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Bir hayal kurduk...

Her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı, insan eliyle yaratılan çevre 
felaketlerinin son bulduğu bir dünya hayali... Okullarında bilimin, 

felsefenin, sanatın başköşede olduğu, sokaklarında mutlu insanların 
dolaştığı bir ülke hayali...

Sorular soran, yanıtlarını almadan rahatlamayan çocukların bu hayalleri 
gerçekleştireceğine inanıyoruz. Biz bugünden yarına söyleyecek 
sözlerimizi kitapların arasına sakladık. Her yaştan kitap kurdunu 
sözümüze ortak olmaya çağırıyoruz. Şimdi, ilk kitaplarımızı sizin 

beğeninize sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

hayalkurdu.com

http://hayalkurdu.com
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Becky Breinstein
Sokrates’in Zehir Kadehi

•••
Becky Breinstein, iki sınıf birden atlayarak sürdürdüğü eğitim yaşamında 

ve doğup büyüdüğü kasabada olup bitenden rahatsızdı. Herkesin aynı 
şeylerden hoşlanıp aynı etkinlikleri yapması ona tuhaf geliyordu. Çünkü 

Becky farkında olmasa da felsefece düşünmeyi öğrenmiş, yaşama 
sorular yönelten bir çocuk. Üstelik görünenlerle yetinmeyip olan bitenin 

arkasında yatanları tüm dünyaya öğretmeye de kararlı.

Sokrates’in Zehir Kadehi, Becky’nin felsefe yolculuğunun ilk kitabı. 
Platon’un mağarasından kendimizi hapsettiğimiz akıllı cihaz mağaralarına 
uzanan bu serüvende Becky’ye yol gösteren ise Sokrates’in ta kendisi. 
Haydi siz de Becky Breinstein’ın çılgın dünyasına katılın ve felsefenin 

hayatı nasıl da renklendirdiğine tanık olun.

Becky, mizah, dostluk ve neşeli bilgelik dolu heyecan 
verici bir macera yaşıyor. Sokrates’in Zehir Kadehi, 
tarihin en büyük düşünürleriyle hayatı altüst olan 
Becky’nin ilk macerası.

KÖPEĞE
FALAN MI 

BENZİYORUM 
BEN?!

BECKY BRE¡NSTE¡N okuldan atıldı. İşte nedenleri: 

• Sakallı, balığımsı çirkin bir adam ona bir gece 
elektrik şoku verdi

• Gizli görevler bildiren dron ve posta güvercinleri 
• Ünlü filozof SOKRATES’in zehir kadehi

Artık okula gitmek zorunda olmamak Becky’nin çok 
hoşuna gitti. Can düşmanı İSABELLA TOSTİ’nin bu 
durumdan memnun oluşundan şüphelenip DAİMON 
RAYMON (o bir köpek değil, bir Tazmanya kaplanı) ile 
birlikte araştırma yapmaya başlıyor. 

/hayalkurdukitap

ISBN: 978-605-74542-3-2

9 786057 454232

Hayalkurdu Yayıncılık

SOKRATES’¡N ZEH¡R KADEH¡

MARC VAN DIJK VE
SANDER TER STEEGE
ÇEV¡REN: G¡ZEM KARA ÖZ

MARC VAN DIJK VE
SANDER TER STEEGE

SOKRATES’¡N ZEH¡R KADEH¡

#1
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Becky Breinstein
Sokrates’in Zehir Kadehi

Yazan ve Çizen: Marc Van Dijk ve Sander Ter Steege

Çeviren: Gizem Kara Öz
•••

144 sayfa
13,5x19,5 cm, Enzo kâğıt, tamamı siyah-beyaz illüstrasyonlu  

ISBN: 978-605-74542-3-2
• • •

ANA TEMA: Felsefe
ALT TEMALAR: Soru sormak, merak, teknoloji bağımlılığı

KAZANIMLAR: Çocuklar bu kitapla felsefe tarihiyle tanıştıkları gibi felsefenin günlük 
yaşamdaki sorunlar karşısında sunduğu olanakları tanıma fırsatı bulur.

YAŞLAR: 10-11-12 • SINIFLAR: 4. Sınıf, 5. Sınıf, 6. Sınıf

Bu kitap Dutch Foundation for Literature desteğiyle yayımlanmıştır.

Yazı tipi ve boyutu:

•••
Huzursuz çocuklara “DEHB”li, zor çocuklara da “otistik” diyorlar. 
Bu tür ifadelerle ne demek istediklerini merak ediyorum. Beni 

tanımlayacak bir kelime ise şimdilik yok. Adım BECKY BREİNSTEİN. 
Ve bu da DAİMON RAYMON, dünya üzerindeki son Tazmanya kaplanı.

•••

OpenDyslexic Regular
9/15 pt.

Sınıf etkinlikleri dosyasına karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.
https://www.hayalkurdu.com/wp-content/uploads/becky-breinstein-sokratesin-zehir-kadehi-sinif-etkinlikleri.pdf

https://www.hayalkurdu.com/wp-content/uploads/becky-breinstein-sokratesin-zehir-kadehi-sinif-etkinlikleri.pdf
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Bonnie ile Mortimer
Okula Harika Bir Dönüş

•••
Hınzır, haşarı, fazlasıyla zeki, üstelik görünüşleri diğerlerinden oldukça 

farklı! 

Okulun ilk günü yeni bir sınıfta aynı sıraya düşen “dev kadar uzun, diş 
telli” Bonnie ile “havuç kafalı, dört gözlü” Mortimer başta birbirlerinden 

hoşlanmasa da aslında ne kadar uyumlu bir ikili olacaklarını zaman 
içinde, yaşayarak öğreniyorlar.

Okuma düzeyini geliştirici cümle yapılarıyla yeni okurlar için kıpır kıpır 
bir macera sunan Okula Harika Bir Dönüş, arkadaşlık ve okul yaşamıyla 

ilgili bir solukta okunacak bir kitap…
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Bonnie ile Mortimer
Okula Harika Bir Dönüş

Yazan: Agnès Cathala

Resimleyen: Clément Devaux

Çeviren: Gözde Koca
•••

48 sayfa
13,5x19,5 cm, Enzo kâğıt, tamamı renkli

ISBN: 978-605-74542-5-6
• • •

ANA TEMA: Arkadaşlık
ALT TEMALAR: Akran zorbalığı, ekip çalışması, okul yaşamı, mizah

KAZANIMLAR: Yeni okurlar bu kitapla okuma becerilerini geliştirirken okul yaşamında 
karşılaşacakları olumlu veya olumsuz durumlar konusunda bilgi sahibi olur.

YAŞLAR: 7-8-9 • SINIFLAR: 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf

Yazı tipi ve boyutu:

•••

Merhaba, ben Mortimer…

Evet evet, çok komik! İsmimin insanları güldürmesine alıştım 

artık. Kendimi tanıtayım: Adım Mortimer, sekiz buçuk 

yaşındayım, dört kardeşin üçüncüsüyüm. Anlayacağınız 

ailenin görünmez çocuğuyum.
•••

Baskerville Light
13/17 pt.

Sınıf etkinlikleri dosyasına karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.
https://www.hayalkurdu.com/wp-content/uploads/bonnie-ile-mortimer-okula-harika-bir-donus-sinif-etkinlikleri.pdf

https://www.hayalkurdu.com/wp-content/uploads/bonnie-ile-mortimer-okula-harika-bir-donus-sinif-etkinlikleri.pdf
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Bonnie ile Mortimer
Kantindeyiz

•••
Biri “yemek seçmek” mi dedi???

Her konuda olduğu gibi yemek seçmekte de birbiriyle yarışan Bonnie ile Mortimer’in 
ikinci macerasında okul kantininin sırları açığa çıkıyor…

Herkesin şikayet ettiği yemekler birdenbire dünyanın en lezzetli yemeklerine dönüşürse… 
Büyük muhabirler Bonnie ile Mortimer bu işin altında bir iş aramaz mı? 

Aşçı yamağı, al yanaklı Rose’un yanındaki bu Mortimer saçlı adam da kimin nesi?

Yemekler, gizemler, ortaya çıkan sırlar…

Sınıf gazetesi Periskop’tan televizyonun reyting rekortmeni yarışması Kantindeyiz’e 
uzanan dolu dolu bir macera…
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Bonnie ile Mortimer
Kantindeyiz

Yazan: Agnès Cathala

Resimleyen: Clément Devaux

Çeviren: Gözde Koca
•••

48 sayfa
13,5x19,5 cm, Enzo kâğıt, tamamı renkli

ISBN: 978-605-74542-4-9
• • •

ANA TEMA: Araştırmacılık
ALT TEMALAR: Yemek seçmek, ekip çalışması, okul yaşamı, mizah, gazetecilik

KAZANIMLAR: Çocuklar bu kitapla ele aldıkları bir konu hakkında hangi yöntemlerle 
araştırma yapabileceklerini tasarlama becerisi kazanır.
YAŞLAR: 7-8-9 • SINIFLAR: 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf

Yazı tipi ve boyutu:

•••

Yazdığım taslağı Mortimer’e göstererek 

“Ne düşünüyorsun?” diye soruyorum. Bence “olay yeri 

araştırması” güzel bir manşet olur. Kendi mizi tehlikeye atma 

pahasına hakikati araştıra cağımızı gösterir. 

Çünkü biz korkusuz olay yeri muhabirleriyiz! 
•••

Baskerville Light
13/17 pt. Sınıf etkinlikleri dosyasına karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.

https://www.hayalkurdu.com/wp-content/uploads/Bonnie-ile-Mortimer-Kantindeyiz-sinif-etkinlikleri.pdf

https://www.hayalkurdu.com/wp-content/uploads/Bonnie-ile-Mortimer-Kantindeyiz-sinif-etkinlikleri.pdf
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Çayır Kuşu Hophop
İmkânsız Diye Bir Şey Yok

•••
Onun adı Hophop…

O bir süper kahraman!

Bu sevimli kız yumurtasını kırıp dünyaya merhaba diyecek güce bile sahip değildi…

Kanatları olmadığı için uçamayacaktı, bacakları kısa olduğu için ancak sekerek 
yürüyebilecekti…

Annesi bu yüzden ona Hophop dedi.

Hophop, “yaşam koçu” Bay Puhu, yüz metre rekortmeni kadar hızlı salyangoz Bay 
Şimşek ve kendi sesinden bile korkan kuzgun Dat’la bir araya gelince ortaya muhteşem 

bir orman takımı çıktı.

Bu ekip, ormandaki ağaçları kontrolsüzce kesen insanların karşısına dikildi…

Ormanı ve ormanda yaşayan canlıları kurtaran, Hophop’un azmi ve ekibindekileri 
yeteneklerine göre görevlendirmesiydi…

İmkânsız Diye Bir Şey Yok, Hophop ve arkadaşlarının özgüven, saygı, doğa sevgisi ve 
dayanışmayla örülü hikâyesini anlatan modern bir masal…
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Çayır Kuşu Hophop
İmkânsız Diye Bir Şey Yok

Yazan: Alex Donovici

Resimleyen: Stela Damaschin-Popa

Çeviren: Ayşe Çevik
•••

94 sayfa
16x24 cm - parlak kuşe kâğıt - tamamı renkli

ISBN: 978-605-74542-1-8
• • •

ANA TEMA: Engelleri aşmak
ALT TEMALAR: Dostluk, ekip çalışması, özgüven, doğa sevgisi

KAZANIMLAR: Çocuklar bu kitapla zorluklar karşısında pes etmeden sorunlarla 
mücadele etme azminin önemini kavrarlar. 

YAŞLAR: 8-9-10 • SINIFLAR: 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf

Yazı tipi ve boyutu:

•••

Benim canım çocuklarım, eğer size kanatsız bir yavru 
çayır kuşunun ormandaki tüm canlıları kurtardığını 

söyleseydim, bana inanır mıydınız? 
•••

PT Serif
13/17,5 pt.

Sınıf etkinlikleri dosyasına karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.
https://www.hayalkurdu.com/wp-content/uploads/cayir-kusu-hophop-imkansiz-diye-bir-sey-yok-sinif-etkinlikleri.pdf

https://www.hayalkurdu.com/wp-content/uploads/cayir-kusu-hophop-imkansiz-diye-bir-sey-yok-sinif-etkinlikleri.pdf
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Çayır Kuşu Hophop
Kışın Kurtarıcısı

•••
Böyle sevimli bir kahramanda macera biter mi?

İnsan soyunun dikkatsizlik ve özensizliği yüzünden iklim dengesi bozuluyor…

Sıcaklık yıldan yıla artıyor…

Ormana kış bir türlü gelmiyor…

Hayvanların yaşam döngüsü bozuluyor…

Çünkü insanlar ormanın bir bölümünü plastik atıklarını yakmak için kullanıyor…

Bunu gören Hophop durur mu? Hemen görev başına!

Bu marecada süslü hindi Boncuk ve tüylerinin renginden dolayı dışlanan karga Kartopu 
da ekibe katılıyor…

Hophop’un harika planı ve orman takımının dayanışması küresel iklim değişikliğine 
meydan okuyor…

Kışın Kurtarıcısı, çocukların, kendilerine dengesi bozulmuş bir doğa bırakan yetişkinlerle 
hesaplaşması niteliğinde…
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Çayır Kuşu Hophop
Kışın Kurtarıcısı

Yazan: Alex Donovici

Resimleyen: Stela Damaschin-Popa

Çeviren: Ayşe Çevik
•••

128 sayfa
16x24 cm - parlak kuşe kâğıt - tamamı renkli

ISBN: 978-605-74542-2-5
• • •

ANA TEMA: Küresel iklim değişikliği
ALT TEMALAR: Dostluk, ekip çalışması, özgüven, doğa sevgisi, dezavantajlı gruplar

KAZANIMLAR: Çocuklar bu kitapla geleceğimizi tehdit eden küresel iklim değişikliğine karşı 
bilinçlenir, bir felaketle karşı karşıya kalmadan bu sorunun üstesinden gelme bilinci edinir.

YAŞLAR: 8-9-10 • SINIFLAR: 2. Sınıf 3. Sınıf, 4. Sınıf

Yazı tipi ve boyutu:

•••
Salyangoz Bay Şimşek bir mermi gibi dalmış ormandaki 

açıklığa. Hophop o sırada sabah sporunu yapıyormuş. 
Evet, doğru duydunuz. 

•••

PT Serif
13/17,5 pt.

Sınıf etkinlikleri dosyasına karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.
https://www.hayalkurdu.com/wp-content/uploads/cayir-kusu-hophop-kisin-kurtaricisi-sinif-etkinlikleri.pdf

https://www.hayalkurdu.com/wp-content/uploads/cayir-kusu-hophop-kisin-kurtaricisi-sinif-etkinlikleri.pdf
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Duvarın İçinden
•••

İnsanları birbirinden ne ayırabilir? 

Dilleri, dinleri, renkleri? 

Ya devasa bir duvar? 

Duvarları örenler bilmiyor ki farklılıklar insanlığın zenginliğidir. 

Tarih, nice duvarın yerle bir olduğuna tanıktır…

Duvar Bakanlığı’nın tehdit dolu bildirisiyle insanlar “sarılar” ve “maviler”e bölünür…

İki taraftakiler de duvarın diğer yanındakilere karşı öfke doludur.

Duvarın gölgesindeki dünya hüzünlüdür…

Ta ki bir gün duvardaki bir delikten bakan bir kızla oğlan birbirini görene kadar…

Sevginin, dostluğun, engellerle mücadele etme azminin karşısında duvar ne kadar 
dayanabilir ki?

Duvarın İçinden, ayrımcılığı körükleyen tüm kurumlara inat koşulsuz eşitliğe 
ve sevginin gücüne inancımızı tazeleyen ödüllü bir başyapıt.
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Duvarın İçinden

Yazan ve Resimleyen: Jonathan Standing

Çeviren: Ayşe Çevik
•••

32 sayfa
21x27,5 cm, 200 gr parlak kuşe kâğıt, tamamı renkli

ISBN: 978-605-74542-0-1
• • •

ANA TEMA: Kavramlarla düşünmek
ALT TEMALAR: Karşıtlık, düşmanlık, dostluk, sevgi, mutluluk, mücadele, 

eşitlik, ütopya, distopya.
KAZANIMLAR: Çocuklar bu kitapla karşılarına çıkan ayrımların 

doğal mı yapay mı olduğunu sorgulama yeteneklerini 
ve karşılaştıkları zorlukları barışçıl yöntemlerle çözme eğilimlerini geliştirebilir.

YAŞLAR: 5-6-7 • SINIFLAR: Ana sınıfı, 1. Sınıf

English 4-11 Picture Book 2020 En İyi Resimli Kurgu Kitabı 

Yazı tipi ve boyutu:

•••

Çocuk sakin bir köşe buldu kendine ve şimdi ne 
yapsam diye düşündü. Ama birden daha önce hiç 

görmediği bir şey gördü.
•••

LunchBox Bold
20/22 pt.

Sınıf etkinlikleri dosyasına karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.
https://www.hayalkurdu.com/wp-content/uploads/duvarin-icinden-sinif-etkinlikleri.pdf

https://www.hayalkurdu.com/wp-content/uploads/duvarin-icinden-sinif-etkinlikleri.pdf
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Küçük Dedektif Ciccio
•••

Küçük Ciccio büyüyünce polis olup aydınlatılmamış olayları çözmek istiyor. Ama bazı 
şeyler için büyümeyi beklemeye gerek yok ki! Ciccio, apartmanında, okulunda, parkta, 
yazlıkta, trende karşısına çıkan gizemleri bir bir çözüyor. Üstelik kimi zaman polisin 

göremediği ayrıntıları yakalayarak adalete yardımcı oluyor.

Soyguncuların, kapkaççıların, beslenme çantasına dadanan hırsızların, kimliğini 
gizlemeye çalışan suçluların, okuldaki zorbaların korkulu rüyası, Müfettiş Cangemi’nin 
küçük yardımcısı Ciccio, birbirinden gizemli on macerayla okurlarını bekliyor. Küçük 
dedektifimiz bir bakıyorsunuz prensese zarar vermeye çalışan saray büyücüsünün 

foyasını ortaya çıkarıyor, bir bakıyorsunuz müzeden çalınan mozaikleri yerine koyuyor. 
Küçük Dedektif Ciccio’da heyecan ve tempo hiç azalmıyor.
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Küçük Dedektif Ciccio

Yazan: Carlo Barbieri

Resimleyen: Chiara Baglioni

Çeviren: Ezay Akyıldız
•••

160 sayfa
13,5x19,5 cm, Enzo kâğıt, tamamı renkli

ISBN: 978-605-74542-7-0
• • •

ANA TEMA: Dedektiflik
ALT TEMALAR: Suç, macera, gizem, kısa öykü, aile, arkadaşlık

KAZANIMLAR: Çocuklar bu kitapla çevreye merakla bakmanın önemini kavrar, her 
şeyin göründüğü gibi olmayabileceğini öğrenir.

YAŞLAR: 8-9-10 • SINIFLAR: 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf 

Yazı tipi ve boyutu:

•••

Herkesin -belki biraz da tombik olduğundan- Ciccio diye 

çağırdığı Francesco (Ciccio, Sicilya’da Francesco’nun 

kısaltılmışı), çok yufka yürekli olduğu için kız 

çocuklarının ağladığını görmeye dayanamıyordu. Hele de 

ağlayan en sevdiği arkadaşı Serena ise krizlere giriyordu.
•••

Archer Book
13,5/21 pt. Sınıf etkinlikleri dosyasına karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.

https://www.hayalkurdu.com/wp-content/uploads/kucuk-dedektif-sinif-etkinlikleri.pdf

https://www.hayalkurdu.com/wp-content/uploads/kucuk-dedektif-sinif-etkinlikleri.pdf


32 > Hayalkurdu Hayalkurdu  < 33

Sihir Sınavı
•••

Henry’nin tercihi tek başına bir şeyler yapmaktır her zaman… 

Ama iki kız kardeşi ile anne-babası spora son derece düşkündür. 

Henry’yi sürekli kayak yapmaya veya televizyonda biatlon izlemeye zorlarlar. 

Henry, çok istemesine karşın bir türlü hayır diyemez onlara. 

Bir gün Yapboz Dünya Şampiyonasına hazırlandığı sırada odasında duyduğu puf sesiyle 
işler çığrından çıkar. 

Biraz şaşkın, biraz haylaz ama çok sevimli bir peri belirir Henry’nin odasında…

Henry’nin bir dileğini yerine getirmek, böylece sihir diyarı Valmoriana’daki sihir 
sınavından geçmek için onun yanındadır artık.

Sihir Sınavı, haylaz peri Vim’in girdiği sihir sınavı ve Henry’nin yapboz yarışmasında 
verdiği sınavla ilgili olduğu kadar çocuklarının ilgi alanlarını, yeteneklerini keşfetmekte 

zorlanan anne-babaların ebeveynlik sınavıyla da ilgili. 
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Sihir Sınavı

Yazan: Elin Viktoria Unstad

Resimleyen: Henry Bronken

Çeviren: Ayda Akça Akkoç
•••

120 sayfa
13,5x19,5 cm, Enzo kâğıt, siyah beyaz illüstrasyonlu 

ISBN: 978-605-74542-6-3
• • •

ANA TEMA: Ebeveyn-çocuk ilişkisi
ALT TEMALAR: Yapboz, hobi, eğlence, yarışma, sınav, yetenek, hayır diyebilmek

KAZANIMLAR: Yetişme çağındaki çocuklar bu kitapla birey olabilmenin zorluklarını 
tanırken kendi isteklerini hayata geçirebilmek için yapmaları gerekenler konusunda görüş 

sahibi olurlar. 
YAŞLAR: 8-9-10-11 • SINIFLAR: 3. Sınıf, 4. Sınıf, 5. Sınıf , 6. sınıf

                        Bu kitap NORLA tarafından verilen çeviri ve yapım desteğiyle yayımlanmıştır.

Yazı tipi ve boyutu:

•••
O gün yere oturmuş yeni bir yapbozla uğraşıyordum. Aslında 
yeni sayılmazdı. Bu yeni yapboz kutusunu yapboz parçalarını 

düzenleyebileceğim bir şeyler ararken bodrumda bulmuştum. Annem 
mutfaktaki kapları yapboz parçalarını düzenlemek için kullanmamdan 

hoşlanmıyordu.  

•••
Sabon Roman

10,5/14 pt.

Sınıf etkinlikleri dosyasına karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.
https://www.hayalkurdu.com/wp-content/uploads/sihir-sinavi-sinif-etkinlikleri.pdf

https://www.hayalkurdu.com/wp-content/uploads/sihir-sinavi-sinif-etkinlikleri.pdf
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