Tutsak Güneş

l Yazar: Ayşe Kulin l Yayınevi: Everest Yayınları l Sayfa sayısı:
440 Geçmişte hesaplaşmalar, düzenle çatışan tutkular ve insanı dönüştüren aşklar…

Ayşe Kulin, okurlarını sarsıcı bir gelecek hayal etmeye davet ettiği, “Tutsak Güneş”te genç
bir kadının unutulmaz uyanış hikâyesini anlatıyor... Kitabın özeti şöyle: “Yakın gelecekte,
yeryüzünde bir ülke… Tiran ölmüş ve oğlu başa geçmiştir. Ülke, din ulemaları ve polisler
ordusundan oluşan bir demir yumrukla yönetilmektedir. Halk, katı yasalarla sınıflara
ayrılmış, yoğun denetim ve gözetim altında yaşamaktadır. Güneşse, kimselerin nasıl,
neden olduğunu hatırlamadığı bir dönemden bu yana, “Gökcisim” denilen dev bir kütlenin
ardındadır. Her yer buz tutmuş, yaşam sevinci tüm canlılardan el ayak çekmiştir. Gelgelelim yıpratıcı uykusuzluğuna çare arayan bilim kadını Yuna, geçmişine, kaderine ve en önemlisi de bir kadın
olarak tutkularına sahip çıkarak, beklenmedik bir şekilde gerçekleri sorgulamaya başlar. Topluma dayatılan kuralların, değişmez varsayılan yasaların, sonu gelmez sansürün mutlak olmadığını fark eden
Yuna, sorumluluğunu üstlenip, deyim yerindeyse, güneşe açılan kapıyı aralamayı göze alacaktır...”

Kadın

l Yazar: Yılmaz Özdil l Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınevi
l Sayfa sayısı: 324 Ünlü Yazar Yılmaz Özdil, Türkiye’de kadının

Cumhuriyet döneminden bu yana karşı karşıya kaldığı tutumu ele alıyor.
Kitabın tanıtım bülteninde kadın hakları konusunda gelinen nokta Özdil’in köşe
yazılarındaki yalın dilini anımsatacak biçimde şöyle özetleniyor: Eşit eğitim
hakkı 1924, Eşit birey hakkı 1926, Eşit seçme seçilme hakkı 1934. Kadın
erkek eşitliği fıtrata ters, kürtaj olma, sezaryen yaptırma, en az üç doğur,
hamileysen sokağa çıkma, kahkaha atma, bankta kızlı erkekli oturma, talibin
çıkarsa seçici olma, haddini bil, itaat et, okuma, düşünme, sus!

Felsefenin Kısa Tarihi

KİTAP

l Yazar: Nigel Warburton l Yayınevi: Alfa Yayınları
l Sayfa sayısı: 360 Felsefe gerçekliğin doğası ve nasıl yaşamalıyız
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sorularıyla başlar. Felsefenin Kısa Tarihi, görünüş ve gerçek, benliğin
doğası, tanrının varlığı ve hem birey hem de toplumun bir üyesi olarak
nasıl yaşamamız gerektiği gibi felsefenin ana temalarına odaklanıyor.
2000 yıllık Batı felsefesini Sokrates’ten hayvan hakları hareketine kadar
ana hatlarıyla sunuyor. Warburton çoğumuzun gözünü korkutan ve anlaşılmaz
bulduğu felsefeyi herkesin anlayabileceği ve günlük hayatında kullanabileceği
bir konu haline getiriyor. Batı felsefesinin büyük düşünürlerini kronolojik sırayla
tanıyacağınız, zevkle okunacak mükemmel bir giriş kitabı…

l Tutsak Güneş
l Kadın
l Felsefenin Kısa Tarihi
l Sıfır Sayı
l Gizli Aşklar
l Günübirlik Hayatlar
l Başarıya Götüren Aile
l Akılsız Duyguların Cezasını
Kararlar Çeker
l Saraysız Başkan José Mujica
l Ted Gibi Konuş: Dünyanın En İyi
Beyinlerine Göre Topluluk
Önünde Konuşmanın 9 Sırrı
l Memleketi Ben Kurtaracağım!
l İmamlar ve Haramiler Medyası

l Remzi Kitabevi (Ekim 2015)

EN ÇOK SATANLAR

ŞİİR
HİÇBİR PUL HİÇBİR
ZARFA YAKIŞMIYOR
Hiçbir pul hiçbir zarfa yakışmıyor
Hiçbir zarf üç beş satıra
Ne zaman yan yanayız işte o zaman
Doyamıyoruz tenlerimizin bitmez tükenmez sorgusuna.
Bırakmak bırakılmak demeyelim
Durmadan yer değiştiriyor anlamlar da
Ben ki bir boşluk kadar büyümüşüm bu yüzden
Sanki kış aylarında bir uçurumda.
Anlarım sedir ağacının dilinden
Ve usta bir aslan terbiyecisinin ruhundan da
Hiç anlamaz olur muyum öpüşünü de kalbimi
O öpen sensen bir de dalgaları çekiştiren bir kız çocuğuyla.
Hepsini biliyorum, hepsi aklımda
Hepsi de hiç kımıldamayan bir duman gibi havada.

EDİP CANSEVER
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ÇOCUKLARA ÖZEL

Sıfır Sayı

l Yazar: Umberto Eco l Yayınevi: Doğan Kitap l Sayfa
sayısı: 176 Eco’nun oldukça ilginç olaylar ağına sahip kitabında okur soluksuz

bir heyecanla sorular peşinde koşuyor. Kitapta, tam bir “kaybeden” olan Colonna
(50), gazeteci Simei’den iyi bir iş teklifi alıyor. Buna göre “Yazı işleri sorumlusu ya da benzeri
bir şey” sıfatıyla bir yıl boyunca bir günlük gazete için hazırlanan 12 “sıfır sayı”yı yönetecek ve “asla çıkmayacak
olan bir günlük gazetenin hazırlanışıyla geçen bir yılın öyküsü”nü anlatan bir kitap yazacak... Patron Vimercate,
bu gazete sayesinde “finans ve politika dünyasının güzel salonunu rahatsız edebileceğini kanıtladıktan sonra,
olasılıkla bu güzel salon ona bu düşünceden vazgeçmesini rica edecek, o da Yarın tasarısını bir kenara kaldırıp
güzel salona giriş yapma iznini koparmış olacak.” Teklif sahibi Simei’nin de kendi planı var: “Her şey suya düşerse kitabı yayımlarım. Bomba gibi patlayacak ve yayın hakkı adına bana belli bir gelir sağlayacaktır. Ya da, olur
ya, birileri yayımlamamı istemez ve bana bir total verir.” Olaylar böyle başlıyor ve Eco gözde konuları aracılığıyla
İtalya’nın 50 yıllık tarihini yeniden yazıyor: Gladio, bir Papa’ya suikast, başka bir Papa’nın öldürülmesi, hükümet
darbeleri, gizli servislerle terör örgütlerinin karmaşık ilişkileri… Ve bir soru: Acaba Mussolini sağ mı?

Gizli Aşklar

l Yazar Hıfzı Topuz l Yayınevi: Remzi Kitabevi l Sayfa
sayısı: 240 Hıfzı Topuz, kitabında dikkat çekici ve bir o kadar da yankılar yaratacak yaşanmış öykülere yer veriyor. Gizli Aşklar bir solukta okunan, yaşanmış
kısa aşk öykülerinden oluşuyor. Hıfzı Topuz, gençlik yıllarında yaşadığı aşkların
yanı sıra yakın dostlarından dinlediği bazı aşk öykülerini de anlatıyor. 1950’li
ve 1960’lı yılların Paris ve İstanbul’undan esintiler taşıyan bu öykülerde,
temiz gençlik aşklarının ve çoğu zaman platonik ilişkilerin düş kırıklıkları ve
burukluklar var...

Aşıkların Yolunda

l Yazar: İbrahim Ünsal l Yayınevi: Hayat Yayınları
l Sayfa sayısı: 232 “Sevdalı yürekler için saz ile sözün uyumu bir
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Gezegen Avı
Yazar: Jean-Pierre Verdet,
Christine Adam
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Sayfa sayısı: 96
Kitap, gökyüzünün gizlerini meraklı
bir çocuğun Paris Gözlemevi’ndeki
maceralarıyla anlatıyor. Paris
Gözlemevi, kitabın kahramanı
olan Nikola’yı hep büyülemişti. Bu
görkemli ve gizemli yapının içinde
neler olduğunu merak etmekten
kendini alamıyordu. Özellikle de
tam tepesindeki kubbede... Kitapta
çocuklar, Paris Gözlemevi gibi büyülü
bir dünyayı Nikola’yla birlikte keşfe
çıkıyor.

Genç Vikingler
Yazar: T. Mosdi - B. Pilorget
Yayınevi: Remzi Kitabevi
Sayfa sayısı: 96
Kitap, çocukları 989’un Norveç’ine götürüyor. Vikingler, Mızrak
Koyu’ndan ayrılıp yeni ülkeleri keşfe
çıkıyorlardı. Geride kalan genç Björn
ise ağabeyiyle birlikte, arkadaşlarının
ufukta gözden yitişini izliyordu...
O, ne zaman okyanusları aşacak ve
serüvenin kucağına atılacaktı?
Oysa serüven onu kendi topraklarında bulacaktı: Björn´ün başkanı
olduğu Mızrak Çetesi´nin hazinesini
talan ederler. Ayıpençesi Olaf’ın
yönettiği çete miydi? Çeteler savaşı
başlamıştı!

KİTAP

başkadır. Her ikisine birden gönül verenler içinse, yani âşıklar (ozanlar) içinse
bu uyum bambaşkadır. Söz, gönül tellerinden alır ahengini; saz, sevdalı
yüreklerin dilinden… Âşığın elinde saz dile gelir, söz ahenk bulur. Saz ile
sözün uyumu, ozanın vazgeçilmez tutkusu olur.” Bu cümlelerle tanıtılan
Âşıkların Yolunda; azca cümle, çokça dize içeren bir ‘şiir kitabı’… Çocuk ve
gençlik tarihi romanlarına imza atan İbrahim Ünsal, 35 yıllık meslek yaşamı
boyunca biriktirdiği şiir bilgisini ve şiirlerini bu kitapta topladı. Şiiri, alışılageldiği üzere sözle değil, fikrî
paragraflardan ziyade şiirin özbeöz kendisiyle tanıtmayı amaçlayan şair-yazar İbrahim Ünsal, 7’den 70’e cümle
şiir sevdalılarını, dizelerin büyülü dünyasında el ele gönül gönüle gezintiye davet ediyor.

KİTAPLAR
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