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Sayfa : 608
Karton Kapak Fiyat : 67.50¨

Sert Kapak Fiyat : 85.00¨

Ebat : 13,5x21

Kehribar
Geçidi

Nazan
Bekiroğlu

ISBN 978-605-08-3809-1

9 786050 838091

https://timas.com.tr/kehribar-gecidi-9786050838091
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Diğer 
kitaplarından
bazıları
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Mehmet Yıldız

Aşk 5 Vakittir 

Sayfa : 192
Fiyat : 30¨

Ebat : 13,5x21

9 786050 842845

ISBN: 978-605-08-4284-5

Ne yaparsan yap olmaz bazen. Ama o kadar güzel olmaz ki, “Ancak bu kadar güzel olmayabilirdi,” dersin.
Ve aklına gelir: “Kadere iman eden kederden emin olur.” Sonra anlarsın ki, nar tanelerini teker teker yerli yerine 
yerleştiren Rabbin, seni de hangi gönle yerleştireceğini bilir. Tek yapman gereken kara geceleri kudret kalemiyle güneşe 
boyayan, kahverengi odundan pembe çiçekler açtıran Allah’a inanmak. O’na inanırsan yaklaşmak için tuttuğun elin as-
lında Allah’tan uzaklaştırdığını anlarsın. O’na inanırsan batıp gidenlerden medet ummaz kalbin esas sahibine yönelirsin. 
O’na inanırsan Aşk neden can yakar anlar ve sabır ipliğiyle diktiğin tüm yaralarını tedavi edersin. İstemez misin kor ateşler 
etrafını sararken yanmayan bir İbrahim olmayı...
Kitapları ve videolarıyla milyonlarca insana ulaşan Mehmet Yıldız, 70’den fazla baskı yapan ve artık bir klasik haline gelen 
Aşk Neden Can Yakar kitabında eşsiz üslubu ile Allah’ı, nefsi ve ibadeti anlatmaya devam ediyor.

Gelirken sen getirmediğin, giderken de gitmelerine mani olamadığın hiçbir şeye benim diyemezsin.
Benim diyemediğin şeyden hak talep edemezsin. Hak talep edemediğin şeyden şikâyet edemezsin.
Ama aldandın bir kere. Damarlarına kadar işlemiş haram sevdaya mukabil, sana şah damarından daha yakın
olduğunu söyleyen bir Rabbin vardı. Duymadın! Kimse bilmez diye derinlere gömdüğün dertlerine mukabil,
yarattığı kalbin atomlarına kadar işiten Rabbin vardı. Anlamadın! Onların batıp giden sevgilileri çiçek alırken,
bizim Sevdiğimiz (c.c.) tüm çiçekleri yarattı. Görmedin! Şimdi hüzünlü yüreğine şöyle söyle dostum: Geçmez
sandığın ne varsa geçiyor. İçin geçiyor önce. Sonra anıların gözlerinin önünden geçiyor. Geçmez sandığın kabuk
tutan yaraların da geçiyor. Ben de gidiyorum artık, gözümün önünden kabrim geçiyor. Kestiğim elimi ispat
olsun diye gözlerimin önünde tamir eden Allah’ım! Kırık gönlümü başka cerrahlara götürdüğüm her gün için
affet!Kitapları ve videolarıyla milyonlarca insana ulaşan Mehmet Yıldız, 70’den fazla baskı yapan ve artık bir
klasik haline gelen Aşk 5 Vakittir kitabında eşsiz üslubu ile Allah’ı, ibadeti ve namazı anlatmaya devam ediyor.

Sayfa : 144
Fiyat  : 27,5¨

Ebat   : 13,5x21

Aşk Neden Can Yakar?

Mehmet Yıldız

9 786050 842807

ISBN: 978-605-08-4280-7

https://drive.google.com/file/d/1FeZrF0IveDA4RyQ8ZerAcvazuXXvyRz6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17w0_I5IVCyFnA6D_FCDqPQJVdarfvwuK/view?usp=sharing
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“Şiir sadece ilhamla yazılan bir şey değildir. Şair, bilerek yazmalıdır. İnsan dünyaya kavramlarla bakar, 
kavramlarla yazar. Şiirlerimde ve hayatımda hep yolculuk var. Bu yolculuk da hiç bitmeyecek. Ve ıstırap… 
Ne var ki biz yaşadıkça bizim yaramız hiç iyileşmeyecek. Çünkü dünya, gerçek yurdu ahiret olan müminin 
zindanıdır ve zindanda yaşayan birinin yarası hiç iyileşmez, o kişi acı çekmeye devam eder. Bizim ıstırabımız 
da hiç bitmeyecek.”
Nurullah Genç, Yanılgı Saatleri ile şairin uzun yolculuğunun ilk duraklarına götürüyor okurunu yeniden. 
Şiirine, şairliğine yön veren izlekleri okurlarıyla buluşturuyor bu eserle.

Nurullah
Genç

Yanılgı
Saatleri

Sayfa : 96
Fiyat  : 19,5¨

Ebat   : 13,5x21

Diğer 
kitaplarından
bazıları

https://drive.google.com/file/d/1sbsu92Ke3Pc9ljE2nW1503wl3OJaFEG6/view?usp=sharing
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Cemal Aydın
1948’de Isparta, Şarkikaraağaç, Çavundur Köyü doğumlu. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü 
ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız ve Roman Dilleri ve Edebiyatları bölü-
mü mezunu. Fransızca öğretmenliğinden emekli oldu.
Bir ara gazetecilik ve köşe yazarlığı yaptı. Gazetecilik yıllarında pek çok ülkeyi gezip görme 
imkânı buldu. Müslüman olup Havva adını alan Eva de Vitray-Meyerovitch’in (Eva dö 
Vitre Meyeroviç) İslâm’ın Güleryüzü adlı eserini ve diğer birkaç kitabını çevirdi. Roger 
Garaudy’den (Roje Garodi) de 20 kadar eser aktardı. Farklı Fransız yazarlardan da çeviriler 
yaptı, yapıyor. Bu arada Mevlâna (Fîhi Mâ Fîh), Attâr (Mantıku’t-Tayr/ Kuşların İlâhisi) ve İbn 
Hazm (Güvercin Gerdanlığı/Kurtuba’ya Ağıt) başta olmak üzere Şark-İslâm klâsiklerinden 
de bazı eserleri çevirdi ve çevirmeye devam ediyor. 2001 yılından 2018’e kadar 17 yıl 
boyunca Türk Edebiyatı Vakfı’nın müdürlüğünü yaptı. 2018 yılından bu yana eserleri 
Timaş Yayın Grubu içinde yayımlanıyor. Kendisinin elliyi aşkın kitapta imzası bulunuyor; 
tercüme ve telif çalışmalarına devam ediyor. 

Ünlü devlet adamı ve âlim İbn Haldun 1377’de tamamladığı Mukaddime’nin önemini anlatmaya gerek yok. 
Mukaddime, dünyanın önde gelen hemen hemen bütün ilim, fikir ve siyaset adamları tarafından bilinen ve takdir 
edilen bir eserdir. 
İngiltere’yi yıllarca refah içinde idare eden Başbakan Margaret Thatcher’ın da Mukaddime’yi yanından hiç eksik 
etmediğini danışmanından öğreniyoruz. 
Gerçekten de İbn Haldun’un toplum hayatı, siyaset ve ekonomi gibi pek çok dallardaki gözlem ve değerlendirmele-
ri, dün için olduğu kadar bugün için de geçerlidir.
İbn Haldun’un sosyal ve politik kavramlarının çoğu, 20. yüzyılın sosyologları ve antropologları arasında büyük bir 
yankı uyandırmıştır. Bu bağlamda, onun fikirlerinden doğrudan etkilenen tarihçilerden, etnologlardan ve antro-
pologlardan sadece birkaçını sayacak olursak, Tocqueville, Masqueray, Durkheim, Evans-Pritchard, Hart ve Gellner’i 
gösterebiliriz.

Sayfa : 968
Fiyat  : 95¨

Ebat   : 15x23,5

İbn
Haldun

Mukaddime

ISBN 978-605-08-4279-1

9 786050 842791

https://drive.google.com/file/d/1jgdj-Mn9JsDNCdMB4TEAW5CFTiNr6wQB/view?usp=sharing
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Hatırat Kitaplığı, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının yazdığı hatıralarla büyümeye devam ediyor! Sakarya 
Savaşı’na dair yazılmış hatıraların yok denecek kadar az olduğu bir dönemde Tuğba Aydeniz’in yayıma hazır-
ladığı Sakarya Savaşı Hatıraları, dönemi canlı bir şahidin gözünden aktararak bir “ilk”e imza atıyor. I. Dünya 
Savaşı yıllarında başarılı eğitim hayatını yarıda bırakan, bir yaş küçük olmasına rağmen kendi isteği ile 
“onbeşliler”in arasına katılan ve gençliğini o destansı mücadeleye adayan Musa Kâzım Sakarya; yazdıklarıyla 
Kurtuluş Savaşı’na ışık tutuyor. Musa Kâzım Sakarya’nın 1976’da el yazısıyla kaydettiği bu hatırat, Kurtuluş 
Savaşı’na ve Millî Mücadele’ye dair hazine değerinde bir kaynak niteliğinde… 
İstiklâl Madalyası sahibi Musa Kâzım Sakarya, bu hatırat ile kendinden sonraki nesillere sadece gözlemlerini 
ve hatıralarını değil aynı zamanda şerefli bir soy ismini de miras bırakıyor…

Sayfa : 368
Fiyat  : 48,5¨

Ebat   : 13,5x21

Musa Kâzım Sakarya 1900 yılında doğmuştur. Nüfusa bir sene büyük yazdırıldığı için resmiyette 1315’lidir. 
Yenihan’da iptidai mektebi ve rüştiye mektebini bitirdikten sonra Sivas Sultani Mektebi’ne başlamış, 1914 
yılında Sivas Öğretmen Okulu’na geçmiştir. I. Dünya Savaşı sırasında kendisinden bir yaş büyükler için gelen 
seferberlik emri henüz onu kapsamadığı hâlde o kendi isteğiyle eğitimini bırakmış, “onbeşli”lere katılmıştır. 
Kartal Maltepe İstihkâm İhtiyat Zabit Mektebi’ni başarıyla tamamlamış, aynı dönemde mülâzım-ı sânîliğe, 
yani teğmenliğe terfi etmiştir. Görev süresince Sivas’tan Malatya’ya 200 asker sevk etmiş; Niksar-Erbaa ve civar 
Karadeniz sahillerinde Pontus-Rum çetelerini takip etmiş; istihkâm bölük kumandanı olarak Ankara’ya gönde-
rilmiş; Sakarya Savaşı’nda Mangaltepe’ye sokulan Yunan ordusuna karşı mücadele vermiştir.  1921 Kartaltepe 
Taarruzu’nda birkaç yerinden yaralanmış; Kastamonu, Kayseri ve Adana’da uzun süre tedavi görmüştür. 1928 
yılında İstiklâl Madalyası ile taltif edilmiş; Sakarya Meydan Muharebesi gazisi olması sebebiyle yine aynı yıl 
“Sakarya” soyadını almıştır. Hatıralarını 1976 yılında kaleme alan Musa Kâzım Sakarya, 19 Ocak 1989 yılında 
vefat etmiştir. İkisi kız, üçü erkek olmak üzere beş çocuk babasıdır. 

Musa Kâzım Sakarya

Musa Kâzım 
Sakarya

Bir Sakarya 
Savaşı Gazisinin 
Hatıraları

ISBN 978-605-08-4364-4

9 786050 843644

https://drive.google.com/file/d/1zifzVLlqoFPtb4TQ6HjLsiKwMMlCZIuo/view?usp=sharing
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Orta Çağ Avrupası’nın önemli fikir adamlarından biri olan Padovalı Marsiglio’nun kaleme aldığı Seküler 

Yönetim Üzerine Yazılar isimli bu eser, yazıldığı dönemde var dinî otorite ile siyasi otorite arasındaki 
iktidar mücadelesinin detaylarını ortaya koyarken yazarın tercihini siyasi otoriteden yana kullandığını 
gözler önüne sermektedir. Yazar, bu tercihini gerekçelendirirken de oldukça detaylı bir şekilde dünyevi 
otoritenin gerekliliği ve üstünlüğünden bahsetmektedir. Yazıldığı dönem için oldukça aşırı gibi görünen 
bu düşünceler daha sonraki yüzyıllarda ortaya çıkacak olan laik yönetim tarzının temel taşlarını oluştur-
muştur. Bu çalışma, Batı siyaset düşüncesinin klasik metinlerinden biridir.

Sayfa : 144
Fiyat  : xx.00¨

Ebat   : 16,5x24

Padovalı
Marsiglio

Seküler
Yönetim Üzerine
Yazılar

ISBN 978-605-08-4361-3

9 786050 843613

Padovalı Marsiglio
Padualı Marsilius (İtalyanca: Marsilio dei Mainardini; c.1275-1342), hekim ve Orta Çağ siyasi düşünürüdür.  Padualı 
Üniversitesi’nde tıp eğitimi görmüştür. 1313’te Paris Üniversitesi’nde rektör olarak görev yaptı.  Paris Üniversitesi’nde 
öğretmen olduğu zamanlarda yazdığı siyasi tezi Defensor Pacis’i ile ünlüdür.

https://drive.google.com/file/d/1ZYOTExozEswe0CQs0P8kabECLgM9cgxh/view?usp=sharing
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https://cdn.timas.com.tr/preview/9786050842814.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786050842357.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786050842814.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786050842371.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786050842869.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786050842418.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786050843422.pdf
https://cdn.timas.com.tr/preview/9786050843439.pdf
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Hayatta hiçbir gayesi kalmayan insanın durumu, otopsiye girmeyi bekleyen bir cesedin durumundan farksızdır.
Astronomi öğrencisi dört genç, eski rasathaneyi görmek için katıldıkları Harran gezisinde terk edilmiş bir evle 
karşılaşır. Yıllardır saklı kalan bir dizi mektup ve esrarengiz bir günlük bu evde gün yüzüne çıkacakları günü 
beklemektedir. Bulduklarını hevesle, biraz da korkuyla kurcalamaya başlayan gençler, kendilerini geçmişteki bir 
dizi esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışırken bulurlar. Bu kâbustan kurtulmanın tek yoluysa geçmişle yüzleş-
mektir, ancak bunun için önce sadece geceleri ortaya çıkan lanetli Kefensizler Mezarlığı’nın içinden geçecek ve 
mezarlığın sakinleriyle tanışacaklardır.
Kayahan Demir’den kültürel tarihin uzay bilimiyle buluştuğu, gerilim ve maceranın ustalıkla bir araya geldiği 
sürükleyici bir roman...

Sayfa : 208
Fiyat  : 32,5¨

Ebat   : 13.5x21

Kefensizler
Mezarlığı

Kayahan
Demir

ISBN 978-625-7340-13-7

9 786257 340137

Diğer 
kitaplarından
bazıları

https://drive.google.com/file/d/1ON95eWzNWSWsO5S-QpUHGmU7z9dLHCpK/view?usp=sharing
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Danişmend Gazi’nin arkadaşı Artukî’nin, eşi Efromiya Banu kaçırılır. Onu kurtarmak için Artukî, Kara Tekin’i 
de yanına alarak Çankırı zindanlarına dek süren bir yolculuğa çıkar. Diğer yanda ise Nestor ve Şaddat, bir 
türlü üstesinden gelemedikleri Danişmend Gazi’yi öldürebilmek için savaş konusunda acımasız iki katil olan 
Şartın ve Tatis kardeşleri savaşın içine çekmeye çalışırlar. Bu amansız mücadelenin galibi kim olacak? 
Heyecanın zirve yaptığı, aksiyon dolu sahnelerin okuru hop oturtup hop kaldırdığı nefes kesen bir serüven...

Diğer 
kitaplarından
bazıları

Sayfa : 144
Fiyat  : 26¨

Ebat   : 13,5x21

Mehmet
Akbulut

Zindandan
Kaçış
Efsane Savaşçı

ISBN 978-605-144-247-1

9 786051 442471

https://drive.google.com/file/d/1mbVkThrk4Iho7kpgjAe6iJXOO5R95-LU/view?usp=sharing
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Shane Hegarty

Robit 3
Gıcırtılı Bir Macera

Sayfa : 224
Fiyat  : 29,5¨

Ebat   : 12,5x19,5

Diğer 
kitaplarından
bazıları

Robit, bir zamanlar oyuncak bir robottu, ancak hurdaya atıldığından ve sadece iki buçuk kusurlu anı ile uyan-
dığından beri çok yol kat etti. Robit, eskiden tanıştığı bir evcil hayvan robotu gördüğünde onu takip eder ve 
gökdelenlerle dolu şehrin tam ortasında evcil hayvan robotlarıyla dolu gizli bir park keşfeder.
Kırılmış veya terk edilmiş evcil hayvan robotların yaşadığı bu park, aynı zamanda evcil hayvan robotları 
seven çocukların da oyun alanıdır. Robit, gıcırdayıp duran bu hasarlı robotlara yardım etmenin bir yolunu 
bulmalıdır. Ancak duyguları dikkatini dağıttığında üzüntü Robit’in kapısını çalar. Belki o da diğer robotlar 
gibi bozulmuştur. Robit, arkadaşlarının yardımıyla neyin yanlış olduğunu çözebilecek midir?
Hafızalardan silinmeyecek bir dayanıklılık ve umut hikâyesi…

ISBN 978-605-08-4369-9

9 786050 843699

https://drive.google.com/file/d/1RhENxnYgOJJwg343zFDVNl7Q-fqvbf0A/view?usp=sharing
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Bir gün başlıyor Ahmet’in evinde, tıpkı bizim evimizde başladığı gibi. Günün sürprizleri, heyecanları, 
kolaylık ve zorlukları onu bekliyor. O, sadece bir bardak portakal suyuyla çıkmayacak karşımıza. Çok sevdiği 
Peygamberimizin(s. a. v.) örnek davranışlarını da bizlere aktaracak.
O’nun gibi gülümsemeyi,
O’nun gibi çalışmayı,
O’nun gibi komşularını düşünmeyi,
Onun gibi yardımsever olmayı, canlılara saygı duymayı, iyiliksever olmayı, sevgi dolu olmayı, azimli olmayı...
O’nun güzel davranışlarını öğrenip hayatımızda uygulamak, mutluluk ülkesine hepimizi ulaştıracaktır. Tıpkı 
kitabın içinde hikâyesini okuyacağınız portakal suyu satıcısı Ahmet’i ulaştırdığı gibi.

Yazarın
diğer
kitabı 

Sayfa : 36
Fiyat  : xx.00¨

Ebat   : 26x26

Jenny 
Molendyk 
Divleli

Taze Portakal 
Suyu 

ISBN 978-605-08-4367-5

9 786050 843675

https://drive.google.com/file/d/1-8YTzczGAe52khvA3BN-NE3Zz709qee4/view?usp=sharing
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Gezerek keşfetmeyi çok seven ayıcık merak ediyor… 
Acaba rengarenk sayfaların arkasında kimler saklanıyor? 
Bir çinçilla ya da bir alpaka; ipuçlarını 
takip edersen bulacaksın kolayca!
Gezgin Ayıcık ile saklambaç oyunu başlıyor, 
sevdiğin hayvanlar bu kitabın içinde saklanıyor.

Sayfa : 12
Fiyat  : 47,5¨

Ebat   : 16,3x18

Diğer 
kitaplarından
bazıları

Komisyon

Bak-Bul-Sobe 
Gezgin Ayıcık

ISBN 978-605-70645-3-0

9 786057 064530
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Bir Emma Yarlett kitabı daha çocuklarla buluştu. Serinin ilk kitabı Oburcuk Kitap Canavarı’nı sevenler, bu 
kitabı daha çok sevecekler! “Kitap okumayı severim! Kim sevmez ki! En çok da kitap canavarları hakkında 
olanları…” diye başlayan, sıradan bir çocuk kitabını eline aldığını düşünen çocuklar, kıkır kıkır gülecekleri, 
eğlenceli bir yolculuğa çıkacak. Oburcuk, yine başka kitapların içine kaçıyor! Delikli, eğlenceli farklı bir kitap 
okuma serüveni başlıyor. “Kitap içinde kitap” fikrini biraz abartan, harika bir kitap okumaya hazır olun!

Sayfa : 20
Fiyat  : 60¨

Ebat  : 24,5x 28

Diğer 
kitaplarından
bazıları

Emma Yarlett

Oburcuk
Canavar Avcısı

ISBN 978-605-74496-6-5

9 786057 449665






