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“Bizim İlk Kütüphanemiz”deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz.

Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının okunması, ortaklaşa bilgi edinmek ve 
eğlenmek anlamına gelmektedir.

Resimli kitaplar, bizlere yeni perspektifler sağlar. Bu kitaplar, bize araştırma memnuniyetini 
keşfetmede, eğitim becerisini nasıl kavrayabiliriz, gerçek enformasyona nasıl ulaşalım, yeni fikirlerin 
yaratılması veya var olan bilgilerimizi nasıl genişletip zenginleştireceğimiz hakkında bize yardımcı 
oluyor. Kitap okumak, bizleri düşündürüp faaliyete koyar. Böylelikle kitaplar bizlere yeni fikirler yaratır. 
Kitap okumakla başka bir yerde kendimizi bulabiliriz. Kitaplar insanları birleştirir ve etrafımızdaki 
kişiler, olaylar hakkında veya çevremize dikkat etmemize yardımcı oluyor. Kendi yaratıcılıklarını 
serbest kullanmakta çocukları bırakın. Resimli kitapları okuduğunuzdan sonra, çocuklarla ilginç 
etkinlikler gerçekleştirin. Resimli kitaplardaki konuları genişletirin. Çocuklara, eleştirsel düşünceyi 
teşvik edecek sorular verin. Bu şekilde çocukların yaratıcılığı gelişmiş olacak. Resimli kitaplar 
okumak, sürekli öğrenmenin sadece ilk adımıdır. Bu süreç, ömür boyu gelişir. Bu süreçte kendi 
çocuklarımıza yardım etmemiz için gurur duymaktayız. 

Bu, hayal dünyası içindeki uzun yolculuğun sadece ilk adımıdır.

Zevkle okuyun!
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“Okuma ile Liderliğe Doğru” USAİD projesi, Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın işbirliğiyle Eğitim ve Kültür Tabanlı Vakıf “Adım Adım” – 
Makedonya tarafından gerçekleşmektedir.

Bu resimli kitap, “Okuma ile Liderliğe Doğru” projesi içerisinde hazırlanmıştır. Bu resimli kitap, Uluslararası Amerikan Gelişim Ajansı – USAİD’in üzerinden 
Amerikan halkının desteğiyle hazırlanmıştır. Bu materyalin içeriği her zaman USAİD veya ABD Hükümeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Nika ve Katerina’ya.



Bulutlu bir gün, Polat ve 
annesi parka gittiler. Annesi 
kazak örüyorken Polat salıncakta 

sallanıyordu. Annesi yakında doğum 
yapacak, Polat’ın bir erkek ya da 

kız kardeşi olacak.



Polat, en iyi arkadaşı Mehmet’i 
bekliyordu. Son olarak Mehmet 

geldiğinde, mahalledeki bütün çocuklar 
bağırdı: “Haydi futbol oynayalım!” ve 

Mehmet kız kardeşi Berrin’in elini 
bıraktı, kumda oynasın diye.

  
Polat ve Mehmet iyi arkadaşlar. Polat 
topları iyi yakaladığı için her zaman 

kaleci olurdu.



Oyun bitince, Polat ve Mehmet salıncağın üst kısmına 
oturdular ve bir taraftan da elma yiyorlardı.

“Berrin doğduğunda nasıldı?” diye Polat sordu.

“Küçücüktü.”, diye Mehmet cevap verdi.

“Ama o şimdi de küçük.” dedi Polat düşünceli düşünceli 
bakarak. “Sen de mutlu oldun mu?” 

“Mmm - hayır.”

“Neden?”

“Bütün gece ağlardı, bezini değiştirme zamanı gelince, 
korkunç kokuyordu.”



O gece Polat bebek için çok 
düşündü. Onlara bebek ne lazım?

 
 Ertesi sabah “Anne, bizim bebek iyi 

olacak mı?” diye sordu.
 

“Nasıl canım, anlamadım?” diye annesi sordu.

“Küçük Berrin iyidir. Bizim bebek de iyi olacak mı?”

“Evet olacak.” dedi annesi güvenle.



Ertesi sabah, Polat burnunu  
kaşıdı. Hapşırdı ve uyandı. Babası 

Polat’a baktı ve ciddi bir şekilde konuşmaya 
başladı: “Polat, dikkatle dinle……”

“Benim kız kardeşim doğdu mu?” diye Polat 
sözünü kesti.

Babası “Kız değil, erkek kardeşin oldu.” 
dedi. 

Polat “Haksızlık bu!” diye bağırdı. 
“Mehmet’in kız kardeşi var, ben de bir 

kız kardeş istiyorum!”



O gün öğleden sonra Polat ve babası 
yeni bebeği görmek için hastaneye gittiler. 

Üç yataklı büyük bir odaya girdiler. Her yatakta 
bir anne yatıyordu. Annelerden biri Polat’ın 

annesiydi. Orada üç küçük yatak vardı ve her 
birinde bebek vardı. 

“Canım oğlum benim!” diye annesi 
seslendi. “Erkek kardeşin oldu.” 

“Biliyorum.” dedi Polat hayal kırıklığı 
içinde. “Mehmet’in kız kardeşi var.”



Polat pencereden dışarı baktı, anne 
ve babası el ele tutularak konuşuyorlardı. 

Polat bebeğe hiç bakmadı. Bebek aniden küçük 
yatağında ağlamaya başladı. Polat’ın annesi 

bebekle ilgilenip konuşmaya başladı ve sonra 
susana kadar onu salladı.

 
“Offf!” dedi Polat ve düşündü, hani 
Mehmet Berrin’in bağırmasından 

şikayet etmemiş miydi? Bizim bebek o 
kadar çok ağlamadı. Bebeğe gizlice baktı. 

Kötü kokmuyordu. Belki, iyi olacak.



“Adı ne olacak?” diye anne sordu. 

“Hepimiz adı Burak olacak diye biliyoruz.” Polat 
mırıldandı ve gerçekten, Burak adını verdiler.

Bir süre sonra “Eve gitme zamanı geldi.” dedi babası. 

“Annemle kalmak istiyorum.” dedi Polat ve annesinin 
kucağına başını koydu.

“Burak’tan sana bir hediye var.” dedi 
annesi birden. “Battaniyenin altına bak!” 

Polat battaniyenin altında küçük kırmızı bir lokomotif gördü!



İki gün sonra, anne ve Burak, eve 
geri dönebilirler. Polat, belki büyük 

kardeşlerin  küçük kardeşleri ağırlamak için bir 
hediye hazırlamak gerektiğini düşündü. Oyuncak 
ayı harika bir fikir olabilir. Belki de onun oyuncak 

ayısı Yumoş?

“Bana karşı gelmeyeceksin, ha dostum?” 
Ayıyı Burak’ın yatağına götürürken onunla  

konuşuyordu. “Biliyorsun, biz aynı aileyiz.” 
Yumoş çok mutlu görünüyordu.



Anne ve Burak eve döndü. Annesi Burak’ı yatağa 
yatırdı ve sonra Polat’ı bütün bir yıl görmemiş gibi ona 
sarıldı. O birkaç gün önce çizdiği resimleri gösterdi. 
Annesi onları izliyordu, Burak ağlamaya başladı.

“Canım oğlum benim!” dedi ve susması için 
kucağına aldı. EVET. Canım oğlum benim  dedi 

annesi Burak’a. Polat borazanı kaldırdı ve bütün 
gücüyle üfledi. Sonra Burak ağlamaya başladı ve 

babası Polat’a bağırdı.



O hafta, anne Burak için birçok 
şey yaptı. Çocuk bezini değiştirince 

krem sürüyordu, Polat onlara bakmak 
istemiyordu, çünkü çok kötü kokuyordu. 

Polat annesine “Bak ne çiziyorum.” 
dediği zaman annesi Burak’ın altını 

değiştiriyordu. 
 

Annesi “Bir dakika bekle.” dedi 
ve bebeğin bezini değiştirmeye 

devam etti. Üf, ÇİRKİN!



Cumartesi günü, kapı zili çaldı. 

Annesi: “Polat lütfen Burak’a dikkat et.” dedi ve 
kapıyı açmak için gitti.

“Şimdi bir de sana bakmak lazım.” dedi ve Burak’ın 
yattığı masanın sandalyesine oturdu. Burak, Polat’ın 
sanki dünyadaki tek şey gibi ona bakıyordu. Ondan 

sonra, birden bire dudakları oynamaya başladı. 

“Sadece ağlamaya başlama.” dedi Polat. “Çünkü o 
zaman herkes benim suçlu olduğumu düşünecek, 

borazan olayında olduğu gibi!” 

Bebek gözünü kırpmadan ona bakıyordu ve 
aniden hapşu! diye hapşırdı. Polat gülmeye 

başladı.



Polat, koridorda sesler duydu ve 
annesinin bütün arkadaşları birden 

odaya girdiler. 

“A, ne kadar güzel bir bebek!” diye Burak’ın 
etrafında toplanırken konuşuyorlardı. 
“Burnuna bakın! Elleri çok tatlı. Sana 

benziyor!” diye devam ettiler. 

O esnada Polat Burak’ın dilini çıkardığını 
fark etti. Polat “Çok akılı çocuksun.” diye 

düşündü. Burak ağlamaya başladı. 

Annesi misafirleri uğurlayıncaya kadar 
bebekle ilgili konuştular.



Polat, Burak’la yalnız kaldığı zaman onu 
kucağına aldı. Bebek biraz ağladı ve sonra 

“gu,gu,gu” gibi birşey dedi ve Polat’ın baş parmağını 
emmeye başladı. Sonra hemen uyudu. Polat 

kucağında bebekle oturuyordu. Annesi odaya döndü. 

“Oh, Polat” dedi. “Benim büyük güneşim şimdi 
sensin. Sen gerçekten bebeğe bakabiliyorsun. 

O sadece seninle sakin duruyor.” 



“Adım Adım “ Vakfı

Eğitim ve Kültür Tabanlı Vakıf “Adım Adım” – Makedonya, Makedonya‘da açık toplumun 
gelişmesine yönelik eğitim alanında sanat, kültür, çocuk hakları ve vatandaşlık bilinci aktiviteleriyle 
katkı sağlar. Makedonya Cumhuriyeti’nde bu Vakıf; ana okul ve ilkokullarla direk temasa geçerek
aktiviteler yapmakta ve inovasyan oluşturmaktadır. 

Vakıf, öncelikle aşağıdaki hedefler üzerinde durmaktadır:

 - Kreş, ilkokul, lise çalışanlarının mesleki gelişimleri;
 - Çocuk gelişimi için kaliteli eğitimin önemi hakkında farkındalık yaratma;
 - Çocuklarda ve gençlerde bilgi ve tecrübe gelişimi;

“Okuma ile Liderliğe Doğru” USAİD projesi;

Makedonya “Adım Adım” Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Okuma ile Liderliğe Doğru“ Projesi, 
Uluslararası Amerikan Gelişim Ajansı - USAİD tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, 
öğrencilerin dil ve matematik gelişimi, öğretim kadrosunun pedagojik gelişimi amacıyla Makedonya 
Cumhuriyeti’nde yaşayan toplululuklar için uygulanır.

“Okumak ile Liderliğe Doğru” projesinde kullanılan yenilikçi araçlar şunlardır: Harfler ve Sayılar 
Karavanı, Mobil Kütüphane, öğretim materyalleri içeren dijital kütüphane. Ülkede ilk kez olarak 
dillerin gelişmesini ölçen araç EGRA VE EGMA uygulanmaktadır. Bu ARAÇ, dil ve matematik 
alanlarda çocuğun ilerlediği seviyeyi  görselli göstermektedir.

Bir bulutlu günde, Polat annesi ile parka 
gitti. Burak da yanlarındaydı. Polat, bebek 

arabasını sürüyordu.
 

Oyun alanına yetişince, tüm çocuklar Polat’ın 
kardeşini görmeye koştular. Mehmet ne dedi biliyor 

musunuz? 

“Erkek kardeşin var, süper bir şey! “O büyüyünce, 
hepimiz beraber futbol oynayacağız.”
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