






Mundi Kitap

Çocuk, Köstebek, Tilki ve At, Charlie Mackesy
İngilizce aslından çeviren: Tankut Baler
The Boy, the Mole, the Fox and the Horse
© 2019, Charlie Mackesy
© 2021, Can Sanat Yayınları A.Ş.
Tasarım: Colm Roche, Imagist
Yazı tipi: © Charlie Mackesy
Yazı tipi yaratımı: William Collins
İlk olarak The Boy, the Mole, the Fox and the Horse başlığıyla Penguin 
Random House şirketler grubunun bir parçası olan Ebury Publishing’in 
Ebury Press markası tarafından yayımlanmıştır. 
Bu eserin Türkçe yayın hakları AnatoliaLit Telif ve Tercümanlık 
Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. aracılığıyla alınmıştır.
Yazarın manevi hakları korunmaktadır.
Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında 
yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. 

1. baskı: 2021
3. baskı: Ekim 2022, İstanbul
Bu kitabın 3. baskısı 5 000 adet yapılmıştır.

Dizi editörü: Merin Sever
Düzelti: Aylin Samancı Elmasdağ, Burçin Gönül
Mizanpaj: Atahan Sıralar

Baskı ve cilt: İMAK Basım Yayın Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Akçaburgaz Mah. 137. Sokak. No: 12 
Esenyurt, İstanbul
Sertifika No: 45523

ISBN 978-605-74629-7-8

MUNDİ KİTAP
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz, No: 9/25 Sarıyer/İstan bul
Te le fon: (0212) 252 56 75 / 252 59 88 / 252 59 89 Faks: (0212) 252 72 33
mundikitap.com
bilgi@mundikitap.com
Mundi Kitap, Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.’nin 
tescilli markasıdır.
Sertifika No: 43514



Bu kitap tatlı ve iyi kalpli 
anneme ve harika

köpeğim Dill’e
adanmıştır. 



çocuk,  köstebek ,  t İlk İ ve  at



Merhaba

Baştan başladınız, çok etkileyici. Ben 
genellikle ortadan başlarım ve önsözleri hiç 
okumam. Bir kitap yapmış olmam şaşırtıcı 
çünkü kitap okuma konusunda iyi değilim. 
İşin doğrusu hep resim olsun istiyorum, 
birer ada gibiler, sözcüklerin denizinde 
onlara sığınabilirsiniz.

Bu kitap herkes için, yediden 
yetmişe – bazen kendimi  her ikisi gibi 
hissediyorum. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz 
zaman içine dalacağınız bir kitap olsun 
istiyorum. İstiyorsanız ortasından başlayın. 
Sayfalarına yazın, köşelerini kıvırın, 
okunduğu anlaşılsın.



Çizimler çoğunlukla bir çocuğu, bir 
köstebeği, bir tilkiyi ve bir atı konu 
alıyor. Onlarla ilgili birkaç şey 
anlatacağım size – ama eminim benim 
görmediğim şeyler göreceksiniz burada,   
o yüzden hızlı  geçiyorum. 

Köstebek ilk  ortaya çıktığında 
çocuk yalnızlık çekiyor. Vahşi doğaya 
bakarak birlikte zaman  geçiriyorlar. 
Bence vahşi doğa biraz hayat gibi – 
bazen korkutucu olabiliyor  ama 
güzel.

Dolaşırlarken  tilkiyle 
karşılaşıyorlar. Eğer bir köstebekseniz,  
bir tilkiyle  karşılaşmak sizin için  
asla kolay olmayacaktır.

Çocuğun kafasında bir sürü soru 
var, köstebekse durmadan pasta istiyor.   
 Tilki  genellikle sessiz ve hayat 
  onu incittiği  için temkinli.



At, hepsinin karşılaştığı en büyük, 
aynı zamanda da en yumuşak 
huylu şey. 

Bizim gibi onlar da birbirlerinden 
farklı, hepsinin kendine özgü 
zayıflıkları var. Kendimi  dördünde de 
görebiliyorum, belki siz de göreceksiniz. 

Maceraları baharda , bir an 
kar yağarken öbür an güneşin 
çıktığı bir zamanda geçiyor, 
hayat da biraz böyle – bir anda 
değişebiliyor. 



Umarım bu kitap sizi belki de 
daha cesurca yaşamaya, kendinize 
ve başkalarına daha iyi davranmaya 
yönlendirir. İhtiyacınız olduğunda da 
yardım istemeye cesaretlendirir – her 
zaman cesaret isteyen bir şeydir bu.

Kitabı yaparken hep şunu 
düşündüm,  ben kimim ki böyle bir 
işe kalkışıyorum?  Ama atın da 
dediği gibi:

“Aslında herkes el yordamıyla ilerliyor.”
O yüzden  ben derim ki kanatlarınızı açın 
ve hayallerinizin peşinden gidin – bu 
kitap benim hayallerimden biri. Umarım 
beğenirsiniz, çok sevgiler.

 Teşekkür  ederim.  Charlie






