ISBN: 978-605-08-3914-2

2

TİMAŞ

Sayfa : 144
Fiyat : 25¨
Ebat : 13,5x21

Bir Katilin
Güncesi

Kim
Young-ha
Yetmişine basmış Byıonğsu Gim eski bir seri katildir. En son kırklı yaşlarında cinayet işleyen ve hayatına
sıradan bir vatandaş olarak devam eden Byıonğsu, yaşadığı kentte bir katil birbiri ardına kadınları öldürmeye
başlayınca, bu katilin kurbanlarından biri olmasından korktuğu kızı Inhi’yi korumak için fiziksel olarak hazırlanmaya başlar. Ancak hayat ona kızını koruma yolunda kötü bir sürprizle karşılık verir. Byıonğsu, Alzheimer’a
yakalanmıştır ve hafızasını her geçen gün kaybetmektedir. Üstelik şüphelendiği adam, kızının evlenmeyi
planladığı Cute’dir.
Güney Kore edebiyatının çağdaş yıldızlarından Kim Young-ha’nın kaleminden karanlık, keskin, parlak ve
sürprizli bir roman: Bir Katilin Güncesi.
“Koreli yazar Kim Young-ha’nın öyküleri şimşek gibi çarparak sinirlerinizi yakacak, heyecan verici, çarpıcı
metinler. Bir Katilin Güncesi, son iş olarak kızını öldürmeye kararlı bir adamı hedef alan seri katili konu alıyor.
Kim’in neden Kore’deki tüm edebiyat ödüllerine layık görüldüğünü ve neslinin en iyi yazarı olarak kabul
edildiğini anlamak hiç zor değil.” —NYLON

Kim Young-ha

11 Kasım 1968’de Güney Kore’de dünyaya geldi. Kore’nin önde gelen üniversitelerinden
Yonsei Üniversitesi’nde işletme eğitimi aldı. 1995’te Review dergisinde “Ayna Hakkındaki
Düşünceler” ile yazarlık hayatına başladı. Kore Ulusal Sanat Üniversitesi’nde drama alanında
dersler verdi. KBS Radio’da bir kültür-sanat programı hazırlayıp sundu. 2008’de kendisini tamamen yazarlığa adamak için yaptığı tüm işleri bıraktı. Yirmiden fazla eseri birçok dile çevrildi.
İlk romanı Kendimi Yıkmaya Hakkım Var Fransızcaya çevrildikten sonra yazar Kore dışında da
tanınmaya başlandı.
Romanları arasında Bir Katilin Güncesi, Kara Çiçek, Kendimi Yıkmaya Hakkım Var, Bilgi
Yarışması, Işık İmparatorluğu, Yalnızca İki Kişi, Abim Geri Döndü, Asansördeki Adama Ne Oldu
gibi eserleri bulunmaktadır. Kim Young-ha Kendimi Yıkmaya Hakkım Var romanıyla 1996’da
Munhak Dongne Ödülü’nü kazanmıştır.
Sonraki eserleriyle 1999’da Modern Edebiyat Ödülü, 2004’te Dong-in, Hwangsunwon, Isang
edebiyat ödüllerine layık görülmüştür. Yayımladığı romanları ve öykü kitaplarıyla Kore’nin en
yetenekli post modern yazarları arasında yer alır.

ISBN: 978-605-08-3911-1
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TİMAŞ

Sayfa : 264
Fiyat : 35¨
Ebat : 13,5x21

Sosyolojik
Nazar

Besim
F. Delaloğlu
Sosyolojik Nazar, Besim F. Dellaloğlu’nun Gazete Duvar’da kaleme aldığı yazılarından oluşuyor. Yazar, bu
derlemesinde bir sosyolog olarak gündelik kavramlar üzerinden bir Türkiye resmi çiziyor. Mevcut mahalli
zihniyetlerin hangi tutumlar, hangi kavramlar üzerinden meseleleri, nasıl yanlı/ş yorumladıklarını örnekleriyle anlatıyor. Bu kitapta sağdan, soldan, medeniyetten, kültürden, üniversiteden, akademiden, aydından,
entelektüelden, televizyon dizilerinden, futboldan, hakemlerden, yürüyen merdivenlerden, pizzadan,
lahmacundan, çaydan, kahveden, rakıdan, şaraptan söz ediliyor. Ama sonuçta bütün bunlar Türkiye resmini
tamamlıyor. Yazar, kendi hapishanelerimizden dışarıya doğru, kamuya doğru düşünce pencereleri açıyor.
Evet, hayat organiktir. Toplum ilişkiseldir.

Diğer
kitaplarından
bazıları

ISBN: 978-605-08-3912-8

4

TİMAŞ

Sayfa : 272
Fiyat : 35¨
Ebat : 13,5x21

Nevzat
Tarhan

ön okuma için
karekodu cep telefonu
kameranıza okutunuz.

Çağın Vicdanı
Bedüizzaman

Çağın vicdanı Bediüzzaman, doğup büyüdüğü topraklar, İslâm dünyası ve bütünüyle dünya büyük acılar yüklü zorlu bir sınanmadan geçerken, maddî-manevî her türlü savrulma ve bunalımın yaşandığı bir dönemde,
bunca kargaşa ve gürültüye rağmen vicdanının sesine kulak vererek çağın ‘vicdanî normlarını’ belirlemiştir.
Onun akıl ile kalbi buluşturan düşünce sistemi ve akıldan kalbe yolculuğu içeren yaşama modeli ise, bu
vicdanî değerleri herkes için yaşanabilir hale getiren bir yol haritası niteliğindedir. Çağın Vicdanı Bediüzzaman, ‘çağın vicdanı’ olabilmiş bir düşünürü, hayatı ve tefekkürüyle gündeme taşıyor. Bu çağda kelimenin
tam anlamıyla ‘insan’ olmak ve ‘insan’ kalmak isteyenler için, elinizdeki kitap çok şey söylüyor…

Diğer
kitaplarından
bazıları

n
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ISBN: 978-605-08-3602-8

TİMAŞ

Sayfa : 592
Fiyat : 57,50¨
Ebat : 13,5x21

Muhaberelerle
Kısa Dünya
Tarihi

İlkin Başar
Özal
İnsanoğlunun hikâyesi en başından beri bir çatışma ve harp etme öyküsüydü. Göğüs göğüse dövüşenler insan; onların
kolları, bacakları, zırhları, miğferleri ve hırslarıydı. Büyük bir Mısır ordusunun başındaki II. Ramses, Asi Nehri’nin kıyısında,
baş düşmanı Hitit Kralı Muwatalli’yi beklerken; Pers ve Yunan filoları Salamis Adası’nın doğusunda toplandığında;
Kartacalılarla Romalılar Akdeniz için savaşırken; Orta Asya steplerinden gelen Hunlar Çin hanedanlıklarına meydan
okurken; Halifelik orduları Yermük ve Kadisiye Savaşları ile Bizans ve Sasani İmparatorluklarını gerilettiğinde; Alp Arslan
Malazgirt Ovası’nda “Bugün burada emreden bir sultan yoktur. Ayrılmayı tercih edenler gitsinler!” derken; Kutsal Roma
Cermen İmparatoru Friedrich Barbarossa Kudüs’ü yeniden almaya giderken Silifke Çayı’nda boğulduğunda; Osmanlılar
Kosova Ovası’na yürürken; Wallace önderliğindeki İskoçyalılar İngilizlere direnirken; Waterloo’daki Napoleon güçleri esir
düştüğünde; Sedan’da, Gelibolu’da, Stalingrad’da, El-Alameyn, Vietnam’da, “Irak’a Özgürlük” Operasyonu’nda savaşan
yine insandı, ama değişen çok şey oldu. Bazen donmuş bir göl, bazen yıkılan bir köprü, savaşa ve ardından gelen on
yılların gidişatına hükmetti.
Muharebelerle Kısa Dünya Tarihi kitabında MÖ 13. yüzyıldan bugüne sadece insanın değil, aynı zamanda insan aklının
ürettiği strateji ve tekniklerin mücadelesini de okuyacaksınız. Falankslarla esnek orduların, şövalyelerle “alt sınıﬂardan”
gelen piyadelerin, tatar yaylarının, savaş arabalarının, ateşli silahların, tankların, bombaların dünyasında yaşananlar bir
film şeridi gibi gözlerinizin önünden geçecek.

Diğer
kitaplarından
bazıları
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Sayfa : 232
Fiyat : 25¨
Ebat : 13,5x21

TİMAŞ

ISBN: 978-605-08-3245-7

Osmanlıʼnın
Zafer Sayfaları

Ahmet
Reﬁk
Osmanlı’nın son ve Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde çeşitli arşiv kaynakları, kronikler ve yerli yabancı birçok
tarihçinin kitaplarından beslenerek yazdığı kitaplarla “Tarihi Sevdiren Adam” olarak meşhur olan Ahmet
Refik Altınay’ın kitapları yeniden Timaş Yayınları okurlarıyla buluşuyor. Sadeleştirilmiş akıcı bir üslupla hazırlanan Osmanlı’nın Zafer Sayfaları’nda; yiğitlik ve kahramanlıklarıyla destanlar yazan Osmanlı askerlerinin
Kosova’da, Niğbolu’da, Varna’nda, İstanbul surları önünde, Çaldıran’da, Mohaç’ta ve Haçova’da kılıçlarıyla ve
kanlarıyla tarihe altın harﬂerle silinmeyecek şekilde yazdıkları zaferlerin hikâyesini bulacaksınız.

Yazarın
diğer
kitapları

ISBN: 978-625-7949-41-5

Rûşen-i
Dil-nüvâz

7
SUFİ KİTAP

Sayfa : 216
Fiyat : 29¨
Ebat : 13,5x21

Harîrîzâde Mehmed
Kemâleddîn Efendi
Rûşen-i Dil-nüvâz, İslam dünyasında en çok şerhi yapılmış ve Batı dillerine de tercüme edilmiş ünlü eser Gülşen-i Râz’ın
şerhlerinden biridir. İmam-ı Gazzalî çizgisinde bir tasavvuf anlayışına sahip olan Mahmud Şebüsterî bin civarında beyitten
oluşan Gülşen-i Râz adlı eserinin girişinde “varlığın birliği (vahdet-i vücûd)”, “Nûr-ı Muhammedî”, “merâtib-i evliyâ” ve
“şathiyyât-ı sûfiyye” gibi temel kavramlara değinir.
Annemarie Schimmel’e göre; İbnü’l-Arabî’nin düşüncelerinin yaygınlaştırılmasında pay sahibi olan iki mühim eserden birisi Gülşen-i Râz’dır. Seyyid Hüseyin Nasr da Gülşen-i Râz’ı bütün bir sufi öğretisinin hülasası olarak görür. Bu eser bilhassa
camilerde teşekkül eden “tedris halkalarında” okutulmuştur.
Çok erken yaşta hayata veda etmesine rağmen kısa ömrüne kırktan fazla önemli eser sığdıran Harîrî-zâde Mehmed Kemaleddin’in Lâhicî’den Türkçeye çevirmiş olduğu bu şerh Gülşen-i Râz’dan ilk 156 beyti ihtiva etmektedir.
Bilhassa, Vahdet-i Vücud yolunun temel kavramlarını açıklayan bu eserde usul ve metot açısından bilgi ve bilginin elde
edilişine dair İslam muhakkiklerinin ve âlimlerinin tecrübeleri formüle edilmiştir. Allah’ı aklen bilmenin gerektirdiği
delillerin aslında âriﬂer için sadece basit bir hicab olduğu o kadar güzel anlatılır ki Allah’a ulaşmanın akıldan gayri yolları
olduğu incelikleriyle gösterilmiş olur.
Şebüsterî’nin akılla kalbi karşılaştırdığı beyitler insanı kibre ve azgınlığa sevk eden aklın “Aşk”a ulaştıran kalp yanında ne
denli sönük kaldığını ortaya koyar. Okudukça “keşf”in farklı bir “zevk” olduğunu hissetmeseniz de aynı zayıf akılla bile ayrı
bir hazza erdiğinizi anlamanız mümkündür.

Haririzade Mehmed Kemaleddin Efendi

Harîrîzâde Seyyid Mehmed Kemâleddîn Efendi (1850-1882):
İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed Kemâleddîn olup Rifâî meşayihinden Seyyid Abdurrahman el-Harîrî’nin
oğludur. Soyu, Rifâiyye pîri Ahmed er-Rifâî’nin torunlarından ve tarikatın Harîriyye kolunun kurucusu
Ebu’l-Hasan Ali el-Harîrî’ye (v. 1248) ulaşır. Tarikatlara dair kaleme aldığı Tıbyânü vesâili’l-hakâik adlı
ansiklopedik eseriyle meşhur olan Harîrîzâde, 1872 yılında İstanbul’a gelen son dönem Melâmîliğinin pîri
Muhammed Nûrü’l-Arabî’yi evinde misafir ederek kendisine intisab etmiştir.

Venüs
Projesi

İlker
Korkutlar

PORTAKAL
KİTAP

ISBN: 978-625-7340-07- 6
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ön okuma için
karekodu cep telefonu
kameranıza okutunuz.

Sayfa : 392
Fiyat : 42.50¨
Ebat : 13,5x21

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.

ISBN: 978-605-144-237- 2

Çiğ Köfte
Operasyonu

9
CARPEDİEM

Sayfa : 144
Fiyat : 24¨
Ebat : 13,5x21

Uçuk Ailemle
Kaçık Maceralar

Salih
Uyan
Evet, yine biz… Ama acaba bu sefer ne kaçık işler peşindeyiz?
Sormayın, babam yine çok fena gaza geldi. O muhteşem(!) ticari zekâsıyla acayip işlere girişti. Ve işin içinde
bu kez bol acılı çiğ köfte vardı. Sloganlar bulundu. Hayaller kuruldu. Biz dürümleri dürüp dürüp yerken,
Şinasi Abi olaya pastayla daldı. Haliyle ortalık yine karıştı. Neler olduğunu anlatsam inanamazsınız…
En iyisi siz, Türk mutfağından girip doğum günü partisinden çıkaran, tekinsiz adamlara günlerini gösterip
hayallere limon sıktıran, bolca kahkaha attırıp, insanın canını çiğ köfte çektiren bu kitaptan bir ısırık alın!
Çünkü bu kadar lezzetlisini başka hiçbir yerde bulamazsınız…

Diğer
kitaplarından
bazıları

Sayfa : Her biri 48
Fiyat : 16.50¨
Ebat : 13,8x19

Hayatta Kalma
Becerileri El Kitabı
“Bu hayatta kalma el kitabı sizin gibi genç maceracıların vahsi dogada güvende olmasına yardımcı
olmak için özel olarak yazıldı. Yıldızların altında bir gece geçirmek için tamamen hazır olduğunuz
sürece açık havada güzel bir kamp yapmak en değerli deneyimlerinizden biri olabilir. Kamp ateşi
yakmayı, yiyecekleri güvenli bir şekilde saklamayı ve barınak inşa etmeyi öğrendikten sonra siz de
büyük maceralara atılabilirsiniz!”

Set
içeriği

ISBN: 978-605-08-4193-0

Küçük Prens
Hakem Olsun
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İLK GENÇ

Sayfa : 104
Fiyat : 15¨
Ebat : 12,5x19,5

Abdullah
Harmancı
Bu kitapta tuhaf şeyler oluyor:
Üç kafadar aynı rüyada buluşuyor!
Bir kedi, iki hayat kurtarıyor!
Yıldızlar değil insanlar kayıyor!
Bir ağaç bir kayayı deliyor!
Bu kitapta rüyalar, ağaçlar, kırmızı kalpler, kediler,
köpekler, çocuk ressamlar, klip çeken çocuklar var.
Üstelik sen de varsın!
-Ben de mi?
Kesinlikle! İstersen aç ve bak!
Aynalı Baba ile Râcî ve Ötücü Kuşlar Festivali kitaplarının yazarı Abdullah Harmancı’dan gerçeğin hayalle
kesiştiği etkileyici öyküler...

Diğer
kitaplarından
bazıları

ISBN: 978-605-08-4190- 9

Gizemli Yeraltı
Kütüphanesi 2
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İLK GENÇ

Sayfa : 136
Fiyat : 22.50¨
Ebat : 12,5x19,5

Tehlikenin Kokusu

Abie
Longstaﬀ
Görkemli bir köşkte...
Dik kayalıkların en yüksek tepesinde...
Eski zamanlardan kalma bir taşın altında...
Yerin altına açılan bir kapağın ardında....
BÜYÜK BİR SIR YATIYOR.
Cesur ve zeki Tally, artık bir Sır Muhafızı’dır. Sincap dostu Şanslı ile birlikte gizemli kütüphaneyi ve sırlı
kitapları korumalıdır.
Köşkün sevimli köpeği, gezici bir sirk gösterisinin gelmesinden sonra kasabadaki diğer hayvanlar gibi birden
ortadan kaybolur. Tally, bu gizemi çözmelidir.
Sırlar Kütüphanesi, ona yardım edecek kadar güçlü mü? Yoksa kendilerini hayvan dostlarını kurtarmak için
zorlu bir görevin içinde bulan Tally ve Şanslı’yı büyük bir tehlike mi beklemektedir?

Serinin
diğer
kitabı

Sayfa : 176
Fiyat : 22.50¨
Ebat : 15x19
ISBN: 978-625-7844-45-1

Tehlikeli
Vikingler

13
EĞLENCELİ
BİLGİ

2

Terry
Deary

Dünyaya korku salan vahşi Viking gerçekleriyle karşılaşmaya hazır mısın? Korkudan tir tir titrerken bir
anda kahkahalara boğulacağın bu kitapta Vikinglerin pek çok sırrını öğreneceksin: İstilalarını, kıyafetlerini,
muhteşem gemilerini nasıl yaptıklarını, nasıl yıkandıklarını… Çocuklarının nasıl oyun oynadıklarını, hangi
yemekleri tercih ettiklerini şaşkınlıkla okuyacak; kısacası korkunç Vikinglerin günlük yaşamlarına ilişkin
muhteşem bilgilerle karşılaşacaksın. Şimdi siper al ve Vikinglerle tanışmak için kalkanlarını hazırla!

Diğer
kitaplarından
bazıları

ISBN: 978-625-7844-37-6

Hokus
Pokus

14
EĞLENCELİ
BİLGİ

Sayfa : 176
Fiyat : 22.50¨
Ebat : 15x19

Ivor Baddiel
Jonny Zucker
Önceden sihirbazlar sadece top ve bardaklarla sihir yaparlardı. Sonra iplerle insanları görünmez kıldılar.
Şimdi ise Büyük Kanyon’un üzerinde uçuyorlar. Hokus Pokus’u okurken dünyanın gelmiş geçmiş en büyük
sihirbazlarını nasıl ikiye böleceğinizi, atın bir zamanların en büyük sihir hayvanı olduğunu ve havada
nasıl uçabileceğinizi öğreneceksiniz. Özgürlük Heykeli’nin nasıl yok edildiğini, buz kütlelerinin içine nasıl
hapsolunduğunu, en korunaklı hapisanelerinden nasıl firar edildiğini öğrenmek istiyorsanız Hokus Pokus’u
mutlaka okuyun. Öğrenmenin birçok yolu var ama Eğlenceli Bilgi gibisi yok.

Eğlenceli
Hobi
kitaplığı

Sayfa : 36
Fiyat : 27,50¨
Ebat : 26x26
ISBN: 978-605-08-4200-5

Ekran
Hırsızı

Helen
Docherty
Dikkat dikkat! Etrafta biri var ve ekranını atıştırmalık olarak yiyecek!
Gofret oyun oynamak için şehre gelir ama herkes ekranlarına bakmakla çok meşguldür. Bu şehirdeki herkes
ekranları çok seviyor galiba...
Gofret de ekranları sevdiğini fark eder... Ama atıştırmalık olarak!
Şehirdeki tüm ekranları kıtır kıtır yediği zaman gerçek eğlence başlar.
Haydi, ekranlar kapansın ve bu eğlenceli hikâye ile oyun başlasın!
Ekran Hırsızı, ekranlara bağımlı hâle geldiğimiz bu günlerde gerçek eğlencenin peşine düşen komik ve
düşündürücü bir hikâye.

eli

ı

15
TİMAŞ ÇOCUK

4

Helen Docherty

Helen Docherty, İngiliz çocuk kitapları yazarı. Lisans eğitimini Fransız ve İspanyol
Dili ve Edebiyatı üstüne aldıktan sonra ilköğretim okullarında öğretmen olarak
çalışmıştır. Ardından Bristol Üniversitesinde film çalışmaları alanında yüksek
lisans yapmıştır. Çocukluğundan beri hikâyeler yazan Helen Docherty’nin
yayımlanmış birçok çocuk kitabı bulunuyor.

ISBN: 978-605-08-4176-3

Masal Hırsızı
Vız Vız

16
TİMAŞ ÇOCUK

Sayfa : 320
Fiyat : 34.50¨
Ebat : 12x16,5

Hazırlayan:

Tülay Öncü

Masallarla Karakter Eğitimi dizisine bir kitap daha katılıyor: “Masal Arısı Vız Vız”
Rengârenk 20 masaldan oluşan Masal Arısı Vız Vız, çocuklarınızın “özür dilemek, fedakârlık, kıymet bilmek,
dostluk, paylaşmak...” gibi birçok değer kazanmalarına ve uygun davranışlar geliştirmelerine yardımcı
olacak.
Masal kahramanlarının seçiminden olayların anlatımına kadar kurgunun incelikle işlendiği bu kitapla
çocuklar çok eğlenecek!

Serinin
diğer
kitaplarından
bazıları

ndan

Hazinenin
Peşinde

Peygamberimin Güzel
Davranışları
Hazırlayan:

Burhan Güven
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Kart : 9 Yapboz Oyunu
Fiyat : xx.00¨
Ebat : 27x24

detaylı bilgi için
karekodu cep telefonu
kameranıza okutunuz.

6

Davranışlar bizim dış dünyaya yansıyan tarafımız. İyi veya kötü davranışların ayrımının yapılması bu noktasıyla önemli. Çocuk yaşlarda öğrendiğimiz bu bilgilerin ileriki yaşlarda değiştirilmesi zorlaşmaktadır. Yanlış
edinilen bilgiler davranışa dönüştüğünde yanlış bir rota üzerinde hayat boyu yürünmüş olabilir.
Bu sebeple doğru davranışların erken yaşlarda kazanılması çok önemli. Bu davranışların doğrularına ermek
de, doğru izleri takip etmekle mümkün. Yani Peygamberimizin(s. a. s.) yanıltmayan hayatını öğrenmekle...
Haydi gelin biz bu önemli bilgilere HAZİNE diyelim. Ve bu hazineden çocukları haberdar edelim.

Sayfa : 48
Fiyat : 30¨
Ebat : 26x26
ISBN: 978-605-08-3938- 8

TİMAŞ ÇOCUK
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Kurʼanʼdaki
Hayvanlar
Ara Bul

Jenny Molendyk
Divleli
“Kur’an’daki Hayvanlar” kitabının çağrısına kulak verince bizi bir yerlere davet ettiğini anlıyoruz.
Orada zengin bir dünya var.
Mutluluğun şaşmaz anahtarı, vazgeçilmez yol haritası Kur’an-ı Kerim’le çocukları tanıştırmak, onlara Kur’an
sevgisi kazandırmakla olur. Bu kitap, onları hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ulaştıracak Kur’an’la
küçük yaşlarda tanıştırmak adına bir basamak.
O zengin dünyanın tatlı kapılarını aralamak için çocuklarla birlikte siz ebeveynleri, öğretmenleri,
eğitimcileri davet ediyoruz.

Jenny Molendyk Divleli

Jenny Molendyk Divleli’nin en sevdiği çocukluk hatıralarından birisi, her gece
yatmadan önce annesinin ona bir kitabı defalarca okuduğu zamanlardır. Beş
çocuk annesi olarak saatler süren okumaların ardından, bir çocuğun “defalarca”
okumak isteyeceği kitaplar yazmanın hayalini kurdu.
Üniversite Lisans eğitimini “Dilbilim ve Amerikan İşaret Dili” alanlarında tamamlayan Divleli, eşi ve çocuklarıyla İstanbul’da yaşıyor ve herkesin anlatılmayı
hak eden bir hikâyesi olduğuna inanıyor.

Sayfa : 56
Fiyat : 30¨
Ebat : 21x29,7
ISBN: 978-605-08-3939- 5

Hafıza
Teknikleriyle Elifba
Öğreniyorum

19
TİMAŞ ÇOCUK

8

Asuman
Kılıç
Çocukların öğrenmelerini daha hızlı ve kalıcı hale getirmek, hele de yaşanılan dönemde, çok önemli bir
konudur. Ders dinlerken çocukların dikkat sürelerinin azaldığı ve öğrenmelerini olumsuz etkileyen çeldiricilerin arttığı bir dönemde onları rahatlatacak bir metottur “Hafıza Teknikleri” ile öğrenmek.
Her sene yaz tatilinde başlanan Kur’an-ı Kerim harﬂerini öğrenme dönemi, tatilin bitmesiyle sona ermektedir. Ve bu da bazen yarım kalan eğitimlere kapı açmaktadır. Yani birçok kişi Kur’an harﬂerini öğrenme
aşamasının ötesine geçememektedir.
Hafıza Teknikleriyle Kur’an Harﬂerini Öğrenme, alınan eğitim süresini olabildiğince azaltacağı için çocuğun
(veya yetişkinin) rahatlamasını sağlamaktadır. Bu teknikle çocuklar, hem kısa sürede sonuca ermiş olacak
hem de bu eğitim zamanında daha az emek harcayarak Kur’an okumaya başlayacaktır.

Yolcu Kutu
Oyunu
72 soru ve cevap kartı
Fiyat : 80¨
Ebat : 27x24
ISBN: 978-605-08-3896-1

Serpil
Kaya

Sayfa : 12
Fiyat : 40¨
Ebat : 16,5x23
ISBN : 978-605-74496-3-4

Bul Beni
Çiftlikte
Saklambaç

Serap Armutlu
Acar

“Yumuşak tüylü kedi çiftlikte arkadaşlarını arıyor, eğlenceli bir saklambaç oyunu başlıyor.
İpuçlarını takip et, sürpriz kapakların arkasında saklananları sobele!
Bu eğlenceli macerada kim, nerede saklanıyor bulabilecek misin?
Her sayfada var bir ebe; aç-bak-sobele!”

Diğer
kitaplarından
bazıları

SİNCAP KİTAP
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ISBN: 978-605-74496-2-7

Ne Sorsan Bilir Minik
Benim İlk Dinozorlar
Kitabım

SİNCAP KİTAP
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Sayfa : 16
Fiyat : 45¨
Ebat : 23,5x34

Ceren
Çukadar

Çocuklar dinozorları neden çok seviyor dersiniz? Bu canlılar neden bu kadar etkileyici? Apartman kadar büyük
oldukları için mi, yoksa birbirinden t uhaf görünüşleri için mi? Hayır! Gerçek oldukları için. Dinozorlar, bu çağda elbette yalnız değildi. Gökyüzünde ve su altında en az onlar kadar etkileyici ve tuhaf canlılar dolaşıyordu.
Milyonlarca yıl önce yeryüzünde hiç insan yokken dünyayı yöneten bu şaşırtıcı canlılar hakkında her gün yeni
ve şaşırtıcı bilgiler öğreniliyor. Bu şaşırtıcı bilgilerin bir kısmı da bu kitapta!
Ne Sorsan Bilir Minik-İlk Dinozorlar Kitabım
Sürpriz pencereli Çocuk Ansiklopedisi ile kendi kendine öğrenmenin heyecanı bambaşka!
Sayfa : 12
Fiyat : 40¨
Ebat : 16,3x18
ISBN: 978-605-70184-9-6

Bak- Bul - Sobe
Meraklı Kedi

Minik kedi merak ediyor...
Acaba rengarenk sayfaların arkasında kimler saklanıyor? Bir arı yada bir zebra; ipuçlarını takip
edersen bulacaksın kolayca!
Meraklı Kedi ile saklambaç oyunu başlıyor,sevdiğin hayvanlar bu kitabın içinde saklanıyor.
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Sayfa : 11
Fiyat : 49¨
Ebat : 23x15,5
ISBN: 978-605-74496-1-0

SİNCAP KİTAP
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Tonton Tonki ile
Sayılar

Kevser Aya

Tonki’yi takip et, sayıları keşfet!
Aman dikkat, sayfalarda delikler var.
Sayıları mini hikâyelerle, eğlenceli ve kafiyeli tekerlemelerle anlatan delikli, interaktif masal ve etkinlik
kitabıdır.
Sayılar kitabının içinde sayfadan sayfaya koşarken her sayfada yeni bir delik daha çıkacak karşına!
Sürpriz pencereleri açmayı unutma!

Sayfa : 11
Fiyat : 49¨
Ebat : 23x15,5
ISBN: 978-605-74496-0-3

Tonton Tonki ile
Renkler

Kevser Aya

Siz hiç kitap yiyen bir canavar gördünüz mü? Tonki’yi takip et, renkleri keşfet! Sayfalardaki deliklere dikkat!
Düşmeden sonraki sayfaya geç!
Renkleri keşfetmenin en eğlenceli yolu! İnteraktif masal ve etkinlik kitabı TON TON TONKİ ile RENKLER’de
eğlenceli bir macera sizi bekliyor.

