






Yazar: Tuğba Coşkuner 
Çizer: Gülşah Alçin Özek 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297360 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Cesur Kâşif Vera, her yaz 
ziyaret ettiği oyuncak tamircisi 

dedesinin evinden ormana 
doğru yola çıkar. Ama tam o 

sırada çok üzücü bir şeyin 
farkına varır. Kırdaki her şey 
değişmiştir. Eski renkleri, eski 

canlılıkları, eski tatları, eski  
kokuları kalmamıştır.

Tilki sarısı başak tarlaları bile 
asfalt grisinden farksızdır. 
İnsanın kalbini kucaklayan o 
kadife notalı orman şarkısı artık 
hiç mi hiç duyulmuyordur. 

Vera, kayıp orman şarkısını 
bulmak için Hortgöz ve 
arkadaşlarının zorbalık krallığını 
yıkmak zorundadır. Ancak 
yanında fındık faresi Kikirik’ten 
başka kimse yoktur. Acaba 
umut ve iyilik, Hortgöz’ü 
yenmeye yetecek midir?



Yazar: Tuğba Coşkuner 
Çizer: Gülşah Alçin Özek 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297407 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Hayat Dede içinde kaplumbağa 
kurabiyeler olan koca bir 

kavanozla birlikte atölyeye gitti. 
Kapıda her zamanki gibi uzun 
mu uzun bir kuyruk belirmişti. 
Sonu evin çatısına bile çıksanız 

gözükmezdi. Puhu Kuşu 
kasabasının çocukları, 

onarılması gereken 
oyuncaklarını hep 

Hayat Dede’ye getirirdi.

Çünkü o, bir oyuncak 
tamircisiydi. İşte kavanozdaki 
kurabiyeler de çocuklara ikram 
ettiği leziz mi leziz tatlılardan 
sadece biriydi.
 
Anlayacağınız Puhu Kuşu 
kasabasında her şey her 
zamankinden daha da 
normaldi. Çocuklar, bozulan 
oyuncaklar, bal renkli tilkiler, 
Hayat Dede ve Vera nasıl olması 
gerekiyorsa öyleydi. Ta ki 
postacı kapıyı çalana dek! Zaten 
tüm korkunç şeyler hep en 
sıradan günlerde meydana 
gelirdi.



Yazar: Tuğba Coşkuner 
Çizer: Nur Dombaycı 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297285 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Ah, evet… Çocuklar sahildeki 
kum taneleri kadar çok soru 

sorar. Hem de her gün… Sorular 
çocukların başına, lambaya 

üşüşen ateş böcekleri gibi 
toplanır. Ellerinizle kovalasanız 

da onlardan bir türlü 
kurtulamazsınız. Üstelik bu 

uçan, minik ve parlak soruların 
akıllara ne zaman ve nerede 

geleceği de hiç mi hiç belli 
olmaz.

Etrafta vızıldayarak dolanıp duran 

bu ateş böcekleri her an her yerde 

parıldayabilir. Doğum günü pastasını 

üflerken, ejderhalarla ilgili bir 

masalın tam ortasındayken, 

yorganının içinde kamp kurmuşken 

veya şey… Tuvaletteyken!

Ama korkmanıza, kızmanıza, oflayıp 

puflamanıza gerek yok! Çünkü her 

soru bir ateş böceğidir. Ateş böcekleri 

de, bilirsiniz işte, ışıl ışıl ışıldarlar. 

Bu ışıklar uyuz birer baş belası gibi 

gözükse de bir fener gibi önümüzü 

aydınlatır. Biri söndüğünde diğeri 

yanar. Bu hayat boyu böyle devam 

eder. Sorular çocuklarımızın en iyi 

yol arkadaşlarıdır ve çok iyi de birer 

rehberdir.



Yazar: Tuğba Coşkuner 
Çizer: Rumeysa Abiş  

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786057053855 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Bu kitap yazmanın, hayal 
etmenin, çizmenin, üretmenin, 

arkadaşlığın neşeli taraflarını 
ve iyileştirici gücünü çocuklara 
göstermek için kaleme alındı. 

 
Burası bir yaşlı bakım merkeziydi. 

Per de birçok yaşlı gibi burada 
kalıyordu. Sorsanız kalmazdı ama 

ona soran da olmamıştı zaten. 
Kimi kimsesi yoktu.

Ne oğlu ne kızı ne kardeşi ne de 
tombalak bir torunu. Bu yüzden 
kendini yapayalnız, bir başına 
hissediyordu. Fakat son 
zamanlarda tuhaf bir uğraş 
bulmuştu. Aslında tam 87,5 
yaşındaydı ama şu sıra okula 
yeni başlayan çocuklar kadar 
heyecanlıydı! Bu uğraş, onu 
on iki yıl, üç ay, beş gün 
gençIeştirmişti. Nasıl mı? 
Bilmem ki, bana da bunu Per 
söylemişti. Hatta, “Sevdiğin 
şeyleri yapmak, kozadan yeni  
çıkmış bir kelebek gibi 
hissettirir,” de demişti.



Yazar: Melih Tuğtağ 
Çizer: Ümmügülsüm Sevim  

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297094 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Peki, nasıl olacaktı? Bütün 
renkler dönecek miydi 

gerçekten?
 

Kargayı merakta 
bırakmadılar, sorularını 

cevapladılar hemen.



Yazar: Merve Gülcemal
Çizer: Afra Elif  

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786058243248 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Büyük Canavarlar Ülkesi’nde 
sadece büyük canavarlar
yaşıyordu ve hayat biraz

sıkıcıydı. Derken günlerden
bir gün harika bir şey oldu! Ve  
Sevimli Canavar artık abiydi, 

buna nasıl uyum sağlayacaktı?



Yazar: Merve Gülcemal
Çizer: Afra Elif  

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786058243255 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Bir canavarın kalbinde
pek çok şey olabilir.

Peki ya bir Anne Canavar’ın 
kalbinde kaç sevgi olabilir? 

Anne sevgisini anlatan sıcacık 
bir hikâye..



Yazar: Merve Gülcemal
Çizer: Afra Elif  

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297087 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Bazen kardeşinle bir treni 
paylaşmak anneni  

paylaşmaktan bile zor  
gelebilir. Peki ama tren mi 

vazgeçilmezdir yoksa 
kardeşinle geçirdiğin güzel 

günler mi?



Yazar: Merve Gülcemal
Çizer: Afra Elif  

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297230 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Okuldaki oyuncaklar, 
salıncaklar... Hepsi evde var!

Peki ama arkadaşlar?
Ve öğretmeninin öğrettiği o 

güzel şarkılar?

Okula başlamak üzere olan 
Minik Canavar’dan kendi gibi 

miniklere hediye...



Yazar: Merve Gülcemal
Çizer: Afra Elif  

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297629

Yaş Grubu: 3+ yaş

Kalemim, arabam ya da 
aynam kırıldığında hiç dert 

etmem. Sarılırım bant
ya da yapıştırıcıya.

Peki ya bir kalp kırdığımda?
Bantlasam yapışmaz mı?

Acaba ne yapmalı?



Yazar: Merve Gülcemal
Çizer: Afra Elif  

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786057053831

Yaş Grubu: 3+ yaş

İşte karşınızda yiyecek avcısı 
bir Bıdık canavar! Hem kendi 

hem adı Bıdık onun.
 

Neden ya da nasıl yiyecek 
avcısı oldu merak mı 

ediyorsunuz?
 

Öyleyse hemen sayfaları 
çevirip okumaya başlayın ve 
bu alerjik canavarla tanışın!



Yazar: Merve Gülcemal
Çizer: Rumeysa Abiş

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297797

Yaş Grubu: 3+ yaş

Ben küçükken küçücükken 
büsbüyük sorularım vardı...

Allah neredeydi?
O’nu neden göremiyordum?

Ne kadar büyüktü?
Nasıl görünüyordu?

Aldığım, aradığım ve
bulduğum cevapları; yıllarca 
öğrencilerimle paylaştım. Ve 
“Neden isteyen ve merak eden 
her çocuğa ulaşmasın?” diye 
düşündüm. İşte elinizdeki bu 
seri tam olarak böyle ortaya 
çıktı.
Rabbini merak eden, O’nu 
daha da çok tanımak isteyen 
meraklı miniklerin sorularına 
verilebilecek birbirinden makul 
yanıtları, en anlaşılır şekilde 
aktarmaya çalıştığım bu
serinin; ümmetin güzel
evlatlarına faydalı olması
duası ile...



Yazar: Merve Gülcemal
Çizer: Rumeysa Abiş

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297902

Yaş Grubu: 3+ yaş

Ben küçükken küçücükken 
büsbüyük sorularım vardı...

Allah neredeydi?
O’nu neden göremiyordum?

Ne kadar büyüktü?
Nasıl görünüyordu?

Aldığım, aradığım ve
bulduğum cevapları; yıllarca 
öğrencilerimle paylaştım. Ve 
“Neden isteyen ve merak eden 
her çocuğa ulaşmasın?” diye 
düşündüm. İşte elinizdeki bu 
seri tam olarak böyle ortaya 
çıktı.
Rabbini merak eden, O’nu 
daha da çok tanımak isteyen 
meraklı miniklerin sorularına 
verilebilecek birbirinden makul 
yanıtları, en anlaşılır şekilde 
aktarmaya çalıştığım bu
serinin; ümmetin güzel
evlatlarına faydalı olması
duası ile...



Yazar: Merve Gülcemal
Çizer: Rumeysa Abiş

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN:  

Yaş Grubu: 3+ yaş

Bir kelebek, kelebek olmadan 
önce nedir?

Tırtıl.
 

Peki ya tren, upuzuuun bir 
tren olmadan önce?

Koca bir demir yığını.
 

O halde her şeyin bir başlangıç 
hikâyesi var. Peki ya bir 

başlangıcı ve sonu olmayan?

Her Şeyin Bir Başlangıcı Var, 
doğru sorularla, çocukları bu 
başlangıç hikâyelerine misafir 
ediyor ve zor konuları, akıl
yürütmelerle anlaşılabilir bir 
hale getiriyor. 

Çocukların farkındalık 
yolculuğuna bir pencere
aralayacak tatlı mı tatlı bir 
öykü.



Yazar: Merve Gülcemal
Çizer: Şükriye Gürpınar

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297131

Yaş Grubu: 3+ yaş

Nedir bu oruç dediğin?
Balık mıdır tutulur,

börek midir yutulur?

Otuz gün boyunca
ilmek ilmek örülür,

En sonunda mübarek
bir bayrama erilir.



Yazar: Merve Gülcemal
Çizer: Özlem Güneş

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786057053886

Yaş Grubu: 3+ yaş

Keloğlan’ın dedesi gizemli
işlerin Keloğlan da dedesinin 

peşinde!

Ama bir türlü çözemiyor:
Özel görev dediği de ne?

 
Nedir dedesine güç veren?

Mutlu eden, huzurlu  
hissettiren?

Büyük bir sır var kesin bu işte!
 
İzlerin peşinden gidip gizemi 
çözmeye çalışırken,  
namazla karşılaşacağını 
hiç tahmin edemezdi ki 
Keloğlan!



Yazar: Merve Gülcemal
Çizer: Şükriye Gürpınar

Sayfa Sayısı: 24
 ISBN: 9786052297322

Yaş Grubu: 3+ yaş

Allah çeşit çeşit ne de güzel 
meyveler yaratmış 

öyle değil mi?
 

Peki, sen hepsini bir görüşte 
tanıyabilir misin?

“Rabbimi Tanıyorum”
serisi özellikle küçük çocuklara, 
etraflarında sürekli gördükleri 
varlıklar üzerinden Allah’ı ve 
onun muazzam yaratışını 
anlatabilmemize yardımcı 
olması duasıyla hazırlandı.



Yazar: Merve Gülcemal
Çizer: Şükriye Gürpınar

Sayfa Sayısı: 28
 ISBN: 9786052297568

Yaş Grubu: 3+ yaş

Sen de benim gibi oynamayı 
seviyor musun?

 
O zaman çevir kitabın 

sayfalarını birlikte eğlenceli 
bir oyun oynayalım.

 
Oynarken kendimizi 

keşfedelim. 

Çıkartmalı ve oyunlu bu 
hikaye ile oyun oynayarak 
eğlenirken öğrenebilirsiniz



Yazar: Merve Gülcemal
Çizer: Şükriye Gürpınar

Sayfa Sayısı: 24 
 ISBN: 9786052297971 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Salıncak ipi mi yoksa 
kuyruk mu? Gözlerini aç ve 
dikkatlice bak! Bu yaramaz 
hayvanları tanımak çok da 

kolay değil!
 

Rabbimizin çeşit çeşit yarattığı 
ve harika özelliklerle  
donattığı muazzam 

hayvanlara hadi biraz daha 
yakından bakalım.

“Rabbimi Tanıyorum” 
serimizin bu güzel kitabının; 
özellikle küçük çocuklara, 
etraflarında sürekli gördükleri 
varlıklar üzerinden Allah’ı ve 
onun muazzam yaratışını 
anlatabilmemize yardımcı 
olması duasıyla...



Yazar: Tuğba Akbey İnan & 
Rabia Gülcan Kardaş 

Çizer: Afra Elif
Sayfa Sayısı: 24 

 ISBN: 9786058243200 
Yaş Grubu: 3+ yaş

Çok beğendiğin bir oyuncak 
senin değil de arkadaşının olsa 

neler hissedersin? Hislerimizi 
fark etmek ne işe yarar?

 
Aynı oyuncaktan almak tek 

çözüm müdür?
 

Hadi birlikte görelim...



Yazar: Tuğba Akbey İnan & 
Rabia Gülcan Kardaş 

Çizer: Afra Elif
Sayfa Sayısı: 24 

 ISBN: 9786058243231 
Yaş Grubu: 3+ yaş

Arkadaşın gelip de oyununu 
bozarsa neler hissedersin?

Ona karşı kendini nasıl 
ifade edersin?

 
Ne yapmalı ki; hem bizi 
anlasın hem de aramız 

bozulmasın?
 

Hadi beraber görelim...



Yazar: Tuğba Akbey İnan & 
Rabia Gülcan Kardaş 

Çizer: Afra Elif
Sayfa Sayısı: 24 

 ISBN: 9786058217621 
Yaş Grubu: 3+ yaş

En sevdiğin oyuncağını 
misafirlikte unuttuğun oldu 

mu hiç? Geri almak için 
beklemen gerekti mi? O  

sürenin nasıl da zor geçtiğini 
biliyoruz. Seni rahatlatacak 

çözümlerden biri bu hikayede 
bulunuyor.



Yazar: Tuğba Akbey İnan & 
Rabia Gülcan Kardaş 

Çizer: Afra Elif
Sayfa Sayısı: 24 

 ISBN: 9786058217638 
Yaş Grubu: 3+ yaş

Eve gelen misafir çocuğu en 
özel oyuncağını isterse ne 

yaparsın? Ona vermek dışında 
bir çözüm duymak seni mutlu 
eder miydi? İşte hem misafir 

çocuklarını hem de seni mutlu 
edecek bir uygulama.



Yazar: Tuğba Akbey İnan & 
Rabia Gülcan Kardaş 

Çizer: Afra Elif
Sayfa Sayısı: 24 

 ISBN: 9786052297377 
Yaş Grubu: 3+ yaş

Kardeşin ya da arkadaşın 
eşyalarını kullanmadan önce 

senden izin istemeli, değil mi? 
Tıpkı senin gibi… Peki ya hâlâ 

bunu öğrenememişse? 
O zaman nasıl bir çözüm  

bulmalı?

Bir başkasından ödünç 
alacağımız kişisel eşyalar için 
izin istemenin gerekliliğini 
anlatan, duygularımızı 
ifade ederken kötü söz ve kaba 
kuvvetin çözüm olmadığını 
gösteren güzel bir hikâye sizi 
bekliyor.



Yazar: Ayşe Sevim 
Çizer: Bâlâ Erfidan

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297261 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Eski zamanlarda dünyayı 
gezmek isteyen bir çorap 

varmış. Çoraba beli ağrıyan bir 
ninecik yardım etmiş. Konakta 

yaşayan zengin bir hanım da 
yardım etmiş. Kervan sahibi 
bir tüccar da yardım etmiş.  

İyi kalpli bir derviş de yardım 
etmiş. Böylece çorabımız 

dünyayı gezebilmiş. 

Nasıl mı? Bu kitabın içinde 
anlatılıyor hepsi. 
 
Okumak ister misin?



Yazar: Ayşe Sevim 
Çizer: Sena Nur Toslak 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786057090713 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Eski zamanlarda bir 
ayakkabıcı kırmızı tokalı bir 
çift kırmızı çocuk ayakkabısı 
yapmıştı. Ayakkabılar akşam 

olup ayakkabici uyuduktan 
sonra aralarında sohbet 

ederlerdi. 

Ayakkabı çiftinin biri, “Saraya 
gideceğiz görürsün,” dediğinde 
diğeri, “Olmaz, küçük sultanın 
ayakkabısı çoktur, bizi giymeyi 
unutur,” diye karşılık verirdi. 
O zaman köyde yaşayalım, 
derdi ilki. Beriki, “Çamurda 
tokamız pislenir,” diyerek 
isyan ederdi. Onlar fısır fisir 
sohbet ederken sabah olurdu. 
Bir gün, bıyıklı bir adam, kızı 
için ayakkabıları satın aldı.  
 
İşte bu hikaye de böyle başladı.



Yazar: Ayşe Sevim 
Çizer: Afra Elif 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297742 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Hani kapakta gördüğünüz o 
acayip ninenin acayip 

pardösüsü var ya... Hah işte, o 
pardösünün pek çok cebi var. 

Hepsi de dolu. Kırmızı cebinde 
pergel takımı, sarı cebinde 

çiçek tohumları, mor 
cebindeyse karnı ağrıdığında 
yemek için hazırladığı macun 

bulunuyor. 

Ahududu reçelinin tarifi, 
geometri çizimleri, ördüğü bir 
çorap, kimya formülleri ve kuş 
yemi gibi şeyler de başka 
başka ceplerinde. Bunlar ne 
ki? Siz bir de zeytinyağı ile 
çalışan uzay gemisini görün!



Yazar: Zeynep Yayan 
Çizer: Zeynep Yayan 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297575 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Tam kaydet tuşuna basmıştı ki 
bir anda her yer zifiri 

karanlığa gömüldü! Ah, 
hayır! Elektrik gitmiş 

olamazdı! Şimdi telefonun 
şarjının bitmek üzere 
olduğunu haber veren 
kırmızı minik ışıktan 

başka bir şey göremiyordu.
Uzanıp telefonu aldı, 

takipçilerine elektriğin 
kesildiğini bildirmeliydi. 

Ama daha gönder tuşuna 
basamadan telefon 
kapanıverdi! Şimdi ne 
yapacaktı? İnsan internet ve 
elektrik olmadan nasıl 
yaşayabilirdi ki? 
 
Bol dikenli bir evcil hayvan, 
kafayi börtü böcekle bozmuş 
bir erkek kardeş, sosyal medya 
ve teknolojinin ailesiyle arasına 
girdiğini hiç fark etmeyen bir 
abla... Bağlar yeniden 
güçlenecek mi? Kalpten 
kalbe giden ağların yenileri 
örülecek mi?



Yazar: Zeynep Yayan 
Çizer: Zeynep Yayan 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297841 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Âkif’i, ablasının kitabı Dört 
Yapraklı Yonca’dan tanıyor 
olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki 

kendisi doğaya ve hayvanlara 
çok düşkün bir çocuk. Ama  

önceden hiç de böyle 
değildi! 

Gelin hep birlikte Âkif’in 
yaşadığımız gezegene 
bambaşka gözlerle bakmaya 
başladığı ve doğaya, esen 
rüzgâra, yeşil yapraklara 
gönül verdiği o güne gidelim.



Yazar: Menşure Şuşoğlu 
Çizer: Bâlâ Erfidan 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297391 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Bir rüzgar,                            
İki güneş,                       

Ve Kar Kristali’nin 
ışıltılı yolculuğu...



Yazar: Menşure Şuşoğlu 
Çizer: Melike Dadak 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297247 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Bulutlar şehri,
Pıt sesleri,
Cız sesleri,

Ve Kar Kristalinin 
eşsiz hikâyesi…



Yazar: Merve Safa Likoğlu 
Çizer: Aynur Erol Özbay 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786057463333 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Küçük evde işlerin ucundan 
tutardı, ailenin her bir ferdi.

Yemek yapar, oyun oynar, evi 
temizlerlerdi. Kitapları inceler, 

birlikte çizgi film izleyip
gülerlerdi. Ama mutlaka 

gelirdi anneyle babanın okuma 
saati. Geçerdi dev 

kütüphanenin önüne 
anne ve baba, dalarlardı bir 

kitabın içine, çıkmazlardı 
oradan saatlerce.



Yazar: Rabia Işık 
Çizer: Eslem Yaşar 

Sayfa Sayısı: 24 
 ISBN: 9786052297964 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Her akşam yatmadan önce 
pijamalarımızı giyeriz. 

Birimizin pijaması bisikletli, 
ötekininse uçan balonlu! 

Bunlar bizi tatlı rüyalara 
tırmandıran rüya 

kostümlerimizdir. İkisi de 
tıpkı annem gibi mis kokar.

Giyinirken annem bizi 
gıdıklar, rüzgâr pencereyi 
kapatır, kedimiz Miyu Miyu ise 
yorganın altına kıvrılır. 
Bakalım bugün hangimizin 
yatağına misafir?



Yazar: Rabia Nazik Yüksel 
Çizer: Nur Dombaycı 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297476 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Duygularımız bizlere uğrayan 
misafirlerdir, tıpkı öfke kuşları 

orkestrası gibi. Hiç 
duygularının içinde bir 

yerlerde sıkışıp kaldığını ve 
seni boğduğunu hissettiğin 

oldu mu? 

Öyleyse bazen çok öfkelenen 
Aliş’in, öfkesiyle savaşmayı 
bıraktığı zaman nasıl güzel bir 
orkestra şefine dönüştüğünü 
görmek için kitabın içine 
bakmaya ne dersin?



Yazar: Recep Bilal Aksu 
Çizer: Rumeysa Abiş 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297834 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Merhaha, 
ben Şuşu Kırmızıtoka. 

Annem, babam ve kedimiz 
Hıçkırık ile birlikte matrak 

bir evde musmutlu bir şekilde 
yaşayıp gidiyoruz. Şimdi size 

süper güçlerimizden, babamla 
birlikte atıldığımız 

maceralardan ve yendiğimiz 
canavarlardan bahsedeceğim.

Öyleyse bazen çok öfkelenen 
Aliş’in, öfkesiyle savaşmayı 
bıraktığı zaman nasıl güzel bir 
orkestra şefine dönüştüğünü 
görmek için kitabın içine 
bakmaya ne dersin?



Yazar: Afra Elif 
Çizer: Afra Elif 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297414 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Bazen etrafımızdaki her şeyi 
aynılaştırmak isteriz.

Elimize bir silgi alıp renkleri 
tek bir renge,

düşünceleri tek bir düşünceye 
dönüştürmek isteriz.

Ancak farklılıkların zenginlik 
olduğunu anladığımızda

önümüzdeki tuvalin 
olabildiğince renkli 

olmasının en doğrusu 
olduğunu fark ederiz.

Ruli’nin Kalbindeki Eksik Nota,
tuvalinizi renklendirmenize 
yardım edecek yepyeni bir 
öykü!



Yazar: Afra Elif 
Çizer: Özlem Yüce Aka 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297780 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Hiç kendini dalgaların önüne 
kattığı oradan oraya 

savrulan bir poşet gibi 
hissettin mi? Eminim 
hissetmişsindir. Böyle 

durumlarda, “Keşke şu 
dalgalarla aramda bir 

dalgakıran olsaydı da ben de 
usul usul kendi yolumu 

bulabilseydim,” diye 
düşünmüşsündür belki de.

İşte o zaman bu dalgakıranı 
çok seveceksin. Çünkü bu 
dalgakıran sen içinden, “Yine 
gerçekte ne istediğimi 
söyleyemedim, keşke hayır 
diyebilseydim,’’ diye 
geçirdiğin anda etraftan sana 
doğru dalga dalga yükselen 
tüm seslerle arana girecek. 
Dalgakıran Timşa ile 
tanışmaya hazır mısın?



Yazar: Betül Abiş İşeri 
Çizer: Betül Abiş İşeri 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786057463326 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Şimdi gözlerinizi kapatın ve en 
sevdiğiniz kokuyu düşünün. 

O kokuyu hep yanınızda 
taşımak isteseniz onu nasıl 

toplar ve nerede saklardınız? 
Âsaf hayal dünyasını beş 

duyusu ile bütünleştiren bir 
çocuk ve bir gün en sevdiği 
kokuyu saklamak istemiş, 

kendince de bazı yöntemler 
bulmuş. 

Bu yöntemler ne mi? Haydi, 
sayfaları çevirip öğrenelim.



Yazar: Betül Ak Örnek 
Çizer: Kerem Çufalar 

Sayfa Sayısı: 24 
 ISBN: 9786052297940 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Diğer hayvanlar ne kadar 
faydalı ve eğlenceli işler 

yapıyor. Oysa gübre böceğinin 
görevi oldukça pis.

 
Bazen hepimiz yaptıklarımızı 
değersiz ve sıkıcı buluruz ama 

bize küçük görünen görevler 
aslında büyük ve önemli 

olayların başlangıcı olabilir.

Gübre böceği de işte yaptığı 
dışkı topunu iteklerken 
kendine sürekli, ‘’Yuvarlayınca 
ne olacak sanki?‘’ diye 
soruyordu. Bu soruyu 
sormaktan hiç vazgeçmedi. 
Ta ki yuvarladığı dışkı topunun 
nelere dönüşebileceğini 
anlayana kadar.



Yazar: Derya Işık Özbay 
Çizer: Derya Işık Özbay 

Sayfa Sayısı: 72 
 ISBN: 9786058243262 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Merhaba, ben Çilli. Tüm 
piliçler ve sizler gibi ben de 

uçamıyorum.
 

Ama bir hayalim var: Bir gün, 
bir yolunu bulup, bir şekilde 

uçmak. Uçmak müthiş bir şey 
olmalı. Düşüncesi bile güzel.

Bu hayalimi gerçekleştirmek 
için çok çalıştım. 

Peki başarabildim mi?
 
Bu sorunun cevabı içeride.



Yazar: Fatma Çağdaş Börekçi 
Çizer: Afra Elif 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297681 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Siz hâlâ Sümeyra Nine’nin 
bahçesini görmediniz mi?  

 
Öyleyse çok şey kaybettiniz! 
Öncelikle şunu belirtmeliyim 

ki ona bahçe demek büyük 
haksızlık. Minik bir orman, 

çok daha doğru olur. Üstelik 
içindeki ağaçlardan bazıları 

geceleri masal bile anlatıyor. 
Onlara masalveren ağacı  

diyorlar.



Yazar: Fazilet Seyitoğlu 
Çizer: Nida Yiğitler Özer 

Sayfa Sayısı: 24 
 ISBN: 9786052297919 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Yusuf, tuvaletini yapmayı 
öğreniyor. Öğrenirken 

neler yaşıyor? Haydi, Yusuf’un 
maceralarını okumaya 

başlayalım! Bakalım neler 
oluyor?

 

Beni ve sana bu kitabı okuyanı 
dikkatle dinle.
 
Güzel okumalar! 
 
-Kumru



Yazar: Fazilet Seyitoğlu 
Çizer: Nida Yiğitler Özer 

Sayfa Sayısı: 24 
 ISBN: 9786052297919 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Yusuf, kitabı dinleyerek ve ona 
sarılarak huzurlu bir uykuya 

dalıyor. Bakalım neler oluyor?
 

Haydi beni ve bu kitabı sana 
okuyanı dikkatle dinle!

 
Güzel okumalar!

 
-Kumru



Yazar: Feride Sönmez 
Çizer: Merve Özcan 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786057053848 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Tanzanya’da yaşayan Küçük 
Pumza bir sorunla 

karşılaştığında ne yapardı?
Zıp zıp zıplar, hop hop hoplar, 
düşünür taşınırdı. Arkadaşları 

ve hayvan dostlarıyla el ele 
vererek sonunda bir çözüm 
bulurdu. Bu topraklarda bir 

sorun varsa çözümü de 
mutlaka vardı.



Yazar: Feyza Kartopu 
Çizer: Hilal Dağ Avşar 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297339 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Billur bir deniz kenarı, 
atıklardan arınmış bir toprak, 

dallarına neşeli kuşların 
tünediği bir ağaç gölgesi, 

bahçelerinden taptaze bir 
bahar havası yeşerten evler, 
doğaya minnet duyan güler 
yüzlü insanların yaşadığı bir 

kent mümkün mü?
 

Yani, başka bir dünya 
mümkün mü?

Bu masal, değişime 
kendilerinden başlayarak 
yeniden doğuşun büyülü bir 
öyküsünü yazan olağanüstü iki 
karakteri, onların farkındalık 
dolu yaşamlarını ve toprağa 
dayalı mücadelelerini anlatıyor.
Dünyamızı korumak ve ona iyi 
bakmak için hepimizin 
yapabileceğini bir şeylerin 
olduğunu, bir insanın 
değişmesiyle dünyanın 
bambaşka bir yer hâline 
gelebileceğini kulağımıza 
fısıldıyor.
 
Dinlemeye hazır mısın?



Yazar: Gamze Özdemir 
Çizer: Büşra Cantürk Durmaz 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297292 

Yaş Grubu: 3+ yaş

‘’Bazı günler yağmur 
yağdığında,

Canın ağlamak ister.
Bazı geceler ay doğduğunda,

Onun ışığına karışıp gülüşünle 
tüm dünyayı kucaklamak…

Ne ağlarken yalnızsın. 
Ne de gülerken…

Ağlamak ve gülmek…
Gündüz ve gece…’’

Hepsi bu kitabın içinde.
Gökyüzünü seven çocuk, seni 
gökyüzünde bir keşif 
yolculuğuna davet ediyor.
 
Haydi, sen de gelsene!



Yazar: Hatice Özdemir Tülün 
Çizer: Sena Nur Toslak 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297957 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Morpi, biraz farklı bir baykuş. 
Uçuyor, ağaçtan ağaca 

geziyor, yeni arkadaşlar 
edinmek için kanatlarını 

toplayıp pencere pervazlarına 
konuyor. Üstelik bazılarının 
“Ayy! Aman aman baykuş 

uğursuzluk anlamına gelir!” 
gibi garip inanışlarıyla da baş 

etmeyi biliyor.

Morpi, baykuşları çok seven 
Filistinli çocuklarla buluşup 
kalbinde sakladığı o kocaman 
hayali gerçekleştirmek istiyor. 
Ama bir sorunu var: Canı çok 
ama çoook sıkılıyor. Her şeye 
çözüm bulan Morpi, bu 
kocaman can sıkıntısını ne 
yapacak dersiniz?



Yazar: Hatice Özdemir Tülün 
Çizer: Sena Nur Toslak 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297889 

Yaş Grubu: 3+ yaş

İçi uçangillerden misin? 
İçindeki kuş hareketsiz 

duramayanlardan. Hani şu 
kuşunun kanatları, kalbinin 

duvarlarını gıdıklayanlar 
canım! Tanıdın değil mi? 
Onlardan sana bir mesaj 

geldi. Yaklaş, yaklaş! Çevir 
şimdi sayfayı, kitap sana bir 
sır verecek! Üstelik anneanne 

kurabiyesi tadında…



Yazar: Hilal Günar Gündüz 
Çizer: Hafsa Pınar 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297896 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Hayal bile edemediğin 
öykülerin yazılı olduğu 
kitaplar okudun mu? 

 
Ardından bir düş masalının 

ipine atlayıp gökyüzüne 
tırmandın mı hiç?

Belki de o düşler âleminden 
bir süpürge sesi, uçan terlik ya 
da kedi miyavlaması ile uyanıp 
çıkmışsındır. Sen de hayallerini 
süsleyen bu masalların ipini 
tutmaya çalışsan da her 
defasında ıskalıyor olabilirsin. 
Tıpkı Hayalcik gibi. O zaman 
bu kitap tam senlik. Kapağı 
arala ve Hayalyiyen Ülkesi’nde 
yaşananlara bir göz at.



Yazar: İlknur Koç Aytaç 
Çizer: Özlem Yüce Aka 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297483 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Bir çocuk, köstekli bir saat, 
renklerinden sıyrılan bir 

gökkuşağı, üzerinde bütün 
meyveler olan her şey ağacı, 

kitaplardan bir dağ, otuz 
kuştan oluşan bir masal kuşu, 

bir arkadaş ve bir şehir…
 

Macera, heyecan, umut ve 
merak dolu bu yolculuğa 

hazır mısın?



Yazar: Musa Özsoy 
Çizer: Resul Ertaş 
Sayfa Sayısı: 24 

 ISBN: 9786052297070 
Yaş Grubu: 3+ yaş

Ailesiyle alışverişe gitmek 
Melek’in en sevdiği şeylerden 
biriydi. Markette en sevdiği 
yer ise manav bölümüydü. 

Orada uzun uzun vakit geçirir, 
meyvelere dokunur, koklar, 
onlarla konuşur ve hepsinin 
canlı birer Ponçik olduğunu 

hayal ederdi.

“Ponçik de ne?” diye 
sorduğunuzu duyar gibiyim.

Nasıl anlatsak...



Yazar: Özge Öztürk Tokel 
Çizer: İbrahim Çiftçi 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297100 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Ev artık çok uzakta olmalı,
görünmüyor bacası.

Etrafa bakındılar,
“Peki neresi burası?”



Yazar: Özge Öztürk Tokel 
Çizer: İbrahim Çiftçi 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297384 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Yüzü parladı Vigi’nin, koştular 
eve kıvrıla kıvrıla.

Sıvadılar kuyrukları geriye 
doğru, şimdi haydi mutfağa!

Başladılar hayallerindeki 
pastayı yapmaya.

Ufalanmış dut kurusu ve çürük 
yumurta,
Biraz da kemirilmiş üç buçuk 
yapraklı yonca,
Sana gereken çilek orada, bana 
da işte çikolata.
Biraz da bozuk süt lazım, gerisi 
çırp, katla ve parçala!



Yazar: Resul Ertaş 
Çizer: Resul Ertaş 
Sayfa Sayısı: 84 

 ISBN: 9786052297001 
Yaş Grubu: 3+ yaş

Hiç tanımadığınız biri size
mutfağınızdaki çatallardan 

zürafa, stres çarkından 
denizaltı, penseden balık,

pizza bıçağından motosiklet 
yapacağını söylese, 

muhtemelen deli dersiniz. 
 

Haksız da sayılmazsınız.

Ama çok keyifli bir delilik bu.

Eski zaman simyacıları gibi, 
eşyaları kendi alemlerinden 
soyutlayıp, onları yepyeni 
şeylere dönüştürmenin keyifli 
yolculuğuna çağırıyoruz sizi.

Hadi bakalım.

Kapıda kalmayın.
Girin içeri..



Yazar: Sena Pırıl 
Çizer: Halime Nur Sevim 

Sayfa Sayısı: 24 
 ISBN: 9786058217652 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Annen bir hediye 
paketiyle içeri girer… 

 
Kim bilir neler 

istiyorsun, neler? 
 

Bakalım içinden 
çıkanları görünce

 
Kurabilecek misin 

bir sürü hayal?



Yazar: Volkan & Suhube Göker 
Çizer: Hüseyin Aydemir 

Sayfa Sayısı: 24 
 ISBN: 9786052297148 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Minik Sayılar sınıfı öğrencileri, 
grup hâlinde uyumlu hareket 

edemedikleri için bu yıl da 
Sayılar Arası Müzik 

Yarışması’na katılamazlar. 
Aşçı Büyükkepçe minik 

sayıların bu durumuna bir 
çözüm bulur.  

Bakalım Büyükkepçe’nin 
bulduğu çözüm, Minik Sayılar 
sınıfı öğrencilerinin yarışmaya 
katılmalarını sağlayabilecek 
mi?



Yazar: Şeyda Kahveci 
Çizer: Nisa Bağdatlı Gencer 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786057463319 

Yaş Grubu: 3+ yaş

“Bir şehrin sahibi sadece 
insanlar mıdır?” diye düşündü 
kadim çeşme, can dostu çınar 
ağacıyla birlikte. Eski günlerini 
özlemle anıyordu her zaman.

 
Hiç kimse yok muydu onların 

da değerini anlayan?



Yazar: Zeynep Akyıldız 
Çizer: Yavuz Selim Baş 

Sayfa Sayısı: 36 
 ISBN: 9786052297254 

Yaş Grubu: 3+ yaş

Tek işi yakıp yıkmak olan bir 
hayvan varmış ki adı maymun 

Muzır’mış. Tabii hayat hep 
böyle devam etmemiş. Bir gün 
Muzır içinden çıkılmaz zor mu 

zor bir duruma düşmüş.
Sonra da şaşkınlıktan deliye 

dönmüş. Ama neyse ki 
arkadaşları onumerhametle-

riyle sarıp sarmalamış ve
“Gerçek maymunluk bu değil,” 

demiş.



Yazar: Ayşegül Sözen Dağ 
Çizer: Nur Dombaycı 
Sayfa Sayısı: 80 
 ISBN: 9786052297063 
Yaş Grubu: 6+ yaş

Bir başkasından farklı olmak iyiliğe ya da kötülüğe işaret değildir. Farklılıklar kısıtlayıcı değil, 
zenginleştirici unsurlardır. Ancak bunu yetişkinler bile bazen unutuyor. Bu kitap, engellerin ya da 
farklılıkların gerçekte hiçbir şeye engel ya da ayrıma sebep olamayacağını gösteren birbirinden 
güzel bir sürü hikâyecikten oluşuyor. 
 
Ayşegül Sözen Dağ kaleme aldığı sevimli öykülerle çocukların kalbine iyilik, koşulsuz kabul, 
merhamet tohumları ekiyor. Engelli olmanın soyut ya da yalıtılmış bir hayatı gerektirmediğini, 
onlarla da pekâlâ tatmin edici bir hayat sürebileceğimizi, işin püf noktasının kendimizi sahip 
olduğumuz iyi ya da kötü her şeyle kabullenmemiz gerektiğinden geçtiğini anlatan yazar, bu işi 
çocukların diliyle ve çok güzel bir şekilde kotarıyor.



Yazar: Fatma Çağdaş Börekçi 
Çizer: Bâlâ Erfidan 
Sayfa Sayısı: 72 
 ISBN: 9786052297162 
Yaş Grubu: 6+ yaş

Masalların müzelere kaldırıldığı bir şehir düşün… İşte orası Susanpusan Şehri. Ve bu şehirden yola 
çıkan üç arkadaşın masal gibi geçen yolculuğunu hayal et şimdi. Henüz haritada çizilmemiş 
gizemli ülkeyi… Kendisini ziyaret etmeye gelenleri ağırlayan kanatlı misafirhaneyi… 
Hortumundan kayılarak içine girilen, fil şeklindeki kütüphaneyi… Kasabanın tam göbeğinde yer 
alan, içinde iyiliklerin biriktirildiği kocaman kumbarayı… Üzerinden geçenleri gülümseten 
köprüyü… Her şeyin sayı ve sırayla yapıldığı köyü…
 
Ve bu upuzun yolculuk boyunca, üç arkadaşın aradığı o sırrı sen de merak ediyorsan, doğru 
kitabı elinde tutuyorsun demektir.
 
Hadi o zaman, aç kapağımı!



Yazar: Hatice Özdemir Tülün 
Çizer: Mavisu Demirağ 
Sayfa Sayısı: 104 
 ISBN: 9786052297827 
Yaş Grubu: 6+ yaş

Dinozorlardan kedilere, güllerden ağaçlara, masanın altından girilen gizli ülkelerden kalp otuna 
uzanan, bu uçsuz bucaksız masal dünyasının kapısı, mutfağınıza açılıyor. 15 unutulmaz masal, 
15 tarifle kol kola giriyor, lezzetin kokusu bulutlara ulaşıyor…
 
Hangi masaldan çikolatalı kurabiye kokusu gelir?
Peki, dondurma neşesi veren masal hangisidir?
Yanıtlar sizde!
Haydi, başlayın okumaya, afiyet olsun!



Yazar: Zeynep Akyıldız 
Çizer: Elif Büşra Doğan 
Sayfa Sayısı: 168 
 ISBN: 9786058217676  
Yaş Grubu: 6+ yaş

GDO’lu besinler sadece insan sağlığını değil, dünyadaki her şeyi tehdit ediyor. Ancak bunu 
çocuklara akademik veriler eşliğinde açıklamak ve çocukları gidişatı tersine çevirmek için ikna 
etmek çok zor. Bu kitap GDO hakkında bilinç oluşturmayı başaran nadir kurgu hikâyelerden biri. 
 
Balkonunuzda özenle yetiştirdiğiniz biberinizin gizli saklı işler çevirdiğinden hiç şüphelendin mi? 
O zaman muhtemelen onları yeterince iyi gözlemlememişsin demektir. Çünkü dinleseniz resital 
verdiklerini bile duyabilirsiniz. Sebzelerin dünyası da hiç sandığınız gibi masum değildir zaten. 
Masum olmaması da tamamen bizim suçumuz. Ancak aralarında hâlâ umut taşıyan bazıları var. 
Bu kitap da, o doğal sebzelerin tuhaf sebzelere karşı giriştiği soğuk savaşı anlatıyor. Hem de epey 
eğlenceli, esrarengiz ve akıcı bir dille. Çocuklara yolunda gitmeyen bir şeyi anlatmak hiç bu kadar 
kolay ve komik olmamıştı.



Yazar: Merve Kahraman Öztürk 
Çizer: Yavuz Selim Baş 
Sayfa Sayısı: 16 
 ISBN: 9786052297537  
Yaş Grubu: 6+ yaş

Balsarı, tembelliği yenip çalışmanın kıymetini anlıyor. Topladığı polenleri paylaşmanın güzelliğini 
yaşıyor. Kuran’da arılarla ilgili bilgiler olduğunu öğrenmek onu çok etkiliyor. Özgürce uçman ve 
Hanım Arı’ya kulak vermen için sayfalar seni bekliyor! 
 
Serinin Diğer Kitaplar 
 
İyi Dünya Fablları 1 - Balsarı 
İyi Dünya Fablları 2 - Filinta 
İyi Dünya Fablları 3 - Kara Pati 
İyi Dünya Fablları 4 - Mavi Kelebek 
İyi Dünya Fablları 5 - Yunus 



Yazar: Merve Kahraman Öztürk 
Çizer: Yavuz Selim Baş 
Sayfa Sayısı: 16 
 ISBN: 9786052297520  
Yaş Grubu: 6+ yaş

Sen hiç tekerleme söyleyen fil gördün mü? Afrika’nın susuz topraklarını biliyor musun? Peki, 
Türkiye’den gidip oralarda su kuyusu açmak mümkün mü? “İyilik sınır tanımaz.” diyebilmek 
için Filinta’yla bir yolculuğa çıkmak ister misin? 
 
Serinin Diğer Kitaplar 
 
İyi Dünya Fablları 1 - Balsarı 
İyi Dünya Fablları 2 - Filinta 
İyi Dünya Fablları 3 - Kara Pati 
İyi Dünya Fablları 4 - Mavi Kelebek 
İyi Dünya Fablları 5 - Yunus 



Yazar: Merve Kahraman Öztürk 
Çizer: Yavuz Selim Baş 
Sayfa Sayısı: 16 
 ISBN: 9786052297513  
Yaş Grubu: 6+ yaş

Kara Pati sevimli ve akıllı bir kedi. Üsküdar’da, Hüdayi Camisi’nde yaşıyor. Şiir dinlemeyi, takla 
atmayı, konuşulanlardan ders çıkarmayı seviyor. Uçuk hayaller kursa da sonunda “Bana Allah’ım 
gerek.” demeyi öğreniyor. Kara Pati’nin dünyasına girmek için ilk sayfayı açman yeterli. 
 
Serinin Diğer Kitaplar 
 
İyi Dünya Fablları 1 - Balsarı 
İyi Dünya Fablları 2 - Filinta 
İyi Dünya Fablları 3 - Kara Pati 
İyi Dünya Fablları 4 - Mavi Kelebek 
İyi Dünya Fablları 5 - Yunus 



Yazar: Merve Kahraman Öztürk 
Çizer: Yavuz Selim Baş 
Sayfa Sayısı: 16 
 ISBN: 9786052297506  
Yaş Grubu: 6+ yaş

Mavi Kelebek, Bosna’nın kırlarında uçuyor, çiçekten çiçeğe konuyor. Koku alma duyusunun 
gücüyle, gizli olayları açığa çıkarıyor. Bu kitapta, onun iyilik dolu kalbine eşlik edeceksin. Sahi, 
Bosna’yı hiç duymuş muydun? 
 
Serinin Diğer Kitaplar 
 
İyi Dünya Fablları 1 - Balsarı 
İyi Dünya Fablları 2 - Filinta 
İyi Dünya Fablları 3 - Kara Pati 
İyi Dünya Fablları 4 - Mavi Kelebek 
İyi Dünya Fablları 5 - Yunus 



Yazar: Merve Kahraman Öztürk 
Çizer: Yavuz Selim Baş 
Sayfa Sayısı: 16 
 ISBN: 9786052297490  
Yaş Grubu: 6+ yaş

Denize öylesine attığımız bir şişeyi düşünelim. Ve kendimizi o şişeye hapsolmuş bir balığın yerine 
koyalım. Neler hissederdik?  İstanbul Boğazı’nda yaşayan Yunus, denizin kirliliğini balıkların 
gözünden anlatıyor. Yunus’a arkadaşlık ederek Yunus Peygamber’i, sabretmeyi ve türlü türlü 
balığı tanıyacaksın.
 
Serinin Diğer Kitaplar 
 
İyi Dünya Fablları 1 - Balsarı 
İyi Dünya Fablları 2 - Filinta 
İyi Dünya Fablları 3 - Kara Pati 
İyi Dünya Fablları 4 - Mavi Kelebek 
İyi Dünya Fablları 5 - Yunus 



Yazar: Tuba Özbalak 
Çizer: Hüma Kaya 
Sayfa Sayısı: 112 
 ISBN: 9786057463357  
Yaş Grubu: 7+ yaş

Merhaba, ben Fıldır. Tanıdığınız bütün kedileri unutun! Çünkü genelde ben de öyle yapıyorum. 
Yani kedi olduğumu unutuyorum. Patinizden düşüremeyeceğiniz bu kitapta, kedilikle insanlık 
arasındaki o kalın çizgide başımdan geçen türlü maceraları anlattım. Hayallerimi dinleyip 
hayatıma şahitlik ederken size bol kahkaha garantisi veriyor ve keyifli okumalar diliyorum.



Yazar: Ahmet Ay 
Çizer: Halime Nur Sevim 
Sayfa Sayısı: 88 
 ISBN: 97860572297469  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Kerem, yaşadığı pek çok şeye Allah’ın güzel isimleriyle cevap bulup yolunu aydınlatıyor ve 
kafasındaki sorulara bu güzel isimlerle yanıt veriyordu. Kerem ile Esma-ül Hüsnaların şifalı 
dünyasına girmeye hazır mısınız?



Yazar: Ahmet Ay 
Çizer: Eyüp Can Çağlar 
Sayfa Sayısı: 160 
 ISBN: 9786058217690  
Yaş Grubu: 8+ yaş

şehir hayatı bir çocuğun çocuk gibi yaşayabilmesine imkân tanımıyor. Çocuklar doyasıya 
eğlenecekleri bir mekân ya da arkadaş bulmakta zorlanıyorlar. Üstelik onlarca sınava girmekten 
ve günün büyük çoğunluğunu okul sıralarında geçirmekten bezmiş durumdalar. Serüven deyince 
de akıllarına ya bilim kurgu ya gerçeküstü hikâyeler geliyor. Aslında maceranın hemen yanı 
başımızda ve hatta bir köyde geçebileceğine ihtimal veremiyorlar. Oysa en iyileri, en coşkuluları 
ve en unutulmazları oralarda yaşananlardır. Çocukların çoğu köyü sadece sözlüklerden biliyor. 
Bunu en azından bir kitapta olsun neden deneyimlemesinler ki?
 
Aslında macera “Gelmiyorum!” da demez. Konuşabildiğini pek sanmıyoruz çünkü. Ama 
hissedersiniz, öngörürsünüz, bir üşüme gelir ya da tireme. Sonra da ne olacağı varsa olur. Ne 
demişler, olanla ölene çare yok. Bunu en iyi Erdem anlar herhalde. Denize veya sahil kenarı bir 
yere tatile gideceğini sanan şaşkın Erdem, kendini köylerden bir köyde bulursa n’olur? Artık 
danalar mı kovalamaz, tarlalarda mı çalışmaz, patpatla pazara mı dalmaz… Ne muziplik 
ararsanız var anlayacağınız. Serüven dolu heyecanlı mı heyecanlı bir yaz tatili bu. Macera 
herhangi bir avludan fırlayabilir, hazırlıklı olsan iyi olur. 



Yazar: Ahmet Melih Karauğuz 
Çizer: Selahatti Demirci 
Sayfa Sayısı: 216 
 ISBN: 9786052297582  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Dört iyi arkadaş. Dördünün yaz tatilinde yapmak istediği şeyler var. Birisi yeni çıkacak bilgisayar 
oyununda en iyi oyuncu olmayı istiyor, diğeri kuracağı kanalla en iyi youtuber. Bir tanesi var ki 
çektiği fotoğraflarla instagramda şimdiden fenomen olmaya aday. İçlerinden sadece bir tanesi 
polisiye romanlar okuma hayali kuruyor. Dört iyi arkadaş dört eğlenceli hayal. Ama yaz tatilinin 
de onlara hazırladığı bir sürpriz var. Polisiye, dedektiflik, çokça internet dünyası ve fazlaca 
macera. Hepsi kapağın altında. Dört Sonsuz Evrenle birlikte internetin korsanlarına karşı siber 
bir yaz tatili heyecanı yaşamaya var mısın?



Yazar: Ahmet Melih Karauğuz 
Çizer: Osman Büyükmutlu 
Sayfa Sayısı: 136 
 ISBN: 9786057053862  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Dört Sonsuz Evren macerası devam ediyor. Matematik canavarından bir türlü kurtulamayan 
Deniz Dâhi’nin başı bir de Sanal Dünya’da derde giriyor. Bu da yetmezmiş gibi yeni müdire ve 
matematik öğretmeni Hatice Hattakal, Deniz Dâhi’ye kafayı takıyor. Büyük İcat Yarışması 
için arkadaşlarıyla anlaşamayan Deniz, Profesör Bilgin Bilge’nin Dünya Gözü’nü alıp onunla  
yarışmaya katılmayı düşünüyor. Birincilik hayalleri kuran Deniz Dâhi, Dünya Gözü’yle Sanal 
Dünya’yı görünce hayalleri bir anda kabusa dönüşüyor. Birbirine destek olan arkadaşların, Sanal 
Dünya’nın girilmeyen korku dolu dünyasına girip zorlukları beraberce aştığı bu internet dünyası 
macerasında Deniz Dâhi’yi yalnız bırakma!



Yazar: Ayşe Sevim 
Çizer: Emre Bilgiç 
Sayfa Sayısı: 88 
 ISBN: 9786052297452  
Yaş Grubu: 8+ yaş

“Kardan Adam Üşümek İstiyor”u okumak için hazır mısın? Bu kitapta üşümenin nasıl bir 
duygu olduğunu merak eden bir kardan adam var. Tuhaf mı? Eh, biraz. Üstelik sadece onun 
öyküsü yok. İnsanların rüyalarının içine atlayan rüya çocuk, sümüklü bir gölge, kendisine cimri 
dediğimizi duymasın ama cimri mi cimri bir karınca ve uzaklardaki korsanlarla savaşan 
babasının elini öpmek isteyen İsa var.
 
Sana diğer öyküler hakkında da bilgi vermek isterdim ama burası kitabın arka kapağı. Detaylar 
için içeriye göz atman gerek.



Yazar: Aziz Mahmut Öncel 
Çizer: Sıddıka Tasa 
Sayfa Sayısı: 184 
 ISBN: 9786052297674  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Burası Lezzetya toprakları… Nefis tatlara sahip böcekler, futbol oynayan kuşlar, gizemli 
sandıklar, yeraltı şehirleri, efsaneler… Hepsi ama hepsi bu topraklarda. Ajanlar, kuş sarayları, 
nefis böcek ve kemirgen yemek tarifleri de cabası. Ama Yüce Porsuk Ağacı’nda konaklayan Ulu 
Kuşlar Konseyi’nin gizemli kuşlarını unuttuk! E, hepsini söyeyemeyiz değil mi ya? Hadi, ne 
duruyorsun, bu macera dolu kitaba dal ve Çavuş’un macera dolu yolculuğuna şahit ol!



Yazar: Betül Nurata 
Çizer: Sıddıka Tasa 
Sayfa Sayısı: 200 
 ISBN: 9786058243217  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Kitap okumayı seviyorum ama bisiklet de sürmek istiyorum. Ayrıca top oynamaktan kim 
usanmış. Sanki biraz durmalıyım, durabilecek miyim?
 
Yapmak istediğim o kadar çok şey var ki. Siz hiç yunusların peşine takıldınız mı mesela? Onlar 
harikadır! Peki, elinize kamera alıp film çektiniz mi hiç? Gerçek bir kamerayla hem de! Heey 
durun. Alkışlar için sabır. Film çekerken tabii ki de çuvalladım. Ama acayip bir maceraydı.
Ayrıca bu yaşta ticarete atıldım. Para kazanmak hiç de kolay değil. Simit satarken kiminle 
karşılaştım, bu işten neler öğrendim, hepsi burada.
 
“Paşa, hiç durmak bilmiyor. Bir bakmışsın uçuyor bir bakmışsın yerde! Akıllı, meraklı, duygulu 
bir çocuk.” Benim için öyle diyorlar. 

O değil de, bütün bu işlere neden bulaştım hiç bilmiyorum gerçekten. Peki, nasıl oldu? İşte 
bunları ilk defa size anlatacağım. Hadi, tanışalım artık.



Yazar: Dursunali Emecen 
Çizer: Esra Gözde 
Sayfa Sayısı: 160 
 ISBN: 9786057053817  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Ey insanoğlu!
Kendi kendini durduk yere gaza getiren birisi olarak sesleniyorum: Benim sıradan maceralarım
sizin umurunuzda olsun. Kitabevinizden ısrarla isteyin, yayınevime maceralarımı yazdığım
kitapların bir an önce çıkması için ısrar edin. Kapılarda bekleyin, sosyal medyadan ekleyin. 
Asla görmezlikten gelmeyin. Buradan özellikle belirtiyorum: Sakın beni kaçırmayın.
İşte karşınızda benim maceralarım!
 
Normal kahramanlığın kitabı.
 
Cilalı Modern Taş Devri’nde, cilasız modern devrin eleştirisi bir kitap. İnsanoğlu buna hazırsa 
kitap başlasın. Normal Ali’yi tanımayan kimse kalmasın.
 
Size gerek beni beni,
İşte karşınızda pek sıradan Normal Ali ve tabii Boş İşler Çetesi.



Yazar: Fatma Çağdaş Börekçi 
Çizer: Eyüp Can Çağlar 
Sayfa Sayısı: 128 
 ISBN: 9786052297421  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Onlar her yerde. Sessizce kaldırımlara yansıyor gölgeleri. Solgun yapraklar gibi dökülüyorlar 
şehrin üzerine. Sonra rüzgâr süpürüyor onları en tenha köşelere. Yeryüzü daraldıkça daralıyor ve 
onlar sığamıyor hiçbir yere. Yanından geçiyorlar bazen, fark etmiyorsun.
Senin bir adın var. Seni anlatan bir isim... Doğduğunda kulağına seslendiler, bu isimle güldün, bu 
isimle yürüdün, bu isimle okula başladın. Adın senin sesin. Hayallerin var sesinle büyüyen. 
Hüzünlerin ve sevinçlerin var. Sana ait, seninle nefes alan kocaman bir hikâyen var.
 
Onların sesi yok, hikâyeleri çoktan unutuldu. Hayalleri toz bulutlarının arasında kayboldu. Onlar 
artık  sadece,  isimsizler.



Yazar: Feyza Kartopu 
Çizer: Bâlâ Erfidan 
Sayfa Sayısı: 144 
 ISBN: 9786052297278  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Fesleğen Köyü’ne hoş geldiniz!
 
Bu köyde inekler çikolatalı süt veriyor, insanlar tuzlu-kremalı çaylar içiyor ve tereyağında 
demlenmiş salyangoz dolması yemeye bayılıyor! Balina kemiğinden yapılmış evlerde her gün 
bambaşka maceralara atılan çocukların ise tek bir günü bile sıradan geçmiyor! Günün ilk 
ışıklarıyla büyülü bir kayığa binerek binlerce yıl öncesine giden çocukların bu masalsı 
yolculuğuna eşlik etmek ister misiniz?



Yazar: Feyza Kartopu 
Çizer: Bâlâ Erfidan 
Sayfa Sayısı: 160 
 ISBN: 9786052297711  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Bir gün yaşadığınız yerde her şeyin tepetaklak olduğunu görseydiniz ne yapardınız? Hemen her 
yere dikilen ve insanların ne yapmaları gerektiğini söyleyen “Buraya Bakarlar” levhaları, 
karanlık çöktüğünde ortaya çıkan gölge adamlar, ürkütücü ormanlar ve düşlerini kaybetmiş 
insanlar düşünün…. Tüm bunların sebebini öğrenmek ve yeniden doğuşun büyülü öyküsünü 
yazmak istemez miydiniz? İsterdiniz değil mi?
 
Kahramanlarımız da istiyor ve Kayıp Hayaller Hapishanesi’ne doğru zorlu bir yolculuğa çıkıyorlar. 
Ama umut hep var.
 
Balkabağı ile Dünya Seyahati, hayalden sıyrılan bir hayatın nasıl yaprak gibi boşlukta savrulup 
kuruduğunu çarpıcı bir şekilde anlatırken bir yandan da düşlerin peşinden gitmenin, umuda ve 
hayale sarılmanın önemini fısıldıyor.
 
Hayat da zaten gizemle, düşle ve umutla harmanlanmış bir armağan değil mi?



Yazar: Hacire Büküm Yılmaz 
Çizer: Yavuz Girgin 
Sayfa Sayısı: 136 
 ISBN: 9786052297315  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Kimsenin girmeye cesaret edemediği gizemli bahçeye girmeye, Gölge Şehri’ni keşfetmeye 
hazır mısın? Kahramanımız Atika, babasının ansızın ortadan kaybolmasıyla onu aramaya 
çıkıyor. Olaylar bundan sonra başlıyor. Gölge Şehri’nde heyecan, macera ve birbirinden ilginç 
olaylar, hayal dünyasının sınırlarını zorlar nitelikte.
 
Kanatlarınız olmadan uçmanın keyfini sürecek, hayvanlarla konuşacak, hatta aslanın midesinde 
hoşnut şekilde gizemli bir yolculuğa çıkacaksınız.



Yazar: Halil İbrahim İzgi 
Çizer: Hafsa Pınar Uygun 
Sayfa Sayısı: 160 
 ISBN: 9786057053824  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Hafta Sonu Krallığı sakinleri şunu iyi bilir: Arkadaşlık her şeyden önce gelir. Büyük bir eğlence sizi 
bekliyor. Can sıkıntısı mı? O da ne? Hafta sonu demek  arkadaşlarla maceralara yelken açmak 
demek. Bu ilk maceramızda “Görevimiz Yumurta” diyoruz. Yumurtaları tokuşturmaya hazırsanız 
sizi de yanımıza bekliyoruz.



Yazar: Halil İbrahim İzgi 
Çizer: Hafsa Pınar Uygun 
Sayfa Sayısı: 224 
 ISBN: 9786057090782  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Hafta Sonu Krallığı gerçek dostlardan oluşur. Gerçek dostlar, hep gerçeği arar. Bu arayış aynı 
zamanda eğlenceli bir serüven. Yamuk, Tetik, Jeton, Sert, Pert ve Dert sizi büyülü bir hafta 
sonuna davet ediyor. Hazırsanız sıkı tutunun. Görevimiz Gerçek başlıyor.



Yazar: Ilgıt Burak 
Çizer: Esra Gözde 
Sayfa Sayısı: 120 
 ISBN: 9786052297865  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Sanat eserleri meraklanıp düşünelim ve görülmeyeni görelim diye var, öyle değil mi? Her resim 
zihnimizde bir pencere açar, düşüncelerimize ışık tutar. Merak etmek, hayal kurmak ve 
düşünmek uçsuz bucaksız güzelliklere kapı aralar. Bu yüzden ben de, “San  At’a bakın,” 
istedim. Çünkü dünyayı okuyanlar, merak edenler ve düşünenler güzelleştirecektir.



Yazar: Melih Tuğtağ 
Çizer: Resul Ertaş 
Sayfa Sayısı: 128 
 ISBN: 9786058243224  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Çocukları güldürerek düşündüren ve mizah yaparak bilinçlendiren birbirinden orijinal hikâyelerin 
bir arada toplandığı çok az kitap var. Gerçeği gıdıklayan, eleştirel bakış ve asimetrik duyuş 
kazandıran bir çalışma. Şaka yaparak ruhu güçlendiren kitaplar vardır ya? Hah, işte onlardan 
biri Çorap Kral. Üstelik çocukların soluklanabilecekleri güzel duraklardan da. 
 
Çoraptan kral mı olur, deme. Şu dünyada kimler kimler kral oluyor, çoraptan mı olmayacak? 
Üstelik sadece bu kadarla kalmıyor yazar. Geyikli Baba’dan, Ay’ı hapşırtan gökdelenlerden, 
tabletlerin harikalar dünyasından da bahsediyor. Anlayacağın daha çook şaşırsacaksın.
Kitap içerisinde modern zamanın eleştirisine de rastlayacaksın, çevreci öğretilere de. Hadislerden 
esintiler de hissedeceksin, alegorik betimlemeler de göreceksin. Bir şeyi anlatmak için ikaz edici 
parmağı çocukların gözüne sokmaya gerek duymayacak kadar dil, üslup ve içerik yönünden güçlü 
bir çalışma. 
 
Bakıp görmediğimiz, görüp umursamadığımız ya da umursasak bile hakkını veremediğimiz 
birçok hadise, şahane öyküler eşliğinde ve henüz yaratıcılıkları törpülenmemiş çocukların gözüyle 
anlatıldı. O yüzden bu kitabı miniklerin yanı sıra ebeveynlere, o somurtkan çizgilerine biraz olsun 
neşe bulaşması için özellikle öneriyoruz.



Yazar: Melih Tuğtağ 
Çizer: Volkan Akmeşe 
Sayfa Sayısı: 120 
 ISBN: 9786052297155  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Ben Fare. Fare Fasol.
 
Yani adım Fare, soyadım Fasol. Sürekli adımı, soyadımı anlatmaktan yoruldum.
Tanıştıysak esas konuya girelim. Dünyanın ilk köşe yazarı faresinin dünyasına hoş geldiniz. Bu 
dünyada baltalı vampir komşular, yer altı şehirleri ve kemirme bilgisi dersinden yüksek not alma 
sırları var. Bu dünya, keskin dişler ile keskin zekâların karşılaştığı yer… Bu dünya, fare 
masallarının gizemli dünyası… Bu dünya, size uzak ve küçük gibi görünse de aslında sizin 
dünyanızın aynısı. Belki de burası sizin dünyanız.
 
Tekrar hoş geldiniz…



Yazar: Melih Tuğtağ 
Çizer: Volkan Akmeşe 
Sayfa Sayısı: 136 
 ISBN: 9786052297445  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Burası Fare Acayiplikler Diyarı.
 
Burada, “Gerçek hayatta ne işimize yarayacak?” dediklerimiz ile “Bunlar ancak filmlerde olur!” 
dediklerimiz, davulcular ile süper kahramanlar, kaç gözü olduğu sayılamayan fareler ile baş aşağı 
uyuyanlar, dünyayı kurtaran üşengeçler ile mahalleyi donduran muhtarlar bir arada yaşar.
Aa, neden hala oradasınız ki? Kapıda kalmayın, içeriye buyurun.



Yazar: Melih Tuğtağ 
Çizer: Volkan Akmeşe 
Sayfa Sayısı: 136 
 ISBN: 9786052297704  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Sizin oralarda durumlar nasıl, bilmiyorum. Ama fareler âleminde hiçbir şey göründüğü gibi 
değildir. Mesela... “Bir aslan miyav dedi, küçük fare kükredi,” şarkısındaki kükreyen fareye ve 
miyavlayan kediye hiç rastlamadım. Hatta aslanların miyavlamadığını acı bir şekilde öğrendim.
Burada gökdelenler lafın gelişi değil, gerçekten göğü deliyor. Kalemtıraşlar berberlik yapıyor. Ve 
daha neler neler...
 
O zaman ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz değil mi? Aaaa, siz hâlâ orada mı duruyorsunuz?
İçeri girsenize yahu!



Yazar: Merve Uygun 
Çizer: Yavuz Girgin 
Sayfa Sayısı: 200 
 ISBN: 9786052297186  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Bekle! Maceraya atılmadan önce bir kaç uyarı işine yarayacaktır! Yüce Pi’yle tanıştığında 
hazırlıklı ol. Saygıyla önünde eğil. Fibonacci’yle gazoz içebilirsin fakat Pisagor’a asla asitli 
içecek teklif etme. Yeni demlenmiş çay, onunla iyi anlaşmanı sağlar.
 
Matematik denince kaskatı kesilip buz dağına dönüşenlerden misin?
Bir kalıp buzken, öğretmenin tahtaya soru yazar yazmaz vücudundan son sürat
akan ecel terleriyle eriyip bitiyor musun?
 
Fakat gaz hale geçip buharlaşamadığın için tahtadaki soruyu çözmeye muhakkak sen çıkıyorsun. 
O halde kahramanımız Can’la tanışmak için acele etmelisin. Eskiden olsa Can senle kafa kafaya 
verip matematikten uzun uzun dert yanabilirdi. Fakat bir gün karşısına Ömer Hayyam çıktı. İşler 
değişti. Zamanlar arası geçişler yaparak uzun bir yolculuğa çıkması gerekiyor. Matematik 
tarihine yapacağı bu gizemli yolculukta Can’a eşlik etmek ister misin? Fakat tehlikelerle 
dolu bir seyahat olacağını sakın aklından çıkarma.



Yazar: Merve Uygun 
Çizer: Yavuz Girgin 
Sayfa Sayısı: 168 
 ISBN: 9786052297636  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Macera, yakaladığı kişinin peşini asla bırakmaz!
 
Tıpkı Can’ı rahat bırakmayıp, maceradan maceraya sürüklediği gibi.
Matematik evreniyle dünya arasındaki geçişi öğrenen Can, bu kez arkadaşı Furkan’ı kurtarmak 
için görev başında. Aşırı acayip olaylar ve çılgın sayılarla başı fena dertte olan Can’a, bu 
yolculuğunda yardım etmek ister misin? Bu fantastik ve gizemli matematik seyahatine 
çıkmadan önce dikkat etmen gerekenleri sıralıyorum.
 
Sağlığını düşünüyorsan Yüce Pi’nin karşısına çıkma!
Cüce Sanço kikirderken kulaklarını korumak için yanına pamuk al.
Yüzme bilmiyorsan kolluklarını tak öyle gel.
Sayı ejderhası büyükanne Mononulla’nın fotoğrafını çekmeye sakın çalışma!
Cemşit Hoca’ya sarılabilirsin fakat Gauss varken görünmez ol.
Hayatta kalmak istiyorsan Matematik Kemirgenleri’ne asla yakalanma!



Yazar: Merve Uygun 
Çizer: Yavuz Girgin 
Sayfa Sayısı: 160 
 ISBN: 9786057053879  
Yaş Grubu: 8+ yaş

Can, bir minyatürün içinden geçerek Matematik Evreni’ne ulaşacağı bu son macerasında Üstat 
Pisagor’un peşinde! Yok olma tehdidi altındaki sayıları kurtarabilmek için çareler arayan Can, 
başarılı olabilecek mi? Yoksa Matematik Kemirgenlerinin, sayıların olmadığı bir dünya hayali 
gerçek mi olacak?
 
Tarafını seç! Üstelik kitabın sonuna sen karar vereceksin! Nasıl mı? Hemen okumaya başla hadi!



Yazar: Nihal Yılmaz & 
 Emine Esma Albayrak 
Çizer: Melike Dadak 
Sayfa Sayısı: 136 
 ISBN: 9786052297438 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Eğer bir dilek hakkım olsaydı zamanda bir yolculuğa çıkıp geçmişe, çok geçmiş günlere gitmeyi 
dilerdim. Mesela 1400 yıl öncesine… Hava, kara ve deniz taşıtlarından çok daha farklı bir araca 
biner de giderdim. Mesela dümenli bir kitap ile… Aslında bu hayalim pek de imkânsız değil  
etraflıca düşününce. Öyle ise Kur’an’daki kısa surelerin iniş hikâyeleri için var mısınız benimle 
zamanda yolculuk etmeye?



Yazar: Sıddık Yurtsever 
Çizer: Melike Dadak 
Sayfa Sayısı: 120 
 ISBN: 9786057463364 
Yaş Grubu: 8+ yaş

“Beyaz yeleli kahverengi bir at uçsuz bucaksız bir ovadan salına salına geliyordu. Uzun yelesi 
örülmüş bu güzel at biraz nazlandıktan sonra Hamza’nın yanına gelip durdu. Hamza etrafına 
bakındı. Ondan başka hiç kimse yoktu etrafta. Bir at bir de Hamza. Bir Hamza bir de at. Biraz 
tereddüt ettikten sonra Hamza atın ipinden tutup eyere bir güzel oturdu. Hadi gidelim dedi. At 
ilk başta yürümeyi yeni öğrenen bir çocuk gibi adımlarını korkarak attı. Sonra kafasını kaldırıp 
Hamza’ya baktı ve hızlandı.”



Yazar: Sümeyra Turanalp 
Çizer: Yavuz Girgin 
Sayfa Sayısı: 128 
 ISBN: 9786058243286 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Sen de mi tuttuğunu koparanlardansın? Harika! Planla ve çabucak yap gitsin mi diyorsun? 
Haklısın! Kim istemez hayallerine kestirme yollardan ulaşmayı? Peki ya bütün planlarımız daha 
büyük bir planın parçasıysa? Verdiğimiz sözleri, aldığımız kararları bir muhafız gibi bekleyen ve 
gerçekleşmesi için dua eden bir bekçiyle tanışmak ister misiniz? Zeynep ve arkadaşlarının nefes 
kesen maceralarını okurken sözlerin bekçisiyle tanışacaksınız.



Yazar: Mehtap Gül 
Çizer: Hilal Dağ Avşar 
Sayfa Sayısı: 144 
 ISBN: 9786258480078 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Fulya, ailesi ve dostlarıyla doğanın kalbinde mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak bir gün, her şeyi 
arkalarında bırakarak gitmeleri gerekir. Bu yeni başlangıç, yeni sorunları da beraberinde getirir 
ve o günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

Gizemli Baskülün Tuhaf Maceraları; akran zorbalığına, insanın içindeki anlamlandıramadığı
boşluklara dair esrarengiz ve büyülü bir serüven.



Yazar: Yücel Öztürk 
Çizer: İbrahim Çiftçi 
Sayfa Sayısı: 128 
 ISBN: 9786058243279 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Ahmet, Behiç, Başak ve Hande dört iyi arkadaş. Normal şekilde başlayan yaz tatili onlar için 
yeni bir başlangıç olacak. Peki, attıkları küçük adımlar onları nereye götürecek? 

Balıkçıyı hayrette bırakan olay ne? Yolunuzun üstünde bir vahşi kabileye rastlasanız ne  
yaparsınız? Siz hiç ağaçta sallanan meyve-çocuk gördünüz mü? Sihirbaz, kuyudan hangi  
sürprizle çıkacak? “Fikir babası” duyduk da, “fikir teyzesi” de ne oluyor? Mahalleyi hangi olay 
ayağa kaldırıyor? Acaba yeryüzünde de yıldız olur mu? Küre ısınıyor, peki ne yapmalıyız?
Kapıdaki tehlike için kolları sıvayan Buz Çetesi sizi eğlenceli, samimi ve merak dolu bir serüvene 
davet ediyor.  
 
Birlikte, “Tehlikeye Dur De”meye var mısınız?



Yazar: Yücel Öztürk 
Çizer: İbrahim Çiftçi 
Sayfa Sayısı: 128 
 ISBN: 9786058217614 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Yerinde duramayan, maceracı, çevreci ve iyiliksever Buz Çetesi’nin sokağında ilginç hikâyeler ya-
şanmaya devam ediyor. Ahmet, Behiç, Başak ve Hande’yi hangi sıra dışı olaylar bekliyor?  
 
Siz hiç köpekle dans eden bir ufaklık gördünüz mü? Ya sakız çiğneyen bir martı?.. Çocuk, yaz 
yağmurunda boğulma tehlikesini nasıl atlatacak? Yürüyen fileler de neyin nesi? Beşinci kattan 
dağlara yem serpebilir misiniz? Her şeyi büyüteciyle inceleyen yeni komşu kim? Bir çocuk  
ezberden hangi belgeselleri anlatabilir? Bir terliğin gizemli kapıyı açabileceği aklınıza gelir miydi? 
Mustafa dedenin evinde ve bahçesinde neler var? “Veee…Kapı Açılıyor!” Eğlenceli, samimi ve  
merak dolu serüvene devam etmek ve birkaç iyi adım daha atmak için haydi, içeri buyurun!



Yazar: Yücel Öztürk 
Çizer: İbrahim Çiftçi 
Sayfa Sayısı: 120 
 ISBN: 9786052297599 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Ayna insanın içini de gösterebilir, ama nasıl? Çok sevdiğin fil ve timsah size mi gelsin, evinde mi 
yaşasın? Bazı kayıplar belki de yeni kazançların sebebidir, ne dersin? Balıkların da çiçeklenme 
ve meyve verme zamanı vardır. Fayton çeken atla bisikletini durduramayan çocuk belki de aynı 
çaresizlik içindedir. Peki, hatıralar nasıl yeşil kalır? Evcil hayvanlar sahiplerini sokağa atarsa ne 
olur? Mustafa Bilginoğlubilgin’den haberleri dinlemek ister misin?
 
Buz Çetesi; gezi, düğün, piknik, sokak konseri…derken tatili dolu dolu yaşıyor. Tatil sonunda Saz 
Çetesi’ne dönüşüyor ve Mustafa dedeye büyük bir sürpriz hazırlıyor! 

Şimdi Kiraza Asılan Ayna’nın karşısına geçme ve kuşları sevindirecek yeni eylemler hazırlama 
sırası sende!



Yazar: Yücel Öztürk 
Çizer: Esra Gözde 
Sayfa Sayısı: 160 
 ISBN: 9786052297988 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Merhaba. Ben Orhan.
Gümüş Sitesi’nde yaşıyorum.
 
Size annemin gözlerinin gücünden, arkadaşımın sakarlıklarından, kulaklıkları mindere benzeyen 
adamdan söz edebilirim. Yanlışlıklar devesinin kulaklarını, Göktürklerden gelen atlıyı, Orhun
Irmağı’nın on beşinci katında yaşayan bilgeyi, anneannemin niçin pirinç olduğunu da 
anlatabilirim.
 
Ama en çok da “Türkçe insan”ı sizinle birlikte aramayı isterim. Nasıl mı?
Yüzyıllar önce dikili taşlara yazılmış Orhun Yazıtları. Türkçenin ilk yazılı kaynakları… Vezir Bilge 
Tonyukuk öncü olmuş bu işe. Bunları öğrendiğimde Bilge Tonyukuk’un yolundan gidebileceğimi 
düşündüm. Ben de Gümüş Sitesi’nin bahçesine kendi adıma yazıtlar dikmeye karar verdim: 
Orhan Yazıtları!
 
Türkçemizin güzelliklerini anlatmak, sıkça yapılan yanlışları göstermek, dilimizi doğru 
kullanmanın önemini kavratmak için işe giriştim. Kısacası “Türkçe insan”ın peşine düştüm.
Sizin de anlattıklarıma kulak vereceğinizi, yazıtlarıma uğrayacağınızı ve bu yolda beni yalnız 
bırakmayacağınızı biliyorum.



Yazar: Zeynep Eyüpoğlu 
Çizer: Eslem Yaşar 
Sayfa Sayısı: 216 
 ISBN: 9786057053800 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Sakura’ya hoş geldiniz!
 
Burada şapka takan böcek insanlar, koparıp yenilebilecek sihirli meyvelerden evler var. Kurnaz 
ılık rüzgâr ise bir ajan gibi hep hareket hâlinde. Gün geçtikçe gözleri silinen, kulakları yok olan ve 
duygularını yansıtamayan koca bir halk burada yaşıyor.
Elleri ağaç dalına dönüşenler, ayakları karpuz kadar olan dev insanlar halktan sadece birkaçı. 
Büyülü Kara Orman Yolu ise zehirli bitkiler ve tehlikelerle dolu. Gezegende banyo yapmak bile 
vücudunuzda yaralar çıkmasına sebep olabilir. Büyüleyici güzelliğin içinde korku çığlıklarının 
duyulduğu ve kimsenin bilmediği bir yer.
 
Tüm bunların ise sadece bir sebebi var!
 
İyilikleri ve cesaretleriyle dünyanın ve gezegenin kurtuluşu için çabalayan bir avuç kahraman. 
Distopya, bilim kurgu ve iyiliğin dansı. Sakura’yı keşfedenlerden birisi olmak ister misin?
 
Heeey, haydi o zaman Büyülü Gezegen yolcusu kalmasın!



Yazar: Arzu Yurbaş 
Sayfa Sayısı: 128 
 ISBN: 9786052297766 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Eyyy kafası çatlak, gözü pörtlek, burnu patlak arkadaşım!
 
Buyur gel, başımın içinde yerin var!
 
Çünkü orada bir dünya var. Telebeyin Şirketinden patronlar, mahallemizin Fitniye Teyzesi, 
umulmadık yerde uyku getiren Ajan Mr. Jetlag, kelimelerle arası iyi olmayan Kelimesiz Kerim ve 
pek çoğu.
 
Bitmedi. Uzaylı istilasına uğrasa ancak bu kadar garip hallere girecek eller, pop starlığa 
heveslenen Nörotransmitter, binlerce yıl önce mağarada yaşamış Babu, taklitçi beyincik, 
nefesimizi kontrol altında tutan Beyin Sapı, duyu organları… Daha neler neler!
Haydi maceracı!
 
Bakalım kafamın içinde nasıl bir yerin var.



Yazar: Hatice İbiş 
Sayfa Sayısı: 152 
 ISBN: 9786057090737 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Her şey yeni bir eve taşınmamızla başladı. Üst kattaki komşumuzun kedisini sevmek için gide gele 
hem merdivenleri aşındırdık hem de ev sahibini bıktırdık. Baktık ki olacak gibi değil, “Biz neden 
bir kedi sahiplenmiyoruz ki!” dedik. Düşündük taşındık, gece karar verip sabah vazgeçtik. Sabah, 
“Tamam,” deyip gece, “Olmaz!” dedik. En sonunda bizim de artık ellerimizi ayaklarımızı 
tırmalayan, sabahları miyavvv sesleriyle bizi erkenden uyandıran, etrafa döktüğü tüyleri 
süpürmekten belimizi koparan, patilerine yapışan kumlarla tüm evi kum havuzuna çeviren bir 
kedimiz oldu. Öyle kedi sahiplenmekle iş bitmiyor ki! Neticede evimize alıyoruz. Kimdir  
kimlerdendir bir araştırıp soruşturayım, dedim. Demez olaydım. Koskoca bir sülale çıktı 
karşıma. Sevimli, masum, tüy yumağı dostlarımızın kimlerle akraba olduğunu görünce çokça 
şaşırıp biraz da korkacaksınız. Hatta artık kedilere saygıda kusur etmeyeceksiniz.
 
Ne bekliyorsunuz o zaman! Haydi hazırlanın, uzun bir yolculuğa çıkıyoruz.



Yazar: Arzu Yurbaş 
Sayfa Sayısı: 112 
 ISBN: 9786057463302 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Merhaba, uzaylı göremeyip süpernova görmeyi uman arkadaşlar!
Her şey Büyük Patlamayla başladı.
Yok, yok! Aslında canım biraz uzay yolculuğu çekmişti.
Eee, uzay gemisi bizim mahallede ne arar!
Ben de koydum ellerimi cebime.
Birkaç tur dolandım mahallenin yörüngesinde.
O da ne!
Kara delikler, göz kamaştıran yıldızlar, aydan parlak süpernovalar…
Her gün bıkmadan âlemi dolanan gezegenler.
Hepsi tam gözümün önünde.
Ahh, süpernova ararken bir yıldız kaydı gözümün önünden.
Meğer çok bakmışım âleme.
Amaan! Yetişin! Büyük Patlama sesi geldi.
Çabuk açın kitabı acil müdahale gerekli!



Yazar: Nuh Muaz Kapan 
Sayfa Sayısı: 128 
 ISBN: 9786258480108 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Günümüzden milyonlarca yıl önce yaşamış kocaman büyüklükteki canlıları merak etmemek 
mümkün mü? Dinozorlardan bahsediyorum, evet. Üzerine birçok film çekilen, kitap yazılan 
ama hâlâ tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz canlılar... Fakat bilgi sahibi olduğumuz ve 
gördüğümüzde heyecanlandığımız çokça dinozor iskeleti ve fosili de var. O zaman biz de dedik 
ki beraberce bir seyahate çıkalım. Bu seyahatte dinozorların dünyasına doğru yol alalım. Ve 
bakalım neler yaşamışlar, başlarından neler geçmiş, hayatları nasıl sona ermiş? Var mısınız böyle 
bir seyahate? Varım, diyorsanız hiç durmadan hemen başlayalım. Yalnız dikkat edin, karşımıza 
her an bir dinozor çıkabilir!



Yazar: Zeynep Akyıldız 
Sayfa Sayısı: 160 
 ISBN: 9786052297759 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Onlar kim mi? Okyanusun devleri, canavarları, masallarımızın  korkutucu karakterleri, 
yaşadığımız dünyanın dengesini sağlayan yapıtaşları. 
 
Efsanevi canavar krakenden, dev deri sırtlı deniz kaplumbağasına, dünyanın en büyük canlısı 
mavi balinadan filmlerden “Jaws” olarak tanıdığımız büyük beyaz köpek balığına kadar dev, 
vahşi, büyüleyici, sihirbaz canavarların dünyasına hoşgeldiniz.

Su altının büyülü dünyasında büyütece ihtiyaç duymadan gezeceğiniz efsanevi ve bir o kadar 
eğlenceli bu yolculuğa çıkmak için tek yapmanız gereken kapağı açmak. 
 
Öyleyse yelkenler fora! 



Yazar: Gurbet Lüy 
Sayfa Sayısı: 144 
 ISBN: 9786057090720 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Benim meraktan yerinde duramayan, içi kıpır kıpır, aklı sorularla dolu arkadaşım... Şimdi 
oynadığın bilgisayar oyunlarının temeli nasıl atılmış, kullandığın telefon nasıl bulunmuş, 
mancınıkla sadece kocaman kayalar mı fırlatılırmış, plastik diye önemsemediğin maddeyi 
bulana kadar bilim insanları ne kadar çalışmış, dezenfektan dediğimiz madde hangi yöntemle 
bulunmuş, biliyor musun?
 
Aklında onlarca soru işareti yanıp sönüyor, değil mi? Meraklanma, o soru işaretlerinin hepsinin 
cevabı bu kitapta var. Bay İcat Çıkarma, sana bunların hepsini tek tek anlatacak. Arada kendi 
sakarlıklarından da bahsedebilir. İcatların macera dolu dünyasına girmeye hazır mısın? 
 
Haydi başlayalım o zaman.



Yazar: Hülya Temelli 
Sayfa Sayısı: 144 
 ISBN: 9786052997995 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Kuşlara dair neler biliyorsun?
 
Bahçendeki ağaca tüneyen serçelerin “cik cik” seslerine, okul yolunda karşılaştığın bir karganın 
kaldırımda ekmek kırıntısı arayışına veya parklarda yaşlı amcaların beslediği güvercinlerin tatlı 
homurtularına aşina olabilirsin.
 
Biraz nasibin varsa ve martıların olduğu bir şehirde yaşıyorsan belki bir de onların havada nasıl 
simit kaptıklarına şahit olmuşsundur.
 
Peki, hiç daha fazlasını merak ettin mi?
 
Kuşların dünyasında neler olup bittiğini, kaç çeşit kuş olduğunu, en ilginç kuşları tanımayı hatta 
kökenlerinin nereye vardığını öğrenmek ister miydin?
 
Cevabın evetse bu kitap doğru adres, dostum. Şimdi tek yapman gereken sakin bir köşeye çekilip 
kitabın kapağını usulca aralaman ve benimle birlikte kuşların dünyasına doğru harika bir yolcuğa 
çıkman.



Yazar: Hatice Kübra Cebeci 
Sayfa Sayısı: 80 
 ISBN: 9786052997773 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Tohumun yolculuğuna şahitlik etmek ister misin?
 
Küçücük tohumların kocaman ağaç olma serüvenine katılmaya ne dersin? Küçücük, fıçıcık, içi 
dolu tohumcuk etrafa nasıl yayılır? Eli, kolu, ayakları olmadan ülkeleri, denizleri, okyanusları 
nasıl aşar? Tüm kış boyunca toprak altında mışıl mışıl uyuyan küçük tohumu tatlı uykusundan 
uyandırıp koca bir ağaç olmaya zorlayan hangi güçtür?
 
Küçücük, ufacık, savunmasız tohumu toprak altında aylarca belki de yıllarca sapasağlam 
saklayan, onu besleyen kimdir? Tüm bu soruların cevaplarını ve daha nice farklı konuları  
öğrenmek için kapağı açman yeterli.



Yazar: Birben Özdemir 
Sayfa Sayısı: 104 
 ISBN: 9786258480092 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Şöyle başınızı bir kaldırın ve gözlerinizi etrafta gezdirin bakalım. Yoo, o kadar uzağa bakmanıza 
gerek yok. Hemen yan odada ya da balkonda çiçekleriniz yok mu? Evin bahçesinde, sokağımızda 
bir sürü çiçek var, değil mi? Bazen görünüyor, bazen kayboluyorlar. Onlar yokken her yer biraz 
renksiz sanki. Ondan mıdır, bahar gelince ve çiçekler açınca insanın içi kıpır kıpır olur? Şu 
çiçekleri biraz inceleyelim isterseniz. Nereden gelmişler, neden varlar? Onlarla ilgili şimdiye 
dek hiç duymadığınız bilgi ve hikâyelere hazır mısınız?



Yazar: Tuğba Coşkuner 
Çizer: Emre Bilgiç 
Sayfa Sayısı: 200 
 ISBN: 9786058217683 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Bitki örtüsü beton binalar olan ve bir oksijen molekülünü soluklayabilmek için göğün yedi kat 
üstüne çıkmak zorunda kaldığımız metropollerde yaşıyoruz. Üstelik çocukların arasında soslu 
fıstıkların ve leblebilerin ağaçlarda yetiştiğini, tavukların tercihe göre sucuklu ve menemenli 
yumurta yumurtladığını, ineklerin cinsine göre muzlu veya çikolatalı süt verdiğini zannedenler 
var. İşte topraktan, yeşilden, doğadan kopuşu geri çevirmenin yollarından biri de bu hikâyeden 
geçiyor. Üstelik Yeşil Kafalar serisinin ilk kitabı olan Ormanı Yemek Yasak, doğaseverlere ilham 
olabilecek birçok ayrıntıyı da içinde barındırıyor.
 
Hazal, Cengizhan, Kerem ve Gökçen yeşil kafalı dört afacan. Komik, tuhaf ve sevimli bir 
maceraları var. Bu dört kafadar, kasabalarına kurulacak doğal(!) yaşam merkezinin aslında ne 
kadar zararlı olduğunu herkesten önce hisseder ve bu sezileri de serüvenlerine start verir. Sonra 
da betona, teknolojiye ve insanlara karşı yeşil bir duruş sergilemeye karar verirler. Ancak bu hiç 
de kolay olmaz. Çünkü onlar daha çocuktur! Fakat umutlarını kaybetmezler ve enteresan fikirleri 
hayat geçirme üsleri olan ağaç evlerinde bunun için canla başla çalışırlar. Diğer tüm çocuk ve 
yetişkinlere de örnek olurlar. Ancak bunları yaparken de başlarına gelmeyen kalmaz. 
Kasabalarını ormanı yiyen inşaat makinelerinden kurtarmak isterlerken kendilerini bambaşka 
olayların içinde bulurlar.



Yazar: Tuğba Coşkuner 
Çizer: Emre Bilgiç 
Sayfa Sayısı: 192 
 ISBN: 9786052297179 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Serinin birinci kitabı Ormanı Yemek Yasak’tı. Bu da serüvenin ikinci perdesi.
 
Okulun duvarları mı gıdıklanırmış? Hatta duvar nasıl gıdıklanır? Gıdıklansa bile kim gıdıklar ki? 
Hem de neyle gıdıklayacağız?
 
Şimdi şaşkınlıktan göğe kadar açılmış o ağzınızı bir kapayın bakalım. Evet, duvarlar da gıdıklanır. 
Bu bir yatılı okulun asık suratlı duvarları bile olsa öyle. Üstelik kitapta gıdıklanan duvarlardan 
daha da fazlası var. Çiçeklere doğum günü partilerinin düzenlendiği, tavukların dergilerin genel 
yayın yönetmeni olduğu, müdürlerin şimşek gibi çaktığı, Vikinglerin okulu bastığı, gezegenlerin 
bowling oynadığı, Güneş’te çay demlendiği, hayvanların ve bitkilerin insanlara mektup yazdığı, 
bol bol ağlanıp gülündüğü korkulu, heyecanlı ve yeşil bir hikâye bu.
 
Kamuflaj kıyafetlerinizi, üfürükle çalışan boru tüfeğinizi, çadırınızı, uyku tulumunuzu, içine ateş 
böcekleri koyup fener yapacağınız cam kavanozunuzu, oltanızı, baykuşları gözleyeceğiniz gece 
görüş dürbününüzü, pusulanızı, merceğinizi, düdüğünüzü, çakmak taşınızı hazırlayın ve yiyecek 
stoklarınızı kontrol edin! Çünkü kitabın sayfaları arasına kamp kurmaya gidiyoruz. 
 
Hazırsanız, başlayalım.



Yazar: Tuğba Coşkuner 
Çizer: Emre Bilgiç 
Sayfa Sayısı: 176 
 ISBN: 9786052297308 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Öyle bir tren düşünün ki önce esrarengiz bir kazaya kurban oluyor, sonra sizi çatlak bir kabilenin 
eline düşürüyor, ardından da tüm dünyaya rest çeken kural tanımaz bir şehre götürüyor.
 
Söylesenize, bu trenin yolcularından biri olmak istemez miydiniz? Gerçi biletler satıldı ve Macera 
Ekspresi çoktan yola çıktı ama Yeşil Kafalar’ı yakalamak hâlâ mümkün. Sadece bu kitabı elinize 
alıp okumaya başlamanız ve hikâyenin, sizi içine hüüüp diye çekmesini beklemeniz yeterli.
 
Ama yanınıza haritanızı, not defterinizi, görünmez kaleminizi, kovboy şapkanızı, süper 
kahraman pelerininizi, havalı güneş gözlüklerinizi, salçalı ekmeğinizi, gaz maskenizi ve birkaç 
aile fotoğrafınızı almayı unutmayın. Çünkü uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve her şeyi 
Yeşil Kafalar’dan bekleyemezsiniz. Kendi başınızın çaresine bakmalı ve saksıyı çalıştırmalısınız!



Yazar: Tuğba Coşkuner 
Çizer: Osman Büyükmutlu 
Sayfa Sayısı: 208 
 ISBN: 9786057053893 
Yaş Grubu: 8+ yaş

Yaşanan nükleer savaş sonrası bir yaşlı bakım merkezine sığınıp hayatlarını yeniden inşa 
etmeye çalışan bir avuç insan... Bu merkezi yöneten Hugo ve askerleri... Yok olmanın 
kıyısındaki insanların sıfırdan başlayan bir yaşam mücadelesi... Açlık, yoksulluk, esaret, 
teknolojik cihazlardan yoksunluk...
 
Uygarlığın en üst seviyesindeki dünya nükleer savaşla nasıl tepetaklak olur? Peki ya savaştan 
önceki dünyayı neredeyse hiç görmemiş biri, telefonun ya da internetin ne olduğunu nasıl 
anlayabilir ya da nârenciye bahçesi ve gelincikli bir yamacın kokusunu nasıl bilebilir? Enkaza 
dönmüş bir dünyada yaşlı bakım merkezinde kalanlar gerçekten güvende midir?
 
Bu bir hayatta kalma, dostluk ve aile hikâyesidir.





Yazar: Hacire Büküm Yılmaz 
Çizer: Hacire Büküm Yılmaz 
Sayfa Sayısı: 128 
 ISBN: 9786052297810 
Yaş Grubu: Genç & Yetişkin

Okur, tanış olmadığı halde bir yazarın kitaplarıyla kendine bir yaşam inşa eder. Altını 
çizdiği satırları, ezberlediği mısraları heybesine doldurup yürümeye başlar. Benim geçmişim 
de Türk edebiyatına yön vermiş şairlerin kitaplarıyla dolu. İstedim ki usta şairlerin benzersiz 
hikâyeleriyle uzun ve derinlikli bir yolculuğa birlikte çıkalım.



Yazar: Hasan Ersoy 
Sayfa Sayısı: 192 
 ISBN: 9786052297612 
Yaş Grubu: Genç & Yetişkin

İlk bilgisayar olarak kabul edilen ENIAC, günümüzden yaklaşık 75 yıl önce kullanılmıştı. 
Teknolojinin bu kadar kısa bir sürede kat ettiği mesafe gerçekten olağanüstü.

İnsanoğlu teknolojinin gelişmesiyle hızlandı, birçok işini daha kolay yapmaya başladı ve  
işgücünden tasarruf etti. Ancak bir yandan da gizlilik, güvenlik, mahremiyet, bağımlılık ve 
asosyalite gibi ciddi problemlerle mücadele etmek zorunda kaldı.

O zaman teknoloji yararlı mıydı, zararlı mıydı?

Bilgisayarların ortaya çıkışından başlayarak teknolojiye dair aklınıza gelebilecek hemen hemen 
her konuya değinen bu kitabı okurken hem eğlenecek hem de öğreneceksiniz.



Yazar: Murat Murat 
Sayfa Sayısı: 240 
 ISBN: 9786052297032 
Yaş Grubu: Genç & Yetişkin

EVRENİ KEŞFETMEYE HAZIR MISINIZ?

Çoğumuz içinde yaşadığımız evreni, dostça Dünya’mızı ısıtan Güneş’i, galaksimizi ve evrenin 
sırlarını yakından tanımıyoruz. Oysa evren, her sayfasında birbirinden büyüleyici gizemleri 
saklayan muazzam bir kitaba benzer. Uzay Kaşifinin El Kitabı serisi, sizleri gökyüzünün ötesinde, 
uzayın derinliklerinde gizlenen harikaları keşfedeceğiniz keyifli bir yolculuğa davet ediyor.

Gezegen Rehberi’ni okurken Antik çağın bilginleri ile kadim gökleri süsleyen yıldızları anlamaya 
çalışırken Kopernik’in yenilikçi mücadelesine tanık olacak, Newton’un her şeyi yerli yerine koyan 
elmalarından bir ısırık alıp Einstein’in sarsıcı evren tasvirine hayran kalacaksınız. Dahası, Büyük 
Patlama’nın ilk anlarından Süpernovalara, dev kara deliklerden asteroid kuşaklarına, gökbilime 
dair hemen her şeyi yakından tanımakla kalmayıp sistemimizi paylaştığımız gezegenler hakkında 
derinlemesine bilgi sahibi olacaksınız.

Güneş’in kalbinden başlayıp yıldızlararası uzayda sona erecek yolculuğunuz boyunca kimi zaman 
Mars’ın kızıl çöllerinde gezintiye çıkmaya, kimi zaman donmuş uyduların yeraltı okyanuslarına 
dalışlar yapmaya, çok uzaklarda yalnız hayata mahkum edilmiş Plüton’u teselli edip kuyruklu 
yıldızları kendi evlerinde ziyaret etmeye  hazır mısınız?



Yazar: Musa Özsoy 
Sayfa Sayısı: 216 
 ISBN: 9786052297643 
Yaş Grubu: Genç & Yetişkin

“Kapakta gördüğünüz bu şeker çocuğunuzda aktivite ve dikkat bozukluğuna sebep olabilir.”

Bu uyarı aslında çocuklara yönelik üretilen bu şeker gibi yüzlerce ürünün etiketinde “yasal uyarı” 
olarak yer alıyor. Çünkü yıllar önce tekstil ve boya sanayiinde kullanılan petrol bazlı kimyasallar 
renklendirici adı altında endüstriyel ürünlerde kullanılıyor. Sorun renklendiriciler ile sınırlı 
değil. Geçtiğimiz 50 yılda tüm dünyada etkisini gösteren gıda endüstrisi kullandığı yüzlerce katkı 
maddesiyle bugün toplumları yaygınlaşmış ve sıradanlaşmış “ürünleriyle” resmen kuşatıyor.

İnsanlık tarihinin hiçbir evresinde tüketmediklerini tüketiyor ve sağlık sorunları katlanarak 
artıyor. Son 50 yılda toplumumuzu da etkisi altına alan gıda endüstrisi sürecine bilimsel 
kaynaklar, makaleler ve arşivler üzerinden tek bir soru temelinde ışık tutmaya çalışıyoruz:

Ne yediğinizi biliyor musunuz?



Yazar: Özgü Güler 
Sayfa Sayısı: 144 
 ISBN: 9786052297049 
Yaş Grubu: Genç & Yetişkin

Bu kitap, zorlu eğitim ve öğretim sürecinde ne yapacağını şaşırmış ömürlük öğrencilere rehber 
olmak amacıyla yazıldı.
 
Herkes başarılı olmak ister ama başarının tanımı herkes için farklıdır. Peki, ya sizin için “başarı” 
ne anlam ifade ediyor? Tamam, ama o noktaya ulaşabilmek için ne yapmanız ve nelerden 
kaçınmanız gerekli? Bugüne kadar ne istediğinizi tam olarak netleştirememiş olabilirsiniz. Zaman 
ve emek harcadığınız halde istediğiniz yere ulaşamamış da olabilirsiniz.

“Konsantrasyon” ve “adanmışlık” kelimeleri sizden kaçıyor gibi görünebilir. Belki de 
yaptıklarınıza bazı küçük dokunuşlar eklemek gerekiyordur, kim bilir? Herkesin mutlaka 
en az bir alanda büyük bir yeteneği vardır. Mesele o alanı keşfetmekte.

Zira bunu yapabilenler için her şey daha anlamlı hale gelir. Zorunluluklardan kaçmak mı? Yaşam 
amacını keşfedenler için zorunluluklar, eziyet olmaktan çok aşılması gereken engellerdir. Tüm bu 
sözler tanıdık mı geldi? Çünkü beyniniz hepsini biliyor.

Elinizde tuttuğunuz bu kitapla ona biraz olsun kulak vermeye ne dersiniz?



Yazar: Serkan Ünal 
Sayfa Sayısı: 120 
 ISBN: 9786058243293 
Yaş Grubu: Genç & Yetişkin

Aslında sıradan bir balıkçı kasabasında yaşayan, sıradan insanlardı onlar.

Ancak bir gün kendilerini Mustafa’nın beş yaşındaki oğluna söylediği küçük bir yalanın içerisinde 
buluverdiler.

Bir babanın küçük oğluna yüzü kızarmasın diyeydi her şey.



Yazar: Doç.Dr. Elif İnce 
Sayfa Sayısı: 184 
 ISBN: 9786052297018 
Yaş Grubu: Genç & Yetişkin

“Sizlere bu kitapta evrenin nasıl oluştuğunu, büyük patlamanın etkilerini ya da fizik formüllerini 
nasıl kullanmanız gerektiğini anlatmıyorum… Belki şimdiye kadar fiziği hep formüllerden oluşan 
sıkıcı bir ders olarak görmüş olabilirsiniz veya hiç fizik bilmiyor da olabilirsiniz. Fark etmez. Bu 
kitapla tanıştığınızda; fiziğin aslında zor ve sıkıcı olmadığını anlayıp, çevremizdeki birçok hadiseyi 
açıkladığını görecek; doğru bildiğiniz bazı bilgilerin yanlış olduğunu fark edip, fiziği seveceksiniz. 
En azından biz öyle umuyoruz.”
-Doç. Dr. Elif İnce

“Evrendeki en büyük ziyan, sorgulama yeteneğini yitirmiş bir beyindir.”
-Albert Einstein



Yazar: Dr. Çiğdem Çıngıl Barış 
Sayfa Sayısı: 192 
 ISBN: 9786052297223 
Yaş Grubu: Genç & Yetişkin

Hayata biyoloji ile daha yakından bakmaya hazır mısınız? Bakıp da göremediğimiz, görüp de 
sebebini bilemediğimiz pek çok durum vardır hayatta. Bazılarımız için bu durumlar sıradanken 
bazılarımız için ise oldukça ilginçtir. Siz ilginç bulup sebebini merak edenler arasındaysanız bu 
kitap tam size göre.

Daha Yakından Bak! Hayata biraz daha yakından bakacak, göremediklerinizi görecek, görüp de 
sebebini bilmediklerinizin sebebini anlayacaksınız. Pek çok yeni bilgi öğrenirken bildiklerinizden 
bazılarının yanlış olduğunu fark edeceksiniz.  
 
Yeni şeyler öğrenmek her zaman keyiflidir.

Öyleyse sayfalara daha yakından bak!



Yazar: Doç.Dr. Burçin Acar Şeşen 
Sayfa Sayısı: 168 
 ISBN: 9786052297025 
Yaş Grubu: Genç & Yetişkin

Hepimiz kimyayı, beyaz önlük ve bir sürü teknolojik alet eşliğinde laboratuvarda yapılan ya da 
anlaşılan bir bilim zannederiz. Bu kimi zaman önyargılarımızdan, kimi zaman çevremizi yanlış 
yorumlamamızdan, kimi zaman da bilgi eksikliğimizden kaynaklanır.

İşte Normal Şartlar Altında sizleri, kimyanın sadece seçilmiş kişilerce kavranabileceğini 
sandığımız o gizemli dünyasına doğru eğlenceli bir serüvene çıkarıyor.

Çok şaşıracağınızın ve bundan sonra etrafınıza farklı ve asimetrik bir bakış açısıyla bakmaya 
başlayacağınızın garantisini verdiğimiz bu çalışma, kimyanın ta uzaklarda değil hemen yanı 
başımızda olduğunu gözler önüne seriyor.

Kimya sadece bilim adamlarınca icra edilen soyut bir disiplin değildir. O, kahvaltı masamızdan 
kirli sepetimize, böceklerden patlamış mısıra, kınadan hızlı yapıştırıcılara, kuru temizlemeden 
travertenlere kadar her yerde ve her andadır. Sadece biraz dikkatli bakmamız gerekiyor o kadar.

Ee o zaman, ne duruyorsunuz? Kemerlerinizi bağlayın, kalkıyoruz!



Yazar: Tuğba Coşkuner 
Sayfa Sayısı: 224 
 ISBN: 9786052297117 
Yaş Grubu: Genç & Yetişkin

Matematik zekâsı efsane midir?
Rögar kapakları neden yuvarlaktır?
Tembellik asaletimizden mi gelir?
Fibonacci’ye tavşandan yahni yerine matematik yaptıran nedir?
Doğa hangi dilde şarkı söyler?
Canımız matematiğe mi emanet?
Altın orana sadece zenginler mi sahip olabilir?
Neden kelebeklere İyi davranmalıyız?
Bıyıkların matematikle ne ilgisi var?
Matematiği yapmak için gerçekten çoraplarımızı mı çıkarmalıyız?
İyi bir miço nasıl olunur?
Bir suçlunun matematik bilmesi neyi değiştirir?
Alaylı kunduzların mektepli mühendislere okuduğu meydan nasıl sonuçlandı?
Brokoliyle matematik nasıl yapılır?
Hepimiz açlıktan mı öleceğiz?
Kredi kartlarının şifreleri neden çözülemiyor?
Rastgelelik gerçekten gerekli midir?
Hamburgerin siyasilerle ne alakası var?



Yazar: Doç.Dr. Elif İnce 
Sayfa Sayısı: 144 
 ISBN: 9786058217669 
Yaş Grubu: Yetişkin

“..Problem çözme öğretimi, fizik eğitiminin de en önemli başlıklarından biri olmasına karşın 
öğrencilerin en çok sorun yaşadıkları alan da problem çözmedir…”

“…kitabımız; akademisyenler, öğretmenler ve öğretmen adayları için bir kaynak niteliğindedir. 
Açıkladığımız özelliklerinin yanı sıra kitabımız, Fizik öğretiminde problem çözmede özellikle 21. 
yüzyıl becerilerini, bu becerilerin öğrenme-öğretme süreçlerini geliştirecek yepyeni bir strateji ve 
bu stratejinin örneklerle uygulamalarını içermektedir. Bu açıdan ise ortaöğretim - lise  
öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin fizik derslerinde kendilerini başarıya götürecek bir 
rehber niteliğindedir..”

“..Önceki bölümlerde de belirtildiği üzere problem çözme becerileri de 21. Yüzyıl becerilerinden 
bir diğeridir ve yukarıda belirtildiği gibi özellikle yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme becerileri ile 
iç içedir. Her bir becerinin geliştirilmesi diğer özelliği de geliştirici etki göstermektedir…”



Yazar: Ömer Faruk Paksu 
Sayfa Sayısı: 336 
 ISBN: 9786052297803 
Yaş Grubu: Genç & Yetişkin

Hiçbir şey yoktu. Tek O vardı!

İlmi ve kudreti sonsuz, yaratması mükemmel, sanatı muhteşem, bütün güzelliklerin kaynağı, ezel 
ebed sultanı Allah… Ve Allah, kendisinden başka hiçbir şeyin olmadığı, zamandan bile söz 
edilmeyen bir zamanda “bilinmeyi ve tanınmayı” diledi. İstedi ki gizli güzellikleri, mükemmel 
özellikleri görünsün, bilinsin; gören gözlerce takdir edilip beğenilsin ve sevilsin. Ve yaratılış başladı. 
“Ol!” emriyle kâinat ve içindekiler, görünen görünmeyen bütün âlemler, trilyonlarca yıldızdan 
oluşan gök adacıkları, canlı cansız her şey “var” oldu. Ve Samanyolu galaksisi içinde, Güneş 
sistemindeki gezegenlerden bir gezegen, mavi renkli dünyamız, özel bir görevle, özene bezene 
yaratıldı. Kıtalar kaydırıldı, dağlar dikildi, vadiler açıldı, akarsular tatlı tatlı akmaya başladı. 
Toprak canlandı, sular fışkırdı, yemyeşil bitkiler çıktı her yerden… Ve birbiri ardına canlılar 
belirdi görünmezden… Manzara muhteşemdi. Varlıklar harf harf, kelime kelime yazıldı; sanat 
eserleri bir bir sıralandı yeryüzü galerisinde…

Dünya, yaratılan bunca güzelliğin sırrını keşfedecek, Yaratıcılarını bilip O’na şükürlerini sunacak 
sakinlerini ağırlamaya hazırdı artık. İlk insan Hz. Âdem ile Muhammed aleyhissalatü vesselam 
arasında gelmiş, insanların en seçkinleri peygamberlerin hayatı, diğer anlamıyla “insanlığın 
muhteşem hikâyesi” bu eserde...



Yazar: Merve Kahraman Öztürk 
Sayfa Sayısı: 120 
 ISBN: 9786057463395 
Yaş Grubu: Genç & Yetişkin

Yeryüzünde, yaratılmışlar arasında, sevilmeye en çok lâyık olan Hz. Muhammed’i, yeryüzü nasıl
severdi? Bunu anlamaya, hissetmeye niyet ettim. Bir dağ olsaydım ben, bir şehir ya da 
huzurunda bir pişman, bir dost olsaydım son peygamberi nasıl severdim? O’nu nasıl izlerdim, 
nasıl özlerdim, O’na nasıl kavuşurdum, O’ndan nasıl ayrılırdım?
 
Âlemlere rahmet olan, merhametiyle her şeyi nasıl kuşatırdı? Bunu hayal edebilmek istedim. Bir
âmâ olsaydım ben, bir köle ya da bir binâ, bir eşyâ, bir hayvan olsaydım, nasıl severdi beni? Nasıl
seslenirdi bana, neler tavsiye ederdi, nelerden menederdi beni, ne ile görevlendirirdi?
 
Bu düşüncelerle çağlar öncesine gittim. O’nun varlığına şâhit olan kişiler anlattı, mekânlar
söyledi, varlıklar dile geldi. Her biri farklı bir pencereden gösterdi bana Resûlullah’ı. Her biri ayrı
bir hasletini fark ettirdi. Peygamberlik müjdesinin o günlerdeki tâzeliğini yeniden hissettirdi.
 
Asırları aşan o müjdenin tâzeliğini her dem koruduğunu öğretti. İşte ben bunları yazdım.



Yazar: Merve Gülcemal 
Sayfa Sayısı: 136 
 ISBN: 9786052297056 
Yaş Grubu: Yetişkin

EĞER SİZ DE;
“Çocuğuma/ öğrencime Kur’an okumayı öğretmek istiyorum ama nasıl yapacağımı 
bilemiyorum.”
“Öğretme işini sevdirerek nasıl yapabilirim?”
“Kuran öğretimine başladık ama sıkılıyor. Kur’an çalışmaya koşarak gelmesini nasıl 
sağlayabilirim?”
‘’Bütün harfleri öğrendik, cezm konusuna gelince takıldık. ‘Cezm’i görünce harfleri çarptır.’  
diyorum ama yapamıyor. Bu konuyu, başka nasıl öğretebilirim?”
“Anlatıyorum, anlatıyorum ama anlamıyorlar sanki.”
‘’Ben de oyunlarla Kur’an okumayı öğretmek istiyorum ama hiç oyun üretemiyorum.’’ diyorsanız, 
doğru kitabı elinizde tutuyorsunuz demektir.

Çünkü bu kitapta; harfleri, harekeleri ve daha fazlasını öğretmek için uygulayabileceğiniz birçok 
teknik ve oyun önerisini bulabileceksiniz. Her çocuk öğrenir; yeter ki biz doğru yöntemleri 
kullanalım ve çocukların GÖNLÜNE GİRMEYİ BAŞARALIM. İşte bu kitapta, çocuklara Kur’an 
okumayı “ÖĞRETMEK”ten önce, onu “SEVDİRMEK” hedeflendi. Bunun için de çocuğun gönlüne 
açılan her kapının anahtarı olan “OYUN” kullanıldı. Kur’an öğretimine başlayacak her ebeveyn ve 
eğitimciye can-ı gönülden tavsiyedir.



Yazar: Merve Gülcemal 
Sayfa Sayısı: 168 
 ISBN: 9786058217645 
Yaş Grubu: Yetişkin

Çocuklarının Kur’an-ı Kerim öğrenmesini isteyen ebeveynlerin ve Kur’an eğitimcilerinin genelde 
kendi kendilerine sordukları ilk soru “Nasıl Kur’an okumayı öğreteceğim?”dir.

Halbuki ilk sorumuz ‘”Kur’an-ı Kerim’i nasıl sevdirebilirim?”olmalı.

İşte bu kitap, Allah’ın izniyle; “Çocuk Kalbinde Kur’an” sevgisini yeşertebilmek duasıyla yazıldı.

Kur’an öğretimine başlamadan önce, her ebeveyn ve eğitimcinin okuması gerektiğini 
düşündüğümüz bu kitapta; çocuklara sevdirerek Kur’an öğretmek için nasıl bir yol izlemeniz 
gerektiği hakkında pek çok fikir edinebilirsiniz.



Yazar: Fatma Serap 
 Karamollaoğlu 
Sayfa Sayısı: 160 
 ISBN: 9786258480047 
Yaş Grubu: Yetişkin

Kitabımızın adını “Kur’ân’ın Hârikulâde Kelimeleri” koyduk. Bu isimde yer alan üç kelime de 
Arapçadır. Hârikulâde kelimesi iki kelimeden oluşmuş, mürekkep yâni birleşik bir kelimedir. İlki 
hârika kelimesidir. Hârika; Arapçada yırtıcı, delici demektir. Bu kelime bu mânâsıyla Türkçede 
kullanılmamaktadır. İkinci kelime âdet kelimesidir ki, aynı mânâda ve aynı şekilde Türkçede 
kullanılmaktadır. İkisi birlikte âdeti yırtan, âdeti yâni alışılmış olanı delip geçen mânâsında 
hârikulâde kelimesini oluşturmuştur. Bu birleşik kelime, Arapçada da Türkçede de olağanüstü 
mânâsında kullanılmaktadır.

Kitapta Kur’ân’da geçen ve hârikulâde gibi Türkçede de kullanılan kelimeler çeşitli yönleriyle 
tanıtılmıştır. Bu kelimelerin lügatta konduğu mânâlarını, bazen zıtlarını bazen eş anlamlılarını ve 
bunlar arasındaki ilginç bağlantılarını okurken keyifli saatler geçireceksiniz. Bunları öğrenmekle 
Kur’ân’la olan yakınlığınız da artacak. Kur’ân okurken kelimeleri ve mânâlarını düşünmeye 
başlayacaksınız.

Hayatınıza yeni ve zevkli bir bakış açısı getirecek olan bu kitabı elinizden bırakamayacaksınız.

Biliyor musunuz, bu kısacık arka kapak yazısında yer alan 150 kelimenin tam 67 tanesi yani 
%45’i Arapçadır.



Yazar: Beyza Mutlu 
Sayfa Sayısı: 152 
 ISBN: 9786052297667 
Yaş Grubu: Yetişkin

Gördüğümüz kadar mıdır insan? Bütün duygularının bağını çözsek ne çıkar altından? Mesela, bir 
insan nasıl katile dönüşür? Ceza alması gereken katil midir sadece ya da onu bu hâle getirenler 
mi? Yoksa insan her şeye rağmen seçimlerinden mi ibarettir?

Bu kitapta insanın açtıkça içinden yenisi çıkan matruşkalardaki âlemlerini, acılarını ve 
çocukluğun yetişkinliği nasıl etkilediğini göreceksiniz.

Son matruşkayı da açıp en karanlık düğümü çözmeden insanın kendini bulamayacağını da.

Bu öykülerde kötü diye tanımlanan insanların içindeki mazlum tarafa ve iyi diye görülen 
insanlarınsa bastırılmış yanlarına şahit olacaksınız.



Yazar: Büşra Ümmühan 
Sayfa Sayısı: 184 
 ISBN: 9786052297858 
Yaş Grubu: Yetişkin

Fark ettin mi? Konu sensin! Kendi gözlerinle gördüğün, düşüncelerin ve hislerinle var olduğun
bir dünyadasın. Her davranışının, karşılaştığın olay ve kişilerin sebebi fark etsen de etmesen de
senin duygu ve düşüncelerinin imzasını taşıyor. Peki, sen ömrünün her anına imzasını atan
karakterini ne kadar tanıyorsun?

İnsan, kendine dürüst olduğunda kendini tanır. Toplum algıları, âdetler, bilinçaltı kalıpların ve 
inançların kendini yaşamana hatta kendini bilmene ne kadar izin veriyor dersin? Her şeyi ve 
herkesi bir tarafa bıraktığında sen kimsin? İşte bu kitap kendi karakterini tanıma yolunda 
adımlarını sıklaştırmak için sana kılavuzluk edecek. Hangi karakterdeki insanlar, hangi işlerde 
başarılı olur? Başarısızlık zannettiğin şeyler aslında mizacındaki bir özelliğin yanlış kullanımı mi?
İkili ilişkilerinde nelere dikkat etmelisin? Farklı karakterli insanların davranışlarını nasıl ayırt 
edebilirsin? Karakterinin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
 
Kitabım sana bu güzel yolculukta eşlik etmek için hazır.

Peki sen kendini keşfetmeye hazır mısın?



Yazar: Büşra Ümmühan 
Sayfa Sayısı: 196 
 ISBN: 9786258480061 
Yaş Grubu: Yetişkin

Zaman yönetimine sağlık, duygu, irade, beyin merkezli bütünsel ve çözümsel yaklaşım sunan bu 
kitap, kendine saygı duyan ve sahip çıkanlar için yazıldı. Yazılanlar; geçmiş, an ve gelecek 
çizgisinde farkındalıklar oluşturarak adım adım sizi kendinize davet etmeyi hedeflemekle 
birlikte, sabah rutinlerinden gece uykusuna kadar size eşlik edecek.

Bazen küçük bir detay en güzel yıllarımıza mal olabiliyor. Sizi verimsiz kılan şey; 
mükemmeliyetçilik, tembellik, iradesizlik, dinlenmemek, hedefsizlik, dikkat dağınıklığı ya da 
farklı sebepler olabilir. Bu iki kapağın arasında tüm bunların çözümünü bulabilirsiniz.

Akreple yelkovan birbirlerini kovalarken bizler ya onları yakalayabilecek ya da gözlerimiz buğulu 
bir şekilde onların birbirlerini umarsızca takip edişine seyirci kalacağız. İnsanlığın varoluşundan 
beri bu sahne hiç değişmedi. Kimi insanlar, saatin karşısına geçip zamanın hızlı akışıyla hipnoz 
olmuşçasına eriyip giderken; bazıları da ona gücü nispetince dur diyebilecek cesareti gösterip 
hayatlarına yeni alanlar açma başarısı göstermişlerdir.

Şimdi bu akışa cesaretle, “DUR!” diyerek zaman içinde kendinize alan açmak sizin elinizde



Yazar: Didem Karabaş 
Sayfa Sayısı: 232 
 ISBN: 9786057463388 
Yaş Grubu: Yetişkin

u kitap size kendi ihtiyacınıza uygun sabun formülünü üretmek ve sonrasında da bu formülü
sorunsuz olarak sabuna dönüştürecek bilgi ile donatmak üzere yazıldı. Bu bilgilere sahip olan
önce öğrencimiz sonrasında ise sabun dostlarımız olan hanımların, “Niçin sabununuzu kendiniz
yapıyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevaplara bir göz atın lütfen.

“Doğayı ve kendimi kirletmeden temizlenmek için sabunumu kendim yapıyorum.” A. Arslan

“Kendimle ilgilenmek için ne kadar geç kalmışım. Hayata katkımız olsun.” H. Abidin

“Sabun yaptıkça kendimi, yeteneklerimi keşfettim. 10 sene önceki aktif, hareketli, hayat dolu
bana kavuştum.” A. Adsız

“Yemediğim hiçbir şeyi cildime sürmediğim için çok mutluyum.” H. Cinkara

“Evlatlarım temiz su, temiz toprak bulabilsin. Doğaya saygı duymayı annelerinden görerek
öğrensin.” N. Gök

“İçinde ne olduğunu bilerek, kendi yaptığın bir şey ile temizlenmek çok kıymetli.” Z. Dağdeviren



Yazar: Ebubekir Ertem 
Sayfa Sayısı: 128 
 ISBN: 9786052297216 
Yaş Grubu: Yetişkin

“Unutmayın! Yetişmiş olduğunuz ortamda çocuk yetiştirme noktasında görmüş olduğunuz 
davranış ve yaklaşımlar çoğu zaman masum gibi görünse de aslında farkında olmadan 
çocuğunuza fiziksel ve ruhsal şiddet uyguluyor olabilirsiniz. Mesele sadece bundan ibaret de değil. 
Bu eserin, baba olma yolunda başvurabileceğiniz ender kitaplardan bir tanesi olduğunu 
düşünüyor ve Ebubekir ERTEM Beyefendiye şükranlarımı sunuyorum.”
Numan SUNAL

“Çocuğu eğitmek değilmiş maksat, çocukla beraber kendini eğitmekmiş. Bilmek ayrı uygulamak 
apayrı bir durummuş. Nasıl, niçin diye sorgusuz çocuğa kendini bırakma yolunu gösterdiğiniz için 
sonsuz teşekkürler.”
Harun YAĞMUR

“Çocuk eğitimi konusunda “Babalar Okulu” programı ile bir ilke imza atan kıymetli hocam 
Ebubekir Ertem’den yine biz babalar ve baba adayları için başucu bir eser. Emanetlerimize karşı 
olan sorumluluklarımızda bu görevin sadece annelere ait olmadığını, babaların da bu süreçte aktif 
rol alması gerektiğini bizlere hatırlatan ve bu alanda çok ihtiyaç olduğuna inandığım bu başarılı 
eseri tüm okurlara tavsiye ediyorum.”
Mustafa DAĞTEKİN



Yazar: Ebubekir Ertem 
Sayfa Sayısı: 232 
 ISBN: 9786258480054 
Yaş Grubu: Yetişkin

Çocuk eğitimi, yalnızca çocuğun eğitilmesine yönelik bir kavramsallaştırma değildir. Anne ve 
babanın bilinçlenmesiyle başlayan uzun bir yolculuktur bu. Dahası bugün, anne babanın çocuk 
eğitiminde bilinçlenmesinden de öte, insanın kendini bireysel anlamda fark etmesini kapsayan bir 
yolculuktan söz etmekteyiz. Bu farkındalık, bireyin kendi çocukluğunu keşfetmesiyle adım adım 
kazanılacaktır.

Kitapta, bu keşif yolculuğuyla tanışacaksınız. Önce adım adım çocuğu tanıyacak, sonrasında kendi 
çocuğunuzu nasıl keşfedebileceğinizin ipuçlarını bulacaksınız.



Yazar: Dr. Feride Koçak Can 
Sayfa Sayısı: 216 
 ISBN: 9786052297650 
Yaş Grubu: Yetişkin

“Anlamsız şeylere öfkelenirken buluyorum kendimi.”
“Çocuklarıma böyle davranmamın yanlış olduğunu biliyorum ancak kendime engel olamıyorum.”
“Kendime söz veriyorum ama buna rağmen her gün öfke patlaması yaşıyorum.”
“Asla annem gibi olmayacağım, derdim ama gittikçe anneme benziyorum.”
“Bazen bir gülüş, bir bakış, bir el hareketi sinirlenmeme yetiyor.”
“Anneme ve babama şimdi hak veriyorum.”
“İyi ki zamanında bana o cezaları vermişler, aksi halde bu konumda olmam mümkün olmazdı.”
“Çocukluğuma dair pek bir şey hatırlamıyorum.”
“Çok mutlu bir çocukluk geçirdim, hiç travmam yok.”
“Ebeveynlerimizin zamanında pedagoji mi vardı?”
“Aslında ebeveynlerim iyi insanlar ama o dönemde cehalet varmış.”

Bu cümleler yaşamınızda ne sıklıkta yer alıyor? Hayatınızda tekrar edip duran döngüler mi var?
Her seferinde çocuğunuzla yemek, uyku ya da ödev gibi konularda birbirine benzeyen tartışmalar 
mı yaşıyorsunuz? İlişkilerinizde hep aynı konularda tartışmaktan bıktınız mı? Tüm bu döngü-
ler bilinçaltınızın “kader” adı altında karşınıza çıkması olabilir mi? Kendi içinizde bir yolculuğa 
çıkmaya, bilinçaltınızın anlatmaya çalıştıklarını duymaya ve bu farkındalıklarla kendi üzerinizde 
çalışıp hayatınızı dönüştürmeye ne dersiniz?



Yazar: Merve Şahinkaya 
Sayfa Sayısı: 160 
 ISBN: 9786052297735 
Yaş Grubu: Yetişkin

Bu kitap, Kur’an’daki hikmet okyanusunu hayatına damla damla akıtmak isteyen bir hafize 
tarafından kaleme alındı. Yaradan perspektifinde iyi bir kul olmak, “tam şu an”da yaşadığımız 
imtihanı kulluğumuza yaraşır bir biçimde ağırlamaktan geçiyor.

Yazarın kişisel yolculuğunda bu hikmet okyanusu, ebeveynlik serüvenine denk geliyor.

İyi ile kötünün anlamını Kur’an’ın ayetlerinde arayan bir hafize için, iyi bir ebeveyn olmanın 
karşılığı, kuramcıların hipotezlerinden çok daha ötede, iyi bir kul olmaktan geçiyordu. Artık, her 
ayetini ezberlediği Kur’an’ın insana verdiği değeri özümsemeden, ebeveynliğin ehemmiyetini idrak 
edemeyeceğini biliyordu.

Bu kitap, varmayı dert edinmeksizin, okyanusun bizatihi kendisine talip olmaya davet ediyor. 
Ancak dalmaktan korkmayanlar okyanusun kalbindeki incileri keşfedebilirler. Geçmişin 
yüklerinden kurtulmak da geleceğin kuruntularından sıyrılmak da “an”ı tefekkür etmekle 
mümkün. Ne ki, biz dalarken incilere değil, bu okyanusta telaşsızca tefekkür etmeye taliptik.



Yazar: Gonca Anıl 
Sayfa Sayısı: 208 
 ISBN: 9786058217607 
Yaş Grubu: Yetişkin

“O, dinmek bilmez bir merak ile kendini geliştirmiş,annelik makamı ile başlayan çocuk 
farkındalığını aile danışmanlığı ile taçlandırmış ve bütün tecrübelerini elinizde tutuğunuz bu 
kitaba dönüştürebilmiş nadide bir insan.

İçselleştirerek okuyacağınız satır aralarında kendinizi bulacak, kimi zaman tebessüm edecek, 
kimi zaman hüzünleneceksiniz. Bazen anne-baba olmanın ne kadar keyifli olduğunu hissedip 
etekleriniz zil çalacak, bazen de çocuk yetiştirmenin ne denli sorumluluk istediğini iliklerinize 
kadar hissedeceksiniz.

Gonca Anıl “Annelik Makamı” kitabında oldukça samimi satırlar kullandı. Duygularını 
paylaşmaktan çekinmedi. Çocuklarından, çocukluğundan, anne ve babasından bahsetti. 
Hayata bakışını anlattı.  Çözüm önerilerini ve tavsiyelerini derledi. Okumaktan keyif aldığım, bir 
sonraki Gonca Anıl kitabını heyecanla beklememe sebep bu güzel eser için kendisini tebrik ederim.

Umarım sizler de beğenir, sonraki kitapları için kendisini yüreklendirirsiniz.”

-Uzm. Pedagog Dr. Adem Güneş



Yazar: Gonca Anıl 
Sayfa Sayısı: 208 
 ISBN: 9786058217607 
Yaş Grubu: Yetişkin

“Çocuğum çok huysuz, sürekli hırçın davranıyor.”
“Evlatlarım beni hiç dinlemiyor, dediklerimi yapmıyor.”
“Bu kız hiç ders çalışmıyor.”
“Oğlum ergenlik dönemine girdi, hiç anlaşamıyoruz.”
“İşten güçten çok bunaldım, neyi önceleyeceğimi bilemiyorum.”
 
Bu cümleler size de çok tanıdık geliyor mu? O zaman doğru yerdesiniz! Haydi, bunlara hep 
birlikte çözümler arayalım mı? Kapağı çevirdiğinizde yaşadığınız zorluklar konusunda yalnız 
olmadığınızı göreceksiniz ve fark edeceksiniz ki bazı sorunların çözümleri ne kadar da kolaymış.

Derdimiz ne büyüklere gereksiz yükler yüklemek ne de küçükleri fazlaca yüceltmek.

Derdimiz insanı, beni, seni ve bizi anlama çabası…

Aile danışmanı Gonca Anıl’ın uzmanlık taslamayan samimi üslubuyla ele aldığı duyguların renkli, 
keyifli ve bir o kadar da sarsıcı dünyasına hoş geldiniz.



Yazar: Tuğba Akbey İnan 
Sayfa Sayısı: 224 
 ISBN: 9786052297544 
Yaş Grubu: Yetişkin

Büyümek dediğin, alınganlıkları bırakmaktan, suçlamak yerine hayatının sorumluluğunu 
almaktan, soru sormaktan, dinlemeyi bilmekten, geçmişi kendine ayak bağı değil, başkalarının 
yolunu kolaylaştırıcı kırıntılar haline dönüştürmekten geçiyor…

Büyümek dediğin, bir çocuğun elini tutup usul usul hayatı anlatmaktan, onunla oyun 
oynamaktan, cümlelerini ayna olarak kullanmaktan geçiyor…

Büyümek; çocuğun karşısında değil, yanında durana kolay…

O zaman çocuklar anneleri de, babaları da, dedeleri nineleri de büyütür.

Büyümek dediğin, çocuklarla güzel.



Yazar: Tuğba Akbey İnan & 
 Semih Uçar 
Sayfa Sayısı: 264 
 ISBN: 9786052297728 
Yaş Grubu: Yetişkin

Dil öğrenmek yalnızca bir dili konuşmak değildir. Önce kendinle olan iletişim dilini keşfetmektir.
Bütün öğrenmelerin aynı aşamalardan geçtiğini görmektir.

Bu kitap bir yabancı dili öğrenir gibi yeni bir sevgi dilini de, merhamet dilini de, iletişim dilini de 
öğrenebileceğimizi göstermek için yazıldı. Her şeyi her yaşta öğrenmek mümkün. Yeter ki 
içimizdeki öğrenme aşkı bitmesin.

Kendimize koyduğumuz setleri aşamıyorken, bahanelerimizden dağlar oluşmuşken ihtiyacımız 
olan şey yapabileceğimizi hatırlatan bir dost sıcaklığı.

Sizde merak ve öğrenme aşkı varsa, gerisini de biz yazdık.

İçinizdeki setleri kırın, dağları aşın diye...



Yazar: Şeyma Çekici 
Sayfa Sayısı: 200 
 ISBN: 9786052297353 
Yaş Grubu: Yetişkin

“Gündüz ne zaman büyüyecekler, gece ne çabuk büyüdüler diye ağlayan tüm annelere..”
Mükemmel anne olmayı hedefleyenlere, mükemmel anneliği ıskalayanlara,
Yeni doğum yapanlara, planladığı gibi doğuramayanlara,
Sütü olup emziremeyenlere, emzirip sütü gelmeyenlere,
Vicdan azabından uyuyamayanlara,
Gece boyu nöbet tutanlara,
Ayağında sallayarak uyutanlara,
İki kaşık yedirmek için kırk takla atanlara,
Lohusa topuzu ile yaşayanlara,
Birlikte büyüsünler diye ikinciyi düşünenlere, sonra birlikte delirenlere,
Yardımsız çocuk büyütenlere,
Dışarıda çalışanlara, evde çalışanlara,
Üç saatlik uykuyla dünyayı kurtaranlara,
Pes edenlere,
Gülenlere, ağlayanlara,
Gündüz ne zaman büyüyecekler,
Gece ne çabuk büyüdüler diye ağlayan tüm annelere…
“Hepsi geçecek…”



Yazar: Şeyma Çekici 
Sayfa Sayısı: 136 
 ISBN: 9786052297193 
Yaş Grubu: Yetişkin

Sokaktaki o son çocuk, çocuğu emmeyen o anne, en yakın arkadaşını üniversiteye yolladığında 
büyüyen o kız, en büyük derdi tüllerini beyazlatmak olan o gelin, sürekli “Ödevini yaptın mı?” 
sorusuna maruz kalan o öğrenci, kardeşi doğduğu için bir anda büyüyen o çocuk, işlerini 
yetiştiremeyen o kadın, her yaptığı eleştirilip kınanan o anne, bu devirde annelik yapmadığı için 
hayıflanan o anneanne/babaanne... 

Sen hangisisin? BURASI GERÇEK DÜNYA ve burada hepimize yer var.



Yazar: Funda Uçuk Er 
Sayfa Sayısı: 208 
 ISBN: 9786052297698 
Yaş Grubu: Yetişkin

Ben gönüllere satırlarımla bir huşu ağacı tohumu ektim. Yürekler Yaradan’ın sevgisiyle gölgesinde 
dinlensin, kuşlar meyvelerinden şifalansın ve dallarında dinlensin, çocuklarsa kabuklarından kayık 
yapıp yüzdürsün. Dilerim bu tohum kocaman bir ağaca verilir ve huzura aç gönülleri gölgesinde 
birleştirir. Zaten Yaradan kendi kelamı ile de müjdelemiştir: “Kalpler ancak Allah’ı anmakla 
huzur bulacaktır.”

Bu kitap huzuru aramak için kendi içine yolculuğa çıkan gönüllerin hikâyesidir. Ne demiş Tabduk 
Emre? Uyanma vakti geldiyse bir uyandıran olur elbet. Kimine Hızır kimine uçan kuş kimine bi-
ten ot kimine açan çiçek kimine akan su kimine dilsiz taş...

Kim bilir belki de sizi uyandıran Huşu Ağacı olur.



Yazar: Funda Uçuk Er 
Sayfa Sayısı: 256 
 ISBN: 9786052297926 
Yaş Grubu: Yetişkin

Asude Bahçe; Kıbrıs’ta savaşın paramparça ettiği aşklardan biri, Teğmen Yusuf Ali ve Hüma’nın 
hikayesi.

Asude Bahçe, Teğmen Yusuf Ali ile Hüma’nın Kıbrıs’a uzanan imkansız aşkını ve makus kaderin 
onlara yaşattığı kederli süreçleri anlatan bir tekâmül romanı. Siz tasavvufun teskin edici 
beşiğinde usul usul sallanırken, Rumların Kıbrıslı Türklere yaptığı zulümler sizi  gözyaşı 
sağanağında bırakıp usul usul kendine çekecek. O Rumlar ki, Binbaşı Nihat İlhan’ın  baskın 
anında banyoya sığınan eşi ile birlikte  dört çocuğunu  gözlerini kırpmadan katlederler. Bu 
sahneleri yazarken yazarı Funda Uçuk Er’in hıçkırıklara boğulup, bir müddet yazmaya ara 
verdiğini biliyoruz. Savaş, katliam, beşeri ve ilahi aşkla bezeli satırları okurken Derviş Dede’nin gül 
bahçesindeki tasavvuf  sohbetlerinde huzura yelken açacak, Kıbrıs sahnelerinde gözyaşlarınıza 
hakim olamayacaksınız. Savaşın paramparça ettiği aşkları ve hayatları TRT’de yayınlanmaya 
başlayan “Bir Zamanlar Kıbrıs” yapımı vesilesi ile de yeniden hatırlayacağız.

Huşu Ağacı’nın ikinci serisi Asude Bahçe, kapısına kara kış dayanan kederli kalplere, o kalplerin
içindeki portakal çiçeklerine sığınmayı fısıldamak için yazıldı. Hikâye kaldığı yerden devam
ediyor.



Yazar: İrem Yaşar 
Sayfa Sayısı: 192 
 ISBN: 9786052297605 
Yaş Grubu: Yetişkin

Hayatını inşa ederken; harcına biraz hüzün, biraz mutluluk ve çokça umut katan herkese...

“Akışkan bir halde dökülen beton harcı, hava sıcaklığı nedeniyle buharlaşarak içindeki suyu 
kaybeder. Zamanla yüzeyinde çatlaklar meydana gelir, ufalanır ve dağılır. Betonun daha 
dayanıklı olması için ıslatılması gerekir.”

Bu bilgiyi öğrendiğim gün, ağladığım herhangi bir gecenin sabahına nasıl daha güçlü uyandığımı 
anladım. Kalbimi suladığım için, dayanıklılığını arttırmıştım.



Yazar: Rabia Sakartepe 
Sayfa Sayısı: 280 
 ISBN: 9786052297209 
Yaş Grubu: Yetişkin

“Binlerce kilometrelik bir yolculuk, atılacak tek bir adımla başlar.”
Lao Tzu

Modern hayatın sunduğu imkânların çokluğu, sürekli bir tercihte bulunma sorumluluğunu da 
beraberinde getirdi. Seçme özgürlüğünün artmasıyla birlikte mutsuzluğumuz da artmaya başladı.
Hızla tükenen ve yenilenmesi gereken pek çok şey için sürekli karar vermesi gereken insanoğlu,
çokluk bataklığının içinde çırpındıkça kendini kaybetti. Esasen hepimizin istediği tek bir şey vardı.

Mutlu olmak!

Ancak mutluluğun da tükenebilir bir şey olduğunu unuttuk. Modern dünya bizden hiç 
düşünmeden tüketmemizi isterken, Sade Yaşam Felsefesi bizleri ihtiyaç dışı tüketimden ve 
nesnenin esiri olmaktan kurtararak hayatımızın dizginlerini elimize almamıza yardımcı olur.
Japonca değişim anlamına gelen kai ve iyi anlamına gelen zen kelimelerinden türeyen kaizen ise 
bizleri çağımızın bulaşıcı hastalığı olan affluenzadan, yani tüketim bağımlılığından, korumak ve 
sade yaşamı kalıcı kılmak için etkili ve keyifli bir yoldur.



Yazar: Mustafa Özbalak 
Sayfa Sayısı: 184 
 ISBN: 9786052297933 
Yaş Grubu: Yetişkin

Bu kitap dünyamızın belki çok da uzak olmayan bir gelecekte başına gelmesi muhtemel bir
macerayı konu alıyor. O yüzden bilim kurgu ya da distopya demek ne kadar doğru, bilmiyoruz.
Çünkü çoktan böyle elim bir maceranın fitili ateşlenmiş olabilir, kim bilir.
 
Asiler, Yaşlı Kurt ve Büyük Beyin arasındaki savaşı kim kazanacak? Yaşlı dünyanın insanları hâlâ 
bu dünyada yaşamaya devam edebilecek mi? Yoksa sonu gelmeyen egoları ve hırslarıyla tüm 
insanlığın sonunu mu getirecekler?



Hazırlayan: Merve Safa Likoğlu 
Sayfa Sayısı: 152 
 ISBN: 9786057090706 
Yaş Grubu: Yetişkin

Bu eser ‘’Filistin için ben ne yapabilirim ki ‘’ sorusuna ‘’Filistin için ben ne yapamam ki’’ cevabını 
vermiş bir avuç kadının ‘’Aksa murabıtalığına’’ öykünmesinin meyvesidir.

Yıllar evvel Aksa’dan yükselen seslerin pek cılız biçimde ulaştıpı bu topraklarda, hayatlarının 
serencamında yüzbinlerin Aksa’’ seslerine şahitlik eden, milyonlara hatta tüm insanlık alemine 
Aksa’nın sesini duyurmk isteyen kadınların gece yürüyüşüdür.

Yolculuğu esas bilen, zaferleri nasip edenin Allah (cellecelaluhu) olduğunu bilen kadınların 
seslenişidir.



Hazırlayan: Tuğba Coşkuner 
Sayfa Sayısı: 264 
 ISBN: 9786057463371 
Yaş Grubu: Yetişkin

Çocuklar doymak bilmeyen bir öğrenme iştahıyla dünyaya gelirler. Daima bir kedi gibi 
meraklıdırlar. Müsaade etseniz sırtında koca ormanlar taşıyan ulu dağlardan çalışma masanızın
çekmecesine dek keşfedilmedik iğne ucu kadar yer bırakmayacaklardır. Ancak biz bir şeyden 
anlamadıklarını düşünüp kendilerini idare edemeyeceklerine inandığımızdan müdahale edip
onları düzeltmeye çalışırız. Ve bunu hiç durmadan, yetişkinlik böyle gerektiriyormuş gibi, devamlı 
olarak yaparız.

Yaptığımız şey, muhteşem bir Van Gogh resmini elimizdeki gönye ve cetvelle daha iyi(!) bir hâle 
getirmeye benzer. Ancak tablo daha iyi bir hâle gelmez, hatta artık hiçbir şeye benzemiyordur.
 
İşte bu kitapta, çocukların kendilerinin öğretmeni olmalarına izin vermemiz ve bunu nasıl 
yapacağımız hakkında birbirinden önemli bir sürü başlık göreceksiniz. Bırakalım, çocuklar 
kalplerinden yükselen o sese kulak vermeyi ve o sesi rehber bilecekleri yolda yürümeyi öğrensinler. 
 
Bu kitap bir Evladım Sana Diyorum Okuma Kulübü (@evladimsanadiyorum) projesidir.



Hazırlayan: Tuğba Coşkuner 
Sayfa Sayısı: 192 
 ISBN: 9786258480085 
Yaş Grubu: Yetişkin

Çocuklar kafasının içi bilgiyle doldurulacak bir kap değildir, istediğince açmasına yardım 
edilecek bir çiçektir; der Noam Chomsky. Bu sebeple zihinlerini deli gibi bilgiyle doldurmaya 
çalışmak yerine, onların da her şeyden önce insan olduğunu, duygularını olduğunu düşünerek
hareket etmeliyiz. Ancak böyle davrandığımız zaman merhametli ve sevgi dolu bireyler 
yetiştirebiliriz.

İşte bu kitapta, biz ebeveynlerin çocuklarımızla kuracağımız iletişimden tutun,
onlara yaklaşımımızı düzenlememiz adına birbirinden önemli birçok bakış açısı göreceksiniz.
Çocuklarımızın iyiliklerini düşünerek onların hayatlarına sürekli müdahale etmeye çalışmak
yerine, bırakalım, bizim rehberliğimizle çocuklarımız içlerindeki sese kulak vererek sağlam
adımlarla yürümeyi öğrensinler.

Bu kitap bir Evladım Sana Diyorum Okuma Kulübü (@evladimsanadiyorum) projesidir.



Yazar: Tuğba Coşkuner 
Sayfa Sayısı: 144 
 ISBN: 9786052297551 
Yaş Grubu: Yetişkin

Karşınızdaki çocuk; bir yaban mersini, papatya, gündüzsefası, cennetkuşu çiçeği, gelincik, gök 
sarmaşığı ya da yeşil kanatlı yabani orkide olabilir. Hepsinin farklı ihtiyaçları, farklı hassasiyetleri 
vardır.

Onlardan rengârenk tarhlar yerine, kasvetli çiçek mezarlıkları yaratmak istemiyorsanız 
başkasının çizdiği otoyolları, sizi gitmenizi istedikleri yerlere doğru yönlendiren işaretleri, 
politize olmuş düşünce kalıplarını, karmakarışık çizgilerle dolu haritaları ve bilindik yollardan 
gitme konforunu terk edin. Çocukların kendi yollarını çizmelerine ve kendi ruhlarını bulmalarına 
izin verin. Gölgesinde nefesleneceğiniz bir ulu çınar, bir yönder, bir bilge bulun. Birbirinizle 
yaptığınız iyi şeylerin ve güzelliklerin mayalarını paylaşın, emanetler alın ve emanetler verin. 
Ezilmemiş otlarla örtülü yeşil bayırlara tırmanın, taşları kaldırıp altlarına bakın. Mısır, pancar 
ya da pamuk tarlalarında başıboş dolaşın. Karşılaştığınız ıssız kulübelerin kapılarını tıklatın. 
Sükûtu sevin ve yüceltin.

Sol yanınızda hiç durmadan atıp duran ve sesini size duyurmaya çalışan o ritmi dinleyin.



Yazar: Tuğba Coşkuner 
Sayfa Sayısı: 152 
 ISBN: 9786052297872 
Yaş Grubu: Yetişkin

Kırıntılarını yakaladığım hikâyelerin peşine düşmek, arkalarından koşmak, benzer olayları 
yaşamış kişilerle konuşmak, o konuşmaları yapabilmek için bir sürü kişiyi aracı kılmak ve hiç 
bilmediğim yerlere seyâhat etmek, kolay kolay bulunmayan kaynakları edinmek, anlamadığım 
dilleri çözmeye çalışmak, eve perîşan bir hâlde gelmek ve nihâyetinde topladığım her şeyi 
masama yayıp onları, onlara has bir kurguda bir araya getirip birbirine yoldaş kılmak zor bir 
serüvendi.

Hatta ilk başta cesâret edemediğim, yazmayı devâmlı ertelediğim ama bir süre sonra 
yazmadığım için rahatsızlık hissetmeye başladığım ve yazdıktan sonra da müptelâsı 
olduğum bir serüven.

Savaşlar, soykırımlar, göçler, hastalıklar, kadınlar ve çocuklar hakkındaki bu hikâyeler ve 
kahramanları artık size emânet.

Okuduklarınızın hepsi gerçek de olabilir, hiçbiri yaşanmamış da olabilir.

Belki hem yaşanmıştır hem de yaşanmamıştır, kim bilebilir ki?




