Dünyayı Değiştiren Kitaplar
Bekir Öztürk*
Sevgili dostlar kitap bilgi, bilgi güçtür. Başta Büyük Atatürk
olmak üzere dünyaya yön veren tüm liderler, akıl ve zekalarını sahip oldukları bilgi ile birleştirerek öncelikle yaşadıkları toplumların sonra yönettikleri ülkelerin kaderlerini değiştirmişlerdir.
Bir ülkede ortaya çıkan her gelişme diğer ülkeleri belli oranlarda mutlaka etkilemiştir. Fransız İhtilali bütün dünyayı nasıl etkilemiş ise Büyük Atatürk’ün önderliğinde yapılan Türk Devrimi de bütün dünyada, özellikle sömürgeleştirilen ülkelerde etkili olmuştur.
Hiç şüphe yok ki Mustafa Kemal Atatürk mazlum milletlerin örnek aldığı bütün başarılarını bilgisine, bildiği her şeyi okuduğu kitaplara borçluydu. Bu nedenledir ki başta O’nun başyapıtı
Nutuk olmak üzere, gençlerin örnek alabileceği kitapları okuması
gerekir. Bizlere düşen ise buna aracılık etmektir.
Biz Altaylı Basın Yayın Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti /
Ayata Organizasyon / Nutuk365.com olarak “Dünyayı Değiştiren
Kitaplar” serimizi son derece cazip imkanlarla üretip siz kıymetli
dostlarımızın beğenilerine sunarak üzerimize düşeni yaptığımızı
düşünüyoruz. Bundan sonrası sizlere kalmış.
Selam ve Saygılarımızla.
*
Bekir Öztürk, 1966 yılında Sivas / Şarkışla’da doğdu. Gençler İçin Atatürk,
Anılarla Atatürk, Çocuklar İçin Atatürk, Küresel Kukla AKP, Haram Saltanatı,
Paralel Kumpas, Polis Darbesi, F Tipi Rehberi, Çapulcu, Politikacı, Gizli Tanık, Yüz Bin Kere Hayır, Suriyeli Sorunu, Kaçak Savcı gibi çok sayıda kitapların
yazarıdır. Kamuoyunda Ergenekon Davası olarak bilinen hukuksuz sürecin 10.
Tutuklusu ve (beraat eden) ağırlaştırılmış müebbetlik sanıklarındandır. 2015
yılı sonlarında Altaylı Yayınevini kurdu. Ayata Organizasyon/Nutuk365.com
üzerinden toplu kitap üretimi yapmakta, çok sayıda belediye ile birlikte “Kitap
Günleri” düzenlemektedir.

Başarı Öyküleri
19 Nisan Pazartesi günü öğleden
sonra telefonum çaldığında karşımdaki
arkadaş “Adana Büyükşehir Belediyesi
için 10.000 Adet Çocuklar İçin Nutuk
istiyoruz. 21 Nisan gününe yetiştirebilir
misiniz?” diye soruyordu.
Çok sıra dışı bir talepti bu ama hazırlıklarımız bu yöndeydi. Ancak talebe
“evet” diyebilmek için birkaç telefon görüşmesi yapmam gerekiyordu. On dakika sonra arayıp “yetiştirebiliriz” cevabını verdim. Belediye yukardaki kapağı gönderdiğinde mesai
bitmek üzereydi. 21 Nisan Çarşamba günü kitapları Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi’ne teslim ettik.
İkinci başarı öykümüz yine Adana
Büyükşehir Belediyesi ile ilgiliydi. 5000
adet “Gençler İçin Atatürk” kitabı talep
ediliyordu. 10 Mayıs Pazartesi günü kapak
grafiği gönderilen 5.000 adet “Gençler İçin
Atatürk” isimli kitabımızın kapağının basılıp selafonlanması, kapak takma ve kesim
işlemleri bitirildiğinde 28 saat geçmişti.

Üçüncü Başarı öykümüz daha önce
de Nutuk ürettiğimiz Akhisar Belediyesi’yle ilgiliydi. Bu defa biraz yoğunluğa
bağlı olarak 7.000 Adet “Çocuklar İçin
Nutuk” 5 gün gibi bir süreçte üretildi.
Ancak teslim programında Alaşehir Belediyesi de olduğundan 20 Nisan salı günü
kitaplar adresine teslim edildi. Tamam biz
hızlıyız ama siz yine de temkinli olun...
İşinizi sağlama alın.

Kitap Adı
: Nutuk (Söylev) Tam Metin
Yazarı
: Mustafa Kemal Atatürk
Sayfa Sayısı
: 608
Ölçü		
: 135 mm / 195 mm
Kapak Kağıdı : Amerikan Bristol 230 Gr.
Kapak Baskı
: Dört Renk
Selafon
: Mat Selafon
İç Baskı
: Siyah / Beyaz
İç Kağıt
: 60 Gram Enzo
Etiket Fiyatı
: 40 TL
Kampanya Fiyatı : 12 TL

KİTAP İÇERİĞİ HAKKINDA
(Kitabın arka kapak yazısı değildir.)
Türk Milletinin kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele sürecini, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve Türk Devrimi’ni belgeleriyle anlattığı
muhteşem eseri. (1919 - 1927)
On binlerce yerli ve yabancı kitaba, makaleye kaynaklık eden
bu muhteşem eser her Türk vatandaşının başucu kaynağı olmalı.
Emperyalizm ile mücadele nasıl yapılır?
Kurtuluş Savaşı hangi şartlarda verildi, nasıl kazanıldı?
Cumhuriyet nasıl kuruldu?
Türk Devrimi nasıl yapıldı?
Saltanat ve Hilafet nasıl kaldırıldı?
Kadınlara hakları çoğu Avrupa ülkesinden önce nasıl verildi?
Türk Devrimi’nin yerli ve milli temelleri nelerdir?
Kongreler, telgraflar, belgeler...

Kitap Adı		
Yazarı		
Sayfa Sayısı		
Ölçü		
Kapak Kağıdı		
Kapak Baskı		
Selafon		
İç Baskı		
İç Kağıt		
Etiket Fiyatı		
Kampanya Fiyatı

: Gençler İçin Nutuk
: Mustafa Kemal Atatürk
: 144
: 135 mm / 195 mm
: A. Bristol 230 Gr.
: Dört Renk
: Mat Selafon
: Siyah / Beyaz
: 60 Gram Enzo
: 20 TL
: 5 TL

KİTAP İÇERİĞİ HAKKINDA
(Kitabın arka kapak yazısı değildir.)
Ulu Önder Atatürk, büyük güçlüklerle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti rejimini ve Devletini askere, polise, bürokrata veya başka hiçbir kurum / kuruluş ya da onların mensuplarına değil Türk
Gençliği’ne emanet etmiştir.
O’nun Türk Gençliğine Hitabesi ve Bursa Nutku, Türk Gençliği’ne verdiği talimatın geniş olarak çizilmiş çerçevesi, Büyük Nutuk
ise bu talimatın gerçekleştirilmesi için ortaya konulmuş bir yol haritasıdır.
Mustafa Kemal Atatürk büyük imkansızlıklara, zorluklara, salgın hastalıklara, dışardan yapılan saldırılara ve içerden yapılan ihanetlere rağmen yılmadan, bıkmadan, yorulmadan, mücadele etmiş,
başarıya ulaşmış ve Türk Gençliği’ne emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştur.
Hiç şüphe yok ki Büyük Atatürk’ün başarısında cephede
dahi okumaktan vazgeçmediği kitaplar önemli bir etken olmuştur.
Onun için Atatürk’ün Türk Gençliği de başta Nutuk olmak üzere
çok kitap okumalı, bilgili / donanımlı olmalı ki başarılı olabilsinler.

Kitap Adı
Yazarı
Sayfa Sayısı
Ölçü		
Kapak Kağıdı
Kapak Baskı
Selafon
İç Baskı
İç Kağıt
Etiket Fiyatı

: Çocuklar İçin Nutuk
: Mustafa Kemal Atatürk
: 80
: 135 mm / 195 mm
: Amerikan Bristol 230 Gr.
: Dört Renk
: Mat Selafon
: Siyah / Beyaz
: 70 Gram Enzo
: 16 TL

Kampanya Fiyatı : 4 TL
KİTAP İÇERİĞİ HAKKINDA
(Kitabın arka kapak yazısı değildir.)
Çocuklarımıza Atatürk’ü anlatmalı, O’nu sevdirmeliyiz. Ancak
bunu yaparken, onlara savaşı mümkün olduğunca anlatmamalı,
bunu bir mücadele olarak anlatmalıyız. Bilişim çağında olduğumuzu unutmadan, onların bir şekilde bu bilgileri yanlış kaynaklardan
öğrenme ihtimaline karşı tedbirler almalıyız.
O nedenle çocuklarımızı geleceğe hazırlarken bilinçli olmalıyız ki onlarda bilinçli yetişsinler. Çocuklarımızın bireyselleşmesi,
özgüven kazanması, onlara okuma sevgisinin kazandırılması her
anne ve babanın önemsemesi gereken konudur.
Çocuklar İçin Nutuk kitabı bu mantıkla hazırlanmış, kronolojik
bir sıra ile işgal, direniş ve dirilişin anlatıldığı çocuklarımızın seveceği resimli bir kitaptır.
Format olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkokul çocuklarına
hitabı şeklindedir. Bir yıl içinde yaklaşık 100.000 adet üretilen ve
50’ye yakın kurum ve kuruluşa onların hediyesi olduğuna dair ön
ve arka kapak tasarımıyla teslim edilmiştir.

Kitap Adı		
Yazarı		
Sayfa Sayısı
Ölçü		
Kapak Kağıdı
Kapak Baskı
Selafon		
İç Baskı		
İç Kağıt		
Etiket Fiyatı
Kampanya Fiyatı

: Geometri
: Mustafa Kemal Atatürk
: 48
: 135 mm / 195 mm
: A. Bristol 230 Gr.
: Dört Renk
: Mat Selafon
: Siyah / Beyaz
: 70 Gram Enzo
: 16 TL
: 4 TL

KİTAP İÇERİĞİ HAKKINDA
(Kitabın arka kapak yazısı değildir.)
Türk Milletinin kurtarıcısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk sadece geçtiğimiz yüzyıla mührünü vuran
bir lider değildir. Atatürk, geçtiğimiz ve içinde bulunduğumuz yüzyılda liderlik, komutanlık, devlet adamlığı, bilgi, birikim açısından
hiç kimsenin yanına yaklaşamadığı büyük bir dünya lideridir.
Peki, Büyük Atatürk sadece bir lider, mücadele adamı, komutan, devlet adamımıydı? Tabii ki hayır. Atatürk aynı zamanda bir
bilim adamıydı. Bütün dünya çapında kabul edilen bir Türkolog, dil
bilimci ve tarihçidir Büyük Önderimiz.
Bunlarda yetmemiştir O’na. Ülkenin her sorunu, milletin her
ihtiyacından sorumluymuş gibi, Geometri kitabını yazmıştır.
Bu kitapta Büyük Atatürk’ün dilimize kazandırdığı, eğitim öğretim hayatımız boyunca dilimizden düşürmediğimiz geometrik
şekillerin isimlerinin nasıl ortaya çıktığını okuyacak ve Atatürk’ün
yolundan yürümekten bir kez daha gurur duyacaksınız.

Kitap Adı		
Yazarı		
Sayfa Sayısı
Ölçü		
Kapak Kağıdı
Kapak Baskı
Selafon		
İç Baskı		
İç Kağıt		
Etiket Fiyatı

: Anılarla Atatürk
: Bekir Öztürk
: 208
: 135 mm / 195 mm
: A. Bristol 230 Gr.
: Dört Renk
: Mat Selafon
: Siyah / Beyaz
: 60 Gram Enzo
: 25 TL

Kampanya Fiyatı

: 8 TL

KİTAP İÇERİĞİ HAKKINDA
(Kitabın arka kapak yazısı değildir.)
Son yıllarda Büyük Atatürk’e saldırmak alışkanlık haline getirildi. Bu saldırıları O’nun verdiği mücadeleyi küçümseyenler, indirgeyenler hatta yok sayanlar başlatıyor genellikle. Sonra “tarihçi”
payesi verdikleri soytarıları dinleyerek, TV dizileri izleyerek tarihlerini öğrendiğini zanneden cahiller, din adamı görünümlü vatan
hainleri devam ettiriyor.
Elbette soyu sopu belirsiz kişiler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, Türk Milleti’nin kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk
ile ilgili iftira atıyor diye susup oturacak değiliz. Onlara Mustafa
Kemal Atatürk’ü, yaşadığı anılardan örnekler vererek anlatacağız.
İşte bu kitap bu amaçla yazıldı.
Kitap, bilimsel eleştiri ve doğru sorular sorularak Atatürk’ün
uşağı Cemal Granda’nın ve maksatlı olarak yaygınlaştırılan kimi
sahte tarihçilerin uydurma anılarından özenle arındırılmıştır.
Çoğu kaynaktan doğrulanmış onlarca anının yer aldığı kitap
okuyanları o döneme götürecek.

Kitap Adı		
Yazarı		
Sayfa Sayısı
Ölçü			
Kapak Kağıdı
Kapak Baskı
Selafon		
İç Baskı		
İç Kağıt		
Etiket Fiyatı

: 19 Mayıs’ı Anlamak
: Bekir Öztürk
: 160
: 135 mm / 195 mm
: A. Bristol 230 Gr.
: Dört Renk
: Mat Selafon
: Siyah / Beyaz
: 60 Gram Enzo
: 25 TL

Kampanya Fiyatı

: 6 TL

KİTAP İÇERİĞİ HAKKINDA
(Kitabın arka kapak yazısı değildir.)
Türk Milletinin kurtarıcısı Büyük Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 günü
Samsun’a çıkışıyla ilgili saçma sapan iddialar her zaman konuşulur,
tartışılır. Tarihi gece yarısı yayınlanan, sabaha kadar her konudan konuşulan arada da tarihten bahsedilen televizyon programları ve dizilerden öğrenenler, Mustafa Kemal Paşa’yı Sultan Vahidettin’in vatanı
/ milleti kurtarması için Samsun’a yolladığını iddia ederler. Oysa İngilizlere teslim olan Padişah’ın vatanı Yıldız Sarayı, milleti hanedanı ile
sınırlıydı. Anadolu ve Türk Milleti umurunda bile değildi.
Bu kitapta;
Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele fikrini...
Bunun için hangi tarihlerde neler yaptığını...
İşgal İstanbul’unda işgalcilerin halka ettiği eziyetleri...
Kaymakam Kemal Bey ve Nusret Bey’in idamlarını...
Vahidettin’in Mustafa Kemal’e verdiği görevi...
Yüzbaşı Bennet’in vize yalanlarını...
Sözde tarihçilerin Atatürk, 14 Mayıs Cuma, 15 Mayıs Cuma,
16 Mayıs Cuma günü “sadakat yemini etti” yalanlarını okuyacaksınız...

Kitap Adı		
Yazarı		
Sayfa Sayısı
Ölçü		
Kapak Kağıdı
Kapak Baskı
Selafon		
İç Baskı		
İç Kağıt		
Etiket Fiyatı
Kampanya Fiyatı

: Gençler İçin Atatürk
: Bekir Öztürk
: 144
: 135 mm / 195 mm
: A. Bristol 230 Gr.
: Dört Renk
: Mat Selafon
: Siyah / Beyaz
: 60 Gram Enzo
: 20 TL
: 5 TL

KİTAP İÇERİĞİ HAKKINDA
(Kitabın arka kapak yazısı değildir.)
Bir özeleştiri yapmak gerekirse yaklaşık 50 yıldır okullarımızda öğretilen yakın tarih ve Atatürk maalesef çocuklarımıza, gençlerimize Atatürk’ü doğru anlatmaktan uzaktır.
Ülkemizdeki eğitim sisteminin, asıl işlevi imam yetiştirmek
olan okulları yaygınlaştırıp, siyasal amaçlarına uygun nesil yetiştirmek için araçsallaştıran okullar haline getirdiği de düşünüldüğünde, 50 yıldır devam eden bu yanlışlığın nelere yol açtığını tahmin
etmelisiniz!
İşte bu kitap, olumsuz bir propagandaya dönüşen bu anlatımın yarattığı sonuçların ortadan kaldırılması, en azından etkisinin
azaltılması amacıyla yazılmıştır.
Atatürk’ün yolunu, yöntemini benimseyen Türk genci, doğru
sorular sorarak gerçek bilimsel bilgiye elbette ulaşacaktır. Bizim
amacımız onlara küçük bir ışık olmaktan ibarettir.

Kitap Adı		
Yazarı		
Sayfa Sayısı
Ölçü		
Kapak Kağıdı		
Kapak Baskı
Selafon		
İç Baskı		
İç Kağıt		
Etiket Fiyatı
Kampanya Fiyatı

: Çocuklar İçin Atatürk
: Bekir Öztürk
: 96
: 135 mm / 195 mm
: A. Bristol 230 Gr.
: Dört Renk
: Mat Selafon
: Renkli / Resimli
: 70 Gram Enzo
: 16 TL
: 4 TL

KİTAP İÇERİĞİ HAKKINDA
(Kitabın arka kapak yazısı değildir.)
Büyük Atatürk’ün nasıl bir lider, devlet adamı ve bilim adamı
olduğunu, çocukları ne kadar çok sevdiğini, onlara ne kadar değer
verdiğini çocuklarımıza öğretmeliyiz.
Onların içinde yaşadığı ülkeyi, birlikte yaşadıkları toplumu
sevmesi, ülkesi, milleti için yararlı bir birey olması, öz güven sahibi,
bilgili donanımlı bir yurttaş olması hepimizin elinde.
Çocuklar İçin Atatürk kitabı, çocuklarımızın bireyselleşmesi
ve öz güven sahibi olarak yetiştirilmesi amacıyla yazılmıştır. İçinde
savaşın, kavganın olmadığı kitapta;
Büyük Önder Atatürk’ün çocuk sevgisini...
Çocuklarla yaşadığı diyalogları...
Tedavi ettirdiği ve okuttuğu çocuklarından bir kaçını...
Büyük Önder Atatürk’ün doğa ve insan sevgisini okuyacaksınız.

Kitap Adı		
Yazarı		
Sayfa Sayısı
Ölçü		
Kapak Kağıdı
Kapak Baskı
Selafon		
İç Baskı		
İç Kağıt		
Etiket Fiyatı

: Atatürk Çanakkale’de
: Ahmet Eroğlu
: 128
: 135 mm / 195 mm
: A. Bristol 230 Gr.
: Dört Renk
: Mat Selafon
: Siyah / Beyaz
: 60 Gram Enzo
: 20 TL

Kampanya Fiyatı

: 5 TL

KİTAP İÇERİĞİ HAKKINDA (arka kapak yazısı değildir.)
Çanakkale Savaşı’ndan Mustafa Kemal’in bilgisini, dehasını
çıkarıp, orada kazanılan zaferi salt iman gücüne bağlamaya çalışanlar her geçen gün yeni yeni söylencelerle neredeyse “Çanakkale’de hiç savaş olmadı” noktasına gelecekler. Neyse ki dünyada
halen ahlaklı yerli ve yabancı tarihçiler varda bu hezeyanlar yerle
bir ediliyor.
Atatürk Çanakkale’de kitabı bu amaçla yazılmıştır.
Çanakkale Savaşı’na 20 tümen, 39 tümen komutanı; 10 kolordu, 52 alay, 104 alay komutanı; 18 kolordu komutanı; iki ordu,
iki ordu komutanı; binlerce subay, yüz binlerce asker katılmışken,
Yarbay rütbesi ile muharebelerin ortasında bu cepheye gelen
Mustafa Kemal, Çanakkale Zaferi’ne imzasını atmış, “İstanbul’u
kurtaran kahraman” unvanını hak etmişti. Çünkü Çanakkale’nin
geçilmesi İstanbul’un da geçilmesi anlamına geliyordu.
Ne yazık ki Çanakkale’de 57.000 şehit vererek durdurduğumuz düşmanlar, Atatürk düşmanlarının göklere çıkardığı Osmanlı
yönetimi tarafından tek bir mermi sıkılmadan 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul’a sokulmuştu. Bu kitapta, dehasıyla bilgisiyle devleşen Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’ndaki rolünü okuyacaksınız.

Kitap Adı
Yazarı
Sayfa Sayısı
Ölçü		
Kapak Kağıdı
Kapak Baskı
Selafon
İç Baskı
İç Kağıt
Etiket Fiyatı

: Beyaz Zambaklar Ülkesinde
: Grigory Petrov
: 144
: 135 mm / 195 mm
: Amerikan Bristol 230 Gr.
: Dört Renk
: Mat Selafon
: Siyah / Beyaz
: 60 Gram Enzo
: 25 TL

Kampanya Fiyatı : 6 TL
KİTAP İÇERİĞİ HAKKINDA
(Kitabın arka kapak yazısı değildir.)
Rus yazar Grigory Petrov tarafından 1923 tarihinde kaleme
alınmıştır. Petrov’un değişik zamanlarda çıktığı Finlandiya seyahatlerinden izlenimlerini yazdığı eseridir. 1800’lerin son döneminde
başta ordu olmak üzere tüm kurumları yozlaşmış, işlevini kaybetmiş
bir devletin, alkol/madde kullanımı ve futbol ile uyuşmuş bir milletin başta Johan Vilhelm Snellman olmak üzere ülkedeki bir avuç
Fin aydının verdiği olağanüstü mücadeleyle küllerinden doğuşunu
anlatan kitap; 1936’da Milli Eğitim Bakanlığı’nca bastırılmış ve öğretmenler için yayınlanan Terbiye Dergisi abonelerine ücretsiz dağıtılmıştır.
Yayımlandığı dönemde Türk aydını ve Türk bürokrasisi, bu kitabın içerdiği fikirleri, ülkede uygulanması gereken bir eğitim ve
kalkınma programı olarak kabul etmiştir.
Atatürk, bu kitabın askeri okullarda zorunlu olarak okutulması gereken kitaplar listesine koydurmuştur. Kitap, hakkında yazılanlar ve yazar hakkında detaylı bilgi ile sayfa sayısı artırılsa da
kitabın Türkçe tam metni tasarıma göre 120 - 180 sayfa arasında
değişmektedir.
Yayınladığımız “Beyaz Zambaklar Ülkesi” TAM METİNDİR.

Kitap Adı
: Küçük Prens
Yazarı
: Antoine de Saint-Exupéry
Sayfa Sayısı : 80
Ölçü
: 135 mm / 195 mm
Kapak Kağıdı : Amerikan Bristol 230 Gr.
Kapak Baskı : Dört Renk
Selafon
: Mat Selafon
İç Baskı
: Renkli / Resimli
İç Kağıt
: 70 Gram Enzo
Etiket Fiyatı : 20 TL
Kamp. Fiyatı : 5 TL
KİTAP İÇERİĞİ HAKKINDA
(Kitabın arka kapak yazısı değildir.)
Küçük Prens, Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupéry
tarafından yazılan ve 1943’te yayımlanan bir masaldır. Dünyanın
en çok satan ve okunan kitaplarından biridir. Eserde bir çocuğun
gözünden büyüklerin dünyası anlatılır.
Ülkemizde bu kitabın çocuk kitabı olduğu konusunda genel
bir kanı vardır. Bu nedenle biz de kitabı çocuk kitabı olarak basıyoruz. Elbette algısı açık çocuklar ve gençlerde bu kitabı okuyabilir,
okumalı ancak bu kitap çocuklara nasıl davranılması gerektiği konusunda büyüklerinde kesinlikle okuması gereken bir kitaptır.
Hayal gücünün gelişmesi, olay ve olgular arasında ilişkilerin
aranması ve bulunması, empati kurma gibi konularda okuyan herkes için bir kazanım olan kitap hemen hemen dünyanın her diline
çevrilmiş ve çok satılan kitaplar arasına girmiştir.
“Herkesin bir yıldızı var ama kimsenin yıldızı birbirine benzemez. Yolcular için pusula, kimileri için ufak tefek bir ışık, bilginler
için çözülmesi gereken bir sorudur yıldızlar. / Gözler kördür, insan
ancak yüreği ile baktığı zaman gerçeği görebilir.”
Küçük Prens, bu türde önemli mesajlarla dolu bir kitaptır.

Kitap Adı		
Yazarı		
Sayfa Sayısı
Ölçü		
Kapak Kağıdı
Kapak Baskı
Selafon		
İç Baskı		
İç Kağıt		
Etiket Fiyatı

: Küçük Kara Balık
: Samed Behrengi
: 48
: 135 mm / 195 mm
: A. Bristol 230 Gr.
: Dört Renk
: Mat Selafon
: Renkli / Resimli
: 70 Gram Enzo
: 12 TL

Kampanya Fiyatı

: 4 TL

KİTAP İÇERİĞİ HAKKINDA
(Kitabın arka kapak yazısı değildir.)
İranlı yazar Samed Behrengi’nin yazmış olduğu bir masaldır.
Behrengi, 1939 - 1967 arasında yaşamış 28 yaşında öldüğünde arkasında 16 güzel öykü ve masal bırakmıştır.
Irmakta yaşayan küçük kara balığın, çevresindeki bütün baskılara, tutucu düşünce yapısına karşı denize, özgürlüğe ulaşma çabası, karşılaştığı zorluklara karşı direnerek yaşamı pahasına amacına ulaşmasını ve geride kalıp onu engellemeye çalışan bütün
balıklara yol gösterici olması anlatılmaktadır.
Kitap verdiği mesajlarla çocuklarımıza mücadeleci bir kişilik
kazandırma, merak duygusu gelişimi, arkadaşlık/dostluk kavramlarının tanınması, karşılaşılacak güçlük ve engellerin aşılması konularında oldukça yararlı mesajlar içermektedir.
Kitap, hitap ettiği yaş gurubu nedeniyle çok güzel görsellerle
tasarlanarak renkli olarak basılmıştır. 8 -11 yaş gurubu çocuklarımız kadar her yaşta okurun zevkle okuyabileceği bir kitaptır.

