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“Çocuk Yazarlar” içinde bazı yazarların hayat 
hikâyelerini bulunduran ve okuması çok zevkli bir 
kitaptır. Hepimizin okuduğu güzel romanların yazar-
larından bahsediyor. Yazarların yazım aşamasında 
nelerden esinlendiklerini, çocukluk anılarını ve daha 
birçok şeyi anlatıyor. 

Ben,  bu kitabı okurken yazarları daha da iyi anlaya-
bildim ve kitaplarına olan ilgim arttı. Mesela Jules 
Verne… Birçok kitabı olan ve kitaplarını severek 
okuduğum bir yazardır ama nelerden ilham aldığını 
ve hayatıyla ilgili başka şeyleri bilmezdim ama şim-
di neden daha çok denizlerle ilgili kitaplar yazdığını 
çok iyi biliyorum.

Kitabın anlatım biçimi de oldukça eğlenceli ve ilgi 
çekici. İstediğiniz sayfadan açıp okuyabilirsiniz. 
Kitap üç bölümden oluşuyor:

1.Bölüm: “Çocuk Olmak Kolay Değil”
Bu bölümde yazarların çocukken karşılaştıkları so-
runların nasıl üstesinden geldiklerini öğreniyoruz. 
2.Bölüm: “Ailesinden Öğrenenler”
Bu bölümde yazarların ailelerinden ve akrabaların-
dan almış oldukları yardımları okuyoruz.
3.Bölüm: “Doğru Şeyler”

Burada yazarların her şeyden bir hikâye çıkarabil-
diklerini görüyoruz.Ve bunların onlara nasıl ilham 
olduğu anlıyoruz. 

Kısacası “Çocuk Yazarlar” çok bilgi verici, eğlenceli 
bir kitap. Herkese öneririm.   

Can Kamışlı 7-B    

Çocuk Yazarlar
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Beyaz Zambaklar 
Ülkesinde
“Beyaz Zambaklar Ülkesinde” kitabı Mustafa Kemal 
Atatürk’ün okul müfredatına alınmasını istediği bir 
kitaptır. Kitabın her bir bölümü, her bir sayfası ayrı bir 
ders niteliğindedir. Bu kitap Finlandiya’nın şimdiki 
eğitim kalitesine nasıl geldiğini gözler önüne sermekte-
dir. Bir milletin büyük mücadelelerle, büyük bir inançla  
kaderini nasıl değiştirdiğini anlatmaktadır. Kitabın ba-
şında da anlatıldığı gibi Finlandiya, dünyanın en şaşır-
tıcı eğitim sistemine sahiptir. Bu kitap, yazarın farklı 
dönemlerde Finlandiya gezilerinde aldığı notlardan 
meydana gelmektedir. Birkaç Finli aydın ve din adamın-
dan oluşan ufak bir  grubun, köy köy gezerek insanları 
motive ederek  Finlandiya’nın kalkınmasına nasıl destek 
olduklarını anlatıyor.

Defne Duran 7-B
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“Matilda”, benim en sevdiğim ve okurken 
zamanın nasıl geçtiğini anlamadığım kitap-
lardan biridir. Küçük Matilda’nın kitapları 
ne kadar sevdiğini ve onu baş belası olarak 
gören ailesine ve başöğretmen Bayan Trun-
chbull’a nasıl ders verdiğini anlatan bir ki-
taptır. Sadece televizyon izleyen ve insanları 
aldatıp para kazanan ailesinin, Matilda’nın 
üstün zekasından haberi bile yoktur. Matil-
da, bir gün iradesiyle oluşan güçlerinin ol-
duğunu fark eder ve bu gücü onu önemse-
meyen insanlara ders vermek için kullanır.  

Deniz Ciddi 7-B

Matilda

Sonra gelişen olaylarla Bayan Trunchbull’un, 
Matilda’nın öğretmeni Bayan Honey’e bazı ya-
lanlar söylediği ortaya çıkar. Matilda’nın ai-
lesi sahtekarlıkları ortaya çıktığı için yurt 
dışına kaçmak ister ancak Matilda Bayan Ho-
ney ile kalmakta ısrarcı olur. Bakalım işler 
Matilda’nın istediği gibi mi sonuçlanacak?
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Hayvan Çiftliği

Arda Mehmet Yılmaz 7-C

Bay ve Bayan Jones önderliğinde yönetilen İngiltere’deki 
Beylik Çiftliğinin zavallı hayvanlarıdır onlar. Bay Jones 
sarhoştur ve akli dengesi yerinde değildir. Hayvanlara ağır 
işler yaparken bir de aç ve susuz bırakılmaktadır. Hayvanlar 
aslında sömürülmüştür. Hayvanların en akıllılarından olan 
domuzların, idealist ve saygı gören üyelerinden, aynı zaman-
da da yazar Orwell’e göre Stalin’i simgeleyen Koca Reis, 
hayvanlar olarak Bay Jones’a karşı başkaldırı teklif eder. Ve 
eşitlikçi bir yönetimi savunur. Fakat kısa bir süre sonra uy-
kusunda ölür ve diğer çiftlik hayvanları arasında Bay Jones’a 
karşı bir isyan başlar. Bay Jones’u çiftlikten kovup çiftliğin 
ismini ‘’Hayvan Çiftliği’’ olarak değiştirirler. Önderleri tabii 
ki yine domuzlar arasındandır ve Napoleon ile Snowball 
olur. Bu süreçte özetle tüm hayvanların haklarının eşit oldu-
ğunu savunan yedi kural hazırlanır.  Napoleon daha bencil ve 
acımasız iken Snowball daha zeki ve vicdanlı bir domuzdur. 
Aralarında bir iktidar mücadelesi süregelirken Napoleon 
kendisini her zaman üstün göstermiştir. Yakın zamanda iki 
domuz, Jones çiftinin evinde eğlence içinde yaşarken diğer 
hayvanlar ahırlarda, domuzlardan daha kötü şartlarda ya-
şamaktadır. Devrim, yolundan sapmıştır ve her şey eskiye 
dönmüştür. 
‘’Artık hayvanlar eşittir, ama bazıları diğerlerinden daha 
da eşittir.’’ 
Bir masal anlatımıyla yazılmış bir kitap olsa da küçükleri eğ-
lendirecek bir peri masalı değil; çarpıcı bir politik taşlamadır. 
Ama kitap bizi ve içinde bulunduğumuz dünya düzenini, in-
sanların kendi menfaatleri için hareket ettiğini vurgulamıştır.
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İnci Şahin 7-C

Petey

Petey Corbin, Roy Corbin ve eşi Sarah Corbin’in ilk çocu-
ğudur. Petey; doğduğunda annesi daha onu kucağına ala-
madan kusurlu olduğu söylenip başka bir yere alınmıştır. 
Petey’in farklı bir dünyaya merhaba demesi işte bu andan 
itibaren başlamıştır. Petey, zihinsel engelli olarak adlan-
dırılmıştır ve bu yüzden ailesi tarafından akıl hastanesine 
bırakılmak durumunda kalmıştır. Petey; zihinsel engelli 
değildir sadece ona yanlış teşhis koyulmuştur ve bu yüzden 
de o büyüdükçe bakıcıların ona olan ilgisi artmıştır. Yaşa-
nan tüm olumsuzluklara rağmen Petey, yaşama arzusunu 
hiç yitirmemiştir. Koğuştayken arkadaş edinip bakıcılarıyla 
mutlu yaşamaya çalışmıştır.

Bu kitap benim için “umutlu olmayı” temsil etmektedir. 
Okumayan herkese tavsiye ederim.
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Babaannem Geri Göndü 
Kaan Tuna Seven 6-A 

Büyüklerimiz de bir zamanlar bizler gibi çocuktu. 
Yaramazlık yaptılar, oyunlar oynadılar, gülüp eğlen-
diler. 
Bu kitapta da tam da bu dönemlere dönen Hasibe 
Hesapoğlu ile tanışıyoruz.

Eğer eğlence istiyorsanız kesinlikle bu kitabı tavsiye 
ederim. Çünkü içinde inanılmaz bir macera ve bir 
o kadar da eğlence var. Babaannenin çılgınlıkları 
ve ailenin de onu durdurmaya çalışması çok komik 
olaylara sebep oluyor. Çınar da olanlara ilk başta 
mutlu oluyor ama sonra işin renk değiştirdiğini fark 
ediyor. 

İnsanın babaannesinin yaramaz bir çocuğa dönüş-
mesi çok acayip değil mi?  Bazen oturup bağıra 
çağıra ağlıyor, bazen de olur olmadık kahkahalar 
atıyor. Peki, sonra ne mi oluyor?

Eğer siz de bu eğlenceli kitabı okumaya hazırsanız 
haydi ne duruyorsunuz. 

İyi okumalar…
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Elif Babaoğlu
7-B Velisi

Kitap 
Hırsızı

Liesel Meminger adlı küçük bir kız çocuğunun gözünden 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’da yaşananla-
rı anlatan kitap; savaşın acımasızlığını, çekilen acıları, 
insanların kayıplarını anlatıp derin bir hüzün yaşatırken 
Liesel’in saflığı, çocukluğu ve beraber yaşadığı insanla-
rın sıcakkanlılığı ve dostluğuyla da içinizi ısıtıyor.

Öykü; Liesel, kardeşi ve annelerinin tren yolculuğu ile 
başlıyor. Evlatlık verildiği ailenin yaşadığı yere doğru 
yaptıkları bu tren yolculuğunda Liesel’in kardeşi hastala-
nıyor ve hayatını kaybediyor. Kardeşinin cenaze törenin-
de Liesel O’nu hatırlatacak bir hatıra saklamak istediği 
için, defin işlerine yardım eden adamın kitabını çalıyor. 
Okuma yazma bilmeyen Liesel’in kitap hırsızlığı böyle-
likle başlıyor.

Öykünün devamında Liesel’i evlat edinen Rosa-Hans 
Hubermann ve onların yaşadığı Himmel Sokağı sakinleri 
ile tanışıyoruz. Savaşın ve ekonomik sıkıntıların gölge-
sinde, yokluk içinde normal hayatlarını devam ettirmeye 
çalışan ve Liesel’in yeni hayatına alışmasını kolaylaş-
tıran sıcakkanlı insanlar…  Beraber bir sürü maceraya 
atıldığı, başını sürekli belaya sokmayı beceren, yeni kitap 
hırsızlıklarında suç ortağı olan, deli dolu Rudy Steiner’la 
da burada tanışıyor Liesel. 
Bir gün, Hans Hubermann’ın hayatını borçlu olduğu 
bir arkadaşının oğlunu evlerinin bodrumunda saklamak 
zorunda kalmasıyla “Max” hayatlarına giriyor. İlk baş-
larda Liesel, Max’ten çekinse de zamanla çok iyi arkadaş 
oluyorlar. İkisinin ortak tutkusu ise kitaplardır. Max’in 
22 ay boyunca saklandığı bodrumdan ayrılmak zorunda 
kaldığı geceye kadar, pek çok şey paylaşıyorlar. Hatta 
kendi kitaplarını bile yazıyorlar.

Kitap; çok akıcı bir dille yazılmış, her satırında okuyucu-
yu öykünün içine çekiyor ve bize savaşın hiç bir zaman 
kazananı olmadığını, en çok yarayı çocukların aldığını 
çarpıcı bir şekilde hatırlatıyor.
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Tom Sawyer

Kuzey Babaoğlu 7-B

Kitap, Tom Sawyer isimli yaramaz ama bir o kadar da zeki bir 
çocuğun hikayesini anlatmaktadır. Tom, üvey kardeşi Sid ve 
kuzeni Mary ile birlikte teyzesinin evinde yaşamaktadır. 

Tom, yaptığı yaramazlıklarla teyzesini kızdırsa da her zaman 
durumdan kurtulmanın bir yolunu buluyor. Teyzesinin ona 
verdiği, aklını kullanıp çok özel bir işmiş gibi göstererek arka-
daşlarına yaptırıyor. Üstelik bir de karşılığında arkadaşlarından 
elma, bilye, uçurtma, kedi, kurbağa yavrusu, oyuncak asker 
gibi şeyler alıyor.

Huckleberry Finn, kısaca Huck, kasabanın dışlanmış ve tüm 
annelerde nefret ve korku uyandıran gencidir. Çünkü aylak, 
kural tanımaz, kaba saba ve yaramazdır. Oysa kasabanın 
bütün çocukları ona içten bir hayranlık duyar, onunla yasak 
arkadaşlık sürdürmeye bayılır ve onun gibi cesur olmak ister. 
Tom Sawyer da kendisine yasaklanmasına rağmen Huck’la iyi 
arkadaş olur.
Tom ve Huck bir sürü macera yaşayarak, başlarını belaya sok-
maya devam ederler. Bir gece mezarlıkta sarhoş Muff Potter,  
kızılderili Red Joe ve Doktor Robinson’ın kavgasına şahit 
olurlar. Kavganın sonunda Red Joe, doktoru bıçaklar. Tom ve 
Huck korkup kaçarlar. Cinayetle ilgili haberler hızla yayılır. 
Bıçak Muff Potter’a ait oldugu için şüpheli olarak tutuklanır.

Kız arkadaşı Becky ile yaşadığı sorunlar ve teyzesiyle yaşadığı 
anlaşmazlıklar sonucu Tom evden kaçmaya karar verir. Huck 
ve bir diğer arkadaşı Joe Harper ile birlikte bir gece, çaldıkları 
bir salla Petersburg’tan Jacksons Adası’na doğru açılırlar. Tüm 
kasabalılar bu üç çocuğun nehirde boğulduğuna inanır. Arka-
larından yas tutup cenaze töreni düzenlerler. Akraba ve arka-
daşlarının çok üzüldüğünü öğrenen Tom ve arkadaşları kasa-
baya geri dönerler. Herkes çok mutlu olur, Joe ve Tom okulda 
kahraman gibi karşılanır. Herkese maceralarını anlatırlar.

Doktor cinayetinin dava günü gelir. Red Joe, kendini suçsuz 
göstermek için Potter aleyhinde şahitlik yapar. Tom;  kendini 
kötü hisseder, vicdanı rahat etmez. Mahkemeye gider ve o 
gece mezarlıkta gördüklerini anlatır. Yeniden herkesin kah-
ramanı olur fakat Red Joe kaçtığı için de tedirgindir. Tom; 
sonraki günlerini Red Joe’nun yakalanmasına, define avına ve 
Becky’nin kalbini yeniden kazanmaya harcar.

Akıcı ve heyecan dolu bir anlatıma sahip Tom Sawyer kitabı-
nı macera türü sevenlere tavsiye ederim.



11

Lale Lidya Bener 7-C

Doğu Ekspresinde
Cinayet

Doğu Ekspresinde Cinayet; polisiye romanlarının 
kraliçesi olarak anılan Agatha Christie'nin en beğenilen 
romanlarının arasında yer alan, bir solukta bitirilen, 
başarılı ve ünlü bir polisiye eserdir. 

Doğu Ekspresi’ndeki huzurlu ve sakin bir yolculuk sı-
rasında trenin ansızın karda kalması ve aynı anda trende 
bir cinayetin işlenmesiyle her şey alt üst olur. Fakat şan-
sa, Agatha Christie'nin ünlü dedektifi “Hercule Poirot” 
o anda trendedir. Poirot, bu esrarengiz cinayetin çözüm-
lenmesi için elindeki sınırlı ve anlam ifade etmeyen 
ipuçlarını en iyi şekilde değerlendirmek zorundadır.Bir 
pasaporttaki yağ lekesi, kırmızı bir kimono gecelik, bir 
mendil gibi sıradan eşyalar ve  rastgele bıçaklanmalar; 
olay sırasında Christie'nin usta kaleminin önünde anlam 
kazanır. Kitap, Christie'nin diğer kitaplarından da aşina 
olduğumuz çarpıcı sonlardan biriyle bitmektedir. 

Özellikle aramızdaki değerli polisiye severlere bu ola-
ğanüstü tren yolculuğunu anlatan, Agatha Christie'nin 
ülkemizdeki Pera Palas Oteli’nde konaklarken kaleme 
aldığı ve başında çok küçük bir kısmının da İstanbul'da 
geçtiği bu güzel ve akıcı kurguyu sizlere öneririm.
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Don Kişot
Süleyman Şengelen 7-C

Don Kişot, kendisini şövalye sanan yaşlı bir aris-
tokrattır. Don, küçük bir köy asilzadesidir. Şövalye 
romanlarını okuya okuya delirmiştir. Silahtar olan 
Sancho Panza ile birlikte serserice bir şövalye 
hayatı sürmek ister. İlk macerası yel değirmenleriy-
le savaşmak olur, yaralanır ve eve döner. Artık tek 
istediği şey, ona resmi şövalyelik unvanı verilmesi-
dir. Yolda bir hana rastlarlar. Hanı şato sanmaktadır. 
Hanın sahibi onun zararsız bir deli olduğunu anlar. 
Don, resmi olarak şövalye unvanını aldığına inana-
rak gururla köyüne döner. Sancho ile karşılaşır. Ona 
büyük bir servet sözü vererek uşağı olmasını teklif 
eder. Sonra tüccarlarla karşılaşır. Onlara sevilisi 
Dulcinea’nın çok güzel bir kız olduğuna inandırma-
ya çalışır. Onlar Don’u döverler. Don bu sefer yolda 
değirmenleri insanlara kötülük yapan devler sanır. 
Yine aklı başına gelmez. Sancho, durumu anlatsa 
gerçeği görmez. Don, koyunları ordu sanıp saldırır. 
Don kaldıkları bir handaki şarapları kan zannede-
rek şişelere saldırır. Gerçeğin acılığına katlanamaz. 
Buna benzer olaylardan sonra, köy papazı ve berbe-
ri Don’u korumak isterler. Onu bir kafese koyarak 
evlerine götürürler. İyileştirmeye çalışırlar. İyileşir 
iyileşmez aynı maceraları tekrarlamak üzere tekrar 
yola düşerler…

Don Kişot, uslanmaz bir hayalperesttir ve kalbi 
sevgi doludur. Benim kütüphanemde ayrı bir yeri 
vardır. Sizin de okuyup Don’la maceradan mace-
raya atlamanızı tavsiye ederim. 
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Toprak Güredvin 7-B

Sultan Alparslan
Anadolu Fatihi
Siz de tarihe meraklı mısınız? Eğer öyleyseniz bu 
romanı çok seveceksiniz. 

Yazar Mehmet Kemal Erdoğan’ın tarihi alanda yaz-
dığı kitaplardan biridir. “Sultan Alparslan Anadolu 
Fatihi” adlı bu kitap; Kafkasya’yı ve Anadolu’yu 
topraklarına katan Selçuklu Devletini dünyanın en 
güçlü imparatorluklarından biri haline getirmiş olan 
Alparslan’ın öyküsüdür. Dönemin sadece savaş ve 
fetihlerini değil Alparslan’ın dürüst, adaletli idareci-
liğini, korkusuz ve enerjik karakterini, parlak zeka-
sını ön plana çıkarır. Sultan Alparslan’ın biyografisi 
olan kitap;  Tuğrul Bey, Çağrı Bey, Kunduri, Niza-
mülmülk, Romen Diyojen, İbrahim Yinal, Ayaz Bey, 
Sultan Gazneli Mesut ve daha birçok tarihi karakter-
den de bahseder. Kitabın anlatım dili akıcı ve heye-
canlıdır. Okurken kendinizi  bazen sarayın odaların-
da bazen de  savaş meydanlarında bulacaksınız.
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Duru Kayıra 7-A

Gölgelerin Efendisi
“Gölgelerin Efendisi”  serisi Avustralyalı Yazar John 
Flanagan tarafından oğlu Michael’i okumaya teşvik et-
mek için yazılmış bir hikâyedir. Flanagan daha sonra bu 
kısa hikâye üzerine tekrar çalışmaya başlayıp onu uzun 
bir roman haline getirmiş. “Gorlan Harabeleri” serinin 
ilk kitabı olup Gölgelerin Efendisi serisinin on altı kitabı 
vardır.

Açıkçası bu kitaba biraz ön yargıyla başladım ama oku-
maya başladıktan sonra çok yanıldığımı anladım. Yeni-
den kurgulanmış bambaşka bir evren. 
Kitap yaklaşık on beş yıl önce yaşanmış bir savaşı an-
latarak başlıyor, bu savaş Morgarath ile Redmontlular 
arasında yaşanmış, bir sürü kaybın da verildiği efsanevi 
bir savaş olarak betimlenmiş. Şimdiyse yani savaştan tam 
on beş yıl sonra Morgarath, savaşa bu sefer Redmont ço-
cuklarının sadece masallarda duydukları, çirkin bir canlı 
türü olan Wargallar ile hazırlanıyor. Redmont çocukları 
da aslında güçlü ve adaletli Baron Arald’ın yetim olarak 
gördüğü ve kalesinde büyüttüğü çocuklar. Bu çocuklar 
o kadar güzel anlatılmış ki onları tanıdığınız için mutlu 
olacaksınız. Hangi çocuğun yaramaz, hangisinin çevik 
ve hangisinin ağır başlı olduğu hemen göze çarpıyor. Bu 
çocuklar on beş yaşına geldiklerinde onları büyük bir 
seçim günü bekliyor. Bu seçim günü çocukların hayatla-
rının geri kalanını belirleyecek bir seçim. Acaba hepsi bu 
seçimle istedikleri sonuca ulaşıyorlar mı? Fantastik türde 
okumayı seven herkesin elinden bırakamayacağı türde bir 
kitap.
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Ceren Yavuz 6-A

Afacan Dennnis’in 
Günlüğü

Afacanlıkları sever misiniz? Ya da siz de Dennis gibi bir 
afacan mısınız? Eğer öyleyseniz bu kitap tam size göre. 
Peki bu macerada sizleri neler bekliyor?

Afacan Dennis, ailesi arkadaşları ve okul hayatı ile ilgili 
öğretmeninin tavsiyesiyle günlük tutmaya başladı. Bunu 
duyan Walter da günlük tutmak istedi ama içine sadece 
basit şeyler yazacak gibi duruyordu. Kitabı okumaya 
başladığınızda Dennis’in sizin için notlar bıraktığını ve 
afacan olma yolunda öğütler verdiğini göreceksiniz. 

Dennis’in sadık bir köpeği de var ve Dennis’e afacan-
lıklarında yardım ediyor. Bir de elinden düşürmediği bir 
sapanı. Afacanlığın ilk kuralı belli yaramazlıklarda sapanı 
kullanmak oluyor. Anne ve babası kızmıyor mu derseniz 
tabi ki kızıyor. Dennis küçük kız kardeşi dahil herkese 
afacanlığı bulaştırmak istiyor. Yaramazlıkların kötü olarak 
öğretildiği ve cezalandırıldığı zamanımızda özünde çok 
iyi olan Dennis, maceralarını okumaya davet ediyor sizle-
ri…

Keyifli okumalar…
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