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Orhan Pamuk'un "En
renkl� ve �y�mser

romanım" ded�ğ� Ben�m
Adım Kırmızı, yazarın

dünyada ș�md�ye dek en
çok satan romanı oldu;
Fransa ve İtalya'da yılın
k�tabı seç�ld�, dünyada
b�r romana ver�len en

prest�jl� ödüller�n
bașında gelen

Uluslararası IMPAC
Dubl�n ödülünü kazandı. 

Dünyanın en sıra dıșı al�m ve
sanatçılarından olan Ömer

Hayyam… Kurduğu
Hașhaș�nler adlı d�n� ve s�yas

tar�kat �le b�r zamanlar
Ortadoğu’ya korku salan

Hasan Sabbah… İran
topraklarının

geçm�șten günümüze
get�rd�ğ� büyük

m�rasa Semerkant �le
farklı b�r pencereden tanıklık

etmeye hazır mısınız?



Bütün uygarlıkların anası Mısır, korkunç
b�r felaket�n eș�ğ�nded�r. H�t�tler�n �st�la

tehl�kes�, taht kavgaları ve �ç
kargașalıklar, �mparatorluğun

geleceğ�n� tehd�t etmekted�r. F�ravun
Akhenaton'un üçüncü kızı Akhesa, azm�
ve olağanüstü zekası, �kt�dar yolunda
karșısına çıkacak engeller� așmasına

yeterl� olab�lecek m�d�r?

Küçük Ağa, Kurtuluș Savașı yıllarında, s�yasal
karar ve tartıșma merkezler�n�n uzağında, Kuvvacı/M�ll�c�

den�len, ama ne oldukları, ney� tems�l ett�kler� pek b�l�nmeyen
b�r�ler�n�n açtığı savașa katılıp katılmamanın vebal�n�

tartarak b�r karar verme durumunda kalan �nsanları anlatır. 
 Tarık Buğra’nın kend� dey�ș�yle Küçük Ağa, destanlara yakıșır

b�r konuyu ele almasına rağmen, destan değ�l, gerçekl�ğ�
anlatan b�r romandır. Ș�md�lerde Küçük Ağa’yı okumak,

güncell�ğ�n� b�r kez daha kazanmıș b�r öyküyü,
sorunsalı yen�den okumak demekt�r.



İlk kez yayımlandığı 1983'ten
günümüze defalarca baskı

yapmıș ve okurla kurduğu yapıcı
�l�șk�y� kanıtlamıș olan bu

k�tabında Eng�n Geçtan �nsan
olmanın �k�lem�n� anlatır:  Ufkunu

b�r adım daha gen�șletmek
�steyen herkes �ç�n farklı b�r bakıș

açısı sunan, ney� neden
yaptığımıza Eng�n Geçtan'ın

kalem�nden ıșık tutan har�kulade
b�r k�tap.
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Rahat ve korunaklı b�r yașam
süren saygın b�r kadın, sek�z

yıllık evl�l�ğ�nden sıkılmıș,
burjuva dünyasının

kozasından çıkarak kend�n�
genç b�r p�yan�st�n kollarına

atmıștır. Ancak bu g�zl�
�l�șk�den haberdar olan b�r
șantajcının ansızın zuhur
etmes�yle, hayatında yen�

farkına vardığı bütün
güzell�kler� y�t�rme tehl�kes�yle

karșı karșıya kalır ve
kahred�c� b�r korkunun

pençes�ne düșer. 



Odak noktasında b�r ant�-
kahraman olan Yusuf Atılgan

bașyapıtı. Okudukça
�ç�ne çeken, okuyan herkes�

der�nden etk�leyen b�r eser Aylak
Adam. Toplum

tarafından anlașılmayan,
toplumun temel d�nam�kler� ve

tabuları �le uyușmayan
Bay C. herkes�n hayatına etk�

edeb�lecek n�tel�kte b�r karakter.
Huzur �ç�n, bell� b�r dünya

görüșüne, b�r hayat düzen�ne
kavușamamıș Cumhur�yet

aydınlarının"huzursuzlukları"nı 
d�le get�r�yor deneb�l�r.

Huzur'un kahramanlarından
Mümtaz, roman boyunca

kend�s�n� "huzur"a kavușturacak
b�r "�ç n�zam"ı aramaktadır.
Eserde hastalık, ölüm, tab�at,
kozm�k unsurlar, meden�yet,

sosyal meseleler, çeș�tl� ruh haller�
ve estet�k f�k�rler� �ç �çe ver�l�r.

Ancak bütün bunların üzer�nde
romana hak�m olan Mümtaz'la

Nuran'ın așklarıdır.
 

Amok Koșucusu doktor olarak
yardıma �ht�yaç duyan b�r �nsana

el uzatmanın v�cdan�
yükümlülüğüyle kend� karmașık
duyguları arasında sıkıșıp kalan
b�r adamın h�kâyes�d�r. Hollanda

Doğu H�nt Adaları’nda görev
yapan b�r doktor, dara düșüp

kend�s�ne bașvuran çok
zeng�n b�r kadının “yardım”
taleb�n� ger� çev�r�r. Kısa süre
�ç�nde p�șmanlığın pençes�ne
düșer. Kadına yardım etmey�

saplantı hal�ne get�ren
doktor, Malezya halkında

rastlanan b�r nev� öldürücü del�l�k
olan hummanın, amokun etk�s�

altına g�rer.
 



İlk ps�koloj�k romanımız.Yüz yılı
așkın b�r süred�r bazen mutlulukla
bazen gözyașlarıyla okunan Eylül,

edeb�yatımızda der�n �zler
bırakmıș, b�rçok

farklı met�nde tekrar tekrar
karșımıza çıkmıș b�r roman. Üç

ana karakter
etrafında gel�șen, İstanbul'un da
dördüncü b�r karakter g�b� dah�l

olduğu,
Mehmet Rauf'un bașyapıtı olan

bu romanda k�ș�ler, ruhsal
dünyaları en �nce

ayrıntılarına kadar �ncelenerek
karșımıza çıkarılıyor.

Norveçl�
büyük romancı Knut Hamsun'un
k�ș�l�ğ�n� ve ününü olușturan en

büyük romanı
Açlık'tır. Ünlü b�r yazar olma

sevdasıyla yanıp tutușurken, b�r
yandan da

açlıkla pençeleșen b�r genc�n,
gerçekten duygulandırıcı öyküsü

olan bu k�tap,
dünya edeb�yatının bașyapıtları

arasında anılmaktadır.

Peyam� Safa’nın kend�s�ne
has b�r roman tekn�ğ�

kullanarak cem�yet
hakkındak� or�j�nal

tasavvurlarını b�r ütopya
yazarı

vasıtasıyla aksett�rd�ğ�
romanıdır. 

B�r ev�n �çer�s�nde yașayan
fakat yașayıșları arasında

alaka kurulamayan
fertler üzer�nden toplumun
bölünmüșlüğünün resm�…

Ruhunu arayan b�r
duyarlılığın h�kâyes�...



Çavdar Tarlasında
Çocuklar", Sal�nger'ın tek
romanı. Ergenl�k çağının
�ç�nde, yet�șk�n dünyanın

düzen�ne karșı �syankar b�r
çocuğun, b�r Noel önces�

bașına gelenler... Bu
sürec�n b�r ps�k�yatr�

kl�n�ğ�nde noktalanıșı.
Holden Caulf�eld'�n

masum�yet
arayıșının �ç burkucu

romanı. 

B�rb�r�ne zıt karakterdek� �k�
mevs�ml�k tarım

�șç�s�n�n, zek� George M�lton
ve onun güçlü kuvvetl� ama

akl� denges� bozuk
yoldașı Lenn�e Small’un

öyküsünü anlatır. Ste�nbeck
�nsanın �nsanla �l�șk�s�n�

anlatmakla
kalmaz �nsanın doğayla ve
toplumla kurduğu �l�șk�ler�
de konu eder bu destansı

romanında.

K�m� tutkular rehber�m�z olur
yașam boyunca.

Kollarıyla b�z� sarar.
Sorgulamadan peșler�nden

g�der�z ve h�ç p�șman
olmayacağımızı b�l�r�z.
Yapıtlarında �nsanların

görünmeyen yüzler�n� ortaya
çıkaran Sabahatt�n Al�, bu

k�tabında güçlü b�r tutkunun
resm�n� ç�z�yor.

Düzen�n s�ld�ğ� k�ș�l�klere,
yașamın uçuculuğuna ve

așkın olanaksızlığına
da�r, yanıtlanması zor

sorular soruyor.
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"B�tmeyecek Öykü", 11
yașındak� Bast�an’ın b�r sahafa
adımını atmasıyla açılıș yapar.

K�tapçının
el�nde gördüğü k�tap, Bast�an’ın
�lg�s�n� son derece çekm�șt�r. Bu

k�tabı alıp
dükkandan fırladığı g�b� okulun
tavan arasında oturur ve k�tabı

okumaya bașlar.
Hayallerle örülü Fantazya

d�yarında geçen eserde canlı
cansız aklınıza gelen,

gelemeyen her türlü varlık mevcut.
Çevres� tarafından dıșlanmıș olan

Bast�an bu
büyülü k�tabı okurken ara ara mola
ver�r, yorumlar yapar, duygulanır.

Fantast�k romanlar
kategor�s�nde çok satanlar

l�stes�ne b�r�nc� sıradan g�r�ș
yapan B�r İz Bırak, zulüm

dolu b�r gezegende
geç�yor. Bu gezegen

�nsanının heps�ne armağan
ed�len b�r șey var:

‘’akımarmağan’’ herkese
ver�len ve k�ș�ye özel

güçlerle donatılmıș b�r
armağandır. Büyük

çoğunluk �ç�n gerçek b�r
hed�ye olan akımarmağan

Akos �le
Cyra �ç�nse b�r ez�yete

dönüșüyor.



Sonu bașından bell� b�r Gabr�el
Garc�a Marquez romanı. "Suçu

toplum hazırlar, suçlu �șler"
cümles�

belk� de bu k�tabı en �y�
özetleyen cümle olab�l�r. Göz

göre göre �șlenen namus
c�nayet�n� meșru hale get�ren

toplumun sosyokültürel yapısını,
kadın ve erkeğ�n

yer�n�, d�n etmen�n� mercek
altına alıyor. İncec�k, çabuk

b�tecek d�ye üzen
mükemmel kurgusuyla ve akıcı
d�l�yle okuyucu büyüleyen b�r

eser.

Uzakdoğu edeb�yatının en
bașarılı yazarlarından olan

Haruk� Murakam�'n�n
büyülü gerçekç�l�k akımını
bașarıyla uyguladığı �lg�

çek�c� b�r roman. 15
yașına g�ren Kafka Tamura
evden kaçar, bu kaçıșının

sebeb� babasının d�le
get�rd�ğ� b�r kehanett�r.
Sürükley�c� ve g�zeml�

kurgusuyla aldığı ödüller� ve
övgüler� sonuna kadar hak

ed�yor Murakam�.

Marquez’�n kend� hayatından
yola çıkarak kaleme

aldığı Yüzyıllık
Yalnızlık, gerçekç� anlatımının
yanı sıra fantast�k kurgusuyla

dünya
edeb�yatının kültler� arasında
yer alıyor. Marquez’�n 1982

yılında Nobel
Edeb�yat Ödülü’nü almasını
sağlayan roman, edeb�yat

dünyasına yazarın
kazandırdığı “büyülü

gerçekç�l�k” akımının en
�ht�șamlı örneğ�n� olușturuyor.



Japonya’nın 20. yüzyıldak� en
büyük yazarlarından

b�r�s� olarak göster�len
Murakam�, Hașlanmıș Har�kalar

D�yarı ve Dünyanın Sonu
k�tabında, okurlarına masalsı
ama ger�l�m dolu b�r dünyanın

kapılarını açıyor.
Gölges�n� kaybeden,

kafataslarından esk� rüyaları
okuyan b�r adam ve dünyanın

sonu gelmeden önce yașayacak
sadece b�rkaç saat� kalmıș b�r

kahraman…

1998 Nobel Edeb�yat
Ödülü sah�b� yazarın en ünlü

romanlarından b�r�s�d�r.
Konusu, körlüğün

salgın hastalık g�b� yayıldığı
b�r toplumda korku ve pan�ğ�n

hak�m olması
sonucu ahlak� değerler�n

çökmes�d�r. K�tapta olaylar
adı b�l�nmeyen b�r ülken�n

b�l�nmeyen b�r șehr�nde geçer;
h�çb�r kahramanın adı yoktur,

herkes sıfatları
�le anılır. Nokta ve v�rgül

dıșında hemen h�ç noktalama
�șaret� olmadan

yazılmıștır.

 Aktaș a�les�n�n köyden kente
göçünü, yașama çabalarını,
korkularını, a�le b�reyler�n�n

g�derek
yalnızlașmasını konu

ed�nen Sevg�l� Arsız Ölüm,
yoksulların yaralı b�l�nc�n�

benzers�z b�r șek�lde
yansıtmakla b�rl�kte,

masallar, türküler, mân�ler ve
halk h�kâyeler�yle örülmüș

anlatımı neden�yle
eleșt�rmenlerce  “büyülü

gerçekç�l�k” akımına dah�l
ed�lm�șt�r.
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Harvard Ün�vers�tes� S�mge-
B�l�m Profesörü Robert Langdon,

Par�s'te �ș
gez�s�ndeyken, gece yarısı,

Louvre'un yașlı müdürünün ölü
bulunduğu haber�n�

alır. Langdon ve yetenekl�
Fransız kr�ptoloj� uzmanı Soph�e

Neveu, cesed�n
etrafındak� �zler� tak�p ederek

bu gar�p esrar perdes�n�
araladıkça,

�puçlarının onları Da V�nc�'n�n
tablosuna götürdüğünü

keșfederler.Son derece saygı duyulan b�r rah�p
olan Peder W�ll�am, yanında

yet�șt�rd�ğ� Adso �le b�rl�kte öneml�
b�r görev� yer�ne get�rmek �ç�n yola

çıkar. İtalya'nın
kuzey topraklarında yer alan b�r

k�l�se,  tüyler ürpert�c� b�r c�nayete
tanık olur ve burada çalıșan

rah�pler
gerçekleșen bu olay neden�yle
k�l�seler�n�n Tanrı tarafından

lanetlend�ğ�n� düșünmekted�rler.
Ancak olanlar bununla da sınırlı
değ�ld�r. C�nayetler�n ardı arkası

kes�lmez...
W�ll�am ve Adso'yu g�zem dolu b�r

yolculuk beklemekted�r.



Doğu Yücel’�n yen� k�tabı üç
bölümden olușuyor: “Düș G�b�”,

“Gerçek
G�b�” ve “Gelecek G�b�”. Gerek
günümüzden gerek rüyalardan,

kabuslardan veya en
der�ndek� korkulardan gerekse

uzak ya da yakın gelecekten
enstantaneler

yakalıyor bu öyküler. Ancak bunları
sıkı olay örgüsü, düș gücü ve tatlı

ekș� gerçeklerle
harmanlayan yazar k�m� zaman
yarından bugüne k�m� zaman da

bugünün ıșığında
yarına bakıyor.

1995’te yayınlanan Uzak
Noktalara Doğru, �nsanın

�ç alem�ne dalan, �ç�m�zdek�
ağaçları, ruhun gölgeler�n�

anlatan, toplam on �k�
öyküden olușan b�r k�taptır.

İnsanın ne denl� karmașık, çözümü
zor ve karanlık

b�r ormana dalmadan
anlatılmasının olanaksız olduğunu

hatırlarız onun
öyküler�n� okurken. Uzak Noktalara

Doğru, 1996 Sa�t Fa�k Öykü
Ödülü’nü alır.
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1971'den ber� okunan b�r öykü
k�tabı "Parasız

Yatılı". Füruzan'ın çağdaș b�r
klas�ğ�..."Füruzan, sıcak, acılı, yer

yer �nsanın �ç�ne �șleyen
anlatımıyla, toplumumuzdan çok

�y� tanıdığı kes�tler
ver�yor b�ze. Çok yazmasına karșın
yavanlığa düșmemes�n�n neden�n�,

el atmıș
olduğu çevrey�, bu çevredek� �nsan

kaynağını �y� tanıyor olmasıyla
açıklayab�l�r�z."

 

Bu K�tabı Çalın, Murat Gülsoy’un
2000 yılında

yayımladığı öykü k�tabı. K�tap
yayınlandıktan b�r yıl sonra Sa�t

Fa�k H�kaye
Ödülü’ne layık görülmüș. K�taptak�

öyküler�n heps� b�rb�r�nden
bağımsız g�b�

gözükse de aslında b�r bütünün
oraya buraya dağılmıș parçaları

g�b�, okudukça
yavaș yavaș b�r araya gel�p
b�rb�rler�n� tamamlıyorlar.

Orhan Kemal'�n �lk h�kâye
k�tabıdır. 1949 yılında

yayımlanmıștır.
K�tap, “Ekmek Kavgası” adlı h�kâye

�le b�rl�kte toplam 24
h�kâye �çer�r. H�kâyeler�n tamamı

fabr�kada çalıșan emekç�ler�n,
kenar mahalle

�nsanlarının, cezaevler�ndek�
mahpusların yașamından kes�tler

yansıtır.


