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Kategori: Öykü
Sayfa: ???
ISBN: 978-605-349-754-7
Ebat: 13,5x19,5 cm

BENİM ŞARKIM
Kolektif

Bir şarkı, bir türkü dinleyip de yazılış hikâyesini merak 
etmeyen yoktur. Hayır, elinizdeki kitap Benim Şarkım 
şarkı ve türkülerin gerçek hikâyelerini değil onlardan 
alınan ilhamla kurgulanmış on üç hikâyeyi barındırı-
yor. Şarkısını, türküsünü dinlerken seçilen şarkılar mı, 
yazılan hikâyeler mi yoksa yazanlar mı daha güzel diye 
düşünecek ve belki hiç aklına gelmeyecek bir kurgunun 
içine düşecek okuyucunun da işi zor: Belki de kendi 
hikâyesini yeniden kurgulayacak.

Tür: Öykü
Sayfa: 120
ISBN: 978-605-349-612-0
Ebat: 13,5x19,5 cm

ED
EB

İY
AT Arzu Alkan Ateş

Lübyana’ya öyle elinizi kolunuzu sallayarak giremez-
siniz. Çokça düşüp yeniden ayaklanmış, bir o kadar 
da anlamış olmanız gerek. Lübyana’ya Bir Bilet’le an-
latıcının kim bilir, belki de kendi içinizde saklı sandık 
odasına girer gibi kurguya, anlatıcıya, romana doğru 
yola çıkacaksınız. Her durakta bir başka yansımanızla 
karşılaşacaksınız. Hikâyeleri dokunaklı, dili akıcı, bi-
çimi şaşırtıcı; damağınızda tarif edemediğiniz tatlar, 
sürprizli anlatılar, bir kitaptan daha ne beklenir ki!

LÜBYANA’YA BİR BİLET
ED

EB
İY

AT
Modern Dönem Seçkisi

İNGİLİZ ÖYKÜLERİ

Modern Dönem Seçkisi
İRAN ÖYKÜLERİ

Derleyen ve Çeviren: Fuat Sevimay 

Derleyen: Hasan Mîr Âbîdîni
Çeviren: Zeynep Özel

Ancak dille dile gelebilen edebiyat eserleri farklı bir 
dile çevrilirken aynı zamanda başka bir edebiyata (kül-
türe ve hayata doğru) bir evrilişi de yaşar. Dolayısıyla 
öykü okuyucusu İngiliz Öyküleri antolojisi sayfalarında 
karşılaşacağı kimi serin bir yaz sabahı gibi neşeli, kimi 
aynı sabahın gecesi gibi boğucu ama her biri modern 
öykünün şahikası hikâyelerde İngilizcenin Türkçeye 
çevrilirken yaşadığı bu evrilme sürecine de şahitlik 
edecek.

Zeynep Özel’in de ön sözde altını çizdiği gibi  “Öyküleri 
okurken -Celâl Âl-i Ahmed’in ‘Kutlu Tören’ hikâyesin-
deki kıyafet inkılâbı gibi- İran’la aslında ne kadar çok 
benzer noktamız olduğuna ve ortak geçmişimize tanık 
olacaksınız.” Her bir yazarın en doğal hâliyle kaleme 
aldığı meramını coşkuyla neşeyle sevinçle ve kederle 
ve hüzünle okuyacaksınız. O kadar ki sinemada bir 
İran filmi izlediğiniz zannına kapılabilirsiniz. O an 
kısa bir aydınlanma da yaşayacaksınız; evet o filmlerin 
kaynağı bu hikâyeler.

Tür: Öykü
Sayfa: 176
ISBN: 978-605-279-005-2
Ebat: 13,5x19,5 cm

Tür: Öykü
Sayfa: 224
ISBN: 978-605-349-930-5
Ebat: 13,5x19,5 cm

Tür: Öykü
Sayfa: 144
ISBN: 978-605-349-489-8
Ebat: 13,5x19,5 cm

YENİ

YENİ

4

ok
um

ak
 y

aş
am

ak
tır

5



ED
EB
İY
AT

SAĞ YANIMDA AŞK

Şiirleri, resimleri, müzikleri ya da filmleriyle bize hayatı 
ve aşkı anlatan hepimizin yüreğine ve ruhuna şifa ve-
ren insanlarımız var Halit Refiğ gibi; Cahit Zarifoğlu, 
Cemil Meriç, Şirin Pancaroğlu, Mehmet Akif Ersoy 
gibi. Ya onlar aşkı ve hayatı nasıl yaşadı; kimin aşkıyla 
hayata ve bizlerin ruhuna dokundu. Sağ Yanımda Aşk, 
sanat camiasından değerli isimlerin aşık ve maşuk 
hâllerini tatlı bir dille meraklısına aktarıyor.

ED
EB

İY
AT

Tür: Anlatı
Sayfa: 160
ISBN: 978-605-349-933-6
Ebat: 17x22 cm

Dertli ve yaralı insanın yazdıklarını diğerlerinden ayırt 
edebilirsiniz. Yazmak bir anlamıyla da kendini sağalt-
maktır. 15 Temmuz darbe girişimini kalbinde yaşayan, 
sevdiklerini kaybeden, kalbinden ve ruhundan yara 
alanlar yazdı: Hem kendilerini hem toplumu sağalt-
mak için. Okumak, yaralı bir kalple okumak da şifadır. 
Yekpare Demokrasi öyküleri şifa olsun.

Kolektif

Darbe Öyküleri
YEKPARE DEMOKRASİ

Tür: Öykü
Sayfa: 160
ISBN: 978-605-349-625-0
Ebat: 13,5x19,5 cm

“Diyeceklerim bu kadar…” notuyla Hiç’liğin ortasına 
dalıyor Çiğdem Can, boşluğun ortasındaki noktadan 
türettiği hikâyelerini getirip boşluğumuzun (hiçliğimi-
zin) ortasına bırakıyor. Olmayan hikâyeler, yaşanmamış 
duygular, yerini bulamamış olaylar sizi bir noktaya 
götürüyor. Yola çıkmak, anlatıcıya yoldaşlık etmek size 
kalmış. Keyifli yolculuklar.

Çiğdem Can
HİÇ

Zeki Bulduk Bozkırın Atları Yaman Ölür kitabında git-
mediğimiz, görmediğimiz, hiç bilmediğimiz ama her 
zaman bizim olan köylerin, delikanlıların, Hatçe Ana-
ların, Çöllo Ağaların, bacım kızla anam kadınların bir 
de atların türküsünü çığırıyor. Bakmayın kapağında 
öykü yazdığına aslında kitapta mini mini öyküler dizilip 
roman oldular. İlk öyküden sonuncusuna türküdeki 
gibi gizli bir yol, bir ırmak mutlaka sizin de gönlünüze 
akacak. Öyleyse buyurun bozkırın atlarının sırtındaki 
soruya: “Efendim’e hürmet etmesem bu yolculuğa çıkar 
mıydım acaba? Tayinimin çıkacağı günü bekler, günü 
gelince ben de kayıplara karışır, bir hayalin peşinde 
gider miydim ki?”

Zeki Bulduk

BOZKIRIN ATLARI
YAMAN ÖLÜR

Gülcan Tezcan

Tür: Öykü
Sayfa: 192
ISBN: 978-605-349-754-7
Ebat: 13,5x19,5 cm

Tür: Öykü
Sayfa: 88
ISBN: 978-605-349-768-4
Ebat: 13,5x19,5 cm
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YAŞLI KRALIN SÜRGÜNÜ

CÜDA

Arno Geiger

Halil İbrahim İzgi

Her zaman yaslanılacak bir dağ, olmadı sağlam bir 
duvardır baba, hiç çürümeyen. Ne derse, ne yaparsa 
doğrudur. Çocukları için güçlüdür, dünyada inanılıp 
güvenilecek tek mercidir belki de. İnsan gün gelip de 
babaya inanmadığını fark ederse elbette neden, diye 
sorar. Neden çocukluğumdaki gibi ona şeksiz inan-
madım, neden olan biteni önceden göremedim? Bu 
sorular ebeveyne dönüşen bir evladın soruları olabilir 
pekâlâ. Yaşlı Kralın Sürgünü, yazarın babasının alz-
heimer hastalığı sırasında yaşadıklarını anlatan yarı 
otobiyografik bir roman. Sonuçta bir babanın hayatı 
aynı zamanda evladınındır.

Halil İbrahim İzgi’nin muhayyilesinden ve kaleminden 
okuyacağımız romanın ana kahramanı Cüda biriktir-
diği kırgınlıkları, öfkesi, merakı ve aşkıyla geçmişe, 
dedelerinin tarihine doğru bir yola çıkar. O 2015’te 
Saraybosna’da ailesinin izleriyle birlikte yerini, yur-
dunu ararken iki asır öncesinde, dedelerinin dedesi 
Celal Hürmet kaderin reva gördüğü başka yolculukların 
içine düşüyordu. Okuyucu dedeyle torunun eş zamanlı 
serencamı arasında geçmişin ve şimdinin içerisinde 
ülkeler, şehirler ve hislerle hemhâl olacak.

Tür: Roman
Sayfa: 368
ISBN: 978-605-349-613-7
Ebat: 13,5x19,5 cm
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BENDEN ÖTE

ACCABADORA

Uzma Aslam Khan

Michela Murgia

Uzma Aslam Khan, iç içe geçen duygular, kimlikler 
gibi bir kurguyla müthiş bir hikâyeye, hikâyelere imza 
atıyor. Benden Öte karakterleri Nadir, İrfan, Farhana, 
Meryem, Kiran’la birlikte penceremizden bakmayı 
tercih ettiğimiz manzarayı değiştirmeye; Batılı ya da 
taklidi değilse dikkate almadığımız, görmezden geldi-
ğimiz dağları, kuşları, gölleri, baykuşları, anneleri ve 
çocukları; ölümün ve yaşamın türlerini görmeye davet 
ediyor. Yakınınızdaki coğrafyalarda başka dünyalar da 
var, diyen romanı okurken dikkat etmemiz gereken bir 
şey de artık bir ezbere dönüştüğünden fark etmediğimiz 
oryantalist gözlüğü çıkarmak.

Belki de büyümek, acıları bütün olağanlığıyla kabullen-
me sanatıdır. Bonaria Urrai, ailesinin gözden çıkardığı 
Maria’ya yalnızca büyümeyi değil terzilikle birlikte 
gerçek yaşama sanatını da öğretiyor. Maria’ya eşlik 
eden okuyucularına da…
Michela Murgia’nın olağanüstü kalemine eş bir çevi-
riyle Esma Fethiye Güçlü tarafından Türkçe’ye kazan-
dırılan Accabadora büyümekten vazgeçmeyeceğiniz bir 
çocukluğa çağırıyor.
“Son derece çarpıcı… Okurken inanılmaz zevk aldım!” 
Miranda Sawyer-Radio Four.
“Michela Murgia, Accabadora ile güçlü ve zaman zaman 
sizi etkisi altına alan büyülü bir eser kaleme almış.” Billy 
O’Callaghan, Irish Examiner.
“Bu roman güzel yazılmış gerçek bir mücevher. Çok iyi 
kotarılmış.” Liz Jensen, Radio Four.
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Tür: Roman
Sayfa: 368
ISBN: 978-605-349-764-6
Ebat: 13,5x19,5 cm

Tür: Roman
Sayfa: 176
ISBN: 978-605-349-535-2
Ebat: 13,5x19,5 cm

Tür: Roman
Sayfa: 136
ISBN: 978-605-349-753-0
Ebat: 13,5x19,5 cm
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NAZARZEDE KLİNİĞİ

LÜTFÜ

Sadık Yemni

Fahrettin Eren Dinler

Romanlarında metafizik bir yaklaşımla dün, bugün 
ve yarının insanlık hâllerinin takipçisi Sadık Yemni, 
Nazarzede Kliniği’nde de farklı farklı kurgular ve dillerle 
zulmeti de rahmeti de anlatmayı sürdürüyor. Modern 
Faust ya da Hızır Aleyhisselâm’la yürüyüş anlatısı 
diyeceğimiz metin kalp gözü açık okuyucu için umut 
vaat ediyor.

Lütfü’yle muhabbete bir başlayacaksınız: Sonrasında 
yandı gülüm keten helva! Teorik dersler, serzenişler, 
ablanın anlatıcı rolünü -ç-alıp saydırıp döktürmesi 
eşliğinde oradan buradan, sınıflar atlamaktan, ka-
buğunu beğenmeyen civcivden, aşktan, aşksızlıktan, 
vardan ve yoktan kalkıp Ümraniye’ye varan tramvaya 
varacaksınız. Bir adet Lütfü, Kuzgun, Berkcan ve bir 
adet abla gibi abla –arada ayar arada sayar abla- ile 
sürgit bir Türkiye mizahına doyamayacaksınız. Dış ses: 
“O senden benden, bizden biriydi kuuzum!”

Tür: Roman, Mizah
Sayfa: 248
ISBN: 978-605-349-937-4
Ebat: 13,5x19,5 cm
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ZÜLEYHA

RÜYA DEDEKTİFİ

Zeki Bulduk

Bülent Ata

Modern zamanlarının insanlarının bilmediği bir aşk var 
Züleyha’da. Bilmediğimiz bir Züleyha, bilmediğimiz bir 
Yusuf, bilmediğimiz bir bıçak ve bir gömlek, ille de aşk 
bilmediğimiz bir dilde yeniden yazılıyor. Zeki Bulduk 
aşkın biriktirdiklerini aşkla yazarak okuyucusunu eski-
lerin hayırla yad ettiği, modernleşmiş insanı bilmediği 
bir aşkın dille tanıştırıyor.

Rüyayla gerçek arasında, rüyalararası ve gerçeklerara-
sında sürüp giden sevmeler, kaçmalar, ölümden beter 
ayrılıklar, ayrılıktan beter ölümler, kavuşmalardan 
ve koğuşturmalardan meydana gelen bir kitap; Rüya 
Dedektifi. Ara ara rüya göresi gelir insanın, gördüğü 
rüyaları hayra yorası ve ille de rüyalarının çıkmasını 
ister. Çıkan rüyalarını aklınızda tutarak okuyun Rüya 
Dedektifi’ni, önünüzde kim bilir hangi kapılar açılacak.
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AT

Tür: Roman
Sayfa: 142
ISBN: 978-605-349-756-1
Ebat: 13,5x19,5 cm

Tür: Roman
Sayfa: 120
ISBN: 978-605-349-755-4
Ebat: 13,5x19,5 cm

Tür: Roman, Bilim Kurgu
Sayfa: 208
ISBN: 978-605-349-488-1
Ebat: 13,5x19,5 cm
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KİM GÜLDÜYE GİTTİM,
GELİCEM

BÜYÜYÜNCE
ÇOCUK OLCAM

Mine Sota

Mine Sota

Mine Sota herkesin aklından geçirip de söyleyemediği 
tatlı acı hayatın gerçekleriyle güldürmeye devam edi-
yor. Siz biraz burada bekleyin, yazarımız Kim Güldü’ye 
kadar gitti, birazdan gelecek.

Kupa bakıcısı, fıstık teknikerliği, profesyonel yas tu-
tucu, yılan sağıcısı ve tabii ki profesyonel uykucu; 
bunlar meslek. Yanlış duymadınız yeniçağın meslekleri 
bunlar. Nerede bu çağ, bu mesleklerin mucidi kim, bu 
mesleklere sahip olmak için neler yapılmalı? Cevapları 
merak ediyorsanız Büyüyünce Çocuk Olcam’ı okumanız 
gerekiyor. Çocuklarınızla birlikte kakara kikiri okuyun. 
Hem bir meslekleri olur fena mı?

Tür: Mizah
Sayfa: 152
ISBN: 978-605-349-877-3
Ebat: 13,5x19,5 cm

Tür: Mizah
Sayfa: 160
ISBN: 978-605-349-465-2
Ebat: 13,5x19,5 cm
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ASUMAN
Bir Deli Kız

ASUMAN
Çalışılmış Tesadüf

Bülent Ata

Bülent Ata

Bülent Ata, heyecanı ve macerayı da komikleştiren di-
liyle bir acayip Asuman hikâyesi anlatıyor. Doğal olarak 
ilk kitapta Asuman’ı, ailesini ve çevresini tanıyoruz. 
Asuman’ın anası babası, bacısı biraz değişik, ayrı telden 
çalan ağabeyleri, Heyhat dayısı ve eşi Şaziment yenge 
var evlere şenlik. Tek aşığı bakkalın oğlu Muzaffer’ken 
bir an önce talibiyle evlenmek, evinin hanımı, çilli 
tavuğunun anası olmak isteyen Asuman’ın psikoloğu 
bile bildiğimiz gibi değil. 
Şimdilik iki kitaplık bu serinin birincisi ile Asuman Bir 
Deli Kız karşınızda.

Bülent Ata bir “son” bile demeden birinci kitabı nasıl 
pat diye bitirdiyse ikinci kitaba, Asuman-Çalışılmış 
Tesadüf’e de aynı hızla giriş yapıyor. Asuman’la talibi 
arasında olup biten hayali bile zor tesadüflerin nasıl 
çalışıldığını açıkça okumuyoruz ama seziyoruz. İkinci 
kitapta en önemli sorunuzun cevabını bulacaksınız: 
“Asuman’ın ilişki durumu değişti mi, çilli tavuk pilava 
kondu mu?” Kitabın üçüncüsü gelecek mi, sorusu da ha-
yatınızın bundan sonrasında sizi yalnız bırakmayacak.
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Tür: Mizah
Sayfa: 112
ISBN: 978-605-349-514-7
Ebat: 13,5x19,5 cm

Tür: Mizah
Sayfa: 136
ISBN: 978-605-349-926-8
Ebat: 13,5x19,5 cm
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Taşlar Krallığı Üçlemesi
Jasper Cooper

Gizemli bir yabancı bir gece yarısı krallığa girdiğinde, 
barış içindeki Taşlar Krallığı’nda yaşam darmadağın 
olur. Yabancı güçlerini kullanarak krallığı ele geçir-
meyi istemekte ve sihirli Candara Taşlarını çalmayı 
planlamaktadır.
Son derece acımasızdır ve mahvedici bir büyü yapar. İki 
cesur çocuk, Prenses Amalek ve Prens Seph tarafından 
beklenmedik bir direnişle karşılaşır. İki kardeş Kara 
Büyücü’nün planını bozmaya kararlıdırlar.
Koca krallıkta savaşmak için geriye bir tek kendilerinin 
kaldığını fark ederler...
Su gibi akıp giden anlatımıyla soluksuz okunacak, 
ayrıntılarıyla şaşırtıcı ve sürükleyici bir fantastik üç-
leme…

Sayfa: 320
ISBN: 978-975-501-683-2

GÜMÜŞ KUYU CAM HAPİSHANE

CANDARA’NIN
HEDİYESİ

Sayfa: 540
ISBN: 978-975-501-929-1

Sayfa: 488
ISBN: 978-605349-765-3

Tür: Roman, Fantastik
Ebat: 13,5x19,5 cm

KENDİNE BAKAN
EDEBİYAT

ÇIKMAZDAKİ EDEBİYAT

Hasan Öztürk

Feridun Andaç

Hasan Öztürk Kendine Bakan Edebiyat’ta önce kendine 
bakarak, kendinden yola çıkarak edebiyata bakıyor. Ele 
aldığı her yazar ve eser bir diğerinin çağrışımlarıyla 
hareketleniyor ve muhatabına “Bak, bunlar da var. 
Bir göz at.” diyerek aslında bir okuma haritası çiziyor. 
Sanata ve edebiyata siyasetin karışmaması hatta özel-
likle müdahale etmemesi düşünülemez. Kendine Bakan 
Edebiyat, genel anlamda siyasetin etkisiyle birlikte, 
sanatın iç siyasetinin etkilediği isimleri, dışarı itilen, 
dışarıda tutulanları ve son olarak coğrafyanın dışından 
fakat sanatın içinden yazarları masaya yatırıyor.

Bir türlü olgunlaşamayan edebi eleştiri kültürünün 
eksikliğini özellikle günümüzde yayınlanan ürünlerde 
görmemek mümkün değil. Eleştirinin önemi ve neliğine 
dair eleştirel bir yaklaşımın eksikliğini de çekiyoruz. Bu 
bağlamda düşünce ve yazılarıyla bu konudaki eksikliği 
kapatmaya çalışan Feridun Andaç, Çıkmazdaki Edebiyat 
kitabında da düşünmeye ve eleştirmeye devam ediyor.

ED
EB

İY
AT

Tür: Deneme
Sayfa: 360
ISBN: 978-605-349-627-4
Ebat: 13,5x19,5 cm

Tür: Deneme
Sayfa: 224
ISBN: 978-605-349-751-6
Ebat: 13,5x19,5 cm
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Neşet Ertaş’ın 
Gönül Dünyası

GÖNÜL DAĞI
Savaş Ş. Barkçin

Gönül Dağı, neredeyse tüm ulusun gön-
lünde yer etmiş bir ruhun terennüm-
lerinin, başka bir ruha yansımasından 
ortaya çıkmış bir kitap. Ustayla altı-ye-
di yaşlarında tanışan yazarımız Savaş 
Barkçin’in ön sözde söylediğidir “Bir 
sandalyeye oturmuş, takım elbiseli, o 
dönemin modası büyük yakalı gömlek 
giymiş bir adam bağlama çalıp söylü-
yordu. İşte Neşet Ertaş’ı ilk gördüğüm, 
ilk dinlediğim an budur. O günden beri 
Neşet Ertaş kalbimde yüksek bir makama 
sahip oldu.
Bu kitap, bu büyük çınarın gönül dün-
yasına ışık tutmak için yazıldı. Sözünde, 
sazında, nağmesinde, uzun havasında, 
bozlağında terennüm ettiği derin ve yüce 
anlamları anladığım gibi anlamak için 
yazıldı.”

Tür: Deneme
Sayfa: 112
ISBN: 978-605-349-490-4
Ebat: 17x22 cm
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Tür: Biyografi
Sayfa: 144
ISBN: 978-605-279-008-3
Ebat: 12,5x21 cm

İnsanlığın Sığınağı
ALP ARSLAN

Saadettin Yağmur Gömeç

Cihan Piyadeoğlu

Aidiyet duygusunun inşa edildiği çocukluğumuzda 
Dede Korkut hikâyelerinden okuduğumuz Oguz Kagan 
belki de en sevdiğimiz destandır. Kavimler Göçü’nün 
tetikleyicisi, Hun Devleti’nin zirvesi, kendisinden sonra 
gelecek Türk devletlerinin önünü açan bir deha, kimi-
lerine göre ise Türklere gönderilmiş bir peygamber…
Bu kitapta Oguz Kagan’ın hayatını ulaşılabilen kay-
naklardan edinilen gerçek bilgiler ve destanlarla bir 
arada okuyacaksınız.

Her birimiz kendi, küçük dünyamızda bir tarih yazıyo-
ruz. Her birimiz başka kanallardan, başka biçimlerde 
akarak tarih denen koca bir nehrin birer küçük damlası 
oluveriyoruz. Bazıları hepimizin elbirliği ile yazdığı 
tarihe birkaç cümle fazladan ekliyor; bazılarıysa say-
falarca kelama konu oluyor. Onlar da tarih yazıyor ama 
tarihe hükmedemiyor.
Tarihi İnsan Yazar biyografi serisinin temel gayesi; 
etnik köken ayırt etmeksizin Türk tarihinde derin izler 
bırakmış sultanların, devlet adamlarının, âlimlerin, 
mutasavvıfların hayatlarını ve belirgin erdemlerinin 
altını çizen eserler meydana getirmektir.

Türk tarihi dendiğinde hemen akla gelecek ilk isim ol-
masına rağmen yeterince anlaşılmayan şahsiyetlerden 
biridir Sultan Alp Arslan: Eylemleriyle sadece Türklerin 
değil Avrupalıların tarihinde de farklı bir konumu hak 
ediyor. Askeri ve siyasi kişiliğinin yanında ilme verdiği 
kıymetle tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Ancak bu 
özelliği gölgede kalmıştır. Nizamiye Medreseleri için 
Nizamülmülk’e izin vermekle kalmayıp ülkenin farklı 
şehirlerine yayılmasını istemiş ve bu uğurda devletin 
bütün imkânlarını da seferber etmiştir.
Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu’nun kaleminden pek çok 
isim ve olay hakkında bilmediklerinizi fark ederken; 
adil, hayırsever, iradeli, liyakatli gibi liderlik özellik-
leriyle yaşadığı dönemden bugüne etkilerini sürdüren 
Sultan Alp Arslan’la yeniden tanışacaksınız.

Türk’ün Atası
OGUZ KAGAN

TARİHİ İNSAN
YAZAR

Tür: Biyografi
Sayfa: 112
ISBN: 978-605-349-955-8
Ebat: 12,5x21 cm
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Tür: Biyografi
Sayfa: 144
ISBN: 978-605-349-957-2
Ebat: 12,5x21 cm

Bilge Vezir
NİZAMÜLMÜLK

Necmettin Alkan

Erkan Göksu

Sultan II. Abdülhamid için hakkında en çok konuşu-
lan, doğru yanlış pek çok rivayet üretilen hatta algı 
çalışması yapılan padişah, desek herhâlde yanılma-
yız. Bir insanın arkasından –iyi ya da kötü- bu kadar 
konuşulması bile yaşadığı döneme imzasını attığının 
göstergesidir. Prof. Dr. Necmettin Alkan Gelenek ve 
Modernitede Denge üst başlığıyla kaleme aldığı biyog-
rafisinde bildiğimizi sandığımız Sultan II. Abdülhamid’i 
gerçekçi bir bakışla anlatıyor.

Vezir, danışman ve atabeg olarak Selçuklu Dönemi’nin 
önemli devlet adamlarının başında gelen Nizamül-
mülk’ün hayatını anlatan bu kitap doğumunun 1000. 
yılında yayınevimizin Tarihi İnsan Yazar Serisi’ndeki 
yerini aldı. Nizamülmük hakkında çoğu zaman kaynağı 
bile belirsiz görüş ve değerlendirmeler yapılır. Doç. Dr. 
Erkan Göksu ise kolayca okunacak bir üslûpla kaleme 
aldığı bu kitapta sadece döneme ait kaynaklardaki 
gerçek Nizamülmülk’ün hikâyesini değil, ana hatlarıyla 
Selçuklu Devleti kültür medeniyetini de anlatıyor.

Gelenek ve
Modernitede Denge

SULTAN 
II. ABDÜLHAMİD

Tür: Biyografi
Sayfa: 144
ISBN: 978-605-349-971-8
Ebat: 12,5x21 cm

Tür: Biyografi
Sayfa: 112
ISBN: 978-605-349-956-5
Ebat: 12,5x21 cm

Kalem, Kelam ve Kılıç
BÂBÜR ŞAH

Abdulkadir Turan

Canan Kuş Büyüktaş

Abbasi Halifeliği döneminde Şiî Fatimî Devleti’nin ve 
Batınîlerin Haçlılarla birlik olup İslam aleminin başına 
açtığı sorunların etkisini bugün kurtlar sofrasına dönen 
Ortadoğu’da yaşıyoruz. Elinizde tuttuğunuz bu kitap-
la bugünkü meselelere geçmişe giderek geniş açıyla 
bakıyor, sorunların kaynağını ve çözümleri daha net 
görürken adil, merhametli, örnek bir hayatın temsil-
cisi Selâhaddin Eyyûbî’nin hikâyesini ibretle okuyoruz. 
Özellikle genç okuyucunun “Şarkın En Sevgili Sulta-
nı”na bugün de duyulan sevgi ve hayranlığın kaynağını 
idrak ederek yarınlara taşıyacağını umut ediyoruz.

İngilizler tarafından yıkılana kadar Hindistan toprak-
larında hükmeden Türk Devleti’nin kurucusu Bâbür 
Şah, çocuk yaşta tahta çıkan, veliaht olması hasebiyle 
çocukluğunu yaşayamayan ancak eğitimleri ve ailesin-
den aldığı görgüyle sanatçı bir ruha sahiptir. Babası ve 
hükümdarı Ömer Şeyh Mirza’nın ölümüyle ülkeler ve 
topraklar arasındaki hayat mücadelesi başlar. Bâbür 
Şah, sanatçı ruhuyla günümüze kadar kalan saraylar 
yollarla gittiği her yeri imar eder. Bu kitapta bir baba, 
bir şair, bir müzisyen ve bir hükümdarın; Fergana, 
Semerkand, Kabil ve son olarak Hindistan’da üç yüz 
otuz yıl hüküm sürecek Türk Devleti’nin kurucusu 
Bâbür Şah’ın hikâyesini okuyacaksınız.

Cihadın Adil Kılıcı
SELÂHADDİN EYYÛBÎ

Tür: Biyografi
Sayfa: 152
ISBN: 978-605-349-953-4
Ebat: 12,5x21 cm
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Tür: Biyografi
Sayfa: 128
ISBN: 978-605-279-003-8
Ebat: 12,5x21 cm

İlim Yolunda
TAŞKÖPRÜLÜZÂDE

Ramazan Biçer

Fatih İbiş

Kur’an ve sahih hadisler merkezli inancın oluşumunda 
büyük pay sahibi Maturidi, İslam tarihine damga vuran 
iki dinî önderden biridir. Aklı da ön plana çeken me-
toduyla irade tezini öne süren yenilikçi yaklaşımıyla 
Maturidilik bugün dinin arkasına saklanarak ortaya 
çıkan terör hareketlerinin de önüne geçecek bin yıllık 
geçmişe sahip bir yoldur. Prof. Dr. Ramazan Biçer’in 
bütün yönleriyle kaleme aldığı Akıl ve İrade Kapısı: 
Maturidi kitabı, kısa ama öz bilgilerle günümüz genç-
lerine ışık tutuyor.

Doç. Dr. Fatih İbiş tarih ve ilim meraklıları için eş-
Şekâik (Âlimler Ansiklopedisi) ve Miftâhu’s-Saadet 
(İlimler Ansiklopedisi) eserlerinden hareketle Osman-
lı’nın ilk ansiklopedisti ve bilim tarihçisi kabul edilen 
Taşköprülüzâde’yi yazdı. Doğumundan âlimliğine kadar 
ailesi, çocukluğu, ilimle ve âlimlerle tanışması, mü-
derrisliği, gönüllüsü değilse de kaderinde yazıldığına 
inandığı kadılık dönemlerinin anlatıldığı kitapta, Taş-
köprülüzâde üzerinde emeği olan âlimler ve kalbini ge-
nişleterek terbiye eden arifler de alimin irfani yönüne 
ışık tutuyor. Ayrıca kitabın son bölümde okuyacağınız 
“Kendi Kaleminden Taşköprülüzâde” bölümüyle âlimle 
bizzat sohbet etme şansını elde edeceksiniz.

Akıl ve İrade Kapısı
İMAM MATURİDİ

Tür: Biyografi
Sayfa: 144
ISBN: 978-605-349-952-7
Ebat: 12,5x21 cm

Tür: Biyografi
Sayfa: 96
ISBN: 978-605-279-007-6
Ebat: 12,5x21 cm

Siyasetin Dengesi
CELÂLEDDİN KARATAY

Mustafa Alican

Zehra Odabaşı

Aklı ve tecrübesiyle Selçuklu’da vezirlik kurumunun 
güçlenerek işlevsel hâle gelmesini sağlayan Kün-
dürî’nin siyasi macerası, dönemin hükümdarı Tuğrul 
Bey tarafından görevlendirilmesiyle başlar. Vezirli-
ğin makam olarak kurumsallaşmasını tamamlayarak 
Nizâmülmülk’ün dahi tarihe imza atmasının yolunu 
açmıştı. Mihne hadisesi örneğindeki gibi hatalarıyla 
bile geleceği şekillendiren Kündürî her nedense tarih-
çilerin dikkatini çekememiştir. Bu ilgisizliği, hakkındaki 
bilgi azlığına bağlayan Doç. Dr. Mustafa Alican me-
raklısının ve herkesin okuyabileceği hâliyle kapsamlı 
bir araştırmanın özünü, elinizdeki Kündürî kitabının 
sayfalarına aktardı.

Türkiye Selçuklu Devletinde şehzadelerin arasını bulan, 
emirleri makul gerekçelerle hizaya getiren stratejik ve 
analitik politikalarıyla siyasi dengeyi kuran Celâleddin 
Karatay bu özellikleriyle günümüz okurlarına hatır-
latılmayı hak ediyor. Devlet adamlığı kadar kültürel, 
sosyal, ilmi hayata etkileriyle de öne çıkan Karatay’ın 
izlerini Anadolu’da bıraktığı eserlerden sürebiliyoruz. 
Hâlen Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Dr. 
Zehra Odabaşı’nın kaleminden çıkan bu kitap yazarın 
“Selçuklu Devleti’nde Mühtedî Vakıfları: Celâleddin 
Karatay Vakıfları Örneği” adlı doktora tezinin bir bö-
lümünün özeti niteliğindedir.

Selçuklunun Öncü Veziri
AMÎDÜLMÜLK KÜNDÜRÎ

Tür: Biyografi
Sayfa: 136
ISBN: 978-605-349-977-0
Ebat: 12,5x21 cm
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Tür: Biyografi
Sayfa: 160
ISBN: 978-605-349-954-1
Ebat: 12,5x21 cm

Deryadaki Ateş
BARBAROS HAYREDDİN

Harun Işık

Hüseyin Serdar Tabakoğlu

Dört padişahla hayatı kesişen Kemalpaşazâde ardında 
bıraktığı yüzlerce eserin yanı sıra müderrislik, kazas-
kerlik ve şeyhülislamlık görevleriyle ömrü boyunca 
devlete hizmet etmiştir. II. Beyazıt’ın emriyle yazdığı 
Tevârîh-i Âl-i Osmân en önemli eserlerinden biri, belki 
de birincisi kabul edilir. Osmanlı Devleti’nin kurulu-
şundan 1527 yılına kadar her padişah için yazılmış ayrı 
bir cildi kapsayan eserin nüshalarından biri de Paris 
Bibliothèque Nationale’de kayıtlıdır. 
İçinde yaşadığı toplumun gerçeklerini dikkate alarak 
verdiği fetvalar Kemalpaşazâde’nin (kitaba da adını 
veren) az rastlanan müftiü’s-sakaleyn -insanların ve 
cinlerin müftüsü- olarak anılmasının da sebebidir. İlmi 
ve siyasi tarihimizde önemli bir yere sahip bu büyük 
alimi, Doç. Dr. Harun Işık tarih ve biyografi severler 
için yazdı.

Preveze Deniz Savaşı, Andrea Doria ve Barbaros 
Hayreddin: İlk okul kitaplarından bile hatırladığımız 
olaylar ve isimler. Barbaros Hayreddin hiçbir zaman 
yalnızca yağmalayacağı akınlarla meşgul, sıradan bir 
korsan olmadı. Ağabeyi Oruç Reis’le Kuzey Afrika’ya 
uzanacak ve devlet kuracak siyasi bir dehaya sahipler-
di. İspanyolların küçümsediği Barbaros Hayreddin bu 
özellikleriyle Osmanlı’nın dikkatini çeker ve göreve 
davet edilir. Daha ilk okul sıralarında okuyup hayran 
olduğumuz Barbaros Hayreddin Paşa olmasının yolu 
böylece açılır. 1534’ten itibaren sadece korsan değil 
denizler fatihi olabilecek bir dehaya sahip olduğunu 
tüm dünyaya gösterir. Hüseyin Serdar Tabakoğlu’nun 
kaleme aldığı bu Barbaros Hayreddin kitabında Mağrib 
kıyılarındaki korsanlık günlerinden Osmanlı hizmeti 
ve himayesinde tarihe ismini yazdıran bir kahramanlık 
hikâyesini okuyacaksınız.

İnsanların ve
Cinlerin Müftüsü

İBN KEMAL

Tür: Biyografi
Sayfa: 128
ISBN: 978-605-279-004-5
Ebat: 12,5x21 cm

ARAŞTIRMA
İNCELEME
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Alan: Çocuk Edebiyatı
Sayfa: 280
ISBN: 978-705-501-969-7
Ebat: 13,5x19,5 cm

Edebiyat her zaman ciddi bir meşgaledir, çocuk ya da 
yetişkin fark etmez kendine has ilkelerinin her zaman 
dikkate alınması gerekir. Geleceğin yetişkin okurları 
çocuklar ve gençlere sunulan kitaplarla iyi okurun, iyi 
edebiyatın da mayası atılır. Prof. Dr. Ali Gültekin’in 
kaleme aldığı Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazıları, bu 
alanda yazılmış metinleri analiz ederek öğretmen ve 
ebeveynlere yaklaşım önerileri sunuyor. Kitabın en baş-
ta sunduğu öneri ise başında “çocuk” kelimesi geçtiği 
için “çocuk edebiyatı”nı hafife almamak.
Peki nasıl olmalı, neler yapılmalı; elinizdeki kitap alan-
da üretilmiş bazı eserleri de eleştirel bir okumayla 
inceleyerek bu soruların cevaplarını da veriyor.

Çocuklar da dünyayı ve kendilerini başkalarının gözün-
den keşfetmek ya da başka birinin yerine geçebilmek 
için okur. Onlar da bilgi arayışında nitelikli kitaplar-
dan gelen ortak yazınsal deneyimlerini birbirleriyle 
paylaşmak ister. Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış 
kitabı, çocukların bu arzularını gerçekleştirebilmeleri-
ne rehberlik eden öğretmen, kütüphaneci veya ebevey-
nler için çevrildi. Bu kitap öykü, şiir, biyografi ve bilgi 
kitaplarının yanı sıra çocuk edebiyatı alanıyla ilgilenen 
herkesin mevcut çocuk ve genç yetişkin kitaplarını 
yakından tanıyabilmesini sağlayacaktır.

Ali Gültekin

ÇOCUK VE GENÇLİK 
EDEBİYATI YAZILARI

Rebecca J. Lukens 
Jacquelin J. Smith 

Cynthia Miller Coffel

ÇOCUK EDEBİYATINA 
ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Alan: Çocuk Edebiyatı
Sayfa: 392
ISBN: 978-605-279-015-1
Ebat: 18,5x24 cm

YENİ
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MİLLÎ MÜCADELE’NİN 
CESUR VE KAYIP 

KADINLARI

Herkes İçin
JEOPOLİTİK

İlknur Bektaş

Pascal Boniface

Kurtuluş Savaşı’nda kadınlar da vardı. Topuyla tüfeğiyle 
en çok da yüreğiyle bağımsız bir vatan için cephedey-
diler. Kadınlar, doğmuş ve doğmamış çocuklarından 
vazgeçtiler ama vatanlarından asla vazgeçmediler.
Millî Mücadele’nin Cesur ve Kayıp Kadınları adını ya da 
hikâyesini yahut her ikisini de bilmediğimiz kadınları 
anlatıyor.

Jeopolitik, bir kavram olarak gündemimize girmeden 
yirmi üç asır önce Aristo doğal çevre, iklim ve ulusal 
karakterin birbiriyle bağlantısına dikkat çeker ve “va-
tandaşların davranışları ve devletin ekonomik-askerî 
ihtiyaçları”na etkisinden bahseder. Geçen zaman içe-
risinde bilim ve felsefe insanlarının çalışmalarıyla 
coğrafya, on dokuzuncu yüzyılın sonundan itibaren, 
sadece dünyayı betimleyen bir alan olmaktan çıkarak 
toplumların evrendeki yerlerini nasıl aldıkları hakkında 
da düşünen bir bilime dönüştü.
Herkes İçin Jeopolitik kitabı, jeopolitiği tanımlama giri-
şimlerinden ve jeopolitiğin klasik yazarlarından bah-
settikten sonra çağdaş jeopolitik meseleleri; jeopolitik 
sorunlar, temel anlaşmazlık ve krizler, yapısal eğilimler, 
on adet soru başlıkları altında ele alarak okuyucusuna 
bir elden ve bütünlüklü bir dağarcık sunuyor.
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Alan: Siyaset Bilim
Sayfa: 160
ISBN: 978-605-279-022-9
Ebat: 15x21 cm

Sayfa: 220
ISBN: 978-605-349-901-5
Ebat: 13,5x19,5 cm

YENİ



ZATÎ DİVANI’NA GÖRE 
16. YÜZYILDA SOSYAL HAYAT 

Milletin Ortak Sözü
İSTİKLÂL MARŞI

Vildan Serdaroğlu Coşkun

Derleyen: Vildan Serdaroğlu Coşkun

Şiir, diğer sanat dalları gibi içinden çıktığı toplum 
hakkında ipuçları verir. Giyimden yemek alışkanlık-
larına, hukuk sisteminden bayram kutlamalarına, 
hastalıklardan tedavi yöntemlerine, eğitimden aşkı 
ifade ediş biçimine kadar geniş bir toplumsal fotoğraf 
şairin dizelerinden yüzyıllar sonraya akar. En fazla 
gazel yazan ikinci şair olarak bilinen Zâtî de yaşadı-
ğı dönemi (1471-1546) gücü tartışılmaz bir üslupla 
ortaya koymuştur. Bu çalışma Zâtî Divanı’nın, sosyal 
hayat pratiklerini ortaya koymak ve zamanını sosyal 
açıdan analiz etmek amacıyla yapılmış uzun soluklu 
bir araştırmanın ürünüdür. Divan şiirinin toplumdan 
kopuk olduğu fikriyle hareket eden eleştirel bir yakla-
şım içinde, divan şairinin eserleri aracılığıyla yaşadığı 
dönemi nasıl aktardığını temel alan bu Zâti Divanı’na 
Göre 16. Yüzyılda Sosyal Hayat kitabı, yaklaşımıyla 
yeni bir okuma modeli olarak iyi okurun dikkatini 
özellikle çekecektir.

Bazı sözlerin anlamı kullanılmaya başladığı anın üze-
rinden yıllar, yüzyıllar geçtikçe başkalaşır. Kimi hafif-
ler, kimi ağırlaşır. İnsanlar gibi milletlerin de kaderi 
vardır ve kader çoğunlukla bilmediğimiz bağlarla ya-
zılır. Türk Milleti öncesi ve sonrasında kurtuluş savaşı 
mücadelesiyle bir şiir, bir istiklâl manifestosu yazdığı-
nın bilmiyordu. Ancak kader çoktan bir istiklâl şiirini 
şairinin zihnine düşürmeye başlamıştı. Elinizdeki bu 
kitapta bir milletin canından, bağrından çıkan ortak 
bir sözün hikâyesi ve hakkında yapılan incelemeler 
yer alıyor. İstiklâl Marşı’nın felsefi, manevi yanlarının, 
zaman zaman da psikanalitik analizlerin yer aldığı 
derlemeler ilgiyle ve ibretle okunmayı hak ediyor.

AHMED MİDHAD EFENDİ VE 
YERYÜZÜNDE BİR MELEK

ROMANINA YÖNELİK 
ELEŞTİRİLER 

Basîretçi Ali Efendi
İSTANBUL ŞEHİR 

MEKTUPLARI

Nuri Sağlam

Nuri Sağlam

Namık Kemal ile Ahmed Midhat Efendi arasında ta-
nıştıkları andan itibaren samimi bir dostluk kurulmuş 
mudur? Var sayılan bu dostluğun bozulma sebebi iddia 
edildiği gibi Ahmed Midhat’ın kendi çıkarını düşünmesi 
midir? Ahmet Mithat Efendi, gerçekten velinimeti ol-
duğu iddia edilen Mithat Paşa’ya ihanet etmiş midir? 
Etmişse nasıl?
Nuri Sağlam, Ahmed Midhad Efendi ve Yeryüzünde Bir 
Melek Romanına Yönelik Eleştiriler’de bir romanın se-
rencamını vesile kılarak yukarıdaki ve daha pek çok 
sorunun peşine düşüyor. Edebiyat tarihimizde bilme-
diklerimizi –tenkitler, polemikler, iftiralar ve gerçek-
ler- öğreniyor, bildiğimizi sandığımız yanlışları Nuri 
Sağlam’ın araştırmalarına dayanarak düzeltiyoruz.

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, başta İstan-
bul’un gündelik hayatı olmak üzere devletin ve milletin 
içinde bulunduğu şartları günü gününe müşahede 
eden Ali Efendi, 1870-1878 yılları arasında Basîret 
gazetesinde yayımladığı bu yazılarda, başka hiçbir kay-
nakta rastlanamayacak kadar çok ve çeşitli toplumsal 
sorunları, bütün tazeliği ve çıplaklığıyla anlatmaktadır. 
Nuri Sağlam’ın incelikli ve hakkaniyetli tahlilleriyle 
hem Basîretçi Ali Efendi’yi hem de dönemini anlamaya 
çalışıyoruz.

Alan: Edebiyat
Sayfa: 424
ISBN: 978-605-349-935-0
Ebat: 13,5x19,5 cm
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Alan: Edebî İnceleme
Sayfa: 352
ISBN: 978-605-349-908-4
Ebat: 16x23 cm
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Alan: Edebiyat
Sayfa: 112
ISBN: 978-605-349-911-4
Ebat: 13,5x19,5 cm

Alan: Edebiyat
Sayfa: 712
ISBN: 978-605-349-909-1
Ebat: 16x23 cm
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GÜNDEM

MESNEVÎHAN

SOHBET MEDENİYETİ

Mikail Türker Bal

Yasin Şen

Bosna Hersek 15. yüzyılın ikinci yarısında Gazi İsa Bey 
İshakoviç eliyle kurulan Mevlevî tekkesi ile Mevlevîlik 
dairesine katılır. Tarihi süreçte defalarca yıkılıp yapıl-
sa da hem Mevlevî tekkesi hem de Mevlevîlik Bosna 
Hersek’te varlığını sürdürür. 20. yüzyılda yaşamış mes-
nevîhanlardan Hacı Hafız Halid Efendi Hacımuliç’in 
bu dini ve tasavvufi ortama büyük emeği geçer. Hacı 
Muliç, ömrünü Kur’an-ı Kerîm’e ve Mesnevî’ye hiz-
mete vakfetmiş, Saraybosna’da Fatih Sultan Mehmed 
Camii’nde ve şehirdeki muhtelif camilerde hayatının 
sonuna kadar bedelsiz olarak imam-hatiplik yapmış-
tır. Mikail Türker Bal tarafından kaleme alınan Mes-
nevîhan, Saraybosna’da Mevleviliğin ne zaman, nasıl 
başladığını, hangi evrelerden geçtiğini ve Saraybosna 
Mevlevîhanesi’nin tarihi serencamını konu ediniyor.

Çankırı ya da Bolu’daki ferfane sohbet geleneğinden 
haberdar mısınız? Sahaf yahut helva sohbetlerini duy-
dunuz mu? Biraz meraklı bir okuyucu bu cümlenin 
ardından “Sohbetin de geleneği, kültürü mü olurmuş, 
olursa nasıl olurmuş?” diyerek internette arama yapa-
rak ne dediğimizi anlamaya çalışacak.
Yahya Kemal’in bir sözünden adını alan Sohbet Mede-
niyeti kitabı Yasin Şen’in emeğiyle ortaya çıktı. Sohbet 
Medeniyeti eski Türklerin sohbet alışkanlıklarından 
İslamlaşmanın bu alışkanlığa etkilerine; kıssadan 
hisselerden Mevlânâ’ya, Bakî’ye, türkülü, şiirli mu-
habbet bahanelerinden farklı şehirlerimizdeki sohbet 
çeşitlerinden pek çok konuyu bir araya getiriyor. Yasin 
Şen araştırmalarının sonucu olarak kaynaklar ve ör-
neklerle bir medeniyete dönüşen sohbet kültürümüzü 
kütüphanemizin başköşesine sunuyor.
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Alan: Tasavvuf
Sayfa: 160
ISBN: 978-605-349-934-3
Ebat: 13,5x19,5 cm

Alan: Sosyoloji
Sayfa: 424
ISBN: 978-605-349-611-3
Ebat: 13,5x19,5 cm
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MÜLTECİ PARFÜMÜ

Bİ TERS Bİ DÜZ

Ayşe Böhürler

Ayşe Böhürler

Ülkelerindeki savaştan; kardeşin kardeşi kırmasına 
şahit olmaktan kaçan, kendileri ve çocukları için ya-
şanabilir bir hayat arayışıyla yine canı pahasına yola 
düşendir mülteci. Gittiği her yerde öteki kabul edilen 
bir yabancı, eğitimine, deneyimine bakılmadan karın 
tokluğuna çalıştırılabilecek yarı köle yarı işçi, kimliksiz 
bir hayatın savaşçısıdır.
Mülteci Parfümü, yola düşen mültecilerin kendi di-
linden, hâli hazırda yoldayken onlara eşlik edenlerin 
kaleminden çıkan bir kitap. Ayşe Böhürler ve ekibi 
2015’te çalışmalarına başladıkları belgeseli mülteciler-
le birlikte Suriye’den yola çıkıp adım adım Türkiye, Yu-
nanistan, Makedonya, Avusturya, Almanya, Hollanda, 
Danimarka sınırlarından geçerek tamamlıyor. Ortaya 
çıkan belgesel Erdem Yayınları vesilesiyle okuyucuya 
sunuluyor.

Köşe yazıları hızlı tüketilen metinlerdir. Okunur ve 
unutulur. Ara ara hatırlanması, unutulmaması gereken 
köşe yazıları ise iki cilt arasında okuyucuya yeniden 
sunulur. Gazeteci, televizyoncu, belgeselci, yazar ve 
siyasetçi Ayşe Böhürler’in Bi Ters Bi Düz kitabı da bu 
minvalde seçilmiş yazılardan ortaya çıktı.
Ayşe Böhürler, ön söz niyetine kaleme aldığı Trafoya 
Firkete Sokmak yazısına, yazmasam da olurdu, diyerek 
başlayıp “Yazarken en zorlandığım hususların başında 
sınırları fazla bir kimliğimin olması geldi. Yine de ya-
zabildiğim kadarını yazdım.” Cümlesiyle devam ediyor. 
Yazının son cümlesiyse “Sevmezseniz sakın okumayın.” 
Elinizdeki kitap sadece bu giriş için bile okunmaya değer.

Tür: Deneme
Sayfa: 224
ISBN: 978-605-349-513-0
Ebat: 13,5x19,5 cm

15 Temmuz Kahramanlarının
Hikâyeleri

OKÇULAR TEPESİ

15 Temmuz Kalkışmasına 
Mesnevi’den Bakış 

KÜFÜR FEDAİSİ

Kolektif

Fatih Çıtlak

Okçular Tepesi 15 Temmuz Türk Milletinin Anıları, o gece 
Şehitler Köprüsü’nde, Çengelköy’de, Saraçhane’de, 
Atatürk Havalimanı’nda, Genelkurmay Başkanlığı’nda, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde yaşanan destansı mücadelenin satır baş-
larını bir araya getiriyor. 15 Temmuz gecesi toplumsal 
kutuplaşmadan, ayrışmadan söz edilerek karşı karşıya 
getirilmeye çalışılan her kesim, inanç ve siyasi düşün-
ceden binlerce vatansever bayrak ve vatan için gözünü 
kırpmadan canını siper etti. Okçular Tepesi’nde o gün 
iradesine sahip çıkmak için sokağa çıkan ve çıkamayan 
isimlerden bazılarının kalemine yansıyan 15 Temmuz 
hikâyeleri yer alıyor.

Elinizdeki kitapta Fatih Çıtlak Hoca vesilesiyle 15 Tem-
muz kalkışmasını bir kere de Mesnevi hikâyeleriyle 
anlamaya ve doğru değerlendirmeye çalışıyoruz. Ha-
yatın ve insanın her anına ışık tutan Mesnevî-i Mânevî 
kıssaları elbette yaşadığımız dehşetli kalkışmanın ön-
cesini ve sonrasını da aydınlatacaktır. Okuyucularının 
nasiplenmesi dileğiyle Küfür Fedaisi’ni dikkatlerinize 
arz ediyoruz.

Tür: Düşünce
Sayfa: 160
ISBN: 978-605-349-732-5
Ebat: 13,5x19,5 cm

Tür: Belgesel
Sayfa: 128
ISBN: 978-605-349-931-2
Ebat: 17x22 cm
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Tür: Anlatı
Sayfa: 280
ISBN: 978-605-349-733-2
Ebat: 17x22 cm

YENİ
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Her Yerde İyilik
ZAMANSIZ İYİLİK 

AJANDASI

Halit Yerebakan

Ayşe Ünsal - Cihat Albayrak

Halk arasında “Kalp kişinin yumruğu büyüklüğünde-
dir.” diye bilinir. Günlük işlerimiz için delice koşturup 
dururken, beynimiz başta olmak üzere tüm organla-
rımız kalbimizin pompaladığı kanla beslenir. Hayatın 
Ritmi, hiçbir hastalığı kendine yakıştırmayan gençler 
ve yavaş yavaş yediğine içtiğine dikkat etme zamanının 
geldiğini düşünen yetişkinler yani yediden yetmişe 
herkes için tavsiye ve sağlıklı yaşam rehberi. İçerisinde 
neler yok ki; kalp hastalıkları, riskler, belirtiler ve te-
davi destek önerileriyle bitmiyor. Dr. Halit Yerebakan 
sigara bırakmaktan diyabete, yüksek tansiyondan kilo 
vermeye hayatımızın ritmini dolaylı ya da dolaysız 
etkileyecek hastalıklar hakkında bilgilendiriyor, sür-
dürülebilir sağlıklı yaşamın ipuçlarını veriyor.

Zamansız Ajanda alt başlığı ile yayınlanan İyilik Ajan-
dası, bildiğiniz ajandalardan çok farklı. Bu ajandaya 
yapacağınız şeyleri not düşmüyorsunuz. 365 güne not 
düşülmüş iyilikleri yapmaya çalışıyorsunuz. Ajandada 
mutlaka kolaylıkla yapabileceğiniz iyilikler bulacaksı-
nız. Sizin yapacağınız bir iyilik bir başka iyiliğin öncüsü 
olacak. O da bir başkasının, o da bir başkasının... 
İyilik Ajandası iyiliklerle günleri ve insanları birbirine 
bağlıyor. 
Bu iyilik hareketine el vererek halkayı genişletmeye 
ne dersiniz?

YAŞAM

Tür: Sağlık
Sayfa: 160
ISBN: 978-605-349-929-9
Ebat: 16x23 cm

Tür: Ajanda
Sayfa: 376
ISBN: 978-605-349-951-0
Ebat: 16x23 cm
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MUTFAĞINDAN TARİFLER

MUTFAKTA DÜNYA TURU

Ramazan Bingöl

Marion Guillemard

İsmi geleneksel Türk mutfağı tarifleriyle birlikte anılan 
Ramazan Bingöl, lezzet sırlarını mutfaklarınıza taşıyor. 
Ramazan Bingöl Mutfağından Tarifler’i her sayfasın-
dan baharat kokuları, paylaşmanın sevinci, geçmişi 
bulmanın süruru, geleceğe taşımanın gururu taşıp 
evlerinizi sarıp sarmalayacak. Çorbalardan salatalara, 
ana yemeklerden tatlılara birçok lezzet ayrıntılı anla-
tımları ve kaliteli fotoğraflarıyla elinizin altında. Ölçü 
cetveli, pratik bilgiler, lezzetli et pişirme yöntemleri, 
zeytinyağı seçiminde dikkat edilecek noktalar gibi 
sürekli lazım olan bilgilerin de yer aldığı kitap, usta 
şef Ömür Akkor’un sunumuyla okurlarının karşısında.

Kesin cevabı olmayan sorulardan biridir; çok okuyan 
mı bilir, çok gezen mi? Bu kitabın okuyucularının ce-
vabı “okuyan bilir”den yana kayabilir. Çünkü Mutfakta 
Dünya Turu’nda gidip görme ve yerinde tatma imkânı 
bulamayanlar için Pasifik’ten Atlantik’e, Akdeniz’den 
Ohotsk Denizine, Hint Okyanusu’ndan Çin Denizine 
dünyanın pek çok ülkesinden tarifler yer alıyor. Gezgin 
gurme Marion Guilemard’ın fazla detaya boğmayan 
tarifleri, çok yerinde verdiği püf noktaları sayesinde 
okuması kolay bir kitap ve yapması keyifli lezzetler 
ortaya çıkıyor.
Kitaba  danışmanlık yapan Kevser Aydoğdu’nun do-
kunuşları ise bulmakta ya da kullanmakta zorluk çe-
keceğimiz malzemelerin yerini nasıl dolduracağımız 
konusunda fikir veriyor. Damak tadına düşkün oku-
yucuya ise kâh adını duyup çetrefilli geldiği için uzak 
durduğu kâh hiç duymadığı ama okuyunca denemeden 
duramayacağı tarifleri kendi mutfağında, gönlünce 
pişirmek kalıyor. Afiyet olsun.

Tür: Yemek Kültürü
Sayfa: 180
ISBN: 978-605-349-536-9
Ebat: 19,5x25 cm

Tür: Yemek Kültürü
Sayfa: 192
ISBN: 978-605-349-672-4
Ebat: 16x23 cm
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ERDEM YAYINLARI TİC. AŞ
Başak Mah. Mevlana Celaleddini Rumi Cad.
 No: 26 Bodrum Kat 34480 Başakşehir / İstanbul
T: 0212 486 34 00  F: 0212 486 34 01
bilgi@erdemyayinlari.com.tr
www.erdemyayinlari.com.tr

Dağıtım: Erdem Yayınları Tic. AŞ
Telefon:  0212 486 34 00


