ISBN: 978-605-08-4287-6
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TİMAŞ

Sayfa : 184
Fiyat : 32.50¨
Ebat : 13,5x21

Yeterince İyi
Ebevyn Olmak

Doç. Dr.
Veysi Çeri
Her bir çocuk, oldukça özel ve tamamen kendine has bir potansiyel ile dünyaya gelir ve bu potansiyel ancak
yeterince uygun bir ortam bulduğunda filizlenerek ortaya çıkabilir. Aksi takdirde bu potansiyel kabiliyet
çürüyerek ortaya çıkma imkanını sonsuza dek kaybeder. Böylelikle çocuklara ilk yıllarda sunduğumuz çevre
ve davranışlarımız, ya potansiyellerinin filizlenerek ortaya çıkmasını sağlar ya da kendilerindeki potansiyel
kabiliyetlerin çürüyüp kendilerini gerçekleştirme imkânını tamamıyla kaybetmelerine neden olur.
Çocuklarımıza, kendi kimliğini bulup tesis etmesini ve bireyselliği ile biricikliğini kaybetmeden toplumun
aktif, düşünüp üretebilen, sevip oynayabilen bir üyesi olmasına imkân tanıyacak bir çevre ve bakım tarzını
verebilmek en büyük toplumsal görevimiz.
Doç. Dr. Veysi Çeri, Yeterince İyi Ebeveyn Olmak kitabında hem mesleki pratiğinden hem de yaptığı araştırma
ve gözlemlerden yola çıkarak, “yeterince iyi bakım” tarzını ve çocuklar için ideal ortamı ortaya koymakta.
Ebeveynlere modern dünyanın dayattığı mükemmellik kaygısı ve baskısı altında ezilmeden hem kendilerini
hem de çocuklarını yıpratmayacak ve yeterince iyi bireyler yetiştirmeyi sağlayacak yolları göstermekte.

Doç. Dr. Veysi Çeri

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde doktorluk eğitimine başlayan Çeri, 6 yıllık tıp eğitimini başarı ile bitirerek
2008 yılında ‘Tıp Doktoru’ ünvanını kullanmaya hak kazanmıştır. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 yılı aşkın süre İç
Hastalıkları asistanlığı yapan Dr. Çeri, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Çocuk ve Genç Psikiyatrisi
asistanlık eğitimine başlamış, 4 yıllık asistanlık eğitiminin sonunda uzman doktor olmuştur. Sakarya ve Kütahya’da bir süre
çalışan Dr. Çeri, 2015 yılında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmaya başlamıştır. Yaptığı
bilimsel araştırma ve projelerle 2018 yılında Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Doçenti olmaya hak kazanan Dr. ÇERİ bir yılı aşkın süre
Diyarbakır Çocuk ve Ergen Alkol ve Uyuşturucu Madde Tedavi Merkezinin Medikal Direktörü olarak çalışmıştır. Bir süre Almanya ve
Hollanda’da çalışmış olan Doç. Dr. Çeri, yurda dönerek burada çalışmalarına devam etmektedir. Ulusal ve uluslararası birçok sempozyum ve kongrede sunumları olan Çeri’nin ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 30’u aşkın araştırma makalesi
bulunmakta, gerek bilimsel gerek sahadaki çalışma ve araştırmalarına devam etmektedir. Mültecilerle dezavantajlı durumdaki
çocuklarla yaptığı çalışmalardan dolayı 2018 yılında Avusturya Çocuk ve Genç Psikiyatristleri Derneği tarafından ‘Ernst Berger
Sosyal Psikiyatri Ödülü’ne layık görülmüş, bunun yanında Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA) ile Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi
Derneği Tarafından çalışmalarından dolayı iki farklı en iyi araştırma ve poster ödülü almıştır.

ISBN: 978-605-08-4294-4

Osmanlı
Gerçekleri 3
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TİMAŞ TARİH

Sayfa : 288
Fiyat : 37.50¨
Ebat : 13,5x21

Ahmet
Şimşirgil
KAYI serisi ile 7’den 70’e yüz binlerce okurun beğenisini kazanan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, OSMANLI GERÇEKLERİ dizisinin üçüncü kitabında Osmanlı’daki sosyal meselelerle ilgili akla takılan pek çok soruya temel
kaynak referanslarıyla cevap veriyor. Şimşirgil bu çalışmasında kadınların Osmanlı’daki sosyal, kültürel ve
politik konumlarını; kuruluş döneminde, kuruluştan son döneme kadar Osmanlı donanmasının durumunu;
tarikatların ve tasavvufun teşekkülünü; casusluk ve istihbaratı; iskân siyasetini ve Ermeni tehcirini detaylarıyla inceliyor. Osmanlı Gerçekleri – III, aklında Osmanlı Devleti’yle ilgili soru işaretleri olan bütün okurların
beğenisini kazanacak.

Diğer
kitaplarından
bazıları

ISBN: 978-605-08-3913-5

Osmanlıda
Kitap Ticareti

TİMAŞ TARİH
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Sayfa : 792
Fiyat : 95¨
Ebat : 16,5x24

İsmail E.
Erünsal
Sahaﬂık mesleği XIX. asırda büyük bir değişime uğramış, geleneksel sahaﬂarın çoğu yerini sahaf-matbaacıya ve sahaf-kitapçıya bırakmıştır. Her ne kadar bu asırda geleneksel sahaﬂar, sayıları azalarak varlığını
sürdürmüşse de kitap ticaretine artık matbaacılar ve kitapçı sahaﬂar hâkim olmaya başlamıştır. Elinizdeki
kitabın daha önceki baskılarında ele alınan bu meseleler, kaynakların yeniden değerlendirilmesi ve yeni
araştırmalar neticesinde ilave edilen bölümlerle geliştirilmiş, bu durum ise eserin muhtevasını yansıtan
yeni bir isimlendirmeye muhtaç olduğunu göstermiştir. Bu nedenle Osmanlılarda Kitap Ticareti: Sahaﬂar
ve Kitapçılar ismiyle yeni bir edisyon olarak okurlara sunulan bu eserin, daha önceki baskılarda olduğu gibi
orijinal tespit ve bulgularıyla alandaki yeni çalışmalara rehberlik edeceği ve Osmanlı kitap tarihi çalışmalarında kült bir eser olarak yer edineceği şüphesizdir. Sizleri Osmanlı’da kullanılan kâğıt türlerinden mürekkep
terkiplerine, kitap fiyatlarından sahaf/kitapçı kültürüne kadar pek çok konuyu keyiﬂe okuyacağınız bir
belgesele davet ediyoruz.

Diğer
kitaplarından
bazıları

ISBN: 978-605-08-4277-7

Kültür
Dünyamızdan
Manzaralar
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Sayfa : 392
Fiyat : 49.50¨
Ebat : 13,5x21

Dursun
Gürlek
Yol uzun, ömür kısa olduğuna göre, hayatı güzelleştiren sırları çözmek gerekiyor. Bunu için de kültür
hazinelerinin kapılarını açmak, mücevherleri ortaya saçmak icap ediyor. Unutmayalım ki, medeniyetimizin
pırlantaları, dün olduğu gibi bugün de hem gözlerimizi, hem gönüllerimiz dinlendiriyor.
Kültür tarihçisi Dursun Gürlek’in hazırladığı bu kitap Osmanlı medeniyetinden, İstanbul kültüründen kesitler
sunuyor. Evliya Çelebi’den anekdotlar, eski kitapların tozlu sayfalarında unutulmaya yüz tutan latifeler,
Süleyman Nazif’ten fıkralar, hediyelik altınlar, camilerimizi süsleyen şaheser tablolar, eli öpülecek insanların
özellikleri, Mehmet Akif’in gözünü yaşartan sahneler, Şair Haşmet’ten haşmetli sözler, şifalı tozlar, Mevlevi
medeniyetinden ibretler, uyuyanları uyandıracak fıkralar Kültür Dünyamızdan Manzaralar’ı oluşturuyor.
Cana can, yüreklere heyecan katacak, enikonu okunacak birçok konu sizi bekliyor.

Diğer
kitaplarından
bazıları

ISBN: 978-605-08-4343-9

Hanefî
Sorumluluk
Hukuku

8
TİMAŞ AKADEMİ

Sayfa : 368
Fiyat : 85¨
Ebat : 16,5x24

Kamil
Yelek
Gasp ve itlaf bağlamında mala yönelik haksız fiillerden doğan tazmin sorumluluklarının ele alınacağı bu
çalışmada Dr. Kamil Yelek, öncelikle çağdaş İslam hukuku literatürünün verilerinden hareketle şimdiye kadar
ortaya konulan çalışmaların eleştirel okumasını yaparak bunların klasik İslam hukuk doktrinini ne ölçüde
karşıladığı ortaya koymaktadır. Sonrasında da gasp ve itlaf özelinde Hanefî mezhebinde sorumluluk hukukunun nasıl geliştiği gösterilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda gasp ve itlaﬂa ilgili konularda Hanefî mezhebi
içerisinde bir değişimin olup olmadığı, fakihlerin bu konuda ortaya çıkan yeni meseleleri nasıl çözüme
kavuşturdukları, bunu yaparken hangi tür araçları kullanarak hukukî faaliyetlerde bulundukları, çözüm olarak
sunulan görüşlerin daha sonraki ulemâ tarafından kabul görüp görmediği ve bu konuların Osmanlı fetvâ
mecmuaları ile şeriyye sicillerinde ne şekilde tezahür ettiği sorularının cevabı aranmaktadır.

Kamil Yelek

1987 yılında İstanbul’da doğdu. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.
2013’te Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2014’te İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda “İslam Hukuku’nda
Vaadin Bağlayıcılığı ve İslam Finans Uygulamalarına Yansımaları” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı.
2019’da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunduğu, “Gasp ve İtlaf Bağlamında Hanefî Sorumluluk Hukuku” isimli teziyle doktorasını tamamladı. 2020 yılında öğretim üyesi olarak başladığı görevine
Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde devam etmektedir.

ISBN: 978-605-08-4342-2

Hristiyan
Dünyası ve
Moğollar
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TİMAŞ AKADEMİ

Sayfa : 296
Fiyat : 80¨
Ebat : 16,5x24

Murat
Tural
Cengiz Han’ın liderliğinde Asya’yı ve İslam dünyasının önemli bir kısmını yerle bir eden Moğollar, bir
taraftan Hristiyan Avrupa için önemli bir tehdit unsuru haline gelirken diğer taraftan da ezeli düşman
Müslümanlara zarar vermeleri nedeniyle Hristiyanlar için önemli bir müttefik haline gelmişlerdi. “Düşmanımın düşmanı dostumdur” prensibiyle hareket eden Hristiyan dünyasının liderleri Moğolları siyasi anlamda
kendi yanlarına çekmeye çalışmayı ve aynı zamanda Hristiyanlığı Moğollar arasında da yayarak bu büyük
askerî gücü Hristiyanlığın saﬂarına çekmeye çalışmışlardır. Doç. Dr. Murat Tural, misyoner Hristiyan keşişlerin
Moğollarla diplomatik ilişkiler kurup bu ilişkileri canlı tutma çabalarını ve bu çabaların sonuçlarını detaylı bir
çalışmayla ortaya koyarak tarihin bilinmeyen bir noktasının üzerindeki sis perdesini kaldırmaktadır.

Diğer
kitaplarından
bazıları

ISBN: 978-625-7949-22-4

Payitahtta Bir Şâzelî:
Şeyh Zâﬁr ve Ertuğrul
Tekkesi

10
SUFİ KİTAP

Sayfa : 200
Fiyat : 35¨
Ebat : 13,5x21

Neslihan
Ağdaş Kaya
Şeyh Zâfir olarak bilinen Muhammed Zâfir Efendi (ö. 1903), 1829 yılında Trablusgarp’a yakın Mısrata şehrinde doğmuştur. Küçük yaşlarda babasının yanında eğitim alan Şeyh Zâfir Efendi, babası ile birlikte bir süre
Medine’de ve Trablus’ta yaşamıştır. Dedesi Hasan Zâfir, Şâzeli tarikatı içerisinde Derkâviyye koluna intisap
etmiş ve sonrasında Medenîyye kolunu kurmuştur. Bu tarikat, başta Trablusgarp olmak üzere Tunus, Fas
ve Cezayir’den Hicaz bölgesine kadar etkili olmuş ve Zâfir ailesi de saygın ve ruhani bir tarikat ailesi olarak
kabul görmüştür.
Şeyh Zâfir’i meşhur kılan özellik ise kimilerinin iddia ettiği üzere II. Abdülhamid’in şeyhliğini yapmasıdır. Mahmud Nedim Paşa’nın Trablusgarp valiliği sırasında tanıştığı bu etkileyici kişilik Sultan Abdülaziz
saltanatının son yıllarında İstanbul’a gelmiş ve yine bazı rivayetlere göre sarayla irtibata geçmiştir. Fakat,
onun yıldızı Sultan II. Abdülhamid ile parlamış ve II. Abdülhamid Yıldız Sarayı’na taşındığı 1879 tarihinden
itibaren saygı duyduğu Şeyh Zâfir’i de sarayın yakınına aldırmış ve 1887’de kendisine bugün hala ayakta
olan Ertuğrul Tekkesi’ni inşa ettirmiştir.
II. Abdülhamid döneminin en göze çarpan siyaseti olan İslam Birliği bağlamında Yıldız Sarayı’nın yakınında
konuşlandırılan şeyhlerden biri olan Zâfir Efendi, Tunuslu Hayreddin Paşa’nın sadaret makamına gelmesini sağlamış, İngilizlere karşı Mısır’da ayaklanan Urâbî Paşa ile padişah namına iletişime geçmiş, Emir
Abdülkadir el-Cezâirî’nin Fransızlara karşı faaliyetlerini desteklemiş ve Kuzey Afrika’daki Fransız Sömürgesine
karşı yerli halkı örgütlemiştir. Görüldüğü üzere Şeyh Zafir sosyal ve siyasi hadiselerin içerisindedir. Tekkesi
de adeta devlet misafirhanesi işlevi görmüştür. Bu kitap, milliyetçilik akımları öncesinde bir Arap şeyhinin
Osmanlı saltanatı ve hilafeti için nasıl mücadele ettiğini arşiv evrakına ve birincil kaynaklara dayanarak
ortaya koymaktadır.

Neslihan Ağdaş Kaya

Yazar 2012 senesinde Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Bu kitap 2015 senesindeki
yüksek lisans tezinin değiştirilmiş halidir.
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Sayfa : 144
Fiyat : 28.50¨
Ebat : 13,5x21
ISBN: 978-605-144-245-7

Sırlarla Dolu Bir Kitap
Tılsımlı Serüvenler

CARPEDİEM

0

Ömer
Sevinçgül
Hadi bırak, aklının kapıları gıcırdayarak
ardına kadar açılsın. Çünkü hep merak ettiğin o gizemli konuların sırrı,
bu kitabın içindeki gıcırtılarda saklı...
Şimdi, kitabın kapağını aç, sayfaları çevir ve sarmaşıklarla çevrili
eski bir evin bahçesinden içeri gir. Çünkü sadece bu kitapta yaşayan sırlarla dolu bir adam, sallanan sandalyesinde oturmuş seni bekliyor.

Diğer
kitaplarından
bazıları

ISBN: 978-605-144-246-4

Hamam mı
Tamam mı

12
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CARPEDİEM

Sayfa : 256
Fiyat : 24¨
Ebat : 13,5x21

Salih
Uyan

Emir, dedesi ile eski fotoğraﬂarı karıştırırken açılmamış bir mektup bulur. Mektup, Bahtiyar Amca’nın babası
yani Emir’in büyük dedesi tarafından yazılmıştır ve oğluna bir define bıraktığı yazmaktadır. Bunun üzerine
büyük aile cümbür cemaat, Bahtiyar Amca’nın çocukluğunun geçtiği köye doğru yola çıkarlar. Ama definenin
olduğu söylenen yerde artık bir hamam vardır. Yani Uçuk Ailesi’ni bol köpüklü bir define avı beklemektedir.

Serinin
diğer
kitaplar

Sayfa : 264
Fiyat : 48.50¨
Ebat : 13,5x21
ISBN: 978-605-08-4340-8

Yıldızlar
Saçıldığında

13
GENÇ TİMAŞ

22

Omar Mohamed
Victoria Jamieson
Mülteci kampında günler birbirinin aynıdır: sıkıcı, aç ve gergin. Kampta ne yeteri kadar yiyecek
vardır ne oyalanacak bir şey ne de ihtiyaç duyulan ilaçlar. Hayatının büyük kısmı kampta geçen
Omar, okula gitme fırsatı doğduğunda bunu hem kendi hem kardeşi Hassan için bir umut ışığı
olarak görür. Fakat bu aynı zamanda konuşamayan kardeşini yani ailenin geriye kalan tek ferdini
yalnız bırakacağı anlamına gelir. Omar ve kardeşinin hayalini kurdukları yeni hayata kavuşmaları
içinse beklemeleri, beklemeleri ve daha çok beklemeleri gerekir.
Yıldızlar Saçıldığında, Omar Mohamed’in kendi hikâyesini tüm içtenliğiyle anlattığı, ödüllü çizgi
roman yazarı Victoria Jamieson’un kaleminde hayat bulan, bekleyişin ve umudun buluştuğu
etkileyici bir çizgi roman.

Omar Mohamed

Omar Mohamed, ülkesinde savaş çıkınca kardeşiyle birlikte Kenya’da bir mülteci
kampına sığındı. Yıllar süren bekleyişten sonra Amerika’ya yerleştirildi. Şimdi
kendisi gibi yeniden yerleştirilen mültecilere uyum sürecinde destek olan bir
kurumda çalışıyor. Aynı zamanda mülteci kamplarında kalan çocukların eğitimine destek olan Refugee Strong adlı derneğin de kurucusu.

Victoria Jamieson

Victoria Jamieson, ödüllü çizgi roman yazarı. Omar’ın hikâyesini duyduğunda
çok etkilendi. Omar’la birlikte aylarca Omar’ın hayat hikâyesi üzerinde çalışarak
çizgi roman olarak gençlerin beğenisine sundu.

ISBN: 978-605-08-4356-9

Kaçış
Odaları
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İLK GENÇ

Sayfa : 248
Fiyat : 29.50¨
Ebat : 12,5x19,5

Stephen
Mangan
“Odalar sizin için burada ve siz de odalar için buradasınız. Olmanız gereken yere gitmek için odalardan
geçmeniz gerekiyor. Tek tek… Her defasında bir oda.”
Jack, panayır alanında bungee-jumping yaptığında kendini akla hayale sığmayacak tuhaﬂıktaki odalarda bulur. Cally adındaki gizemli bir kız, eve dönüş yolunu bulmaya çalıştıkları bu macerada ona eşlik etmektedir.
Jack ve Cally, girdikleri odalarda yüzleşmek kaçtıkları korkularıyla karşılaşırlar. Odalardan kaçmak için talimatları izlemeli, soruları yanıtlamalı, zorlukları aşmalı ve bilmeceleri çözüp anahtarları bulmalıdırlar.
Birbirlerine zıt karakterler olan Jack ve Cally’nin, sevdikleri birinin kaybıyla başa çıkmayı öğrendikleri komik
ve ürkütücü bir maceraya hazır olun!
“Hayal gücünü ateşleyen güzel ve heyecan verici bir macera.” - Edith Bowman

Stephen Mangan

Stephen Mangan, Green Wing, I’m Alan Partridge ve Episodes adlı dizilerdeki
rolleriyle tanınan ve Tony ödülüne aday gösterilmiş bir aktördür. Stephen, aynı
zamanda Postacı Pat adlı animasyon filminin başkahramanını seslendirmiştir.
2020 Costa Kitap Ödülleri’nin jüri üyeleri arasındadır.
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Sayfa : 128
Fiyat : 22.50¨
Ebat : 15x19
ISBN: 978-625-7844-53-6

Cümlelerin Gücü Adına
Dilbilgisinin Sırları

EĞLENCELİ
BİLGİ

4

Yaşar
Bayraktar
Dil bilgisi kâbusun mu oldu? Cümleler, kelimeler, ekler ve kökler üstüne üstüne mi geliyor? Artık rahat bir
nefes alabilirsin. Bu kitap tam sana göre! “Cümlelerin Gücü Adına” ile dil bilgisi konularına eğlenerek hâkim
olabileceksin. İşte kurallarına hâkim olabileceğin bazı başlıklar:
•
•
•
•
•

Sözcükten Anlam
Sözcük Yapıları
Ses Olayları
Cümlede Anlam
Söz Sanatları

•
•
•
•

Metin Türleri
Atasözleri ve Deyimler
Ekler ve Kök
Konu-Ana Fikir

Haydi, yolculuk hazırlıklarına
başla ve Türkçenin sırlarını keşfet!

Diğer
kitaplarından
bazıları

ISBN: 978-625-7844-54-3

Çılğın Fencinin
Deneyler Kitabı
Pratik Sıvı Deneyler

16
EĞLENCELİ
BİLGİ

Sayfa : 160
Fiyat : 22.50¨
Ebat : 15x19

Büşra
Akkiren

Deneylerin esrarengiz dünyasına hoş geldiniz! Muhteşem sıvı deneyleri için Profesör Kaos’un patlamaya
hazır laboratuvarında bekleniyorsunuz! Yardımcısı Yuto ile birlikte maceradan maceraya, deneyden deneye
koşacak; Eğlenceli Bilgi Okulu’nun ‘Çılgın Fenci’si ile en keyiﬂi fen bilimleri dersini işleyeceksiniz. Evinizde
kolayca yapabileceğiniz deneylerle siz de bilim insanı olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Dikkat,
bu deneyler derslerinizde sizi çok havalı yapacak!

Büşra Akkiren

1992 yılının kış mevsiminde Safranbolu’da dünyaya geldi. Dünya ise onu bembeyaz örtüsü ile karşıladı.
Öğrenim hayatını babasının maden ocağında çalışması sebebiyle Zonguldak’ta tamamladı. Ortaokulda
fen bilimleri öğretmeninin laboratuvarına gizlice girip aldığı cıva ile oynadığında bu yaramazlıkların bir
sebebi olmalı diye düşündü ve öğrenim hayatı başladı. Lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilgisi öğretmenliği, yüksek lisans eğitimini Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Eğitimi alanında
tamamladı. 8 yıldır özel bir kurumda öğretmenlik kariyerine devam ediyor. Deney yapmak onun en sevdiği oyuncağı. Türkiye’de birçok öğretmen ve öğrenci ile buluşarak deneylerini gerçekleştirme fırsatı buldu.
TÜBİTAK projeleri, STEM, Oyunlaştırma diğer ilgi alanlarından bazıları. Öğretmenlik kariyerinin yanında
boş zamanlarında en sevdiği şeylerden biri ise laboratuvarı patlatmak. Deneyleri bahçede, çatıda, sokakta
kısacası her yerde yapmak onun vazgeçilmezi.

Sayfa : Her biri 96
Fiyat : Her biri 20¨
Ebat : 12,5x19,5

Levent
İz Peşinde 6
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6

Mustafa
Orakçı

Saf, deli dolu Levent ile tayfası, iz peşinde maceralara koşuyorlar...
Merakla beklenen Levent İz Peşinde serisinin ALTINCISI geliyor! Komik, saf, deli dolu Levent’in, haylaz kardeşi ve muzır sınıf arkadaşlarıyla birlikte “İz Peşinde” koştuğu, kılıktan kılığa girip her zamanki gibi başına türlü
işler açtığı maceralar hız kesmeden devam ediyor! Levent bu seride, arkadaşlarıyla birlikte keyiﬂi bir yaz tatili
geçirmek istiyor. Ama yine olanlar oluyor… Kimi zaman suçluları onlar buluyorlar, kimi zaman da suçlular
onların önüne düşüyorlar.
Bambaşka bir “İz Peşinde” macerasına hazır olun!

Serinin diğer
kitaplarından
bazıları

ISBN: 978-605-08-3905-0

Havlock Holmes
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Sayfa : 152
Fiyat : 26.50¨
Ebat : 13,5x21

Büyük Kaplan
Sirkiʼndeki Gizem

Isaac
Palmiola

Konuşan köpekleriyle birlikte gizemleri çözen üvey kardeşler Julia ve Diego, bu kez tuhaf bir sirkte dönen
ilginç olayları araştırıyorlar. Bunun içinse sirk çalışanı gibi davranıp bilgi toplamaya çalışıyorlar. Dedektif
Köpek Havlock Holmes, Julia ve Diego ile bu gizemi çözebilecek mi?

Diğer
kitaplarından
bazıları

8

n

Sayfa : Her biri 32
Fiyat : Her biri 9,50¨
Ebat : A4

Renklerle Güzel
Dinim Boyama Seti
ISBN: 978-605-08-4357-6

Asuman
Kılıç

Resimleyen:
Süleyman Özkonuk

TİMAŞ ÇOCUK
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Sayfa : Her biri 24
Fiyat : Her biri 10¨
Ebat : 24x21

Öykü
Çemberi
ISBN: 978-605-08-1719-5

Aysel
Gürmen

21

karekodu cep telefonu
kameranıza okutunuz.

Sayfa : 24
Fiyat : 32,50¨
Ebat : 24x24
ISBN: 978-605-70645-7-8
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Hayaller Bir
Baloncuğa
Sığar mı?

Deniz
Alter
P4C-Çocuklar İçin Felsefe’nin konularından “Hayal gücü” ve “Hayal kurma” üzerine yazılmış; “Sormazsam
Olmaz- Hayaller Bir Baloncuğa Sığar Mı?” ile çocuklar özgürce soru sorabilecekler. Sorularına kalıp
cevaplar almak yerine, kendi cevaplarını kendileri arayacaklar. P4C pedagojisi ile hazırlanan serinin bu ilk
kitabı çocukların kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak. Kendine güvenmeyi, düşüncelerini özgürce ifade
edip farklı görüşlere saygı göstermeyi ilke olarak benimseyen Çocuklarla Felsefe pedagojisi aynı zamanda
çocuklarla kaliteli iletişim kurmayı da hedeﬂiyor.
Ela’nın hayal baloncukları ile kendi sorularını keşfetmeye hazır ol...
“Ela mutluydu. Baloncukları uzaklara uçup küçülse de hayalleri gittikçe büyüyordu.
Peki, hayaller bir baloncuğa sığıyor muydu?”

DENİZ ALTER

P4C Eğitim Uzmanı - Yazar

Deniz Alter, 1985 yılının Temmuz ayında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Pedagojik Formasyon’unu aynı
üniversiteden aldı. Çocuklarının doğal merakları ve sorgulamaları onu P4C
(Philosophy For Children) “Çocuklar ve Topluluklar İçin Felsefe”alanına yöneltti.
Pearson Assured onaylı P4C Eğitim Uzmanı olan Alter, aktif olarak Çocuklarla
Felsefe Atölyeleri ve ebeveynlere yönelik P4C seminerleri düzenlemekte, özel
kurumlarda P4C dersleri vermektedir. Dernek gönüllüsü olarak da çok sevdiği
çocukların düşünme yolculuklarında onlara rehberlik etmektedir. Öğrencilik
hayatını Maltepe Üniversitesi Felsefi Danışmanlık Yüksek Lisans Programında
sürdürmektedir.

Sayfa : 10
Fiyat : 69¨
Ebat : 20x19
ISBN: 978-605-70645-4-7
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Bulurum
Seni
Ormanda

M. Sacide
Kafalı

Karanlık ormanda birileri saklanmış galiba! Minik kaşif iş başında! Feneri almayı unutma!
Ormanda Bulurum Seni!
Bu hiç kolay değil ki! Karanlıkta gizlenen birileri var!
Sincap Simsim’i takip et, ormanı keşfet!
Fenerli Kitap ile çocuklar,
• Parça-bütün etkinliğinin en eğlenceli halini görecekler.
• Bilmecelerdeki ipuçlarını takip ederken dikkat ve algıları gelişecek.
• İnteraktif soru cevaplarla ormandaki dostlarımızı özellikleriyle tanıyacaklar.

Diğer
kitaplarından
bazıları
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Sayfa : 20
Fiyat : 60¨
Ebat : 24,5x28
ISBN: 978-605-74496-8-9

Oburcuk Kitap
Canavarı

Emma
Yarlett

Oburcuk Kitap Canavarı kitabında, farklı masallar ve sürprizlerle dolu macera var!
Oburcuk’un kitap sevgisi başına işler açacak! Yakala onu, yoksa değişecek hikayelerin sonu!
Kırmızı Başlıklı Kız, Altın Saçlı Kız ve Üç Ayı, Jack ve Fasülye Sırığı masalları nasıl da değişti
dersiniz?
Haydi çocuklar iş başına, sayfaları kemire kemire delikler açan Oburcuk’u yakalama zamanı!
Dikkat! Kitabın içinde harika bir okuma listesi saklı, ara bul ve oku!

Emma Yarlett

Emma Yarlett, İngiltere’nin Falmouth kentinde
yaşayan, ödüllü bir yazar, illüstratör ve tipografi
uzmanıdır. Emma, kendine özgü illüstrasyonları
ve hikayeleriyle tanınmaktadır.
Yazarın en çok satan kitabı, Nibbles (Oburcuk),
beş kıtada 1.5 milyondan fazla kitap satan, bir
çok ödül alan serisidir. Emma, Orion ve Karanlık, Sidney ve Stella Hiçbir Şeyi Paylaşamıyor,
Tatlı Bela Popi Küçücük Bir Kız Ama Kocaman
Bir Hayal Gücü kitaplarıyla Türkiye’de bilinen
yazar-Çizerdir.
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