’nın en parlak ozanlarından biri, aynı 
zamanda bir masal anlatıcısı olan Hovhannes Tumanyan yaklaşık 100 yıl 
önce kaleme almış. Hâlâ taptaze bu yüzyıllık masal ilk kez Türkçe’de… 
Ermeni masallarının usta anlatıcısı Tumanyan’ın 150. doğum yıldönümü 
ise yıl boyunca tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Yazan: Hovhannes Tumanyan / Resimleyen: Emine Bora / Çeviren: Nişan Güreh-Alis Bedikyan
Dünya Klasikleri / 7 + yaş / ISBN: 978-605-68931-7-9 / İstanbul 2019 / 56 sayfa

Karton kapak / 25 x 25 cm / Kapak Satış Fiyatı: 50 TL 

www.ardenyayin.com.tr
info@ardenyayin.com.tr

HARIKALARLA DOLU BIR KITAPLIK

@ardenyayincilik
@ardenyayin
@ardenyayin



Çocuklar birarada oyun oynamayı, birbirini tanımayı ve anlamayı, 
birlikte kardeşçe yaşamayı, sevgi dolu, iyi insanlar olmayı 
öğrenmek durumundalar. Hele bizim yaşadığımız coğrafyada… 
Çocukların çevrelerinde olup bitenlere önyargısızca yaklaşmaları, 
adım adım kavramaları, duygu ve düşünce dünyasının sınırlarını 
genişletecek, hayat becerilerini artıracaktır. 

MÜFREDAT TEMALARI

KAZANIMLAR

ERDEMLER  ahlak, merhamet, yardımlaşma, dostluk,  
 vicdanlı olmak
BİREY VE TOPLUM  hayat becerileri, empati, farklılıklara saygı,  
 komşuluk ilişkileri, dezavantajlı gruplar,  
 misafirperverlik
HAK VE  
ÖZGÜRLÜKLER   çocuk hakları, temel hak ve özgürlükler
DUYGULAR heyecan, kaygı, korku, mutluluk
KİŞİSEL GELİŞİM empati, beceri, öz denetim, sorumluluk

SEN OLSAN YOLDA HANGİ OYUNLARI 
OYNARSIN? 

Yaşadığın yer artık güvenli değilse ne yaparsın? Evini geride bırakmak 
zorunda kalsaydın neler hissederdin? Upuzun bir yürüyüş var önünde…  
Sen olsan yanına neler alırsın? Yolda hangi oyunları oynarsın? 

Benim Adım Mülteci Değil” birlikte yaşamaya dair, sevgi ve empati 
dolu, ibret verici bir öykü…  Savaşı ve göçü, küçük bir oğlan çocuğunun 
yolculuğu üzerinden anlatıyor. Bu yolculuk, küçük okurlara ve onların 
ebeveynlerine, ülkesinden ayrılmak zorunda kalan çocukların toptancı 
bir bakışla, yalnızca “mülteci” olarak damgalanamayacağını hatırlatıyor. 
Onlar da tıpkı bütün diğer çocuklar gibi, en az onlar kadar özel ve onlar 
kadar birbirine benzer... Akıllı, duygulu, meraklı, masum, hep oyun 
oynamak isteyen, sevgi ve güven beklentisi içinde birer çocuk hepsi… Ve 
hepsinin birer adı var.

Yazan ve Resimleyen: Kate Milner / Çeviren: Aren Turhan
Yaş Grubu 5: + / Dünya Masalları / İstanbul 2019

32 sayfa / 26 x 24cm / Kapak Satış Fiyatı: 30 TL / ISBN: 978-605-80327-1-2
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Ghandi diyor ki: “Bu dünyada gerçek barışa ulaşmak istiyorsak, 
işe çocuklarla başlamalıyız.” Çocuklara şiddetin şakası olmadığını, 
ne denli yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini her fırsatta, mümkün 
olan her yolla tekrar tekrar anlatmak gerekiyor. Birarada kardeşçe 
yaşamak, sevgi dolu, anlayışlı ve vicdanlı, iyi insanlar olmak için 
öne çıkartılması gereken değerleri, tıpkı bu öyküde olduğu gibi 
tersinden anlatmak da mümkün. 

MÜFREDAT TEMALARI

KAZANIMLAR

ERDEMLER  ahlak,  kardeşlik, dostluk, merhamet,  
 yardımlaşma
BİREY VE TOPLUM  adalet, barış, empati, eşitlik, kardeşlik,  
 farklılıklara saygı, komşuluk ilişkileri
DUYGULAR  heyecan, kaygı, korku, mutluluk
KİŞİSEL GELİŞİM  empati, çatışma yönetimi, olumlu düşünme

BİR DAMLA BAL YÜZÜNDEN

Çocuklara savaşın ve şiddetin anlamsızlığını anlatan, nelere mal 
olabileceğini gösteren “Bir Damla Bal” bir hiç yüzünden birbirine düşen, 
birbirini yok eden ve yok olan iki komşu köyün öyküsü…  Evrensel ve 
tüm zamanlara ait…

Hâlâ taptaze bu yüzyıllık masalda kavgaya, kıtlığa, göçlere, savaşlara yol 
açan nedir, diye soruyor yazar.

Yaşadığımız dünyada ne kadar anlamlı ve maalesef her daim ne kadar 
güncel bir soru, değil mi? 

Yazan: Hovhannes Tumanyan / Resimleyen: Emine Bora / Çeviren: Alis Bedikyan
Yaş Grubu: 7 + / Dünya Masalları / İstanbul 2019

32 sayfa / 25 x 25cm / Kapak Satış Fiyatı: 40 TL / ISBN: 978-605-80327-2-9
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Dostlukların sıcaklığıyla, sevgi, anlayış ve neşeyle dolu,  
müzik ve dansla renklenen daha güzel bir dünyayı kim istemez? 
Mutluluğun sırrı hiç de o kadar erişilmez değil aslında.  
Yaptığımız tercihler, çevremizdeki insanlarla kurduğumuz 
iletişim, kime nasıl baktığımız ve ne denli cömert  
olduğumuz belirliyor her şeyi.

MÜFREDAT TEMALARI

KAZANIMLAR

ERDEMLER  dostluk, dayanışma, cömertlik, paylaşma 
İLETİŞİM  kültürler arası iletişim 
KİŞİSEL GELİŞİM  olumlu düşünme, öz saygı, öz güven 
BİREY VE TOPLUM  hayat becerileri, çalışkanlık, eşitlik, 
 bireysel farklılıklar, farklılıklara saygı 
SANAT  estetik duyarlılık, müzik, dans, özgünlük

MUTLULUĞUN SIRRI: DANS ETMEK,  
ŞARKI SÖYLEMEK, DOST EDİNMEK

Daha çok şeye sahip olmak yerine, arkadaşlığın ve neşe içinde birarada 
eğlenmenin değerini keşfederken başladığı noktaya geri dönen sevimli 
bir öykü. Çocukların da bizzat denemek isteyeceği türde capcanlı, 
kırkyama tarzı resimlerle süslenmiş bu hikâye, onlara “sahip olmanın” 
anlamı üzerinde düşünme fırsatı sunuyor.    

Peki ama mutluluğu bir şişeye tıkmak, onun içinde taşımak mümkün mü? 

Pim ve Tiddle’ın yolculuğuna eşlik eder ve söyledikleri şarkıya kulak 
verirseniz öğreneceksiniz! “Zıpla ve dans et, mutlu olacaksın elbet! 
Olduğun yerde sallan, kıvır popoyu... Haydi çırp ellerini, ver tempoyu!”

Yazan: Pippa Goodhard / Resimleyen: Ehsan Abdollahi / Çeviren:  Esra Özilhan Çiftci 
Dünya Masalları / 5 + yaş / ISBN: 978-605-68931-5-5 / İstanbul 2019

28 sayfa / Karton kapak / 25x 25 cm / Kapak Satış Fiyatı: 32 TL
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Hikâyeler minik alıştırmalarla bizi hayata hazırlar. Ve okuma 
serüveni nasıl başlarsa öyle gider! Bu serüveni daha renkli ve 
heyecan verici kılmak, geleceğe sağlam köprüler uzatmak için 
zaman zaman yetişkinlerin dünyasından bir tutam lezzet sunmak, 
klasiklerden faydalanmak doğru olur. Ve klasiklerle tanışmak için 
ilkokul hiç de erken değil. Tabii, doğru seçimler yapmak kaydıyla…

MÜFREDAT TEMALARI

KAZANIMLAR

ERDEMLER  ahlak, cömertlik, dayanışma, dostluk,  
 dürüstlük, sadakat, sevgi
BİREY VE TOPLUM  adalet, barış, iktidar, toplumsal kurallar
OKUMA KÜLTÜRÜ  edebi şahsiyetler, yazılı kültür
DUYGULAR  heyecan, korku, kıskançlık, mutluluk, sevgi,  
 sitem, üzüntü

OLMAK YA DA OLMAMAK,  
İŞTE BÜTÜN MESELE BU!

Shakespeare’in birbirinden güzel 12 klasik öyküsüyle dolu harika bir 
sahneye buyurun!

Macbeth, Romeo ve Juliet, Hamlet, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Fırtına, Onikinci 
Gece, Othello, Beğendiğiniz Gibi, Julius Caesar, Kuru Gürültü, Kral Lear ve 
Venedik Taciri. Hepsi çocuklar için, sadeleştirilerek yeniden yazıldı. 

Edebiyat dünyasının gelmiş geçmiş en ünlü isminin kaleminden çıkan 
her bir klasik, duyguları ve yaşantısı ile insanı anlatıyor. Danimarka Kralı 
ya da Veronalı bir aşık, Venedikli bir tacir ya da Romalı bir komutan… 
Ortak duygularımızı, karakterimizi, bizi biz yapan her şeyi, acıyı ve aşkı, 
öfkeyi ve şefkati, kıskançlık ve dostluğu bize daha iyi kim anlatabilir? 
Elbette Shakespeare!

Baştan sonra renkli resimlerle bezeli kitapta, Shakespeare’in yaşam 
öyküsü ile oyunlarındaki konulara ve karakterlere dair ipuçları da yer 
alıyor.

Shakespeare klasiklerini tüm belli başlı karakterleri ve olay örgüsünü 
koruyarak, büyük bir ustalıkla, yazar Angela McAllister çocukların 
anlayacağı bir dile dönüştürdü. 

www.ardenyayin.com.tr
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Yazan: Angela McAllister / Resimleyen: Alice Lindstrom / Çeviren: Ayşen Gür
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Özellikle küçük yaş gruplarında temel değerlerin aktarımında 
hayvan masalları önemli bir yer tutmakta… Çocuklar çok sevdikleri 
hayvan türleriyle tanışarak, onların öykülerine kulak vererek 
empati kurma, yaşadığı dünyayı tanıma becerilerini, iyilik, 
yardımlaşma, dürüstlük gibi temel niteliklerini geliştiriyor. 

MÜFREDAT TEMALARI

KAZANIMLAR

ERDEMLER  ahlak, cömertlik, dayanışma, dostluk,  
 dürüstlük, sadakat, sevgi
DUYGULAR  mutluluk, sevgi, umut, üzüntü, veda, yalnızlık,  
 bağışlama, kıskançlık
DOĞA VE EVREN  canlılar, çevre, doğa, hayvanlar

BEŞ KITAYI DOLAŞAN HAYVAN MASALLARI

Böcekler o rengârenk paltolara nasıl sahip oldular? Kuşlar Kralı nasıl 
seçildi, kimin kanatlarını çaldı? Panda’nın gözünde neden siyah bir 
benek var? Peki Çıta’nın yüzündeki gözyaşı izleri? Acaba niye ağlamış? 
Bilge Kartal kendisi kadar yaşlı bir Baykuş eş bulmak için kimlere 
danıştı, nerelere uçtu, bilen var mı? 

Aslan, zebra, fare, devekuşu, tavşan ve daha yüzlerce hayvanın meraklı 
öyküleri... Ama bu kadarla da kalmıyor. Kır Kurdu’ndan Viskaça’ya, 
Emu’dan Firavun Faresi’ne hiç bilmediğimiz hayvanlar da var kitapta. 

Yazar Angela McAllister’in kaleminden çıkan büyük boy, ciltli kitapta 
50 mitolojik öykü, efsane ve fabl biraraya toplanmış. Kitapta yer alan 
bir dünya dolusu hayvan masalı, Kenya’dan Yeni Zelanda’ya, Amerikan 
yerlilerinden Hint bilgelerine, 5 kıtayı dolaşıyor, onlarca farklı kültürün 
halk masallarının ve efsanelerinin izlerini sürüyor.

Yazan: Angela McAllister / Resimleyen: Aitch / Çeviren: Ayşen Gür
Yaş Grubu: 5+ / Dünya Masalları / İstanbul 2019 / 128 sayfa / ciltli sert kapak 

24 x 27 cm / Kapak Satış Fiyatı: 90 TL / ISBN: 978-605-80327-0-5
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Boyama kitapları, çocukları sanatla ve yaratıcılıkla buluşturuyor, 
hayal güçlerini kanatlandırıyor. Fantastik Kuşlar ise, Ortaçağ 
minyatürlerinde yer alan figürleri biraraya getirerek alışılagelmiş 
bir formata, ilginç, şaşırtıcı bir görsellik boyutu kazandırıyor. 
Çocuklar bu figürleri boyarken bir yandan asırlar önce el yazması 
kitapları resimleyen sanatçılarla özdeşleşiyor, öte yandan doğanın 
en güzel, en özgün türlerinden biri olan kuşlarla bütünleşiyor.

MÜFREDAT TEMALARI

KAZANIMLAR

SANAT  estetik duyarlılık,  
 geleneksel sanatlar,  
 tasarım, özgünlük, yaratıcılık 
DOĞA VE EVREN  hayvanlar, renkler, zaman bilinci

FANTASTİK KUŞLARI BOYAMAK

Çocuklar kadar büyüklerin de çok seveceği, efsanelerden, halk 
hikâyelerinden fırlamış, birbirinden şaşırtıcı özellikte ve güzellikte, 
fantastik kuşlar… Hiçbiri sıradan değil, hepsi özgün, benzersiz. Hayal 
gücünü kanatlandırmak için 70’ten fazla çizim birarada…

Kitapta, Ortaçağ Ermeni minyatür sanatçılarının el yazması kitaplarda 
kullandıkları kuş figürlerinden ve kanatlı yaratıklardan örnekler yer 
alıyor. Bu çizimler, Anadolu, Kafkasya ve Mezopotamya coğrafyasında 
üretilen, bugün dünyanın en önemli müze ve kütüphanelerinde, özel 
koleksiyonlarda yer alan orijinal eserler üzerinde tek tek çalışılarak 
kitaba aktarılmış.

Boyama Kitabı / Her yaş için / ISBN : 978-605-68931-0-0 / İstanbul 2018
64 sayfa / Karton kapak / 21 x 28 cm

Kapak Satış Fiyatı: 25 TL
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İnsanları, doğayı ve tüm canlıları sevmek, çevreyle iletişim 
kurmak ve olumlu duygular geliştirmek, duyguları ifade etmek 
mutluluk ve başarıyı artırıyor. Bunun için pozitif düşünmek, 
sevdiklerimize ve hayata sımsıkı sarılmak gerekiyor. Çocuklar 
ise, biz onlara sarıldıkça büyüyor, özgüvenleri artıyor, zihinsel 
yetenekleri gelişiyor. “Haydi Sarılalım” sevgi ve anlayış dolu bir 
sarılmanın değerini, iletişim kurmadaki önemini anımsatıyor.

MÜFREDAT TEMALARI

KAZANIMLAR

ERDEMLER  dayanışma, dostluk, güven, kardeşlik,  
 sevgi, yardımlaşma
İLETİŞİM  aile iletişimi, diğer canlılarla iletişim,  
 etkili iletişim
KİŞİSEL GELİŞİM  empati, motivasyon, olumlu düşünme,  
 sosyal gelişim

HER GÜN SIMSIKI SARIL BİRİNE 
GÖR BAK HİÇ SORUN KALIR MI GERİDE…

Dünyanın en büyük sırrını su samurları çözmüş. Yüzlerindeki ifadeye 
bir baksanıza, nasıl da mutlular! Peki ne bu sır, biliyor musunuz? 
Sevdiklerimize sarılmak elbette… 

Sarılmak her durumda işe yarar. Kendini mutsuz hissettiğinde seni 
yeniden neşelendirebilir. Ona sarıldığında kanatların olmadan da 
uçabilirsin. Üşüdüysen eğer seni sımsıcak tutar.  ‘Seni seviyorum’ 
diyemediğinde bu sözü dilin yerine kalbinle söylemene yardımcı olur. 
Bazen yeniden rüyaya dalmanın, bazen özür dilerim diye fısıldamanın, dans 
etmeyi öğrenmenin ya da sevinçli bir kutlamanın yolu sarılmaktan geçer.  

Sarılmak sımsıcak, sakinleştirici, içten bir şeydir. Ve müthiş bir gücü 
vardır. Üstelik dünyadaki en değerli şey olmasına rağmen herkes 
birbirine kolaylıkla sarılabilir. Çünkü tümüyle bedavadır!

Su samurları “Her gün sımsıkı sarıl birine, gör bak hiç sorun kalır mı 
geride…” diyorlar. Kulak vermek lazım.

Yazan: Claudio Gobetti / Resimleyen: Diyana Nikolova / Çeviren: Aren Turhan 
Yaş Grubu: 5 + / Dünya Masalları / İstanbul 2020 / 40 sayfa / 23 x 28 cm

Kapak Satış Fiyatı: 40 TL / 978-605-80327-7-4
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Bu masal, ne öteki hayvanları, ne de insanları yemek istemeyen 
bir kurdu merkezine alarak bildiğimiz tüm ezberleri bozuyor. 
Masalda dostluk ve dayanışma, sevgi ve empati ön planda…

MÜFREDAT TEMALARI

KAZANIMLAR

ERDEMLER   dostluk, dayanışma, dürüstlük,  
  güven, merhamet 
KİŞİSEL GELİŞİM   özgüven, empati 
DUYGULAR   bağışlama, beğenme, kaygı, sevgi, 
  üzüntü, yalnızlık 
SAĞLIK VE SPOR   sağlıklı beslenme 
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER  hayvan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğü

KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ ÇOK YAMAN, 
KURT İSE VEJETARYEN!

Şu Kırmızı Başlıklı Kız’ın başına gelmeyen kalmadı! Bu kez karşısına 
avlanmaktan hiç hoşlanmayan tuhaf bir kurt çıkıyor. Bizim kurt çok 
tuhaf, çünkü köklerle ve bitkilerle beslenmeyi yeğliyor. Ormandaki 
başka hayvanları yemektense onlarla oyun oynamaktan hoşlanıyor. Ailesi 
ve arkadaşları tarafından dışlandığı için üzüntü içinde, ama her şeye 
rağmen yüreğinin sesini dinliyor. 

Derken bir gün, tam karar değiştirmeye hazırlanırken... kırmızı başlıklı 
kızın sepetinde taşıdığı frambuazlı pastanın kokusu aklını başından 
alıyor.

Daha önce hiç anlatılmamış şaşırtıcı bir masala hazır olun. Nefis bir pasta 
tarifi de cabası…

Yazan ve Resimleyen:  Ayesha L. Rubio / Çeviren:  Ayşen Gür / Dünya Masalları / 5 + yaş  
ISBN: 978-605-68931-3-1 / İstanbul 2018 / 40 sayfa / Karton kapak / 29 x 24 cm 

Kapak Satış Fiyatı: 32 TL
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Çocukların duygu ve düşünce dünyasının sınırlarını daha da 
genişletmek… Yaşadığımız gezegenin sonsuz çeşitlilikte ve renkte, 
sayısız insan tiplemesiyle ne denli büyük ve zengin olduğunu, 
birbirinden çok farklı da olsa tüm insanların özünde benzer 
duygularla hareket ettiğini, dünyamızda her türlü düşünce ve 
geleneğe yer olduğunu vurgulamak…

MÜFREDAT TEMALARI

KAZANIMLAR

ERDEMLER  dostluk, dayanışma, dürüstlük, 
 güven, merhamet 
BİREY VE TOPLUM  bireysel farklılıklar, çok kültürlülük, 
 küreselleşme, komşuluk ilişkileri, meslekler 
KİŞİSEL GELİŞİM  özgüven, empati, çalışkanlık 
DUYGULAR  bağışlama, beğenme, kaygı, sevgi, 
 üzüntü, yalnızlık 
SAĞLIK VE SPOR  sağlıklı beslenme 

KUTUPLARDAN ÇÖLE, DÜNYANIN DÖRT 
BİR YANINDAN MASALLAR

Değişen mevsimlerin, kültürel geleneklerin, bayramların, şenlik ve 
festivallerin izinde, birbirinden güzel tam 52 masal, hikâye, mitolojik 
öykü ve efsane… 

Hem baştan sonra renkli illüstrasyonlarla bezeli bir dünya masalları 
kitabı… Hem de yıl boyunca her ay, dünyanın dört bir yanında kutlanan 
özel günler: Çin Yeni Yılı, Divali, Bahar Bayramı, Müzik Günü, Lammas 
Günü, Dostluk Günü, Hasat Bayramı, Cadılar Bayramı, Noel, Ramazan ve 
diğerleri…

Uzak, yakın ülkelerde, farklı kültürlerde neşe dolu kutlamalar… Ve onlara 
eşlik eden çoğunlukla komik ve neşeli, bazen biraz gizemli, bazen de 
biraz acıklı öyküler! 

Bu kitapta Hindistan’dan Almanya’ya, Çin’den İngiltere’ye dünyanın 
her yerinden masallar var. Ama kitabın ufku, yalnızca hep o bildiğimiz 
ülkelerle sınırlı değil. Siz, Eskimolar’ın,  Kızılderililer’in, Avustralya 
Yerlileri’nin, Mayalar’ın, Budist’lerin, Karayipli’lerin masallarını dinlediniz 
mi hiç? Peki onların bayramlarını, kutlamalarını biliyor musunuz? Tamam 
işte, şimdi öğreneceksiniz!

Yazan: Angela McAllister / Resimleyen: Christopher Corr / Çeviren: Ayşen Gür
Dünya Masalları / 5 + yaş / ISBN: 978-605-68931-4-8 / İstanbul 2018
128 sayfa / Ciltli sert kapak / 24 x 27 cm / Kapak Satış Fiyatı: 90 TL
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Dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım, kim olursak olalım, 
ortak değerlerimiz aynı… Çalışkan ve dürüst olmak, zor koşullar 
altında bile umudunu, özgüvenini ve özsaygısını yitirmemek, 
sevgiye ve dostluğa değer vermek. Bu masal, sonunda hep iyilik 
ve cömertliğin galip geldiğini bir kez daha vurguluyor. Öte 
yandan, çok bilinen ve belli bir coğrafyaya ait olduğu varsayılan bir 
öykünün aslında ne denli evrensel olduğuna, dilden dile, kültürden 
kültüre aktarıldığına da işaret ediyor.

MÜFREDAT TEMALARI

KAZANIMLAR

ERDEMLER  dostluk, dayanışma, sabır, azim, alçakgönüllülük
DUYGULAR  sevgi, özlem, umut 
İLETİŞİM  kültürler arası iletişim 
KİŞİSEL GELİŞİM  olumlu düşünme, öz saygı, öz güven 
BİREY VE TOPLUM  hayat becerileri, çalışkanlık, eşitlik,  
 bireysel farklılıklar, farklılıklara saygı 
ZAMAN VE MEKÂN  şehirler, ülkeler…

KÜLKEDİSİ NİL NEHRİ’NDE  
ÇAMAŞIR YIKIYOR,  
YAKIŞIKLI PRENS BİR FİRAVUN!

Arden, dünyanın en eski Külkedisi masalını sunuyor! Nil Nehri’nin 
Külkedisi, 2.000 yıllık “Mısırlı Külkedisi” efsanesinden uyarlanmış bir 
masal. Üstelik kahramanlarımızdan biri de Ezop!

Al yanaklı, kızıl saçlı güzel Rhodopis Yunanistan’dan kaçırılıp Mısır’a 
götürülür ve köle olarak satılır. Nehirde çamaşır yıkarken, efendisinin 
armağan ettiği işlemeli, kırmızı terliklerini ıslanmasın diye ayağından 
çıkarır. Ancak Şahin Başlı Horus terliklerden birini kapar, Memfis’teki 
büyük saraya doğru uçar. Firavun Amasis’in kucağına gökten gül kırmızısı 
küçük bir terlik düşer! “Horus bana bir işaret yolladı!” der Amasis: “Bu 
terliğin sahibi bulunmalı!”    

Dünyanın dört bir köşesinde, birbirinden farklı pek çok Külkedisi masalı 
var. Ama bu, en eskilerinden biri… “Mısırlı Külkedisi” efsanesini ilk kez 
2.000 yıl önce Yunanlı tarihçi Strabon yazmış. O da Herodot’tan aktarmış.

Yazan: Beverley Naidoo / Resimleyen: Marjan Vafaeian / Çeviren: Esra Özilhan Çiftci
Dünya Klasikleri / 5 + yaş  / ISBN : 978-605-68931-8-6 / İstanbul 2019 

40 sayfa / Karton kapak / 24 x 27,5 cm / Kapak Satış Fiyatı: 42 TL 
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Kitap yeryüzünün belki de en önemli icatlarından biri…  
Farklı dünyaları yanı başımıza getiriyor, değişik bakış açılarını 
öğrenmemizi sağlıyor, farkındalığımızı geliştiriyor, değerlerimizi 
pekiştiriyor, onlara yeni, evrensel değerler katmamızı sağlıyor. 
Öykü Ağacı, okuma aşkının tohumlarını saçıyor, kütüphanelerin 
büyülü dünyasına, meraklı öykülere kapı aralıyor.

MÜFREDAT TEMALARI

KAZANIMLAR

OKUMA KÜLTÜRÜ  okuma alışkanlığı, okuma serüveni,  
 kitabevi, kitaplar, kütüphaneler
SANAT  edebiyat, estetik, yenilikçi düşünme 

ÖYKÜ AĞACININ NEFİS  
MEYVELERİNİ TADALIM

Yaşlı adam eski püskü bir daktiloda hiç durmadan yazmış, yazmış… Sonra 
o kağıdı toprağa ekmiş, günler, haftalar boyunca sulamış, çapalamış. 
Nihayet sonunda toprak filizlenmiş ve o minik filiz güçlü gövdesi ve 
gür yapraklarıyla kocaman güzel bir ağaca dönüşmüş. Ağacın kağıttan 
yaprakları birer tomurcuk gibi açılmış, gerçek olamayacak kadar harika 
öykülere hayat vermeye başlamış…

“Öykü Ağacı” kitap sevdası üzerine şiirsel bir öykü… Çocukların 
yaşam boyu sürecek okuma aşkına ilham vermek, o benzersiz tutkuyu 
kanatlandırmak için… 

Başka bir dünyada, adını bilmediğimiz bir ülkede yaşayan 1000 
yaşında bir bahçıvanla tanışmaya, onun yetiştirdiği öykü ağacının nefis 
meyvelerini tatmaya hazır mısınız? 

Yazan: Claudio Gobetti / Resimleyen: Diyana Nikolova / Çeviren: Lori Sis Kalaycı
Yaş Grubu: 5 + / Dünya Masalları / İstanbul 2020 / 40 sayfa / 23 x 28 cm

Kapak Satış Fiyatı: 40 TL / ISBN: 978-605-80327-8-1
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Bazen her şey umduğumuz gibi gitmez. Birileri karşımıza 
engeller çıkarabilir, başkalarından farklı düşünmemize ya da 
farklı olmamıza izin verilmeyebilir, ya da bazı insanlar kendi 
düşünce ve davranışlarını bize zorla kabul ettirmeye çalışabilir. 
Bize sunulanları hiç sorgulamadan olduğu gibi kabul etmek mi, 
yoksa düşünerek, araştırarak, güvendiğimiz yetişkinlere danışarak, 
onlardan yardım alarak kaba güce boyun eğmemek mi daha doğru? 

MÜFREDAT TEMALARI

KAZANIMLAR

ERDEMLER  azim, sabır 
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER  bireysel haklar, düşünce ve ifade  
 özgürlüğü, hakkını savunma, 
KİŞİSEL GELİŞİM  motivasyon, meslek seçimi, olumlu  
 düşünme, yetenek, özgüven, öz saygı
SANAT  resim, heykel, sinema, estetik, özgünlük,  
 yenilikçi düşünme
BİREY VE TOPLUM  hayat becerileri, empati

PARAJANOV: BİR YARATICININ ÖYKÜSÜ

Bu öykü ilk gençlik çağındaki çocuklar ve onların anne babaları için…

Sınırsızca hayal kuran, deli dolu ve özgür bir sanatçının, Parajanov’un 
öyküsünü öğrenmek istemez misiniz? O, sinema alanında bilinen 
tüm kuralların ve kalıpların ötesine geçmiş, benzersiz bir yönetmen.  
Görüntüleri ve sembolleri her zaman kelimelerden daha çok sevdi. 
Filmlerindeki coşku dolu görsellikle izleyicileri hipnotize etti.

Parajanov bir sinemacı, ama her şeyden önce, gerçek bir yaratıcı.  
Sinema yapamadığı zamanlarda dokunduğu her şeyi sanat eserine 
dönüştürdü. Çöpün, artığın, hiç’in içinden anlam ve güzellik çıkarttı. 

Parajanov, korku ve alışkanlıklara boyun eğen bir dünyanın belki de  
en özgür insanıydı. Kendi sanatını, kendi dünyasını ve kendi  
mucizesini yarattı. 

Yazan: Alis Bedikyan / Resimleyen: Kemal Gökhan / Çeviren: Makruhi Büyükhagopyan
Biyografi / 9 + yaş / ISBN: 978-605-68931-1-7 / İstanbul 2018

32 sayfa / Karton kapak / 21 x 27 cm / Kapak Satış Fiyatı: 30 TL 
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Bazen bir teşekkür, bazen de bir özür, pek çok sorunu çözer! 
Sihirli sözcükler kalbimizdeki gülümseyişi karşımızdakine 
aktarır, hem de en doğal, en içten biçimde… Miniklerin nezaketi 
erken yaşlardan itibaren öğrenip içselleştirmeleri iletişim kurma 
becerilerini geliştirir, çevreyle uyumu ve özsaygıyı olumlu yönde 
etkiler. Hem de tüm hayat boyunca…

MÜFREDAT TEMALARI

KAZANIMLAR

ERDEMLER  Ahlak, dayanışma, dostluk, saygı, sevgi
BİREY VE TOPLUM  komşuluk ilişkileri, kardeşlik,  
 toplumsal kurallar
İLETİŞİM  etkili iletişim
KİŞİSEL GELİŞİM  özdenetim, sosyal gelişim 

HAYATIMIZI GÜZELLEŞTİREN  
SİHİRLİ SÖZLER

Günaydın… Lütfen… Teşekkür ederim… Aferin… Hoş geldin… Özür dilerim… 
Seni seviyorum… Sana yardım edeyim…

Tam 8 güzel söz öğreniyoruz bu kitapta. Bu sihirli sözcükler o kadar 
tatlı, o kadar iyilik dolu ki! Onları söylemek ve duymak 7’den 70’e 
herkese iyi geliyor. Üstelik hepsi de çok basit. En küçükler bile 
öğrenebilir. 

Tino “günaydın” deyince apartmana yeni taşınan Rina’yla tatlı bir sohbet 
başlıyor, sonra gelsin oyunlar! Milo fırından ekmek alırken “lütfen” 
demeyi unutmuyor, fırıncı ona tatlılıkla gülümsüyor. Şila, Dino’nun 
çizdiği resme “çok çirkin” deyip karalamak yerine bu kez “aferin” 
sözcüğünü tercih ediyor, böylece dünkü gibi kimse surat asmıyor, güzel 
güzel oynamaya devam ediyorlar. Emi ilk kez evlerine gelen Rino’ya 
sıcacık bir “hoş geldin” deyince Rino’nun bütün çekingenliği ve korkusu 
geçiveriyor, yüzünde güller açıyor…

Yazan: Guiditta Campello / Resimleyen: Laura Addari / Çeviren: İvon Cerrahoğlu
Yaş Grubu 3 + / Dünya Masalları / İstanbul 2020 / 88 sayfa / 19 x 23 cm

Kapak Satış Fiyatı: 38 TL / ISBN: 978-605-80327-9-8
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Kocaman gökyüzünün altında, dünyanın dört bir yanında, binlerce 
yıldır farklı insanlar, farklı inançlar, farklı kültürler birarada 
yaşıyor. Efsaneler ve destanlar bize hem meraklı hikâyeler 
sunuyor, hem de farklı kültürleri tanımamızı, anlamamızı 
kolaylaştırıyorlar. Geçmişe ait tüm bu hikâyeler özünde, savaşı 
değil barışı, ölümü değil yaşamı seçmenin doğruluğunu ve 
güzelliğini anlatıyorlar.

MÜFREDAT TEMALARI

KAZANIMLAR

ERDEMLER  ahlak, alçakgönüllük, cömertlik, yardımlaşma 
BİREY VE TOPLUM  hayat becerileri, empati, farklılıklara saygı
DUYGULAR  heyecan, kaygı, korku, mutluluk
OKUMA KÜLTÜRÜ  eleştirel okur-yazarlık, yazılı kültür

VİKİNG SAVAŞÇILARININ  
MERAKLI HİKÂYELERİ

“Viking Hikâyeleri”nde çılgın savaşçılar ve kahramanlar, canavarlar ve 
zombiler, merak dolu serüvenler var. Ve tabii pek çok da sihir!

Tam 11 hikâye… Kahraman olmaya karar veren ve ejderhayı mükemmel 
kılıcıyla değil asıl zekâsıyla yenen Sigrud, terk edilmiş bir bebeği evlat 
edinerek savaşmaktan vazgeçen vahşi Viking savaşçısı, Danimarka 
Kralı’na hediye olarak götürüldükten sonra kaçıp ülkesi Grönland’a 
yüzerek geri dönen beyaz kutup ayısı, Kont’un savaş korkusu ve onu 
yenilmez kılan kuzgun işlemeli sihirli bayrağı, nişanlısı savaşırken 
kuğuya dönüşüp üzerinde uçan ve sihirli şarkısıyla onu koruyan cesur 
Kara, Kolomb’dan önce Amerika’yı keşfeden serüven meraklısı Vikingler, 
bir çiftliği birbirine katan inatçı zombi… 

İskoçyalı hikâye anlatıcısı Lari Don, bütün bunları Viking destanlarından 
yola çıkarak biraraya getirmiş. “Vikinglerin hepsi barbar savaşçılar 
ve yağmacılar değillerdi” diyor yazar. “En azından her zaman böyle 
değillerdi. Aynı zamanda çiftçi, denizci, tüccar ve kâşiflerdi. Sihre, 
canavarlara ve hayaletlere inanıyorlardı…”

Yazan: Lari Don / Resimleyen: Cate James / Çeviren: Sima Özkan
Dünya Efsaneleri / 7 + yaş / ISBN: 978-605-68931-9-3 / İstanbul 2019 / 64 sayfa

Ciltli karton kapak / 21,5 x 27 cm / Kapak Satış Fiyatı: 55 TL 
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