
                  MEDYATEKTE NELER OLUYOR ?

Tatile yaklaşırken medyatekte yenilikler bitmiyor...



 Bilimle ilgili kitaplar...
                       

 Şu acayıip uzay  

  
 Şu acayip atom                    

 

  

7-9 yaş arası çocuklar için cinsel bilgiler    

 Tırı Vırı Şeyler
Bu kitapta tırı vırı bir sürü bilgi var. Örneğin, 
sesin suda, havadakinden üç kat daha hızlı 
gittiğini biliyormuydunuz ? Veya bulutların, 
gündüzleri, gece olduğundan daha yüksek 
olduğunu ? Peki ya hapşırırken gözümüzü açık 
tutmamızın biyolojik olarak mümkün 
olmadığını ? Bunun gibi bir sürü bilgiye bu 
kitapta ulaşabilirsiniz.

Sabri Kaliç

Milattan çok önceki yıllardı. Babil’in baş şehri Hilla’da, gök 
bilimci Nebukalad adında yaşlı bir adam yaşardı. Nebukalad, 
gündüzleri yatar uyur ; geceleri ise, çıkabildiği en yüksek 
tepenin üstüne çıkıp gün doğumuna kadar gökyüzünü 
seyrederdi. Eğer başının üstünde olağanüstü bir şey gözlemlerse 
hemen çantasından Moleskin marka kil tabletini çıkarıp, not 
alırdı... 

Tarık Uslu

Bu kitapta konumuz atomlar ! « Atom dediğin küçücük bir 
şey, koca kitabı dolduracak kadar ‘acayip şey’ bulabilecek 
miyim acaba ? » diye sordum kendi kendime... Fakat şimdi, 
160 sayfalık sınırı aştığım halde, daha yazmayı 
düşündüğüm onlarca başlığın masamın üzerindeki küçük 
not kağıtlarında mahzun mahzun bana baktığını 
görmekteyim.

Tarık Uslu

Dört uzman tarafından kaleme alınan bu kitap bütün ailenin 
kullanımı için düşünülmüştür. 7-9 yaş arasındaki çocuklarınız bu 
kitabı rahatça inceleyebilirler. 

Kolektif



Tarih, Coğrafya ile ilgili kitaplar...

 Yazarın kendi 
çektiği 
fotoğraflarla ve 
onlara eklediği 
metinlerle, bir 
sürü ülke 
keşfedeceksiniz 
bu kaynakta.

Tarihte, liderlerin 
yaptığı hataları, 
ve onların nelere 
mal olduğunu bu 
kitapta 
bulabilirsiniz.

Filiz Ali’nin 
fotoğraf 
koleksiyonuyla 
görsel bir şölene 
dönüşen bu yazılar, 
haritadan silinip 
gitmiş ülkeleri ve 
oralardaki sanat 
ortamını 
hatırlatıyor.

37 deneyimli 
gezginin gözünden 
Afrika’nın 42 
ülkesine ait 
izlenimler ve ilginç 
gezi anıları, 60’ı 
aşkın kentin 
gezilecek, görülecek 
yerleri...

43 deneyimli gezgin 
gözünden Yakın Asya’nın 
15 ülkesine ait izlenimler 
ve ilginç gezi anıları,50’yi 
aşkın kentin gezilecek, 
görülecek yerleri...

Zamanı olmayan 
hikayeler : Aşk, macera ve 
kahramanlık 
destanlarından yaratılış 
hikayelerine kadar bütün 
önemli mitler etkili bir 
şekilde yeniden anlatılıp 
resimlenmiştir.

Asya’dan, Afrika’dan, 
Avrupa’dan, Kuzey 
Amerika’dan, Güney 
Amerika’dan, 
Okyanusya’dan gezi 
yazıları...



Psikoloji ve Felsefe ile ilgili kitaplar...

Büyük Filozofların Tuhaf Fikirleri

Çocuklara Söz Geçirme Sanatı

   Çocuklarımız Mutsuz Ve Başarısız Olmasın

Filozoflar çok akıllı adamlardır. Nede olsa ortaya 
bir fikir atıp yüzlerce yıl boyunca insanların aklını 
meşgul etmek her yiğidin harcı değildir. Hele de 
tuhaf bir fikir olursa...işte o zaman çok fena olur ! 
Tartışmalar, çekişmeler bitmek bilmez !  

Gary Hayden 

Çocuklara koyduğunuz sınırlar yol gösteren levhalar 
gibidir. Sınırlar, sanıldığı gibi, çocukların haklarını 
kısıtlamak, onlara baskı uygulamak değildir. Sınırlar 
çocuklara korundukları, güvende oldukları ve değer 
verdikleri duygusunu kazandırır.

Ali Çankırılı 

Hiçbir işimiz annelik ve babalık sorumluluğundan 
daha önemli olamaz. İşler bekleyebilir, çocuk 
eğitimi beklemez. Eksik kalan bir işimizi sonradan 
tamamlayabiliriz ama kalan çocuk eğitimini 
sonradan tamamlamak mümkün değildir.

Bu kitapta çocuğunuzun mutsuz ve başarısız 
olmaması için yapmanız gerekenleri bulacaksınız.

Ali Çankırılı



Eğlenceli romanlar, öyküler...

Yetişkinler ejderhalardan neden korkar     ?  

Doktor Proktor’un Osuruk Tozu

Doktor Proktor’un Osuruk Tozu, Zaman 
Küveti

Aydede Her Yerde

İshak Reyna, futboldan sanata, mizahtan siyasete, 
gençlikteki zorluklardan aşka uzanan denemeler, okurun 
düşüncelerini de hayal gücünü de harekete geçiriyor.

İshak Reyna

Doktor Proktor büyük bir çıkış yapmayı bekleyen 
yaşlı bir mucit. Dünyanın en güçlü osuruk tozunu 
yapmak için yan komşusu Lise ve onun sıradışı 
arkadaşı Çörek ile birlik olduklarında hayalleri gerçek 
olacakmış gibi görünüyor.

Jo Nesbo

Doktor Proktor’un yeni icadı, zamanda yolculuk edebilmeyi 
sağlayan bir banyo küveti ! Bu küvet içini suyla doldurup suyu 
köpürttükten sonra sizi istediğiniz yere ve zamana götürebilir. 
Doktor zamanda geri gidip bir şeyi düzeltmek için küveti 
kullanır. Ancak her şey daha beter hale gelir ! Çünkü Doktor geri 
dönemez...

Jo Nesbo

Bu kitapta 16 öykü yer alıyor. Bu öykülerin bir tane ortak özelliği 
var ; Aydede. Kitap «  yalnızlığımızı gideren, aradıklarımızı 
bulduran, gülümseten, mutlu eden ve yolumuzu ışığıyla 
aydınlatan Aydede’nin eşliğinde okurlarını değişik coğrafyalarda ; 
ülkeler, kentler ve kültürler arasında etkileyici bir yolculuğa 
çıkarıyor.

Hacer Kılcıoğlu



6.,7. ve 8. sınıfların ve yetişkinlerin okuyabileceği dram 
romanları...

 
  Uçurtma Avcısı

 Bin Muhteşem Güneş
Nereye giderseniz gidin, ülkeniz peşinizden gelir. Artık siz 
orada yaşamasanız da o içinizde yaşar. Afganistan’ın Khaled 
Hosseini’nin içinde yaşadığı gibi.

Küçük yaşta evlendirilen kızlar, çocuğu olmayan kadınlar, 
babaya ya da çocukluk arkadaşına duyulan, geçmişe 
gömülmüş aşklar...

Bin Muhteşem Güneş tam anlamıyla beklenen bir roman...

Khaled Hosseini

Serenad, 60 yıldır süren bir aşkı ele alırken, ister herkesin 
bildiği Yahudi soykırımı olsun isterse çok az kimsenin 
bildiği Mavi Alay , bütün siyasi sorunlarda asıl harcananın, 
gürültüye gidenin hep insan olduğu gerçeğini de göz önüne 
seriyor.

Zülfü Livaneli

Emir ve Hasan Kabil’de monarşinin son yıllarında 
birlikte büyüyen iki çocuk... Aynı evde büyüyüp aynı 
sütanneyi paylaşmalarına rağmen Emir’le Hasan’ın 
yaşamları arasında bir uçurum vardır : Emir, ünlü ve 
zengin bir iş adamının, Hasan ise onun hizmetkarının 
oğludur.

Uçurtma Avcısı’nda anlatılan olağanüstü bir dostluk. Bir 
insanın diğerini ne kadar çok sevebileceğinin su gibi akıp 
giden öyküsü... 

Khaled Hosseini

Serenad



  Leyla’nın Evi

Gizem ve Cinayet kitapları...
 ‘Agatha Christie’ serisinden beklenen kitaplar..

Arka sokaktaki cinayet

Elmayı yılan ısırdı
 

Kimi zaman bir savaş bir kentin, bir ülkenin 
kaderini değiştirir, kimi zaman bir tek kişi koca bir 
ailenin... 

Leyla’nın evi dünyada sadece yaptığı müzikle değil, 
çeşitli dillere çevrilen, sinemaya aktarılan ve ödül 
alan kitaplarıyla da tanınan Livaneli’nin 
Mutluluk’tan sonraki romanı.. 

Zülfü Livaneli

Silahı sağ elinde tutan bir kadın, kendini nasıl sol 
şakağından vurabilir ? Çok gizli askeri planların 
kaybolması ile hayalet görüntünün arasında nasıl bir bağ 
vardır ? Hercule Poirot bunun gibi esrarengiz sorulara 
cevap aramaktadır...

Poirot’nun cinayetlerinin sırrını çözebilmesi için 
elinde şu ipuçları vardı :
Elma oyunu, sahte bir vasiyetname, gerçek bir 
vasiyetname, bir dilek kutusu, bir kızın iddiaları, 
ortadan kaybolan bir hizmetçi, cennet gibi bir bahçe, 
eski bir bıçaklanma olayı, büyük bir servet ve bir 
mektup. 



Briç Masasında Cinayet

Işıklar Sönünce

Cinayetler Oteli

Yumuşak bir sesti ; sanki ustaca kullanılan bir 
müzik aletinden geliyordu. Hercule Poirot hızla 
döndü. Eğilerek selam verdi. Karşısındaki adamla 
el sıkıştı. Gözlerinde her zaman her zaman 
görülmeyen bir ifade belirmişti. Belki de Belçikalı 
Dedektif her zaman hissetmediği bir duyguya 
kapılmıştı.

Bu John Seagrave’in mutsuz yaşamının, kötü biten aşkının, 
düşlerinin ve ölümünün hikayesidir. Düşlerinde ve 
ölümünde ilk ikisinde elde edemediklerini bulduysa, yaşamı 
başarılı sayılır. Bunu kim bilebilir ?
Agatha Christie’nin ölümünden yirmi bir yıl sonrabulunan 
bu yedi yeni öyküsü daha önce hiç bir yerde 
yayınlanmamıştır.

Bertham Oteli, Londra’da Picadilly yakınında, sakin ve 
gösterişsiz bir sokaktaydı. Yıllar önce yapılmış olmasına 
karşın, hala 1840’da ilk açıldığı zamanki gibiydi. Kibar, 
iddiasız, sakin ve pahalı.Burada yıllardan beri 
piskoposlar, kardinaller, taşrada oturan yaşlı, asil 
kadınlar, ayrıca pahalı, özel okullarından tatili geçirmek 
üzere evlerine dönmekte olan kızlar kalırdı. 



Yeni yayımlanan heyecanlı polisiye kitaplar...

 Azrail Aynası

 Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm

 Sultanı Öldürmek

İnsan tek yumurta ikizine baktığında aynaya 
baktığını sanır. Bir müddet sonra ayna mı 
gerçek, yoksa kardeşi mi, birbirine karışır. Kimi 
boy aynasına bakar, kimi dev aynasına, kimi 
Azrail aynasına...
Tuzaklarla dolu bu romandan kolay kolay 
kopamayacaksınız.

Cüneyt Ülsever

Sami, Klara, Juan Perez, Rıza, Garcia, Adil ve 
Yoriko’nun hikayesi, uzun süre etkisinden 
kurtulamayacağınız bir derinlik ve elinizden 
bırakmayı olanaksız kılacak, soluk kesen bir 
kurguyla anlatılıyor.

Zülfü Livaneli

« Biri sizi cinayet işlemekle suçladığında deliller 
bulur, tanıklar gösterir, bunun bir iftira olduğunu 
kanıtlamaya çalışırsınız ama sizi itham eden kişi 
bizzat kendinizseniz, ne yaparsınız ? »

« Ahmet Ümit kusursuz bir kurguyla aldığı bu 
cinayet-aşk-tarih örgüsünde edebiyat okurlarının 
gözündeki ayrıcalıklı yerini bir kez daha 
sağlamlaştırıyor. »

Ahmet Ümit



Baskerville’lerin Köpeği
  Nesillerdir ailesinin peşini bırakmayan lanet, Baskerville'lerin 
sonuncusu Sir Henry'nin hayatını da tehdit etmeye başlamıştır. 
Amcası Charles Baskerville'in şüpheli ölümünün ardından 
atalarından kalan topraklara dönen Sir Henry, ünlü dedektif 
Sherlock Holmes'ten yardım ister. Holmes, Doktor Watson'u Sir 
Henry ile birlikte bozkırdaki uğursuz malikâneye yollar ve 
söylentiler, garip komşular, karanlık, bataklık ve doğaüstü 
olaylardan oluşan bu gizemli davayı çözmek için harekete 
geçer. 

Güldürü Kitapları...

 

Erdil Yaşaroğlu, hayvanları 
konuşturarak karikatürler 
çizmiş, bize de okuyup gülmek 
kalıyor:)

Gündelik yaşamdan ufak tefek ama 
önemli ayrıntılara dikkat çekerek 
çocukluğu yücelten karikatürler, okul 
yaşamından arkadaşlığa, çevre 
duyarlılığından hak ve özgürlüklere, 
büyümekten meslek seçimine birçok 
farklı temada mizahla harmanlanmış bir 
felsefe sunuyor.


