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Sayfa : 368
Fiyat : 20¨
Ebat : 13,5x21

1984

George
Orwell
Sene 1984… Savaş ve devrimle tanınmaz hale gelen dünya, sürekli birbiriyle savaşan üç totaliter
polis devletin egemenliği altındadır. Büyük Birader liderliğindeki Parti tarafından yönetilen
Britanya’da halk, propaganda ve beyin yıkama yöntemiyle manipüle edilerek gözetim altında
tutulmaktadır.
Birey olmanın imkânsız hale geldiği, kelimelerin ve düşüncelerin kontrol altında tutulduğu,
insanın robotlaştığı belleksiz ve muhalefetsiz bir toplumda Gerçek Bakanlığı’nda çalışan Winston
Smith, tarihi titizlikle yeniden yazarken özgürlüğü ve isyanı düşlemektedir.
1984, çeşitliliğin baskılandığı, korkuyla şekillenmiş bir dünyada gerçekçiliği arttıkça ürkütücü
hale gelen fütürist bir araf. Dünya edebiyatının en önemli yazarlarından George Orwell tarafından
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından kaleme alınan, bilimkurgu edebiyatına yön veren bir klasik.
Yazarın
diğer
kitabı

ISBN: 978-605-08-3813-8
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Sayfa : 240
Fiyat : 36,50¨
Ebat : 13,5x21

Biz Beş
Kişiyiz

Matias
Faldbakken
Biz Beş Kişiyiz’in kahramanı Tormod, çılgın gençlik yıllarının ardından güvenilir bir aile babasına ve kendini bilim adamı olarak gören yetenekli bir marangoza dönüşür. Tormod ve karısı Siv’in iki çocuğu vardır, ancak
Tormod aileyi genişletmek istediğinde Siv üçüncü çocuğa karşı çıkar. Ailenin sevgili köpeği Snusken de
ortadan kaybolunca, geride doldurulması gereken kocaman bir boşluk kalır. İçine kapanan Tormod, kırmızı
Norveç kiliyle deneyler yaptığı atölyesinde giderek daha fazla zaman harcar, yarattığı balçık yeni oyuncağıdır
artık. Ne var ki Tormod’un geçmişinden canlanıp gelen hayaletleri bu denklemin dinamiklerini altüst eder:
Ailenin beşinci üyesi olan balçık, artık hayatlarını tehlikeye atan bir canavar mıdır?
Matias Faldbakken, Biz Beş Kişiyiz’de korku ve bilimkurguyu ham ve kırsal bir gerçekçilikle harmanlıyor ve
kontrolümüz dışındaki güçlerle boğuştuğumuzda neler olabileceği hakkında son derece orijinal, inanılmaz
derecede komik, ama aynı zamanda ürkütücü bir roman ortaya koyuyor.
“Kırsal roman ve psikolojik gerilimi karıştırıp Mary Shelley’nin Frankenstein romanıyla birleştirin. Şaşırtıcı
derece muhteşem bir sonuç. Gerçekten her şeyiyle çok orijinal bir kurgu.” –Jo Nesbø

Yazarın
diğer
kitabı

ISBN: 978-605-08-2726-2
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Sayfa : 272
Fiyat : 30¨
Ebat : 13,5x21

Barbaros

Okay
Tiryakioğlu
Barbaros Hayreddin Paşa.
Akdenizi bir Türk gölü haline getiren, düşmanlarının bile büyük saygı duyduğu denizcilik tarihinin belki de
en büyük denizcisi.
Çocukluğundan itibaren cesareti ve iradesiyle hep en önde olan Barbaros Türklerin denizlere hakim olmadığı
sürece fitnenin bitmeyeceğine inanıyordu...
Denizler ise acımasızdı, en yakınlarını, sevdiklerini kaybetti bu acımasızlıkta.
Akdeniz’in kalbinde saplı zehirli hançer Rodos Şövalyeleri, Endülüs’e zulüm eden İspanyollar, Müslümanlara
zarar veren korsanlar, Habsburglar, Papalık, Venedik, Ceneviz, Malta ve Portekiz ve diğerleri... Türkleri denizlerden atmak için bütün gayretleriyle çabalıyorlardı.
Denizlerin hâkimi olmak bu Haçlı ittifağı karşısında zordu fakat Barbaros da yalnız değildi. Hocası Kemal
Reis, Piri Reis gibi dostları ve Devleti Aliyye bütün imkanlarıyla Barbaros’un yanındaydı.
İşte bütün bu kıyametin ortasında leventleriyle birlikte koca Barbaros...
Eserleri sekiz farklı dile çevrilen, Türkiye’nin en çok okunan tarihi romanlarının yazarı Okay Tiryakioğlu’nun
kaleminden sürükleyici, heyecanlı ve derinlikli bir Barbaros romanı...

Diğer
kitaplarından
bazıları

ISBN: 978-605-08-3607-3
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Sayfa : 184
Fiyat : 27,50¨
Ebat : 13,5x21

Son Sığnak Aile
Çağın Vicdanı
Bedüzzaman

Prof. Dr.
Nevzat Tarhan
Aşk, evlilik, eş, aile, ev hanımlığı, sevgi, akrabalar, aldatma, şiddet, boşanma, annelik- babalık, mutlu bir ailenin
sırları ve daha fazlası...
Aile kurumunun yıkılmaya yüz tutması, aile bireyleri arasındaki bağların zayıﬂaması ve modern dünyanın
getirdiği sorunlar aile üzerinde yeni baştan durulması gerektiğini gösteriyor.
Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın kaleminden Son Sığınak Aile, aileye ilk adım olan evliliğin biyolojik, psikolojik, sosyal
ve kültürel temellerini irdeliyor. Yaşanmış örneklerin ve ‘evlilik niyet sözleşmesi’nin desteğiyle aile üyelerinin
ve evliliğe hazırlık sürecinde olanların yollarını aydınlatıyor. “Aileyi” bütün yönleriyle anlatırken aileleri, karşılaşılan sorunları ve olguları bilimsel bir bakış açısıyla ele alıyor.
Bu kitap, her ailenin ve aile olma yolunda ilerleyenlerin mutlaka kitaplığında bulunması gereken, mutlu aileler
için rehber niteliğinde bir başvuru kitabı.

Diğer
kitaplarından
bazıları

Sayfa : 520
Fiyat : 65¨
Ebat : 16x24
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Millî Mücadele
Hatıraları

Ali İhsan
Sâbis
Millî Mücadele Hatıraları, Harp Okulu ve Harp Akademisi’ni birincilikle bitirmiş, I. Dünya Savaşı’ndan sonra
generalliğe yükselmiş başarılı ve özgüveni yüksek bir komutan olan Ali İhsan Sabis’in millî mücadele hatıralarından oluşuyor. 1940’lı yıllarda Tasvir-i Efkar gazetesinde tefrika hâlinde yayınlanan ve yoğun ilgi görmesi
sonucu kitaplaştırılan bu hatıralar, Sâbis’in siyasi bağlamda hedef alıp eleştirdiği kişiler ile onu antipatik
bulanlar hakkında bilgiler de içeriyor. Özellikle İsmet İnönü ile yaşadığı fikir ayrılıkları bu hatıratın önemli bir
noktasını teşkil ediyor.
Millî Mücadele Hatıraları, Ali İhsan Sâbis’in dirayetli, yetenekli ve başarılarla dolu hayatının bir portresi
niteliğinde. Bu kitapta millî mücadelenin her safhasında aktif rol alan Ali İhsan Sâbis’in yüksek özgüvenini,
yeteneklerini, başarılarını, ısrarla arkasında durduğu fikirlerini, eleştirilerini ve gayretini okuyacaksınız.

Ali İhsan Sâbis

1882 doğumlu Ali İhsan Sâbis, Beşiktaş Askerî Rüştiyesi’nden mezun oldu. 1902’de Topçu Harbiyesi’ni, 1905’te Harp
Akademisi’ni birincilikle bitirdi ve kurmay yüzbaşı rütbesiyle göreve başladı. Müfreze komutanı olarak Dersim Harekâtı’na
katıldı. 31 Mart Vakası’nda 2. Ordu ile İstanbul’a geldi. Haziran 1909’da eğitim için Almanya’ya gönderildi. Balkan
Savaşı’nda ve I. Dünya Savaşı’nda muhtelif görevler üstlendi. 2. Ordu Kurmay Başkanlığı, 11. Kolordu Komutan Vekili,
Birinci Kuvve-i Seferiye Komutanı, 9. Kolordu Komutanı, 13. Kolordu Komutanı, 4. Kolordu Komutanı ve 6. Ordu Komutanı
sıfatlarıyla Doğu, İran ve Irak cephelerinde görev yaptı.
1919’da İngilizler tarafından Malta’ya sürgün edildi. 1922’de geri dönüp Millî Mücadele’ye katıldı. Ancak Batı Cephesi
Komutanı İsmet Paşa ile muhtelif konularda anlaşmazlık yaşadı ve 8 ay kadar sonra görevinden azledildi. Haziran 1923’te
askerlikten emekliye ayrıldı. Emeklilik döneminde münzevi sayılabilecek bir hayat yaşadı. Bir süre ticaretle uğraştı. İkinci
Dünya Savaşı yıllarında gerek Alman yanlısı bir tutum göstermesi gerekse yazmış olduğu hatıralarında pek çok kişi hakkında çeşitli iddialarda bulunması kendisini bir anda hedef tahtası hâline getirdi. Bir süre sonra tutuklandı ve cezaevine girdi.
Eylül 1947’de o dönem TBMM Başkanı olan Kâzım Karabekir’in girişimleri sayesinde cezaevinden tahliye edildi. 1954’te,
Demokrat Parti iktidarında 10. Dönem milletvekili olarak bulundu. 9 Aralık 1957 tarihinde vefat etti.

ISBN: 978-605-08-3921-0
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Sayfa : 160
Fiyat : 37,50¨
Ebat : 13,5x21

Bir Doktorun
Kurtuluş Savaşı
Hatıraları

Doktor
Muzaﬀer Alatur
Bir Doktorun Kurtuluş Savaşı Hatıraları, Türk ordusunun bir ferdi olan Doktor Muzaffer Alatur’un gözünden
bağımsızlık mücadelesini aktarıyor. Hatırat Millî Mücadele döneminde Türk milletinin içine düştüğü girdabı,
işgaller karşısındaki tutumunu, Kuva-yı Milliye’nin teşkilatlanma sürecini, bu süreçte yaşanan sıkıntıları,
düzenli ordunun kurulmasını ve Yunan ordusuna karşı adım adım verilen mücadeleyi ele alıyor.
26 Ağustos 1922 sabahı topçu birliklerinin ateşiyle kopan Türk fırtınasının, son Yunan askerinin 9 Eylül’de
Anadolu topraklarını terk etmesiyle dinene kadar geçen sürecin tanığı olan Doktor Muzaffer Alatur’un hatıraları, modern Türkiye tarihi çalışmalarında çok önemli bir boşluğu dolduracak nitelikte. Bir doktorun arşivde
saklı kalmış defterinin izinde, Kurtuluş Savaşı’nın aradan 100 yıl geçse de eskimeyen hikâyesine tanıklık
edeceksiniz…

Doktor Muzaﬀer Alatur

Doktor Muzaffer Alatur, 1884 yılında babasının hükûmet tabibi olarak görev yaptığı Menemen’de dünyaya gelmiştir. Babası
Doktor Mehmet Hüsnü Bey’in Manisa’ya tayini üzerine, bu şehirdeki Şemsü’l-İrfan isimli okulda eğitim hayatına başlayan
Muzaffer Bey, Manisa İdadisi’nin ardından İstanbul’daki Askerî Tıbbiye’ye kaydolmuştur. Askerî Tıbbiye’deki eğitiminin
ardından Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine askere alınmış ve Çanakkale Cephesi’nde görev yapmıştır. Mondros
Mütarekesi imzalandıktan sonra Dedeağaç’ta bulunan birliğinden terhis olan Muzaffer Bey, önce İstanbul’a gelmiştir. İşgal
altındaki İstanbul’da fazla kalmamış, bir süre sonra o dönemde Yarengüme olarak adlandırılan, bugünkü Denizli’ye bağlı Tavas ilçesine belediye tabibi olarak tayin edilmiştir. Tavas’ta görev yaptığı sırada TBMM’ye bağlı düzenli orduda görev yapmak
üzere askere alınmış; Birinci İnönü, İkinci İnönü ve Sakarya savaşlarına katılmıştır. 4 Haziran 1922’de Konya hükûmet tabibi
olarak tayin edildiği için Büyük Taarruz’a katılamamıştır. Konya’daki görevinin ardından Ayvalık’a gelen Muzaffer Bey, burada
meslektaşı Fazıl Bey’in kız kardeşi Şükran Hanım ile 1923 yılında evlenmiştir. Muzaffer Bey ve Şükran Hanım’ın 1924 yılında
Bozkurt adını verdikleri bir oğulları doğmuştur. Bozkurt da daha sonra babası gibi doktor olmuştur. Muzaffer Bey uzun süre
Ayvalık’ta doktorluk yapmış, Nisan 1938’de Manisa’ya iskân müdürü olarak atanmıştır. Doktor Muzaffer Alatur, 4 Mayıs
1957’de Ayvalık’ta vefat etmiştir.

ISBN: 978-625-7949-36-1

Müslümanın
Takvimi

8
SUFİ KİTAP

Sayfa : 208
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Tahirül
Mevlevi
Müslümanlık’ta zamanın ve mekanın kudsiyetinin arttığı dönemler ve yerler vardır. Üç ayların fazileti kadar üç mescidin
fazileti de malumdur. Tahirü’l-Mevlevî hem mutasavvıf hem de yayıncı kimliği ile XX. yüzyılın ilk çeyreğinde kaleme aldığı
bir düzine yazı ile Müslümanların takvimindeki ayları izah etmiş ve her bir ayın hem lügat hem de terminolojik anlamlarını işlemiştir. Bu ayların İslam öncesi ve sonrasında sahip olduğu ya da kazandığı anlamları, o aylar içerisinde cereyan eden
bazı önemli tarihi olayları detaylarıyla ve ana kaynaklarından istifade ederek yazmıştır. Haram aylar, üç aylar, bahar ayları,
hac mevsimi gibi mühim zaman dilimlerinde makbul ve matlup ibadetleri ve bu ibadetlerin kıymetini, faziletini tek tek
anlatan üstad özellikle üç aylardaki mübarek zaman dilimleri üzerinde dikkatlice durmuştur. Bu zaman zarfındaki faziletli
amelleri ele alırken, özellikle İslam ve Osmanlı tarihlerindeki tezahür eden pratiklere yer vermiştir. Bu yazılar sadece birer
ibadet ve taat atlası değil aynı zamanda sosyal ve kültürel bir tarih kaynağıdır. Muharrem matemleri, mevlidin okunmaya
başlanması, surre alaylarının tertibi, mahyaların ortaya çıkışı, Ramazan hilalinin rüyeti, teravih namazlarının keyfiyeti,
sahur ve iftar adetleri, bayramlarda saray ve cemiyet içindeki örf ve gelenekler gibi pek çok olgu ve olaya da yer verilmiştir.
Cemaziyelevvelini bilmek, temcid pilavı, afyonu patlamak gibi pek çok deyimin kökenine inen yazar, Türkçe ve Farsça
şiirler ile metni daha da zenginleştirmiştir. Dolayısıyla, bu kitap sadece kameri ayların anlamlarını vermekle kalmıyor,
aynı zamanda sosyal, siyasi ve kültürel tarihe dair zengin bir muhteva taşıyor. Tahirü’l-Mevlevî’nin sıcak üslubu ve sanatlı
deyişleriyle okur adeta bir “hazine-i evrakla” karşı karşıya kalıyor. Dahası üstadın 1001 günlük çillesini dolduran bir dede
ve mesnevihan olduğu hatırlandığında yazıların içesinde Hz. Mevlana’dan ve Mesnevi-i Şerif’ten pek çok beyit olduğunu
söylemek gereksiz olacaktır.

Tahirül Mevlevi

Tahrü’l-Mevlevî olarak tanınan yazar, Saray mensubu anne babanın çocuğu olarak 1877’de İstanbul’da doğdu.
Gülhane Askerî Rüşdiyesi ve Menşe-i Küttâb-ı Askerî’de eğitimini tamamladı. 1892 yılında Bâb-ı Seraskerî’de
mülâzım olarak göreve başlamasının yanı sıra Filibeli Râsim Efendi ve Mehmed Esad Dede’nin derslerine devam ederek 1893’te mesnevîhanlık icâzetnâmesi aldı. Esad Dede’nin aracılığıyla Mehmed Celâleddin Dede’ye
intisap etti. Esad Dede ile yaptığı hac yolculuğu sırasında Kahire, Mekke ve Medine’de ilim ve tasavvuf ehlinin
sohbetlerine katılarak bilgisini derinleştirdi. Mekke Şeyhülmeşâyihi Ahmed er-Rifâî kendisine Kâdirî ve Rifâî
tarikatlarından icâzetnâme verdi. Hac dönüşünde Yenikapı Semâzenbaşısı Karamanlı Hâlid Dede’den semâ
çıkardı ve dönemin en iyi semâzenleri arasında yer aldı. Bir süre sonra Bâb-ı Seraskerî’deki memuriyetten istifa
eden Üstâd, Mevlevî geleneğine uyarak Yenikapı Mevlevîhânesi’nde 1001 günlük çileye girdi. Çileden çıktıktan
sonra maişetini temin için matbuat alemine atıldı. Pek çok neşirden sonra Mahfil Dergisi’nin kuruluşuna ve
çıkarılmasına öncülük etti. 1909’da Darüşşafaka’da edebiyat ve yazı usulü dersleri muallimliğine başladı.
1925 sonrasında şapka meselesinden ötürü İstiklal Mahkemelerinde yargılanmış ve beraat etmiştir. 1944’te
Darüşşafaka’dan emekli oldu. Maltepe Askerî Lisesi’nde edebiyat muallimliğinden sonra Kuleli Askerî Lisesi’nde
muallimlik vazifesini ifâ etti. Çeşitli camilerde Mesnevî okutarak son dönemdeki mesnevihanlık geleneğini yeni
nesillere aktardı. 20 Haziran 1951 tarihi bu Mevlevî meşrep büyük zâtın şeb-i arûsudur.

ISBN: 978-625-7949-38-5

Sen Sen Ol
Sevgili Kızım
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Sayfa : 152
Fiyat : 25¨
Ebat : 13,5x21

Bilal
Kemikli
Prof. Dr. Bilal Kemikli’nin daha önce kaleme aldığı Oğul, Sen Sen Ol aslında tüm gençlere, tüm evlatlara bir nasihatnâme
niteliğindeydi. Fakat gerek kadim kültürümüzdeki “oğul” sıfatının cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün evlatları kapsadığı
unutulduğundan gerekse günümüzün hızla değişen birtakım günlük ekollere sahip dünyasında geleneğimizde kadına
verilen önemin kız çocukları nezdinde bir kez daha hatırlatılması lazım geldiğinden bu kitap tüm muhabbeti, şefkati ve
sevgisiyle genelde herkese, özelde ise kız evlatlara hitap ediyor.
Sen Sen Ol, Sevgili Kızım, yazarın neredeyse bir senelik bir dönem içinde farklı şehir, ülke ve mekânlarda kaleme aldığı
çeşitli yazılarla, değişen kadın ve kız algısına kendi değerlerimiz açısından bir bakış sunma çabasının yanında, kendi
kızlarının zamanın ruhuna uygun huzurlu ve mutlu bir hayat sürdürmeleri için gerekli olan ahlakî ilkeleri bilmesini de
arzulayarak hazırladığı bir eser. Mesnevî geleneğine bağlı kalarak yazılan mektuplardan ve kısa anekdotlardan oluşan bu
kitap; kız çocuklarının gönül aynasına düşen silüetleri, söze ve satıra tebdil etmek niyazıyla hazırlandı. Hitap edilen kitle
evlatlar olsa da anne ve babalar da bu satırların birinci dereceden muhatapları oluyor.

Diğer
kitaplarından
bazıları

ISBN: 978-625-7340-07-6

Venüs
Projesi
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Sayfa : 392
Fiyat : 42,50¨
Ebat : 13,5x21

İlker
Korkutlar
Yıl 2045, dünyanın bildiğimiz gibi olmadığı zamanlar… Yeryüzünde yalnızca Venüs Topluluğu var. Önceki
dünyadan seçilen yüz bin kadın, yapay zekâ Quantus tarafından yönetilen toplulukta uyum içinde yaşarken
bir yandan da büyük felaketten sonra hayatta kalanları arıyor. Quantus’un raporlarına göre henüz kimseye
rastlanmasa da gerçek bundan ibaret olabilir mi?
Felaketten önce dondurulan babasını hayata döndürmek için çalışan kriyojeni mühendisi Derin, zamanının
ötesinde hayalleri olan bilgisayar mühendisi Demir, karanlık iş adamı Nihat, şehir hayatını terk edip kendi
düzenini kuran Mert…
Kahramanlarımızın yolu robot istilası ve insan dondurma projelerinin tam ortasında kesişirken birbirlerine
görünmez iplerle bağlı bu insanlar dünyanın geleceği için savaşacaklar.
Peki kazanan kim olacak?
İlker Korkutlar’ın sürükleyici anlatımıyla Venüs Projesi, fütürist Jacque Fresco’nun gelecek dünya hayalinden
ilhamla kurgulanmış bir roman; kıtlık, salgın hastalıklar, yapay zekâ ve uzaydaki diğer canlılarla dünyalılar
arasında kurulan bağlantılarla katman katman açılan çok karakterli bir anlatı...

İlker Korkutlar

İlker Korkutlar, 1978 Edirne doğumlu. İlkokulun ardından yedi yıl Edirne Anadolu Lisesi’nde yatılı okudu. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Finans bölümünü
bitirdi. İşletme yüksek lisansını İngiltere’de Brighton Üniversitesi’nde tamamladı. İngiltere’de beş yıl yaşadıktan sonra Türkiye’ye döndü. Çeşitli uluslararası
şirketlerde on yedi yıl finans yöneticiliği yaptı. Bir kız iki de kedi babasıdır.
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Sayfa : 160
Fiyat : 24¨
Ebat : 13,5x21
ISBN: 978-605-144-229-7

Mavinin Kızı
Emily

Lucy Maud
Montgomery

ISBN: 978-605-08-3917-3

Vahşi Doğanın
Kalbinde
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Sayfa : 328
Fiyat : 35¨
Ebat : 13x20,5

Jess
Butterworth
Cara ve kardeşleri, kanalda dolaşan bir teknede yaşar. Bir gün, kanalın çamurlu dibinde kilitli bir kasa
bulurlar. İçinde olduğuna inandıkları hazineyi çıkarmak için kilidi epey zorlarlar fakat kasayı açmayı bir türlü
başaramazlar. Üstelik, kasanın peşinde olan gözü kara bir hırsız da peşlerine düşer.
Cara, kardeşleri ve köpekleri, tekneleriyle hırsızdan kaçmaya başlar. Kanalın bittiği noktada bir ormana
dalarlar ve yollarını kaybederler.
Vahşi doğada karşılaştıkları problemleri annelerinin öğrettiği pratik bilgiler ve yaratıcı fikirlerle çözmeye
çalışan Cara ve kardeşleri, çıktıkları macerada hem doğanın güzelliklerini keşfediyor hem de göz kamaştırıcı
bir cesaret örneği sergiliyor. Farklılıkların zenginliğini ve dayanışmanın önemini öğrendikleri bu yolculuğun
hikâyesi genç okurlara ilham oluyor.

Jess Butterworth

Londra’da doğan Jess, çocukluğunu İngiltere ve Hindistan’da geçirdi. Bath
Spa Üniversitesi’nde yaratıcı yazarlık eğitimi aldı. Running on the Roof of the
World, When the Mountains Roared ve Swimming Against the Storm kitaplarını
yazdı. Vahşi Doğanın Kalbinde’nin ilhamını, dört bir yanımızı çevreleyen yaban
hayatına olan sevgisinden aldı.

Sayfa : 232
Fiyat : 29,50¨
Ebat : 13x20,5
ISBN: 978-605-08-3918-0

karekodu cep telefonu
kameranıza okutunuz.

Köpek Balığı
Saldırısı
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4

Bear
Grylls
Beck Granger, amcasının yakın dostu Steven ile birlikte tropikal sularda bir gemi seyahatine çıkar. Fakat
bir gece, gemi beklenmedik bir şekilde batar ve Beck, ağır yaralı Steven, geminin umutsuz kaptanı, yeni
arkadaşı Jamie ve onun annesiyle birlikte açık okyanusta kalakalır. Yardım gelene dek hayatta kalmaları
gerekir. Fakat köpek balıkları ve güven vermeyen yol arkadaşlarıyla bu pek de mümkün değildir!
Daha önce çöllerde, buzullarda ve ormanda hayatta kalmayı başaran Beck’in becerileri onu okyanustan da
kurtarabilecek mi? Evinde hissettiği doğada edindiği tecrübeler teknolojiye karşı da işine yarayacak mı?
Tüyler ürperten buz gibi sularda geçen enfes bir hayatta kalma hikâyesi.

Bear Grylls

Edward Michael Bear Grylls, 1974 doğumlu İngiliz ünlü maceraperest, TV programcısı, yazar. Türkiye’de ve dünyada oldukça meşhur. Eski İngiliz Özel Kuvvetler
(SAS) askeri, Everest’e tırmanan en genç dağcılardan... “İnsan Doğaya Karşı”,
“Born SurvIvor”, “Ultimate Survival”, “Island” tanınan programlarından...

ISBN: 978-605-08-4211-1

Merkürʼde
Karşılaşma

16
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Sayfa : 200
Fiyat : 24¨
Ebat : 12,5x19,5

Zübeyir
Tokgöz
Güneş Sistemi’ndeki en küçük ve Güneş’e en yakın gezegeni daha yakından görmek ister misin?
Uzay kâşifi Ece, bilim insanlarının hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğu Merkür’de sıra dışı bir olayı fark eder.
Merkür’ün yüzeyindeki parlamalar, Güneş’te gerçekleşecek tehlikeli bir olayın da habercisidir. Gezgin Perde
bu kez Merkür’deki keşif araçlarını kurtarmak için yola çıkar. Uzayın derinliklerinde hem Güneş’in yakıcı
sıcaklığından kurtulmak hem de Merkür’deki gizemli patlamaların sebebini bulmak hiç kolay olmayacaktır.
Merkür’de Karşılaşma, sizi hem keşfe hem de çılgın bir maceraya çağırıyor! Sakın ha bu keşif yolculuğunda
Merkür’ün Güneş ışığının erişemediği kraterleri içindeki su buzunun büyüsüne kapılmayın. Yüzyıllardır
gizemini koruyan bu gezegenden kurtulmayı başarabilir misiniz?

Diğer
kitaplarından
bazıları

SELAM
Robit
arkad
arkad
Labor
rekete
amac
Eğlen

n

Sayfa : 240
Fiyat : 27,50¨
Ebat : 12,5x19,5
ISBN: 978-605-08-4188- 6

Robit -2
Paslı Bir Macera

17
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6

Shane
Hegarty
SELAM! BEN ROBİT (BEN BİR ROBOTUM.)
Robit, hurdalıkta yalnızca iki buçuk kusurlu anısıyla uyandığından beri uzun bir yol kat etmiştir. Robot
arkadaşlarıyla birlikte bir eğlence merkezinde yaşar ve gerçek mutluluğun ne olduğunu keşfeder. Robit ve
arkadaşları, bir gün Gerry için yeni bir burun ararken kendilerini paslı bir maceranın tam ortasında bulur. Test
Laboratuvarlarının arkasında unutulmuş eski bir robot olan Paslı’yla karşılaştıklarında onu kurtarmak için harekete geçmeleri gerekir. Paslı, özel bir robottur. Robit ve arkadaşları, bu eski robotu kurtarıp onun hayattaki
amacını bulmasına yardım edebilecekler mi?
Eğlence, dostluk ve zıplayan oyuncaklarla kaplı bir depoyla dolu bu heyecanlı macerada ROBİT’e katılın!

Serinin diğer kitabı

Shane Hegarty

Irish Times adlı gazetede gazetecilik ve
editörlük yapıyordu. Daha öncesinde radyo
ve müzik sektöründeydi. Hegarty şu an tam
zamanlı yazar olarak çalışıyor. Hâlihazırda
sinema animasyonu hazırlanan, çok satan
Darkmouth serisinin yazarıdır. Hegarty karısı
ve acımasızca dürüst genç okuyuculardan
meydana gelen bir odak grupla, namı diğer
dört çocuğuyla birlikte Dublin yakınlarında
yaşıyor.

Sayfa : 48
Fiyat : 35¨
Ebat : 22x27cm
ISBN: 978-605-08-4212- 8

Lalaʼnın
Kelimeleri

Gracey
Zhang

TİMAŞ ÇOCUK
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Sayfa: Her biri 16
Set Fiyatı: 40¨
Ebat: 15x21
ISBN: 978-605-08-4224- 1

Şirin İlk Okuma
Kitaplarım

Birsen
Ekim Özen

ISBN: 978-605-08-4216- 6

Arkadaşım
Rüzgâr

22
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Sayfa : 24
Fiyat : 15¨
Ebat : 22x22

Fatma
İşler

Rüzgâr, hiç yerinde durmazdı. Dağlardan ormanlara, bahçelerden sokaklara eser dururdu. Bir gün, doğum
günü pastasındaki mumları söndüremeyen Çınar’ın evine girdi açık pencereden. Bir esişte söndürdü bütün
mumları, çıktı gitti pervazdan. Çınar merak etti Rüzgâr’ı. Gidebileceği her yerde aradı, taradı… Peki, bulabildi
mi Rüzgâr’ı?
Arkadaşım Rüzgâr, doğaya ve doğa olaylarına karşı çocuklarda farkındalık oluşturan meraklandırıcı ve sıcacık
bir öykü…

Diğer
kitaplarından
bazıları

Sayfa : 64
Fiyat : 15¨
Ebat : 12,5x19,5
ISBN: 978-605-08-4215-9

Benim
Zürafam
Uçabilir

Mert
Arık
Herkes zürafa resmi çizebilir. Siz de çizebilirsiniz!
Moni, resim derslerini çok severdi. İlginç şekiller çizmeye ve renklerle oynamaya bayılırdı. Fakat bir gün
tuhaf bir şey oldu. Moni resim çizemedi.
Hem de zürafa resmini… Öğretmeni, Moni’yi hayal ettiği her zürafayı çizebileceği konusunda
cesaretlendirmeye çalışsa da o ikna olmuyordu.
Ancak öğretmeninin pes etmeye niyeti yoktu. Tabii Moni’nin de… Peki Moni, zürafa resmi çizebildi mi?
Hayal etmenin, kendine inanmanın, azim ve cesaretin önemini vurgulayan “Benim Zürafam Uçabilir”,
kendini keşfetmek ve özgürce hayal etmek isteyen herkesi
büyüleyici dünyasına ortak olmaya davet ediyor.

n

Mert Arık

Adana’da sıcak bir yaz günü kitaplarla dolu bir evde doğdu. Çocukluktan beri
yazmayı çok sevdi. Çocukken hayal ettiği gibi öğretmen oldu. Çocukların hayal
kurması için yazar oldu. Çocukluk arkadaşının resimlediği “Kırmızı Yanak
Güneşini Arıyor” ve “Süper Böcek Kıtkıt” kitaplarını çıkardı.
Rüya ve Güneş adında iki kızı, kırk dört öğrencisi ve binlerce hayali var.
Tren yolculuklarını, mavi rengi, tiyatro salonlarını ve kütüphane sessizliğini çok
seviyor. Düşler kurarak Gaziantep’te yaşamaya devam ediyor.

23
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Yazar
Adı

ön okuma için
karekodu cep telefonu
kameranıza okutunuz.

Bilişsel ve Düşünsel
Beceriler

DİKKAT ZEKA
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Sayfa : 256
Fiyat : xx.00¨
Ebat : 13,5x21

Föy Metni

Diğer
kitaplarından
bazıları

Bilişsel ve Düşünsel
Beceriler -

Yazar
Adı
Föy Metni

n

Yazar Adı
Yazar biyografisi
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Sayfa : 256
Fiyat : xx.00¨
Ebat : 13,5x21

ön okuma için
karekodu cep telefonu
kameranıza okutunuz.

4

ISBN: 978-625-7844-47-5

Gel de İnanma
Muhteşem
600 Yıl

26
EĞLENCELİ
BİLGİ

Sayfa : 176
Fiyat : 22.50¨
Ebat : 15x19

Nasuh
Matrakçı
Gel De İnanma! Neye mi? Tabii ki, Osmanlı’nın en tartışmalı konularının aydınlatıldığı bu kitapta yazılanlara!
Kafanızdaki soru işaretleriyle ziyaret edeceğiniz sayfalarda muhteşem gerçekleri öğreneceksiniz. Bazen çok
şaşıracak, bazen de şimdiye kadar zihninizde kabullendiğiniz bilgilerin doğruluğuyla karşılaşıp gururlanacaksınız. “Gel De İnanma”, ezberleri bozacak, 600 yıllık Osmanlı tarihine yeni bir bakış açısı kazandıracak.
Şimdi bu kitapta yazılanlara gel de inanma!

Yazarın
diğer
kitabı

Sayfa : 160
Fiyat : 22.50¨
Ebat : 15x19
ISBN: 978-625-7844-46-8

Ofsayt Avrupa
Şampiyonası
(1960 - 2020)

27
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Michael
Coleman
Televizyonda heyecanını yaşadığın Avrupa Futbol Şampiyonalarının muhteşem hikâyeleriyle buluşma vakti!
Ofsayt Avrupa Futbol Şampiyonası kitabıyla 1960’dan bu yana düzenlenen turnuvaların birbirinden muhteşem hikâyelerini okuyacaksın. Türkiye’nin de bulunduğu şampiyonalardaki inanılmaz zaferlerin, havada
uçuşan kırmızı kartların, isyan ettiren penaltıların, akılalmaz gollerin, gözlerini fal taşı gibi açtıracak olayların
heyecanını yaşayacak; birbirinden yetenekli futbolcuların hikâyeleriyle mest olacaksın. Haydi bayraklarını
hazırla, Avrupa Futbol Şampiyonası yeni başlıyor!

Michael Coleman

Okulda iken yazar olmak aklının ucundan bile geçmemişti. Anadili olan İngilizcede iyi değildi ama matematikte, fizikte ve futbolda çok iyiydi. İdeali futbolcu
olmaktı ama istediğini elde edemedi. O da boş kalmamak için üniversiteye
başladı. Matematik ve bilgisayar dersleri aldı (futbol hayaller kurmadığı zamanlarda)... 1993’te bilgisayarcılığı tamamen bıraktı ve bütün zamanını yazarlığa
ayırdı. Artık hayal kurmaktan biraz daha öteye giderek futbol hakkında kitaplar
da yazıyor.

ISBN: 978-625-7844-48-2

Sarsıcı İkinci
Dünya Savaşı

28
EĞLENCELİ
BİLGİ

Sayfa : 160
Fiyat : 22.50¨
Ebat : 15x19

Terry
Deary

Sonuçları itibarıyla dünya tarihinin en dehşetli savaşlarından olan İkinci Dünya Savaşı’nın atmosferini
koklamaya ne dersin? Cevabın ‘evet’ ise korkunç gerçeklerle yüzleşmeye hazır ol ve siperdeki yerini al! En
vahşi savaş taktikleri, dehşet verici hikâyeler, korkudan yorganın altına saklanacağın olaylar... Ancak yorganın
altından kafanı çıkarabileceğin eğlendirici resimler de seni heyecanlandıracak, güldürecek. Keyiﬂi bilgi
kutularıyla işte İkinci Dünya Savaşı! Tarih hiç bu kadar eğlenceli anlatılmamıştı!

Diğer
kitaplarından
bazıları
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30
SİNCAP KİTAP

Sayfa : 10
Fiyat : 35¨
Ebat : 20x20,5
ISBN: 978-605-74496-7-2

Bu Kocaman
Gözler Kimin
Tavşan Taptap ve
Sevimli Dostları

Asiye Aslı
Aslaner

BU KOCAMAN GÖZLER KİMİN? TAVŞAN TAPTAP VE SEVİMLİ DOSTLARI
Doğum günü heyecanı yaşayan Tavşan Taptap’ı ve sürprizlerle dolu arkadaşlarını eğlenceli büyük gözleri ile
görmeye hazır olun!
Tavşan Taptap, Hamster Huppi, Köstebek Köstek, Baykuş Puhpuh, Serçe Pino ve Zebra Zuzu...
Çocuğunuz bu kitaptaki kahramanlarla tanışırken mutlu anları paylaşmanın önemini öğrenecek.

Serinin
diğer
kitapları

31
Sayfa : 10
Fiyat : 50¨
Ebat : 20x20,5
ISBN: 978-605-74496-9-6

SİNCAP KİTAP

0

Merhaba
Uzay

Asiye
Aslı Aslaner

Elif ve Efe için uzay aracına binip, çok merak ettikleri Ay’a gitme vakti gelmişti.
Ay’da keşif aracına bindiler, taş örnekleri toplayıp çok eğlendiler. Uzay’da bir uydu bile gördüler!
Bu eğlenceli ve öğretici yolculuğun sonunda Dünya’ya geri dönünce ona kocaman bir “Merhaba!” diyen iki
arkadaşın eğlencesine ortak ol.
Sayfalardaki cırtları yerlerine yerleştir, uzay ötesi bu maceraya sen de katıl!

Diğer kitaplarından bazıları

