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RUMUZ YAYINLARI, her şeyden önce okurlarını maruz kaldığı 
bilgi kirliğinden kurtarmayı amaçlıyor. Tarihten edebiyata, 
kültürden gastronomiye, NLP’den çocuk edebiyatına pek çok 
türde nitelikli eser vermek en esaslı misyonu. RUMUZ ayrıca 
büyük bir mirasın da varisi. Özellikle tarih ve aktüaliteye 
dair Osmanlı devri yazılı kaynaklarından istifadeyle bugüne 
de ışık tutan nitelikli eserler veriyor. RUMUZ’un bir diğer 
misyonu da milletçe sahip olduğumuz değerleri uluslararası 
arenada tanıtmak amacıyla yabancı dilde yayınlar yapmak. 
Bu kapsamda şimdiye dek yaptığı Arapça ve İngilizce yayınlar 
yanında Almanca, Rusça, Korece ve İspanyolca yayınlar 
da yaparak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Yayın 
portföyünü giderek genişleten RUMUZ, ilgilendiği hemen her 
alanda önemli isimlerle kaliteli yayınlar yapmaya, okuruyla her 
an iletişim halinde olmaya ve onları geliştirerek mutlu etmeye 
devam edecek. 
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Tarih & Kültür



100 SORUDA I. dünya savaşı

“I. Dünya Savaşı barış içinde yaşamayı çoktan öğrenmiş Avrupa 
ulusları arasında bir tür anlamsız iç savaş değil, daha çok yeryü-
zündeki son büyük İslam devleti yani Osmanlı’yı yıkmaya dönük 
kasıtlı bir kumpastı” savını ortaya koyan derinlikli bir çalışma.

230 SF13,5 x 21 cm 30 TLTARİH

9786055112103

Prof. Dr. Ali SATAN
100 SORUDA ÇANAKKALE  

MUHAREBELERİ

Dünya tarihinin gördüğü en büyük çarpışmalardan biri olan Çanakkale 
muharebeleri aynı zamanda sonuçları itibariyle Osmanlı/Türk tarihinin en 
büyük zaferidir. Bu savaş neticesinde Osmanlı’nın küllerinden doğarcasına 
yeni bir devlet kurulmuş ve pek çok millet de bundan ilham alarak kendi 
milli mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale muharebeleri medeniyetin 
ürettiği son teknolojinin en büyük savaşı olduğu gibi aynı medeniyetin 
sergilediği vahşetin de büyük bir göstergesidir. Dünya tarihini derinden et-
kileyen bu muharebeler hakkında bugüne kadar pek çok çalışma yapılmış-
tır. Elinizdeki bu kitap bu çalışmaların bir hülasasıdır. Bu kitap 100 soruda 
Çanakkale muharebelerinin sebeplerini, coğrafyasını, savaşan tarafların 
güçlerini ve hâlet-i ruhiyelerini, asker ve komutanların fikir ve taktiklerini 
ve nihâyetinde Türk milletini zafere götüren komutanları ve süreci akıcı bir 
dil ve üslupla ele almaktadır.

200 SF13,5 x 21 cm 28 TLTARİH

9786055112318

Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
Prof. Dr. Ali SATAN



100 SORUDA doğu TÜRKİSTAN

Tarih & Kültür

Doç. Dr. Ömer KUL

Doğu Türkistan’ın stratejik açıdan önemi nedir, Doğu Tür-
kistan’da temel sorun ve talepler neler, Türkiye’deki Doğu 
Türkistan teşkilatları neden tek çatı altında toplanamıyor vb. 
can alıcı sorularla Doğu Türkistan meselesine ışık tutan reh-
ber bir çalışma.

222 SF13,5 x 21 cm 30 TLTARİH

9786055112660

100 SORUDA osmanlı müzİĞİ

Osmanlı Müziği nedir, Osmanlı Müziği’nin branşları nelerdir, 
Osmanlı müziği nasıl öğretilirdi, tarih boyunca Osmanlı-Avrupa 
müzik etkileşimlerinin öğeleri nelerdir, Franz Liszt hangi Osmanlı 
Sultanı’nın sarayında konser verdi vb. pek çok dikkat çekici 
sorularla Doç. Dr. Evren Kutlay Osmanlı Müziğine ışık tutuyor.

318 SF13,5 x 21 cm 30 TLTARİH

9786055112653

Doç. Dr. Evren KUTLUY



100 SORUDA SARIKAMIŞ HAREKÂTI

Tarih & Kültür

Bu eser sansürle karartılan, kara propaganda ile bulandırılan 
Sarıkamış harekâtını kişisel çekişmelerden ve günlük siyasal 
kaygılardan uzak bir bakış açısıyla ele alıyor. Konu hakkında 
merak edilen hususlara Türk ve Rus kaynakları ışığında cevap-
lar sunuyor.

292 SF13,5 x 21 cm 34 TLTARİH

9786055112936

Prof. Dr. Tuncay ÖĞÜN
100 SORUDA KUDÜS

Bugün Filistin meselesi sürekli dünya gündeminde ve yüz yıldır 
çözüme kavuşturulamıyor. Bu kavganın sebebi bütün dinler 
nazarında mukaddes sayılan Kudüs’ün ve Mescid-i Aksâ’nın 
bu topraklar üzerinde yer almasıdır. Elinizdeki kitap, dünyanın 
göz bebeği olan Kudüs’ün tarihine ve önemine ışık tutmak 
amacıyla kaleme alındı.

Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN, Ali İhsan AYDIN

248 SF13,5 x 21 cm 33 TLTARİH

9786055112776



altay kartalı osman batur han

Tarih & Kültür

Doğu Türkistanlılar, Türk dünyasının en mazlum ve en sahipsiz 
halkı; artık bu acı gerçeği maalesef kanıksadık. Bu toplumun 
tarihine 20. yüzyılda adını altın harflerle yazdırmış olan Osman 
Batur’un mücadelesi ise her yönüyle ibret dolu ve nesiller 
boyu ders alınacak çapta. Halkının bağımsızlık ve refahı için 
can veren bu asil kahramanın destansı hikayesini bu çalışmada 
bulabilirsiniz.

200 SF13,5 x 21 cm 34 TLTARİH

DOĞU TÜRKİSTAN

“Biz, birçok Türk’ün Çinlilere aldanarak yok olup gittiklerini ve 
kulluğa maruz kaldıklarını hiç unutmadık.” diyen atası Bilge Ka-
ğan’ın Kaşgarlı torunu Oğuzhan’ın, daha doğrusu Doğu Türkis-
tan’a adanmış bir hayatın hikâyesi.

154 SF13,5 x 21 cm 30 TLTARİH

9786055112950 9786055112752

Doç. Dr. Ömer KUL Hidayet OĞUZHAN



OSMANLI PADİŞAHLARI

Tarih & Kültür

Bu kitap, bir zamanlar karaların ve denizlerin hâkimi olan 
Osmanlı padişahlarını daha yakından tanımak ve tanıtmak 
maksadıyla hazırlandı. Objektif olarak kaleme alınan padişah 
biyografileri, yeni bilgi ve vesikalarla zenginleştirildi, birbirinden 
orijinal gravür, minyatür ve fotoğraflar ile süslendi.

262 SF16 x 23 cm 42 TLTARİH

OSMANLI PADİŞAHLARI (CEP BOY)

Osmanlı Padişahları başlıklı geniş çalışmanın bir özeti niteliğin-
deki bu küçük eser, padişahların devlete katkıları, kronolojileri, 
soyağacı, ilkler-enler ve nasıl öldüler bölümleriyle herkesin kü-
tüphanesinde olması gereken ufak fakat öneli bir kaynak kitap...

187 SF12 x 16 cm 25 TLTARİH

9786055112042 9786055112578

Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU



DÜNYANIN GÖZÜNDEN TÜRKLER

Tarih & Kültür

“Osmanlıları çok seviyorum… Onlar, cennetten bir köşe olan bu 
eşsiz memlekete yakışan, eşsiz insanlar. Yaradılışlarında semavî 
bir azamet, gönül alışlarında ise meleklerde bulunmayan bir 
mahviyet var.” Comte de Bonneval gibi yüzlerce yabancı ismin 
Türkler hakkındaki görüş ve tecrübelerinden bir demet sunuyor 
bu çalışma.

232 SF13,5 x 21 cm 20 TLTARİH

KÜLTÜR VANDALİZMİ

Vandalizmin hiç şüphesiz en tahripkârı kültüre yönelik olanıdır. 
Kültür kaybolduğunda sosyal benlik de silinmeye başlar. Bu 
kitapta kitabe kazımadan bina yıkmaya kadar varan maddi ve 
manevi kültür değerlerimizin yok edilmesinin hangi sorunlara yol 
açtığı ve buna ne gibi çözümler üretilebileceği tartışılmıştır.

188 SF12,5 x 20 cm 25 TLKÜLTÜR TARİHİ

9786055112462 9786055112745

Nihat YALÇIN Doç. Dr. A . Teyfur ERDOĞDU



Tarih & Kültür

OSMANLI’DAN KARİKATÜRLER

Osmanlı Dönemi gazete ve dergilerinden seçilerek Latin 
harflerine çevrilen bu karikatürleri okurken tarihî bir yolculuğa 
çıkacak, ninelerimizin ve dedelerimizin gündelik pratiklerini, 
düşünce yapılarına dair detayları yaptıkları ince esprilerde 
keşfedeksiniz…

117 SF20 x 22 cm 13 TLTARİH - MİZAH

9786055112004

OSMANLI’DAN FENERBAHÇE

Bu kitabın amacı, Fenerbahçe’nin tarihini vermek değil, Osmanlı 
Dönemi’ndeki spor mecmualarından seçkilerle, Osmanlı’da fut-
bolu, Fenerbahçe üzerinden biraz da olsa sunabilmektir. Kitapta 
dönemin maç sunumlarından kesitlere, centilmenlik örneklerine, 
futbolcu hatıralarına ve elbette futbol terimlerine yer verilmiştir.

112 SF13,5 x 21 cm 14 TLTARİH-SPOR

9786055112059

Nihat YALÇIN Nihat YALÇIN



OSMANLI’DAN AŞK SÖZLÜĞÜ

Osmanlı’dan Aşk Sözlüğü, aslında 1914 yılında yayınlanmış 
olan Sevda Lügati’dir. Sadeleştirilerek bugünün diline uyarlanan 
kitapta, aşka dair kelimelere yer verilmiş ve örnek olsun diye 
çeşitli şiirlerden parçalar sunulmuştur ve toplamda 261 madde 
vardır.

160 SF13 x 19 cm 10 TLTARİH

Tarih & Kültür
9786055112080

Mehmed CELAL



97860551120429786055112578EDEBİYAT



EDEBİYAT

TÜRK SEÇKİSİ

Kültürleri, özellikle kendi kültürümüzü ve gelişim süreçlerini 
anlamak o kültüre ait eserleri incelemekle mümkün. Bu seçki, 
Türk kültürü yanında dünya kültür mirasında da yeri bulunan 12 
eserden seçilen parçaları içeriyor.

300 SF12,5 x 19 cm 24 TLTÜRK KLÂSİKLERİ

AMAN VERMEZ AVNİ:
KANATLI ARABA

Amanvermez Avni ve çırağı Arif, yılan hikayesine dönmüş bir 
cinayet-aşk-hırs denklemini çözmek için kılıktan kılığa giriyor, 
koşturmacadan vazgeçmiyor. Her milletten, her cemaatten in-
sana rastlanan bu hikayede cesur hafiyeler Avni ve Arif bu sefer 
bir paşazadenin katilinin izini sürüyor.

69 SF11 x 18,5 cm 8 TLOSMANLI POLİSİYESİ

9786055112677 9786055112202

Tuna ERDOĞDU

Ebu’s Sureyya SAMİ



AMAN VERMEZ AVNİ:
KAMELYA’NIN ÖLÜMÜ

Her milletten Osmanlı erkeklerini peşinden koşturan bir kadın: 
Kamelya… Birçok erkekle yolu kesişen bu kadın Avni’yle ancak 
ölünce tanışır. Cesur hafiye Amanvermez Avni bu macerasında, 
cinayetin izini sürüyor ve kendisi de birkaç kez ölümden dönüyor.

70 SF11 x 18,5 cm 8 TLOSMANLI POLİSİYESİ

AMAN VERMEZ AVNİ:
YANMIŞ ADAM

Kendisinden yanmış cesedin kime ait olduğunu bulması istenen 
Avni kendini bir sürü entrika, yalan, suikast ve tehlikenin içinde 
bulacaktır. Dikkat ve ayrıntılara şiddetle önemseyen kahramanı-
mız olayı çok ilginç bir şekilde çözer…

88 SF11 x 18,5 cm 8 TLOSMANLI POLİSİYESİ

EDEBİYAT
9786055112196 9786055112189

Ebu’s Sureyya SAMİ Ebu’s Sureyya SAMİ



9786055112295 9786055112127

seyahatnâme’den seçmeler

Meşhur Türk seyyahı Evliya Çelebi, gezdiği yerlerin coğrafi 
konumunu, mimarisini; insanını, giyimlerini ve gündelik 
yaşamlarını; dinlediği ve şahit olduğu olayları etkileyici üslubuyla 
kaleme almıştır. Bu çalışmadaki yazılar, çeşitli kaynaklardan 
seçilerek özenle üsluplandırılmıştır.

109 SF10,5 x 17 cm 8 TLtürk klâsikleri

nasreddİN HOCA’DAN SEÇMELER

Nasreddin Hoca’nın 13. yüzyılda Anadolu’da yaşamış olduğuna 
inanılır. Hazırcevaplılığıyla tanınan Hoca, her hikayede farklı 
niteliklere bürünür ve olayın ciddiyetini, mizah unsuru katarak 
ortaya koyar. Bu çalışmadaki hikayeler, çeşitli kaynaklardan se-
çilerek, özenle üsluplandırılmıştır.

72 SF10,5 x 17 cm 8 TLTÜRK KLÂSİKLERİ

EDEBİYAT

Hazırlayan: Tuna ERDOĞDU  Hazırlayan: Tuna ERDOĞDU



MESNEVÎ’DEN SEÇME HİKÂYELER

Mevlâna, insana özgü sayısız duyguyu içeren düşüncelerini ak-
tarmak için, Kelile ve Dinme’den, Kur’an kıssalarından ve halk 
hikâyelerinden yararlanarak kendisine has üslubuyla dünyaca 
ünlü eseri Mesnevi’yi kaleme almıştır. Bu çalışmadaki hikâyeler, 
Mesnevi’den seçilerek özenle sadeleştirilmiştir.

136 SF10,5 x 17 cm 8 TLTÜRK KLÂSİKLERİ

AŞKA UÇAN PERVANELER

Yedi diyara yedi eren üflendi. Biri aslında altısının özüydü. Ho-
rasan’dan Bosna’ya uzanan ve Blagay’da son bulan yolculuk, 
aslında yüzyıllar sonra Sırpların, Boşnaklara yaptığı eziyetlerin 
sessiz feryatlarıydı. Elinizdeki kitabın satırlarında tarihin, gelece-
ğe gizemli dokunuşunu bulacaksınız.

144 SF13,5 x 21 cm 22 TLROMAN

9786055112813 9786055112110

EDEBİYAT

Sevinç ÇEVİK Hazırlayan: Tuna ERDOĞDU



YUNUS EMRE’DEN SEÇMELER

EDEBİYAT

Tasavvufi kimliğinin yanı sıra, fikrî ve edebî yönüyle de önem-
li bir yere sahip olan Yunus Emre, en karmaşık konuları dahi, 
kendine has üslubuyla anlaşılır kılmış ve eşsiz şiirleriyle ölümsüz-
leştirmiştir. Bu çalışmadaki şiirler, çeşitli kaynaklardan seçilerek 
özenle hazırlanmıştır.

71 SF10,5 x 17 cm 7 TLTÜRK KLÂSİKLERİ

BUKRİYE

İnsan bazen “sanmak”tan ibaretti… Mutlu sandığı hayatları, iyi 
sandığı arkadaşları, gelecek sandığı güzel zamanları. Âşıklar sus-
mamalı, özgürlük bir gün mutlaka bu kente de uğramalıydı. Ya-
saklar kimler içindi? Sevmenin nesi yasaktı? Bizler sevmekten 
başka ne suç işlemiştik?
Bukriye, Balkanlarda yaşanan gerçek bir aşkın romanı; yarım 
kalan, bitmeyen bir aşkın…
Yedi diyara yedi eren üflendi. Biri aslında altısının özüydü. Ho-
rasan’dan Bosna’ya uzanan ve Blagay’da son bulan yolculuk, 
aslında yüzyıllar sonra Sırpların, Boşnaklara yaptığı eziyetlerin 
sessiz feryatlarıydı. Elinizdeki kitabın satırlarında tarihin, gelece-
ğe gizemli dokunuşunu bulacaksınız

214 SF13,5 X 21 cm 23 TLROMAN

9786055112282 9786055112837

Hazırlayan: Tuna ERDOĞDU Tuğba KURT



EDEBİYAT

YEDİ HAYAT

Nedensiz sebepsiz değildir bazı kaçışlar, uzaklaşmalar. Verdiği-
miz şanslar, emekler boşunadır bazen, çabalarımız.

Ve, insan değişmez! Değişirse kendi olamaz ki! Başkalaşır. Ken-
di olmaktan çıkar. Kimse için değişmeyin...

Hayat kısa ve zaman çok anlamlı...İzler bırakarak, adımızı ölüm-
süzleştirebiliriz...

Hayâlleri gerçekleştirmek de küçük bir adımla başlar...

104 SF12,5 x 20 cm 18 TLhİKÂYE

9786055112899

Emran VURAL



9786055112042 9786055112578

GASTRONOMİ



112 SF22 x 22 cm 46 TLYEMEK KİTABI

cupcake aşkına!

Gün geçtikçe cupcakeler bütün dünyayı etkisi altına alıyor. 
Çünkü yapımı kolay, zevkli ve çabuk. İster şeker hamurlu, ister 
kremalı; ister küçük, ister büyük. Bu sevimli mini-kekleri doğum 
günlerinde, arkadaş sohbetlerinde, nişan/düğün gibi birçok kut-
lama alanında servis edebilirsiniz.

gastronomi

328 SF20 x 26 cm 42 TLyemek kİtabı

pasta yapmak bİR HARİKA!
(ÇOCUKLARA ÖZEL)

Heyyy, durun bir dakika! Harika bir fikir geldi aklıma. Kimler 
pasta yapmayı seviyor? Parmakları göreyim! Tariflerimi birlikte 
yapsak, siz en sevdiğiniz tarifi bana söyleseniz en çok sevilen 
tarifle de yarışmaya katılsam nasıl olur? Bence şahane olur. 
Nasıl da güzel düşündüm. Bravo bana! E haydi o zaman hazır 
mısınız? Küçük pasta şefleri, kolları sıvayın bakalım! Mutfak bizi 
bekliyooooor!

9786055112790 9786055112882

Chef Duygu TUĞCU

Chef Duygu TUĞCU



CHEF DUYGU TUĞCU’YLA
BUTİK PASTACILIK

gastronomi

Şık tasarımı ve farklı lezzetleriyle etkileyici pastalar yapmak ister 
misiniz?
En çok merak edilen tarifelerin ve fotoğraflarla yapım aşamala-
rının yer aldığı bu kitapta; kek ve krema tarifleri, şeker hamuru 
ile pasta süsleme teknikleri, figür modelleme ve büst pasta ya-
pımına kadar birçok özel ayrıntıyı bulabileceksiniz.

200 SF20 x 26 cm 135 TLYEMEK KİTABI

profesyonel pastacılık

Kendini mutfağa adamış, Olimpiyat ve Dünya kupası dahil 
uluslararası yarışmalarda sayısız altın madalya kazanmış Şef 
Duygu Tuğcu, ister bir profesyonel isterse mutfağa adım 
atmamış bir amatör olun, kolay ulaşabileceğiniz malzemelerle 
yapabileceğiniz onlarca pasta tarifini ilginize sunuyor.
Artık mutfağınızda kendi başınıza hemen herşeyi yapabilecek ve 
yarattığınız tatlarla sevdiklerinizi mutlu edebileceksiniz.
Ekmekten çeşit çeşit tatlılara uzanan bu deneyim, mutfağınıza 
adeta yeni bir hayat bahşedecek!
Defalarca denenmiş ve bire bir tutan birbirinden harika lezzetler 
ve tekniklerle pastacılıkta sınıf atlamaya hazır mısınız?

328 SF20 x 26 cm 190 TLyemek kİtabı

9786055112769 9786055112875

Chef Duygu TUĞCU

Chef Duygu TUĞCU



9786055112912 9786055112783

BİR İMPARATORLUK MİRASI:
OSMANLI MUTFAĞI

gastronomi

Anadolu’da doğan ve nispeten kısa bir sürede üç kıtaya hâkim olmayı 
başaran Osmanlıların mutfağı da zamanla bir milletler mozaiğini andıran 
imparatorluğun yansıması halini aldı. Bu mutfağın ihtişamı hem zengin-
liği, hem tutumluluğu hem de pişirilen her şeyin sağlıklı oluşuna dikkat 
edilişinde yatıyordu şüphesiz. Temel dinamikleriyse geleneksel Türk mut-
fak kültürü, İslam’ın kabulüyle şekillenen bir diyet biçimi, göçler sebebiyle 
hissedilen Arap ve İran mutfağının etkisiydi. Ayrıca imparatorluk bün-
yesinde yaşayan gayr-ı müslim azınlıkların da damak tadından çeşniler 
karışmıştı bu mutfağa.

Meşhur Şef E. Köksal SEZGİN’in titizlikle hazırladığı bu çalışma Osmanlı 
mutfağına dair vukuflu bir değerlendirmeyle başlıyor. Değerlendirmenin 
ardından yedi başlık (Çorbalar, pilavlar, tatlılar, kebaplar vs.) altında söz 
konusu mutfağın en leziz ürünlerini sizler için tarif ediyor Sezgin.

238 SF 172 SF20 x 27 cm 13,5 x 21 cm170 TL 30 TLYEMEK KİTABI YEMEK KİTABI

CHEF OLMAK İSTİYORUM

Gelişen gastronominin süslü tabakları gibi değil aslında perdenin ar-
kası. Bu mesleği yapmaya karar vermekle tecrübelenmek yetmiyor 
bazen. Belki de mutfak dünyasının en kızgın tenceresinde pişmek 
gerekiyor. Başarının sırrı, dünyanın en kızgın yağlarını ellerine dö-
kerken gözünü kırpmamakta gizlidir.

İnsanlar hayatları boyunca, öldükleri zaman nasıl hatırlanacaklarını 
düşünüp dururlar. Bunu sağlamak kimi  zaman imkansızdır. Çünkü 
elektriği bulan kişinin hatırlanması gibi değildir bir aşçının hayattaki 
varlığı. Biz aşçıyız ve öldükten sonra hatırlanmamızı sağlayacak tek 
şey, fastfood akımına karşı Türk mutfağını savunup, işlemek ve ge-
leceğin aşçılarına Anadolu mutfağı aşkını aşılamak olacaktır.

Şef Emrah Köksal SEZGİN

Şef Emre İDRİSOĞLU



97860551120429786055112578FELSEFE & FİKİR



9786055112455 9786055112479

ÖZGÜRLÜKTEN KURTULMAK

FELSEFE & FİKİR

Bu kitap sıklıkla kullandığımız özgürlük kavramının farkında ol-
madığımız içeriğini ele alıyor. Başlıkta dikkatinizi çeken kurtul-
mak bilerek konuldu. Özgürlük gerçekten kurtulmak gereken bir 
olgu. Ama hangi özgürlük?!

104 SF 145 SF12,5 x 20 cm 12,5 x 20 cm15 TL 14 TLFELSEFE FELSEFE

SÖYLEN(E)MEYENLER

“Sözün gücüne can u gönülden inananlardanım. Söz var insanı 
vezir, söz var insanı rezil eder. Söz var eşyanın hakikatini zahir, 
söz var eşyanın hakikatini kafir eder. Evet, bu kitabın içindeki 
sözler acaba hangi sınıfa girecekler? Takdir ve tekdir okuyucu-
nun…”

Doç. Dr. A. Teyfur ERDOĞDU Doç. Dr. A. Teyfur ERDOĞDU



9786055112042 9786055112578

ÇOCUK KİTAPLARI



KÜÇÜK KARA BALIK

çocuk kitapları

Gece olmuş. Yaşlı on iki bin yavru ve torunlarını başına toplamış 
denizin derinliklerinde onlara masal anlatıyormuş. 
“Çok eskiden, annesiyle birlikte derede yaşayan küçük, kara bir 
balık varmış...”
Küçük kara balık, çocuklar için soluksuzca okuyacakları bir  
klasik... 

60 SF 60 SF12,5 x 20 cm 12,5 x 20 cm10 TL 10 TLHİKÂYE HİKÂYE

BİR ŞEFTALİ BİN ŞEFTALİ

Küçük şeftali ağacı her yıl bin çiçek açar, ama bir tek olgun 
şeftali vermezdi. Ya çiçeklerini döker ya da meyvelerini daha da 
ham iken dökerdi. Bahçıvan elinden geleni yapardı yapmasına 
ama boşuna... Küçük şeftali ağacında hiç değişiklik olmazdı. Her 
yıl geçtikçe gelişir, serpilir ama yine de meyve vermezdi. 
Elbette bunun bir sebebi vardı... 

Bir Şeftali Bin Şeftali, samimi anlatımı, sürükleyici konusuyla 
tek solukta okunacak bir klasik... 

Samed BEHRENGİ Samed BEHRENGİSamed BEHRENGİ Samed BEHRENGİ



9786055112226

Osmanlı’dan Çocuklara görgü ve 
nezaket

“Çocuklarınıza hoş muamelede bulunun ve onları güzel terbiye 
edin.” Hz. Muhammed (sav)

Hürmet insandaki iyilikleri, güzellikleri takdir eden ve öven bir 
duygudur. Bu da nezaket ile yola çıkar.

38 SF12,5 x 19 cm 7 TLkültür

çocuk kitapları

9786055112394

116 SF12 x 21 cm 12 TLMİZAH

EĞLENCELİ BİLMECELER

Dünya edebiyatında olduğu gibi Türk edebiyatında da önemli yere sahip 
olan bilmece nesneleri ve kavramları yeni tanımaya başlayan çocukla-
rın hem kelime hazinelerinin hem de muhakeme güçlerinin artmasında 
önemli bir yere sahiptir.
 
Bununla birlikte eğlendirirken öğretmek ve düşünceyi geliştirmek  gibi 
önemli rollere de sahiptir.
 
Her biri zeka ürünü olan bilmeceler aynı zamanda milletlerin folklor ve 
zeka düzeylerini yansıtması açısından da önemli parametrelerden biridir.
 
Kültürümüzün önemli parçalarından olan bilmecelerden bir seçki hazırla-
yarak sizlerin beğenisine sunduk.

Büşra YILDIZ

Anonim



97860551120429786055112578
nlp

kişisel gelişim



9786055112943 9786055112820

nefes ve sen: kalİTELİ BİR YAŞAM 
İÇİN NEFES TEKNİKLERİ

NLP - KİŞİSEL GELİŞİM

Enerji insan vücuduna giren oksijenle doğrudan orantılı. Doğru 
ve yeterli oksijen alabiliyor, haliyle doğru nefes alıp verebiliyor-
sanız beyninizde ve zihninizde arzu edilen enerjiyi yaratabilirsiniz. 
Teneffüs, beynin varlığını sürdürmesi için kaçınılmaz bir eylem; 
bunu hepimiz biliyoruz. Ama doğru tekniklerle ve verimli biçimde 
alınmadığında beyin ancak kendi ihtiyaç duyduğu kadar oksijen 
alır ve artık bu oksijenlenme düzeyi adeta standartlaşır.

128 SF13,5 x 21 cm 20 TLKİŞİSEL GELİŞİM

YAŞAM KODU

Neye yeteneğiniz olduğunu ve bunu nasıl kullanacağınızı 
bilmiyor musunuz? Kendinizi geliştirmek istiyor, fakat nereden 
başlayacağınızı bilemiyor musunuz? Yaşam amacınızı mı 
sorguluyorsunuz? Kendini keşfetmek için yola çıkma cesareti 
olan ve başkalarını tanımak için etkili bir rehber, bir başucu 
kitabı…

348 SF13 x 19 cm 35 TLPARA-PSİKOLOJİ

Cenk Devrim ULUSOY

Mehmet AKTÜRK



9786055112042 9786055112578

YABANCI DİLDE
YAYINLAR
-ingilizce-



“Rumuz Publishing” aims, first of all, at saving its readers 
from disinformation they are exposed to. The first and 
foremost mission assumed is to make quality publications 
in various fields; such as history, literature, gastronomy and 
NLP. RUMUZ is also an inheritor of a giant legacy. Utilizing 
the written resources left from the Ottoman times RUMUZ 
prepares new works of history and actualities shedding light 
upon our times. Another mission for RUMUZ is to make 
publications in various foreign languages to help the Turkish 
cultural and historical values get known by international 
public. In this term, besides many titles published in English 
and Arabic RUMUZ is planning to broaden the limits of its 
readers with a list of coming titles in German, Russian, 
Spanish and Korean. Rapidly enlarging its portfolio, RUMUZ is 
determined to publish quality works with well-known names, 
keep in contact with its readers and make them happy while 
enhancing their socio-cultural levels. 

ABOUT US



9786055112158 9786055112585

YABANCI DİLDE YAYINLAR

THE SULTANS OF 
THE OTTOMAN EMPIRE

Bu kitap, bir zamanlar karaların ve denizlerin hâkimi olan Os-
manlı padişahlarını daha yakından tanımak ve tanıtmak mak-
sadıyla İngilizce okur-yazarlar için hazırlandı. Objektif olarak 
kaleme alınan padişah biyografileri, yeni bilgi ve vesikalarla zen-
ginleştirildi, birbirinden orijinal gravür, minyatür ve fotoğraflar 
ile süslendi.

262 SF16 x 23 cm 60 TLTARİH 187 SF12 x 16 cm 23 TLTARİH

THE SULTANS OF THE OTTOMAN  
EMPIRE (POCKET-SIZE)

Osmanlı Padişahları başlıklı geniş çalışmanın bir özeti niteliğin-
deki bu küçük eser, padişahların devlete katkıları, kronolojile-
ri, soyağacı, ilkler-enler ve nasıl öldüler bölümleriyle İngilizce 
okuyup yazabilen herkesin kütüphanesinde olması gereken ufak 
fakat önemli bir kaynak kitap...

Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU



THE PORTRAIT OF A POLITICAL 
GENIUS: SULTAN ABDULHAMID II

Osmanlı’nın son yüzyılına damga vuran ve 30 yılı aşkın taht-
ta kalan II. Abdülhamid, emperyalizmin imparatorluğu dört bir 
yandan kuşattığı zor zamanlarda hüküm sürmüştü. Her şeye 
rağmen eğitimden ekonomiye, sağlıktan ulaşıma hemen her 
alanda devlet ve toplumun refahı için elinden geleni de yaptı. Bu 
çalışma kurtlar sofrasında mücadele veren sultanı ve dönemini 
anlamak için muteber kaynaklardan istifadeyle hazırlandı.

248 SF21 x 27 cm 140 TLTARİH

YABANCI DİLDE YAYINLAR

136 SF13,5 x 21 cm 25 TLtürk klâsikleri

DROPS OF WISDOM FROM MESNEVI

Abdurrahman Jami rightly pinpointed the fact that Rumi “Surely 
was not a prophet, yet he had a book.”
And it’s also a rightful evaluation made by Erich Fromm that 
goes:
“Mawlana is not only a great poet and a unique sufi but he 
was also a man who succeeded to go into the depths of human 
nature and discover the inner world of man.”
You will, with this humble volume, enjoy some 60 “drops of 
wisdom” meticulously picked up from Mawlana’s Mesnevi...

9786055112868 9786055112929

Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU

Hazırlayan:  Tuna ERDOĞDU



YABANCI DİLDE YAYINLAR

TURK THE CONQUEROR
SULTAN MEHMED

Sultan Fatih, İstanbul’un fethiyle beraber İslam dünyasının ufku-
nu Batı’ya doğru genişleten büyük bir hükümdardı. Bu çalışma, 
İngilizce okur-yazarlar için İstanbul fatihi Sultan II. Mehmed’in 
hayatını ve siyasî faaliyetlerini özetleyen küçük, fakat nitelikli 
bir eser.

100 SF 100 SF12 x 16 cm 12 x 16 cm20 TL 20 TLTARİH TARİH

SULEIMAN THE MAGNICIFENT

Kanuni Sultan Süleyman, imparatorluğun artık Avrupa’da yer-
leştiği ve neredeyse doğal sınırlarına ulaştığı devrin en cihangir 
padişahıydı. Neredeyse 50 yıl süren saltanatı boyunca atından 
inmedi, nitekim vefatı da fetih için gittiği Sigetvar önlerinde 
oldu. Bu çalışma o koca sultanın hayatını ve siyasî faaliyetlerini 
özetleyen akıcı, küçük; ama nitelikli bir eser.

9786055112448 9786055112561

Doç. Dr. A. Teyfur ERDOĞDU

Doç. Dr. A. Teyfur ERDOĞDU



by the mouth of evlıya celebı:
hagıa sophıa

Seyyah-ı Âlem Evliya Çelebi, seyahatnamesinden yapılan ve İn-
gilizceye aktarılan bu derlemede, 400 yıl öncesinden seslenerek 
yaklaşık 15 asırdır ayakta duran, İstanbul fethinin sembolü Aya-
sofya’yı tarif eder; bu muazzam mabet hakkında gördüklerini, 
duyduklarını ve o devrin eserlerinde okuduklarını aktarır…

111 SF13,5 x 21 cm 18 TLTARİH

YABANCI DİLDE YAYINLAR
9786055112066

OSMANLI’DAN KARİKATÜRLER
(İNGİLİZCE)

Osmanlı Dönemi gazete ve dergilerinden seçilerek İngilizce’ye 
çevrilen bu karikatürleri okurken tarihî bir yolculuğa çıkacak, 
ninelerimizin ve dedelerimizin gündelik pratiklerini, düşünce 
yapılarına dair detayları yaptıkları ince esprilerde keşfedeksiniz…

117 SF20 x 22 cm 20 TLTARİH-MİZAH

9786055112028

Nihat YALÇIN Nihat YALÇIN



9786055112042 9786055112578

YABANCI DİLDE
YAYINLAR
-arapça-





YABANCI DİLDE YAYINLAR

SON HALİFE SON SULTAN 
ABDÜLHAMİD HAN (ARAPÇA)

Osmanlı’nın son yüzyılına damga vuran ve 30 yılı aşkın taht-
ta kalan II. Abdülhamid, emperyalizmin imparatorluğu dört bir 
yandan kuşattığı zor zamanlarda hüküm sürmüştü. Her şeye 
rağmen eğitimden ekonomiye, sağlıktan ulaşıma hemen her 
alanda devlet ve toplumun refahı için elinden geleni de yaptı. Bu 
çalışma kurtlar sofrasında mücadele veren sultanı ve dönemini 
anlamak için muteber kaynaklardan istifadeyle hazırlandı.

200 SF21 x 27 cm 160 TLTARİH

BİR İMPARATORLUĞUN DOĞUŞU:
ERTUĞRUL GAZİ (arapça)

Osmanlıların büyük ceddi Ertuğrul Gazi ve etrafındaki alplerin 
boylarını organize edip Anadolu’ya göçlerinin, Selçukluları yoklu-
ğun eşiğinden alışlarının ve 6 asır İslam’ın sancaktarı olacak dev 
bir imparatorluğun temelini atışlarının hikayesini okuyacaksınız 
bu kitapta.

114 SF21 x 27 cm 75 TLTARİH

9786055112905 9786055112844

Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU 



OSMANLI PADİŞAHLARI
(ARAPÇA)

Bu kitap, bir zamanlar karaların ve denizlerin hâkimi olan Os-
manlı padişahlarını daha yakından tanımak ve tanıtmak maksa-
dıyla Arapça okur-yazarlar için hazırlandı. Objektif olarak kaleme 
alınan padişah biyografileri, yeni bilgi ve vesikalarla zenginleşti-
rildi, birbirinden orijinal gravür, minyatür ve fotoğraflar ile süs-
lendi.

256 SF 187 SF20 x 28 cm 12 x 16 cm90 TL 25 TLTARİH TARİH

OSMANLI PADİŞAHLARI
(CEP BOY - ARAPÇA)

Osmanlı Padişahları başlıklı geniş çalışmanın bir özeti niteliğinde-
ki bu küçük eser, padişahların devlete katkıları, kronolojileri, so-
yağacı, ilkler-enler ve nasıl öldüler bölümleriyle Arapça okuyup 
yazabilen herkesin kütüphanesinde olması gereken ufak fakat 
önemli bir kaynak kitap...

YABANCI DİLDE YAYINLAR
9786055112387 9786055112592

Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU Doç. Dr. Raşit GÜNDOĞDU 



YABANCI DİLDE YAYINLAR

OSMANLI’DAN KARİKATÜRLER
(ARAPÇA)

Osmanlı Dönemi gazete ve dergilerinden seçilerek Arapçaya 
çevrilen bu karikatürleri okurken tarihî bir yolculuğa çıkacak, 
ninelerimizin ve dedelerimizin gündelik pratiklerini, düşünce 
yapılarına dair detayları yaptıkları ince esprilerde keşfedeksiniz…

117 SF 128 SF20 x 22 cm 18 x 18 cm20 TL 56 TLTARİH-MİZAH yemek kİtabı

OSMANLI ŞERTBERLERİ
(ARAPÇA)

Osmanlı Devleti yalnız tarihiyle öne çıkmış bir imparatorluk de-
ğildi; aynı zamanda meşhur mutfağıyla da adından söz ettiri-
yordu. Osmanlı şerbetlerinin de Osmanlı mutfağında müstesna 
bir yeri vardı. Bu kitapta asırlık lezzetlerin nasıl yapıldığına dair 
detaylı tarifler bulacaksınız.

9786055112554 9786055112806

Nihat YALÇIN Chef Duygu TUĞCU



YABANCI DİLDE YAYINLAR

187 SF21 x 27 cm 90 TLTARİH

EVLİYÂ ÇELEBİ’NİN DİLİNDEN
AYASOFYA (ARAPÇA)

Seyyah-ı Âlem Evliya Çelebi, seyahatnamesinden yapılan bu 
derlemede, 400 yıl öncesinden seslenerek yaklaşık 15 asırdır 
ayakta duran, İstanbul fethinin sembolü Ayasofya’yı tarif eder; 
bu muazzam mabet hakkında gördüklerini, duyduklarını ve o 
devrin eserlerinde okuduklarını aktarır…

Bu ilgi çekici eser şimdi rengârenk ve Arapça olarak 
okurlarıyla…

9786055112851

Nihat YALÇIN



SÖZLÜKLER



9786055112035 9786055112332

OSMANLICA CEP SÖZLÜĞÜ

SÖZLÜKLER

Bu ufak cep sözlüğü Osmanlıcayla hemhal olan ya da merak 
edip öğrenmek ve kelime dağarcığını zenginleştirmek isteyen 
herkes için hazırlandı.

296 SF 286 SF8 x 12 cm 8 x 12 cm9 TL 9 TLSÖZLÜK SÖZLÜK

FARSÇA CEP SÖZLÜĞÜ

Farsça, eski İran edebiyatının nakilcisi konumunda bir dildir. 
Elbette bu alanda çokça çalışma mevcuttur. Bu çalışmayla biz 
meraklıları için, dil çalışmalarında el altında bulundurulabilecek, 
rahatça kullanılabilen bir mini-kitap hazırlamayı amaçladık.

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem TAK Kübra UZUN



9786055112325 9786055112356

ARAPÇA CEP SÖZLÜĞÜ

İletişimin en önemli aracı şüphesiz dil. Arap diliyse Doğu kül-
türünü anlayabilmek için bir gereklilik. Arapçayı anlama ve öğ-
renmede temel teşkil eden kelimeleri sunmak amacıyla hazırla-
dığımız bu cep sözlüğü ilgililere muhakkak kolaylık sağlayacak.

224 SF 264 SF8 x 12 cm 8 x 12 cm9 TL 9 TLSÖZLÜK SÖZLÜK

İNGİLİZCE CEP SÖZLÜĞÜ

Bu sözlük hem öğrenciler hem de pratik dil öğrenmek amacı 
güdenlerin ihtiyaçları dikkate alınarak kolayca taşınabilir ebat-
ta hazırlandı. Günlük dilde sık kullanılan yaklaşık 3500 kelime 
seçildi. Birden çok anlamı bulunan kelimelerin yaygın kullanılan 
anlamları tercih edildi.

SÖZLÜKLER

Kübra UZUN Cemile TAK 



9786055112639 9786055112646

almanca CEP SÖZLÜĞÜ

Almanca-Türkçe/Türkçe-Almanca Cep Sözlüğü

4700 sözcük

Sizler için özenle hazırlandı.

394 SF 229 SF8 x 12 cm 8 x 12 cm15 TL 10 TLSÖZLÜK SÖZLÜK

İSPANYOLCA CEP SÖZLÜĞÜ

İspanyolca-Türkçe/Türkçe-İspanyolca Cep Sözlüğü

4500 sözcük

Sizler için özenle hazırlandı.

SÖZLÜKLER

İclal KÖYSÜREN Ebru ANBAR



9786055112615 9786055112622

TÜRKÇE CEP SÖZLÜĞÜ

SÖZLÜKLER

Türkçe Cep Sözlüğü

3600 sözcük

Sizler için özenle hazırlandı.

301 SF 280 SF8 x 12 cm 8 x 12 cm10 TL 10 TLSÖZLÜK SÖZLÜK

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER 
CEP SÖZLÜĞÜ

Atasözleri ve Deyimler sözlüğü bir arada.

Sizler için özenle hazırlandı.







9786055112462 9786055112745


