File Type PDF Bir Kitap Bir Balta

Bir Kitap Bir Balta
Hepimizin kendine göre okuma al??kanl?klar? vard?r. Ancak iyi bir okuyucu olmak için bu
al??kanl?klar?m?z?n gözden geçirilmesi gereklidir. Ça??m?zda yeni e?itimin temel
amaçlar?ndan birisi, gençlere bu sanat? ö?retmektir. Goethe ilerlemi? ya??nda halâ bu sanat?
yeterince ö?renemedi?ini söyler. Do?rusu, Goethe’nin bu itiraf?n? ilk okudu?umda bana çok
anlaml? gelmemi?ti. Bu büyük adam?n a??r? bir alçak gönüllülük gösterdi?ini dü?ünmü?tüm.
Ya??m ilerledikçe bu sözdeki bilgeli?i kavramaya ba?lad?m. Goethe hakl?yd?. Okuma sanat?,
bir ömre s??acak sanatlardan de?ildi. Bundan dolay? da gözden uzak tutamayaca??m?z bir
sanatt?.
K?? Kurtlar?n? tanr?lar yaratt?. Do?ay? korumalar? için. Sadece do?an?n ça?r?s?na cevap
vereceklerdi. Özleri tanr?lar?n özleriydi; büyü. Salt enerji, yönlendirilebilir, haf?zas? olan enerji.
Kadim dünyada K?? Kurtlar? denge ve düzenin koruyucusuydu. Tanr?lar?n sonradan yollad???
?rklar kendilerini mükemmel hatta hakim olarak gördüler. De?i?tirdikleri denge kurtlar için bir
sava? nedeniydi. Bu yüzden tanr?lar?n bahçesinde tanr?lar?n yaratt?klar? ilk sava?lar?n?
yapt?. Öldürülen kurtlar?n ruhlar? tanr?lara geri dönmedi. Birle?erek bir sonraki muhaf?zlar?
yaratt?lar. Kadim K?? Kurtlar?n?... Kadim k?? kurtlar? onlarca k?? kurdunun haf?zas?n?,
an?lar?n? ve güçlerini bar?nd?r?yordu. Bu haf?za onlara hiç beklenmedik bir bilgelikte
getirmi?ti. Zorlu zamanlar Mhir'in kap?s?na dayand???nda Kadim K?? Kurtlar? medeniyeti
olu?turan ?rklar aras?nda dokuz ki?iyi seçti. Bu zamanlar?n s?navlar?n? atlatacak ve Mhir'i
kurtaracak dokuz kurt. Efsanelere göre bu dokuz kurt Mhir'in parçalan?p gökyüzünde dönüp
duran Aix'e dönü?mesini sa?lam??t?. Ve yeniden onu birle?tirecek, bir gezegene dönü?türecek
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olan da dokuz kurttu. Uçan adalar ve k?talar aras?nda denge ve medeniyet yeniden
kurulmu?tu ama kaos Aix'i bir kez daha zorlamaya ba?l?yordu. Kadim K?? Kurtlar? seçilmi?leri
aramaya ba?lam??t?. Dokuz Kurt'un ça?r?laca?? zaman gelmi?ti.
“FELSEFE YÜZÜ?Ü ani bir ba?ar? için her ?eye sahip: entrika, kar?? entrika, gizem, yi?it
?övalyeler, k?r?k kalpler ile dolu çiçekli a?klar, aldatma ve ihanet. Sizi saatlerce e?lendirecek
ve her ya?taki okuyucuyu memnun edecek. Tüm fantezi okurlar?n?n kütüphanesinde
bulunmas?n? tavsiye etti?imiz bir kitap.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos
KRALLARIN YÜRÜYÜ?Ü bizi, Thor’un insanl??a yapt??? destans? yolculu?unda bir ad?m
daha ileri götürüyor. Bir sava?ç? olmaya giden yolda, kim oldu?u, hangi güçlere sahip oldu?u
konusunda daha çok ?eyi fark etmeye ba?l?yor. Zindandan kaç???n?n ard?ndan Thor, Kral
MaGil’e yap?lan ba?ka bir suikast giri?imini ö?renip deh?ete dü?üyor. Kral öldü?ünde krall?k
bir çalkant?ya dü?üyor. Taht için herkes rekabet ederken, Kral?n Meclisi aile dramlar?, güç
mücadeleleri, ihtiraslar, k?skançl?klar, ?iddet ve ihanetle her zamankinden daha da me?gul
durumda. Çocuklar aras?ndan bir veliaht seçilmek zorunda. Böylece kadim Hanedan K?l?c?
yeni biri taraf?ndan ta??nma ?ans? bulabilir. Fakat bütün bunlar alt üst olabilir: suikast silah?
bulundu ve suikastç?n?n bulunmas? yakla??rken ilmik s?k?la??yor. Ayn? anda MacGiller,
Yüzük içinden yeni bir sald?r? yapmak üzere olan McCloudlar?n tehdidiyle kar?? kar??ya
kal?yor. Thor, Gwendolyn’un a?k?n? yeniden kazanmak için sava??yor; fakat zaman
yetmeyebilir. E?yas?n? toplamas? ve silah arkada?lar?yla birlikte Yüzer için haz?rlanmas?
söylendi; tüm Lejyon üyelerinin hayatta kalmas? gereken yüz zorlu gün. Lejyon, insanl??a
öncülük etmek için, Yüzü?ün korumas? olmadan Kanyon’u geçmek ve Yabana girmek,
Tartuvian Denizinde ejderhalar taraf?ndan gözlendi?i söylenen Sisler Adas?’na gitmek
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zorunda. Geri dönebilecekler mi? Yokluklar?nda Yüzük dayanabilecek mi? Ve sonunda Thor
kaderi hakk?ndaki s?rr? ö?renecek mi? Sofistike dünya tasar?m? ve karakter yarat?m?yla,
KRALLARIN YÜRÜYÜ?Ü, arkada?lar ve â??klar, rakipler ve talipler, ?övalyeler ve ejderhalar,
entrikalar ve politik hileler, yakla?an ça?, k?r?k kalpler, hile, ihtiras ve ihanetlerin destans?
hikâyesi. Bir onur ve cesaret, talih ve kader, büyücülük hikâyesi… Her ya?tan ve her cinsiyetten
ki?ileri etkileyecek olan bu fantezi bizi asla unutmayaca??m?z bir dünyaya götürüyor.
Google Play'da en son ç?kan kitab?m?z '2.Petrus ve Yahuda'n?n Mesaj?'
https://habercikitaplar.com/tr/node/297 Krall???n Müjdesi Arka Kapak Yaz?s? ?sa Mesih’in
duyurdu?u iyi haber Tanr?’n?n Krall??? ile ilgili müjdeydi. Tüm tutsaklara ve yoksullara adalet
ve do?rulu?un sa?lanaca?? Göklerin Egemenli?ini müjdeliyordu. “Zaman doldu” diyordu,
“Tanr?'n?n Egemenli?i yakla?t?. Tövbe edin, Müjde'ye inan?n!” Çarm?htaki ölümü ve
dirili?inden sonra da onun elçileri ayn? ?ekilde Yeru?alim’den ba?layarak Roma’ya kadar her
yerde ?sa’y? diri Mesih ve Kral olarak ilan ederek Tanr?’n?n Egemenli?ini duyuruyorlard?.
Ama bu ne anlama geliyor? Tanr?'n?n egemenli?i nas?l “müjde” oluyor? George Eldon
Ladd’?n yazd??? Krall???n Müjdesi bu konuyla ilgili yaz?lm?? en de?erli eserlerden biridir.
Tanr?’n?n Krall??? konusunda birçok akademik ara?t?rma yapm?? olan Ladd’?n
kitaplar?ndan da çok yararland?m, ama bu kitaptaki yaz?lar çarp?c? bir vaaz niteli?i de
ta??d??? için çok özeldir. Hem Tanr?’n?n Krall???n?n ne oldu?u ve nas?l geldi?ini anlamam?z
hem de o krall???n ard?ndan gitmemiz için harika bir kaynakt?r. Ümidimiz bu krall??a ba?l?d?r.
?sa'n?n söyledi?i gibi “Göksel egemenli?in bu Müjdesi bütün uluslara tan?kl?k olmak üzere
dünyan?n her yerinde duyurulacak. ??te o zaman son gelecektir.” George Bristow
Ara?t?rmac? yazar Çevirmen: Ye?im M?s?rc? Kapak Tasar?m : George Bristow Sayfa
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Tasar?m ve dizgi :Maya Perkta? [Anahtar Kelimeler: Zebur, Peygamber, Allah, Haberci Bas?n
Yay?n Da?. Turizm San. ve Tic. Ltd. ?ti, Tevrat, ?sa Mesih, Haberci Bas?n Yay?n Da?. Turizm
San. ve Tic. Ltd. ?ti, Allah, Zebur, Tevrat, Yorum ve Görü?ler, Türkçe Kitaplar, Turkce, Türkçe
Kitaplar, ?ncil, Mezmur, Mesih, H?ristiyan, Mezmur, Kilise, Turkce, ?ncil, Kitap, Kilise,
H?ristiyan, Hristiyan, Hristiyan, Yorum ve Görü?ler, Tanr?, Kitap, Peygamber, Tanr?, Mesih,
?sa Mesih]
Havan?n suya, suyun ate?e dönü?tü?ü bu macerada Fincayra’n?n en soylu ve ürkütücü
ejderhas? Valdearg, yüzy?ll?k uykusundan uyan?yor. K?zg?n ve intikam istiyor. Ate?ten
Kanatlar’?n bitmeyen öfkesi tüm diyar? tehdit ederken onu durdurabilecek tek ki?i, henüz
büyülü çalg?s?n? bile çalamam?? olan genç büyücü Merlin. Üstelik sadece yedi günü var. Her
?ey ate?ler içinde kalmadan önce son yedi gün. “Merlin hakk?nda kimse Barron ile boy
ölçü?emez. Bu kitab?yla yedi diyara renk, derinlik ve sevgi katm??. Hayranlar? bu kitaba
bay?lacak.” – School Library Journal “Barron, Merlin destan? hayranlar?n? hayal k?r?kl???na
u?ratmayacak bir ba?yap?tla kar??m?zda.” – Booklist “Ak?lda kalan parlak karakterleriyle
destans?, harika bir öykü. Tam hediyelik.” –Isabel Allende
KAHRAMANLIK SALDIRISI ( Felsefe Yü?ü 6. Kitap), Thor çal?nan Kader K?l?c?’n? geri almak
ve Halka’y? kurtarmak için ?mparatorluk’un daha da derinliklerine do?ru görevine devam
eder. O ve arkada?lar? beklenmedik bir trajediyle kar??la??p birbirine ba?l? gurubunun bir
üyesini kaybedeler ve geriye kalan arkada?lar? zorluklarla birlikte yüzle?eceklerini ve
a?acaklar?n? ö?renirken eskisinden bile fazla yak?nla??rlar. Yolculuklar? onlar? ?ss?z Tuz
Tarlalar?, Büyük Tünel ve Ate? Da?lar?’n?n dâhil oldu?u yeni ve egzotik diyarlara götürürken,
her kö?e ba??nda onlar? bir sürü beklenmedik canavarla kar??la??rlar. Thor o güne kadar
Page 4/29

File Type PDF Bir Kitap Bir Balta
ald??? en ileri seviyeli e?itimden geçerken becerileri geli?ir ve hayatta kalmak istiyorsa
eskisinden de etkili güçleri geli?tirmesi gerekecektir. Nihayet, hep birlikte K?l?ç’?n nereye
götürüldü?ünü ö?renirler ve onu geri alabilmek için ?mparatorluk’taki en korkulan yere
gitmeleri gerekti?ini ö?renirler: Ejderhalar Diyar?. Halka’daysa, Gwendolyn a??r a??r iyile?ir ve
u?rad??? sald?r?dan sonra derin bir depresyonla mücadele eder. Kendrick ve di?erleri
imkâns?z görünen ?artlara ra?men, onun ?erefi için sava?acaklar?na yemin ederler. Böylece,
Silesia’y? özgür k?lmak ve Andronicus’u fethetmeye çal???rlarken, Halka tarihindeki en
muhte?em sava?lardan biri ya?an?r. Bu arada, Godfrey kendisini k?l?k de?i?tirmi? bir halde
dü?man cephelerinin ard?nda bulur ve kendine has bir biçimde kendisini tan?maya, bir
sava?ç? olman?n ne anlama geldi?ini ö?renmeye ba?lar. Gareth hayatta kalmay? ba?ar?r ve
Andronicus taraf?ndan yakalanmamak için tüm kurnazl?klar?n? kullan?rken, Erec Savaria’y?
Andronicus’un yakla?an istilas?ndan ve a?k? Alistair’i kurtarmak için can? pahas?na sava??r.
Argon yasak olan? yap?p insanlar?n i?lerine kar??arak büyük bir bedel öder. Gwendolyn’se
hayat?ndan vaz m? geçece?ine, yoksa eski S???nma Kulesi’nde bir rahibe olarak inzivaya m?
çekilece?ini karar vermesi gerekir. Ama tüm bunlar Thor’un hayretler verici bir biçimde gerçek
babas?n?n kim oldu?unu ö?renmesinden önce gerçekle?mez. Thor ve di?erleri görevi sa?
salim tamamlayabilecek mi? Kader K?l?ç’?n? alabilecekler mi? Halka Andronicus’un
istilas?ndan kurtulacak m?? Gwendolyn, Kendrick ve Erec’e ne olacak? Thor’un gerçek
babas? kim? KAHRAMANLIK SALDIRISI sofistike dünya olu?umuyla ve özellikleriyle
arkada?lara ve a??klara, rakiplere ve kur yapanlara, ?övalyelere ve ejderhalara, entrikalara ve
politik entrikalara, re?it olmaya, k?r?lan kalplere, aldatmacaya, h?rsa ve ihanete dair destans?
bir öykü. ?eref ce cesaretle, kaderle ve yazg?yla, büyücülükle ilgili bir öykü. Bizleri asla
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unutmayaca??m?z ve her ya?a ve cinsiyete hitap eden bir dünyaya götüren bir fantezi. 70,000
sözcükten olu?uyor.
"Dünyan?n sonu Kur'an-? Kerim'in intihar notudur" der, Muhammad Knight -kald? ki haks?z da
de?ildir! Kâbe'nin, ?slamiyet'in Disney Land'i oldu?unu dile getirirken asl?nda gerçek
Müslüman?n içinde hissetti?i ac?ya da dokunur: ?n?aat sektörünce parsellenmi? bir Beyt'ullah,
Muhammed Resulün zorluklarla s?nanmam?z? istedi?i uzun Hac yolculuklar? ile yan yana
gelemez elbet! William Burroughs'un "?slam Anonim ?irketi" ifadesini Knight "?slami Koka
Kola" fikriyle geni?letir. Öte yandan Hakim Bey'in tradisyonellerden çal?p sitüasyonistçe
sapt?rd??? irfana katt?klar?n? al?r ve sokak punk?na bular. Evet kar??n?zda ba?ka bir kusmuk
var, kar??-kültür eklekti?i bir ?slam! Muhammad Knight öldürülmedi?ine göre yazd?klar?
istedi?i k?vama hala gelememi?. Belki Müslümanlar da biraz deli say?klamas? yerine derinlikli
bir sald?r?y? tercih ediyorlard?r. Ya da sadece Danimarka yahut Fransa'da ya?ayan
karikatüristlerin Muhammed çizimlerine tak?ld?lar.
Virginia Woolf ile ço?u zaman edebi ya da politik olarak kurdu?umuz yak?n ili?ki veya
kar??la?malar?n temelinde aile, toplum ya da e?yaya kar?? sakinmi? gibi görünen ama
asl?nda her gün farkl? bir dü?ünceyle bir ba?ka protesto haz?rl???nda olan yap?lar?n homoerotik ve ilerici bir bile?kesi vard?r. Woolf gelece?e dair hayallerin imha edilmesinden yanad?r,
çünkü iyi ya da kötü olabilecek her ?ey, içerisinde daima ba?ka belirsizlik ve tehlikeleri
bar?nd?r?r. Kendine Ait Bir Oda, yazar?n sürekli birbirini takip eden sorgular?na kar??l?k
olu?turdu?u bir ajandad?r.
Ya?l? bir gezegen olan Galthar’a düzen getirmek için gelen Eski Tanr?lar, zamanla güç
h?rs?ndan ötürü yozla?arak daha mühim karma?alara sebep olmu?lard?. Bu ya?ananlardan
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dolay?, Eski Tanr?lar’? durdurmak için göklerden gelen Yeni Tanr?lar onlarla sava?t?. Eski
Tanr?lar yenilgiye u?rad? fakat sava??n sonuçlar? oldukça a??r oldu. Yeni Tanr?lar, kurduklar?
düzeni devam ettirmeleri için ‘Kadim’ unvan? ta??yan do?aüstü varl?klar yaratarak onlar? yeni
düzeni korumakla görevlendirdikten sonra yeniden ta? gemileriyle göklere yükselerek
kay?plara kar??t?lar. Tanr?lar Sava??’n?n sonucunda ortaya ç?kan karanl?k bir musibet, bir
zaman sonra Galthar’a dadanarak tüm dengeleri yeniden de?i?tirdi. Öyle garip bir ?eydi ki, ele
geçirdi?i varl???n gücüne göre yeni güçler kazan?yor, kendini ?ekillendirebiliyor ve verdi?i
y?k?m da o denli etkili oluyordu. Kendi hayatlar?n?n zorluklar?yla mücadele eden Yüksek
Cinler, Diken Cinleri, Cüceler, ?nsanlar, Kroklar ve daha birçok say?s?z fani, yakla?an bu
tehlikeden habersizdi. Karanl?k, hiç beklemedikleri anda ve surette ortaya ç?kmak için adeta
f?rsat kolluyordu. Fakat gerçek dü?man daha da derinlerde saklan?yordu. Herkesin kafas?nda
tek bir sual vard?; Karanl?k varl???n ard?ndaki s?r neydi? Dikkat: Bu kitaba yapaca??n?z
yorumlar ve kat?l?mlar sayesinde ikinci kitab?n seyri de?i?ebilir! Not: Bireysel emek oldu?u için
gözünüze ili?en ufak hatalar varsa merak etmeyin, ileride toplu olarak yeni sürümüyle birlikte
güncellenecektir.
“Morgan Rice’?n önceki romanlar?n?n hayranlar? ve Christopher Paolini’nin The Inheritance
Cycle serisi gibi i?lerin hayranlar?n? memnun edecek macera dolu bir fantezi… Genç Yeti?kin
Edebiyat?n?n hayranlar? Rice’?n bu son kitab?n? çok sevecek ve daha fazlas? için
yalvaracakt?r.” --The Wanderer, A Literary Journal (Ejderhalar?n Yükseli?i ile ilgili olarak)
GÖLGELER D?YARI’nda, Kyra kendini ejderhalar taraf?ndan sald?r?ya u?ram??, yanmakta
olan ba?kentin tam ortas?nda buluyor ve hayata tutunmak için ç?rp?n?yor. Çok sevdi?i ana
vatan? yok edilmi?, Ate? Duvarlar? sönmü?, troller ülkeye ak?n eder haldeyken Kyra sihirli
Page 7/29

File Type PDF Bir Kitap Bir Balta
silah? almak için acilen Marda’ya do?ru yola ç?kmak zorunda; bu yolculuk onu karanl???n tam
kalbine götürecek olsa bile! Duncan kendini yanmakta olan ba?kentte, di?erleriyle birlikte
kapana k?s?lm?? bir halde buluyor ve adamlar?n? bulmak, oradan kaçmaya çal??mak,
ordusunu toplay?p düzenli hale getirmek ve Pandesia’ya sald?rmak için tüm ince zekâs?n?
ortaya koyuyor. Krall???n di?er ucunda Merk, Kos Kulesi’ni terk edi?lerinin ard?ndan Tarnis’in
k?z?yla birlikte Ölüm Körfezi’nde ilerliyor ve sava?ç?lar?n adas? Knossos’a varmaya
çal???yor. Vesuvius ve trol ordusu pe?lerindeyken dünyan?n en tekinsiz denizinden geçmekle
adaya ula?mak konusunda çok az ?anslar? oldu?unu biliyor; hayatta kalma ?anslar? ise çok
daha zay?f! Ur’u yok eden tsunami dalgas?ndan sa? ç?ka Dierdre ve Marco sevgili ?ehirlerini
sular alt?nda kalm?? olarak buluyor. Tan?d?klar? ve sevdikleri herkes kaybolmu? veya
ölmü?ken, yapmalar? gereken tek ?ey kendilerini toplamak ve hayatta oldu?unu bildikleri tek
ki?iye do?ru yola ç?kmakt?r: Kyra. Bu esnada Alec, elinde her ?eyi de?i?tirme ?ans?na sahip
de?erli k?l?ç, Kay?p Adalar halk?yla birlikte Escalon’a geri dönmektedir. Fakat hiçbiri yok
edilmi? ve ejderhalar taraf?ndan ku?at?lm?? bir ülkeyle kar??la?may? beklememektedir. Güçlü
atmosferi ve komplike karakterleriyle GÖLGELER D?YARI, ?övalyeler ve sava?ç?lar, krallar ve
lortlar, onur ve mertlik, büyü, kader, canavarlar ve ejderhalar?n sürükleyici bir efsanesi. Bu bir
a?k ve k?r?k kalpler, aldatma, ihtiras ve ihanet hikâyesi. Bizi, sonsuza kadar bizimle ya?ayacak
bir dünyaya davet eden, her ya?tan ve her cinsiyetten okuyucular? tatmin edebilecek, üst kalite
bir fantezi. KRALLAR VE BÜYÜCÜLER serisinin 5. Kitab? yak?nda yay?nda olacak. “Felsefe
Yüzü?ü serisinden sonra ya?amak için bir neden kalmad???n? dü?ünüyorsan?z
yan?l?yorsunuz. Morgan Rice bir ba?ka harika fantezi serisinin sözünü veriyor ve bizi troller,
ejderhalar, yi?itlik, onur, cesaret, sihir ve kaderimize inanc?n bir fantezisine dald?r?yor. Morgan
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bir kez daha her sayfada onlar için tezahürat yapmam?z? sa?layan güçlü bir karakter seti
olu?turmay? ba?arm??… ?yi yaz?lm?? fantastik edebiyat seven herkesin kütüphanesinde
bulunmas?n? tavsiye ederiz.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (Ejderhalar?n
Yükseli?i ile ilgili olarak)
Etraf?m?zdaki dünyan?n ve onun bilgisinin büyük bir h?zla dönü?üme u?rad??? bir dönemde
ya??yoruz. Bir önceki yüzy?la ait bütün bilgilerimiz h?zla geçersizle?iyor, sosyal bilimlerin
içindeki disiplinleraras? ayr?mlar bulan?kla??yor. Uluslararas? göç, küresel ekonomik krizler,
küresel çevre sorunlar?, enerji krizleri, ulusüstü olu?umlar?n derinle?mesi, sava??n yeni
biçimleri uluslararas? ili?kiler disiplinini kuran ve onu di?er disiplinlerden ay?ran, içerisi ile
d??ar?s? aras?ndaki ayr?m?n geçerli olmad??? iddialar?n?n yayg?nla?mas?na yol aç?yor.
Hukuksal bir statü olarak egemenlik korunmaya devam etse de bütün bu sözü edilen
dönü?ümler egemenli?in siyasal bir kapasite olarak dönü?mesine neden oluyor. Ekonomiden
siyasete, yönetimden idari yap?lanmaya, insan haklar?ndan çevre sorunlar?na, kuvvet
kullanmadan cezai yarg?ya, spordan kültüre, bilim-sanattan e?itime kadar neredeyse tüm
alanlarda yeni ilke ve kurallar getirmeye ba?layan küresel hukuk, devletlerin sadece d?? de?il
asl?nda iç egemenliklerinin de bir ?ekilde s?n?rlanmas? anlam?na geliyor. Türkiye’deki farkl?
üniversitelerden genç ku?ak akademisyenlerin ortak ürünü olan bu çal??ma, üniversite
ö?rencileri için bir kaynak kitap olmas?n?n yan?nda, uluslararas? ili?kilerin küresel siyasete
dönü?üm serüvenini izlemek isteyen bütün okurlara keyifli bir yolculuk imkân? sunuyor.
At?lan ok Söylenen söz Kaç?r?lan f?rsat Ve Geçen zaman Geri gelmezlerimizdir. Zaman gözle
görülmez, elle tutulmaz, sat?n al?nmaz, birinden ödünç al?namaz, para gibi biriktirilemez,
hammadde gibi depolanamaz. Hayattaki en de?erli hazine, zamand?r. K?sad?r. Telafisi yoktur.
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Zaman?n yerini alabilecek hiçbir kaynak yoktur. Sahip olunan tüm kaynaklar aras?nda zaman,
en az anla??lan, en yanl?? yönetilen ve en fazla bo?a harcanand?r. Bu nedenle zaman en iyi
?ekilde de?erlendirilmelidir. Amerikal? devlet adam? Benjamin Franklin güzel bir sözü vard?r:
”Hayat? seviyor musunuz? O halde zaman?n?z? çarçur etmeyin hayat ondan ibarettir.” der.
Dolay?s?yla zaman e?ittir hayat denilebilir. Zaman? harcamak hayat? harcamakt?r. Zaman?n?
iyi kullanan ki?iler hem hayat kalitelerini yükseltir, hem de zamandan, kendileri ve amaçlar?
ad?na en iyi biçimde yararlan?rlar. Tabii ki hayat? ac?s?yla tatl?s?yla ya?amak laz?m
sevinçlerde, ac?larda hayat?n tuzu biberi. hiç ac? çekmeden de ya?anmaz, hiç mutlu olmadan
da ya?anmaz ama insan?n akl?na ah ?u zaman? geri getirebilsem diye de geliyor arada
s?rada ?imdi dü?ünüyorum eskiye geri dönebilseydik kendi hayat?m?z ad?na neler yapmazd?k
ki Belki çok çal???p çok iyi bir üniversite okuyabilirdik. Belki ?u an çok daha iyi bir konumda
olabilirdik. Belki insanl?k nam?na bir eser yapabilirdik. Belki sevdiklerimizi k?rmayabilirdik.
Belki ??imize dört elle sar?labilirdik. Belki hayat?m?z? daha dolu ya?ard?k.
Yan?lm??t?. Bu ?talyanressam?n Meryem Ana olarak çizdi?i k?z de?ildi. Yine de kald?rd??? eli
ümitsizlikle yere dü?ürmedi. Gördü?ü ?ey onun için bir mucizeydi, bu kutsal saatin parlak
?????nda görülmü? bir ilahenin hayaletinden daha tatl?, daha mütevaz?, daha insan?ydi.20.
yüzy?l? en iyi anlay?p yorumlayan yazarlardan bir tanesidir Stefan Zweig. 1. Dünya Sava??n?n
y?k?m?. ard?ndan Nazizmin yükseli?iyle ba?layan 2. Dünya Sava??n?n getirdi?i alt üst olu?u
bütün aç?kl???yla okurun önüne serer.K?sa aral?klarla ya?anan iki büyük sava??n insan
bilicinde meydana getirdi?i tahribat? s?radan insanlar? modelleyerek anlat?r. Karamsarl?k,
kötümserlik, ümitsizl?k Zweig?n metinlerini siyah birtül gibi örter.Stefan Zweig ak?c? anlat?m?,
keskin üslubu, karakter olu?turmas?ndaki ustal???n yan?nda Ça??na yapt??? do?ru tan?kl?kla
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klasik yazarlar aras?na ismini yazd?rm??t?r.
EN UZUN YOLCULUKLAR B?LE TEK B?R ADIMLA BA?LAR. Zombilerden daha kötü bir ?ey
varsa o da daha h?zl? ve daha zeki zombilerdir. Benny, Nix, Lilah ve Chong, Harabe'de geriye
kalan ya?am? ve umudu ar?yorlar. Bu yolculuklar?nda tek ve en tehlikeli dü?manlar? zombiler
de?il art?k. Geriye kalan tüm insanlar? öldürmeye yemin etmi? ve zombileri kontrol edebilen
Orakç?larla da sava?mak durumundalar. Zombilerse eskisinden güçlü, zeki ve h?zl?lar. Benny,
Nix, Lilah ve Chong bu defa daha büyük bir tehlikenin içinde ve daha yaln?zlar. Geriye
dönemezler. Art?k S???nak'? bulmak, insanlara zarar veren bu zombilerden ve Orakç?lardan
kurtulmak zorundalar. "Daha heyecanl?, daha sürükleyici ve daha korkunç... Serinin bu
kitab?n? nefesinizi tutarak okuyacaks?n?z." - Kirkus Reviews "Maberry bu i?i biliyor. Olur da bir
gün dünyam?z? zombiler istila ederse Maberry'nin kesinlikle benim tak?m?mda olmas?n?
isterim." - Booklist "Soluk solu?a kalacak ve korkuyu iliklerinizde hissedeceksiniz." -School
Library Journal

Büyücüler ve di?erlerinin aras?ndaki sava? k?z???yor, FBI ve Ordu ?stihparat?
izledikleri hedeflerine yakla??rken olaylar hiç beklemedikleri yerlere uzanacak.
Çok satan FELSEFE YÜZÜ?Ü kitab?n?n yazar? Morgan Rice’tan merak uyand?ran
yeni bir fantezi serisi. YALNIZCA HAK EDEN (Çeli?in Yolu – 1. Kitap) re?it olmak üzere
olan, 17 ya??ndaki, çiftçi bir o?lan olan ve özel dövü? yeteneklerine sahip, köydeki di?er
o?lanlardan farkl? olan Royce’un destans? hikayesini anlat?yor. O?lan?n içinde
kendisinin anlayamad??? bir güç ve yüzle?meye korktu?u gizli bir yazg?s? vard?r.
Gerçek a?k? Genevieve ile evlenmek üzere oldu?u gün, Genevieve kaç?r?l?r. Royce
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onu kaç?ran soylularla yüzle?mek ve sevdi?i k?z? kurtarmak ad?na tüm riskleri göze
almay? seçer. Ba?ar?s?z oldu?unda ise o?lanlar? erke?e dönü?türen çorak sava?ç?
adas?, kötü ?öhretli Kara Ada’ya mahkum edilir. Anavatan?ndan sürülen Royce,
kraliyetin kan sporu Çukur’da hayatta kalmay? ö?renirken hayal bile edemeyece?i
s?navlardan geçmek zorunda kalacakt?r. Bu s?rada Royce’un dönmesini umutsuzca
bekleyen Genevieve, aristokrasinin zalim ve i?birlikçi dünyas?nda yolunu bulmaya
zorlan?r ve kendini tiksindi?i bir dünyan?n içinde bulur. Fakat Royce’un güçleri art?yor
ve babas?n?n gizemli soyunun ard?ndaki s?rr? ö?reniyor. Yazg?s?n?n dü?ündü?ünden
çok daha büyük oldu?unu fark ediyor. Hayat?n?n en deh?etli sorusu üzerine
dü?ünmeye ba?l?yor: O kimdir? YALNIZCA HAK EDEN arkada?lar ve sevgililer,
?övalyeler ve onur, ihanet, kader ve a?k?n destans? hikayesini sunuyor. Bu mertlik
hikayesi bizi a??k olaca??m?z bir fantezi dünyas?na sürüklüyor. Her ya?tan ki?iler ve
herkese hitap ediyor. Morgan Rice’?n 17 kitapl?k fantastik FELFESER YÜZÜ?Ü
serisinin ilk kitab?, 1000’den fazla 5 y?ld?zl? incelemeye sahip, 1 numaral? çok satan
KAHRAMANLARIN GÖREV? ücretsiz olarak indirilebilir ve ayr?ca Amazon’dan da
ücretsiz indirilebilir!
Nikos Kazancakis, ça?da? Yunan edebiyat?n?n ancak buzlucam ard?ndan seçilebilen,
tedirgin ve büyük ki?iliklerinden biri olarak çok tart???ld?, yanl?? bilindi, az sevildi.
Zorba adl? bu roman?, onun kendisiyle giri?ti?i bir tür sessiz hesapla?ma say?labilir.
Geçmi?in, kay?p giden zaman?n, insan?n temel yan?lg?lar?n?n bir kez daha gözden
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geçirilmesidir bu roman. Zorba arac?l???yla Kazancakis, özya?am?n?n yenilgiler ve
soru i?aretleriyle dolu bir bilançosunu ç?kar?r. "Korkmamay?, ya?am? sevmeyi, ayakta
durabilmeyi bana o ö?retmi?ti," diyor yazar. Gerçekten de Zorba, bir ya?am
k?lavuzudur. Özgür insanlar?n simgesidir. Bugün Kazancakis’in mezar ta??nda yaz?l?
olanlar, do?rudan Aleksi Zorba’n?n a?z?ndan dökülmü? yazg? sözcüklerini and?r?yor:
"Hiçbir ?ey ummuyorum, hiçbir ?eyden korkmuyorum, özgürüm."
Onlar dünyan?n bilim, tarih, edebiyat, kültür ve sanat tarihine yön verenleri. Hepsi
s?f?rdan ba?lad?klar? ya?amlar?n? 'insanl???n onur tablosunda' yani zirvede
noktalad?lar. ?simleri, geçmi? kadar gelece?in de sayfalar?nda yer alacak. Bu kitab?
mutlaka okuyun, dünyan?z de?i?ecek! Çünkü bu kitaptakiler, ac?lar içinde
ya?ayanlar?n ibret dolu ba?ar? hikayeleri! Onlar nas?l ya?ad?lar, nas?l ba?ard?lar! Ve
siz nas?l ba?arabilirsiniz... Hipokrat, Gazali, Alfred Nobel, Abraham Lincoln, Goethe,
Stephen Hawking, Hamsun, Walt Disney, Florence Nightingale, Charles Dickens,
Madam Curie, Henry Ford, Charlie Chaplin, ?saac Newton, Cemil Meriç, Conrad Hilton,
Rudolf Dizel, Wright Karde?ler, Konfüçyüs...
?EREF YEM?N? (Felsefe Yü?ü 5. Kitab?), Thor Lejyon’daki arkada?lar?yla Eski Kader
K?l?c?’n? bulmak ve Halka’y? kurtarmak için ?mparatorlu?un engine ve vah?i
do?as?nda destans? bir göreve at?l?yor. Yeni yerlere gittikçe, beklenmedik canavarlarla
kar??la?t?kça ve omuz omuza ak?llara durgunluk verecek bir sava?ta sava?t?kça,
Thor’un arkada?l?klar? derinle?iyor. Hayallerinde bile canland?ramad?klar? egzotik
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diyarlarla, yarat?klarla ve insanlarla kar??la??yorlar ve yolculuklar?n?n her ad?m?
giderek artan bir tehlikeyle bezeniyor. H?rs?zlar?n izini ?mparatorlu?un daha da
derinlerine do?ru takip ederken hayatta kalabilmek için tüm becerilerini kullanmalar?
gerekecek. Görevleri onlar? Yeralt? Dünyas?’n?n, cehennemin yedi diyar?ndan birinin
merkezine, ya?ayan ölülerin hüküm sürdü?ü ve tarlalar?n kemiklerle çevrili oldu?u
merkezine götürecek. Thor’un her zamankinden de çok güçlerini kullanmas?
gerekirken, bir yandan da kim oldu?unun ard?ndaki gerçe?i anlamak için çaba sarf
ediyor. Halka’da kalan Gwendolyn’in Silesia’n?n Bat?’daki korunakl? kalesine, bin
senedir Kanyon’un kenar?nda ayakta kalm?? olan eski bir ?ehre Kraliyet Saray?’n?
yönlendirmesi gerekiyor. Silesia’n?n korunakl? duvarlar? her yüzy?lda her sald?r?dan
kurtulmas?n? saplam??t?, ancak asla Andronicus gibi bir lider taraf?ndan idare edilen
ve bir milyon askerinden olu?an ordusunun sald?r?s? gibi bir sald?r?yla yüz yüze
kalmam??t?. Gwendolyn bir liderlik rolü üstlenirken, yan? ba??nda Sorg, Kolk, Brom,
Steffen, Kendrick ve Godfrey ile kraliçe olman?n nas?l bir ?ey oldu?unu ö?reniyor ve
?ehri yakla?makta olan büyük sava?a kar?? savunmaya haz?rlan?yor. Bu arada,
Gareth ç?lg?nl???n daha da derinlerine inerek onu Kraliyet Saray?’nda bir suikasta
kurban edecek olan bir darbeye kar?? gelmeye çal???yor ve çökmü? olan kalkan vah?i
yarat?klar?n istilas?n? mümkün k?larken, Erec a?k? Alistair’i ve Dükün Savaria ?ehrini
kurtarmak için can? pahas?na sava??yor. Kendini içkiye bo?an Godfrey’ninse
geçmi?ini geride b?rakmaya ve ailesinin umdu?u adam olmaya haz?r olup olmad???na
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karar vermesi gerekiyor. Hepsi canlar?n? kurtarmak için sava??rken ve i?ler daha da
kötüye gidemezmi? gibi gözükürken, öykü iki ?ok edici geli?meyle sona eriyor.
Gwendolyn sald?r?dan kurtulabilecek mi? Thor ?mparatorluktan kaçabilecek mi? Kader
K?l?c? bulunabilecek mi? B?R ?EREF YEM?N? sofistike dünya olu?umuyla ve
özellikleriyle arkada?lara ve a??klara, rakiplere ve kur yapanlara, ?övalyelere ve
ejderhalara, entrikalara ve politik entrikalara, re?it olmaya, k?r?lan kalplere,
aldatmacaya, h?rsa ve ihanete dair destans? bir öykü. ?eref ce cesaretle, kaderle ve
yazg?yla, büyücülükle ilgili bir öykü. Bizleri asla unutmayaca??m?z ve her ya?a ve
cinsiyete hitap eden bir dünyaya götüren bir fantezi. 75,000 sözcükten olu?uyor.
Kitap okurken arad???m?z yeni görü?ler de?il, kendi görü?lerimizin bas?l? sayfada
do?ruland???n? görmektir. Cesare Pavese Kitaplar size hikâyeler anlat?p sonra çekip
gitmezler. Onlar? insanlardan ay?ran özelliklerden biri budur. Haruki Murakami
Kitaplar? seviniz, onlar ya?am?n?z? daha çekici bir hale sokacak, size dostça ederek
dü?üncelerin, duygular?n ve olgular?n dola??k ve gürültülü karma?as?nda, yolunuzu
bulman?za yard?m edecek, kendinize ve ba?kalar?na sayg? duymay? ö?retecek, yüre?i
ve akl? dünya ve insanl?k sevgisiyle dolduracakt?r. Maksim Gorki
ABD ba?kan? seçilen Trump, ilk i? olarak Paris ?klim Anla?mas?’n? neden iptal etti?
Su ve g?da sava?lar? sebebiyle aç susuz kalacak olan milyarlarca insan?n küresel
göçünün sonuçlar? ne olacak? Yeryüzündeki su ve g?da zincirinin sadece on
uluslarüstü ?irket taraf?ndan kontrol edilmesine kim dur diyecek? Küresel elitler neden
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yeryüzünde ulus devletler üstü iklim yönetim ?ekli bir zarurettir diyorlar? “Dünya
nüfusunu 300 milyona indirelim” k?yamet söylemi kim taraf?ndan dile getiriliyor? ABD
Ba?kan? Trump’?n küresel iklim de?i?ikli?ine kar?? “alternatif bilim” diye ortaya att???
doktrin nedir? Türk tar?m?n? ABD’nin GDO’lu tar?m ürünlerinin, ?srail men?eli
tohumlar?n?n istilas? alt?na kim sokmu?tur? Küresel iklim de?i?ikli?inin IMF-BM
destekli Küresel ?klim Yönetimi’ne yönelik manipülasyonlar?na bir tek tan?mlama
yap?labilir: ekolojik emperyalizm ya da biyo-politik kaos. Ad?na k?saca biyo-politik
sava?lar diyebilece?imiz iklim ba?lant?l? su, GDO’lu yiyecekler ve bunlar?n sebep
oldu?u kitlesel hastal?klar gerek insanl?k için gerek milli seviyede sa?l?k istihbarat?n?,
en önemli genetik ve biyo-politik sava?lar?n unsuru haline getirecek. Yirmi birinci
yüzy?l?n en temel ticari mallar? maalesef insanlar?n en hayati-insani ihtiyaçlar? olacak:
Su G?da Sa?l?k/?nsan Ticareti
Bir Kitap Bir BaltaK?TAP SANATI VE OKUMA ÜZER?NE“Okuma sanat?, her ?eyden
önce, ya?am? kitaplarda bulmak ve kitaplar sayesinde onu daha iyi anlamak
sanat?d?r.”noktaekitap
Uzun K?? her ?eyi beyaz ölümün alt?nda b?rak?rken Gece görevini yerine getirmek için
kimsenin kolay kolay unutamayaca?? bir sava? veriyor.
Notos’un bu say?s?n? Enis Batur haz?rlad? Adres Defteri Edebiyatta Sahici ve Sanal
Yolculuklar • Alejandro Zambra: “Yazmak daima bir özele?tiridir.” • Burcu Dündar
Venner: Faruk Ulay’?n Modernist Penceresinden “Kitap”a Bakmak • Joseph Conrad:
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Sanatç?n?n Görevi Edebiyat?m?z?n önde gelen dergilerinden Notos, her y?l bir
say?s?n? bir yazar?m?za teslim ediyor ve onun editörlü?ünü ko?ulsuz kabul ediyor.
Yazar?m?za, kapa??ndan son sayfas?na dek, dilerse bütün say?y? teslim edece?ini
belirtiyor Notos. Bu y?lki konuk editör Enis Batur. Enis Batur kendi konusunun
ba?l???n? Adres Defteri olarak belirledi. Bu konuda yazmas?n? istedi?i yazarlar?
seçtikten sonra yaz??malar? yapt?, görsellerin bulunmas?na önayak oldu, ve çok özel
bir konuda kapsaml? bir dosya haz?rland?. Bu say?n?n sunu?unu da Enis Batur yazd?.
Adres Defteri dosyas?na Enis Batur, ?avkar Alt?nel, Ekrem I??n, Nilüfer Kuya?, ?smail
Ertürk, Fatma Tülin, Levent ?entürk, Nilüfer Güngörmü?, Ertu? Uçar, Semih Gümü?,
?lhan Durusel, Arma?an Ekici, Cem ?leri ve ?lyaz Bingül yaz?lar?yla katk?da bulunuyor.
Notos’un bu say?s?nda Alejandro Zambra ile yap?lm?? bir söyle?i yer al?yor. Latin
Amerika’da ?imdilerde yeni bir edebiyat yükseliyor. Genç yazarlar ba??ms?z bir
anlay?? içinde, çok önemli örnekler veriyor. Alejandro Zambra onlar?n ilk akla
gelenlerinden. ?spanyolcan?n en iyi yirmi iki yazar?ndan birisi seçildi. Notos do?rudan
Zambra’ya gitti, pek çok konuyu konu?tu. Bir Yazar?n Seçtikleri bölümünde Hande
Gündüz okurlar?n ve yeni yazarlar?n okumas?n? zorunlu gördü?ü kitaplar?; Do?u Yücel
de en çok etkilendi?i yazar? nedenleriyle birlikte Notos’a anlat?yor. Vecdi Ç?rac?o?lu,
Ahmet Bozkurt ve Aziz Hatman k?sa sorulara k?sa yan?tlarla kendi yazarl?k
serüvenlerini ve yay?mlanan son kitaplar?n? anlat?yor.
Marguerite Duras, "Kitap yazan birinin, çevresindeki öteki insanlarla aras?na her zaman
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bir mesafe koymas? gerekir," diyor. Raymond Queneau'nun sözünü aktar?yor sonra:
"Ba?ka hiçbir ?ey yazmay?n, yaz?n." ??te bunu, ?imdi içinde ya?amak zorunda
kald???m?z edebiyat dünyam?za anlatmaktan daha zoru yok. Çünkü bugünün yazar?,
ya?ad??? dönemi yarat?c?l???yla taçland?rmak yerine, o dönemin kendisi için
varoldu?unu dü?ünecek kadar narsistik yan?lsamalar içinde. Semih Gümü?, de?i?ik
zamanlarda kaleme ald??? denemelerini toplad??? bu kitab?n?n yay?nland??? y?l
bas?ndan, edebiyat dünyas?ndan büyük ilgi görmü?tü. Yazar?n Yaln?zl?k Burcu, o
günden bugüne özellikle genç yazarlar?n el kitaplar?ndan biri oldu. Bu kitaptaki
denemeler, edebiyat?n, sanat?n kollar?na uzanmakla kalm?yor, yazar?n tutumuna
ili?kin önerilerde de bulunuyor.
BU ESER HAKKINDA: "KIYAMET" sürecinin omurgas?n? olu?turan "6 Büyük K?yamet
alameti", belki de Tarihte ilk defa bu kadar detaylar?yla aç?klanmaya ve
ayd?nlat?lmaya çal???larak, K?yamet sürecinde geli?ecek olaylar kronolojik bir takip
s?ras?n? izleyen tarihlerin ebced de?erleri hesaplanarak K?yamet süreciyle ilgili göz
önünde bulundurulabilecek bir tablo olu?turulmu?tur. Konunun ilmi yönü yan?nda,
k?yamet sürecini gerçekçi bir hikaye içerisinde anlatan ve bu özelli?iyle okuyucu
s?kmadan sürükleyici bir ?ekilde ayd?nlat?rken, k?yamet sürecinde geli?ecek önemli
geli?melerle ilgili bir fikir sahibi olabilmenizi sa?layacak olan bu önemli eseri mutlaka
okuman?z? öneririz..” KIYÂMET GERÇEKL??? KÜLL?YÂTI NED?R? K?yâmet
Gerçekli?i Külliyât?, âhir zaman yak?n geli?ecek önemli K?yamet Alametlerini ve
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KUR’ÂN, HAD?S, ?NC?L ve KUTSAL K?TAP gibi dini kaynaklardaki bu konu ile ilgili
yorumlar? ve te’villeri s?rr-? vahyin ve Kur’ân’?n feyziyle aç?klamaya ve
ayd?nlatmaya yönelik pozitif bilim dallar?na (MATEMAT?K, F?Z?K, K?MYA,
B?YOLOJ?, ASTRONOM?, EDEB?YAT, TAR?H, CO?RAFYA, ARKEOLOJ?,
FELSEFE, EKONOM?, SOSYOLOJ? G?B? V.B.) yönelik olu?turulan bir eserler
bütünüdür. K?yamet Gerçekli?i’nin as?l fonksiyonu ise, ?MÂN-I TAHK?KÎ’yi elde
etmek ve ?LMELYAKÎN’den HAKKALYAKÎN’e çevirmektir. K?yâmet Gerçekli?i
Külliyât?, ayn? zamanda geçmi? zamanda meydana gelmi? ve gelecekte geli?ecek olan
önemli dinî olaylar?n ve pozitif bilim dallar?n?n bu yöndeki önemli ve özet bilgisini
içeren sonuçlar?n?, kulland??? üç a?amal? ?SBAT, DEL?L ve BÜRHAN Metodolojisiyle
?imdiki zamanda ve elimizde haz?r bir bilgi birikimi gibi gösteren, MANEVÎ B?R ZAMAN
MAK?NASI’d?r. K?yamet sürecindeki, Bilim ve ?nsanl?k tarihindeki önemli ve kritik
olaylar? ve teorileri detaylar?na ve derinli?ine inerek, gerçekli?ini ispat ve ilân eden,
ayn? zamanda o konuyu destekleyen grafiklerle görsel olarak ortaya koyan MANEVÎ
B?R TEFS?R’dir. 1186 sayfadan olu?an Eski Antla?ma (TEVRAT) ve 436 sayfadan
olu?an Yeni Antla?ma (?NC?L)’den olu?an KUTSAL K?TAP ile 600 Sayfadan olu?an
KUR’ÂN’?n toplam sayfa say?s? 2222’dir ve bu özellikleriyle ÜÇ SEMAVÎ K?TAP,
KIYAMET’e i?aret eder ve ?CMÂLL? (ÖZET OLARAK) bir ?ekilde aç?klar. Ayr?ca
Kur’ân’?n yakla??k ÜÇ’te birlik bir bölümünü olu?turan 2222 âyeti de yine benzer
?ekilde KIYAMET ve HA??R meselesinden detayl? bir ?ekilde bahseder. Benzer
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?ekilde, KIYAMET GERÇEKL??? KÜLL?YÂTI da 2222 sayfadan olu?an toplam ÜÇ
eserden meydana gelmi? olup, bu özelli?iyle KIYAMET’i yani DÜNYA’n?n SONU’nu
TAFS?LL? (AYRINTILI OLARAK) bir ?ekilde ilân ve isbât eder. Dolay?s?yla K?yamet
Gerçekli?i Külliyat?, Kur’ân’?n âyet say?s? olan 6666’n?n ALTI mertebesinden birisini
içeren ve KIYAMET’i ilân ve isbât eden 1111 âyetini; yine Kur’ân’?n ÜÇ
mertebesinden birisine i?aret eden 2222 sayfadan MÜTEKAM?L (OLU?AN) ilmî bir
eserle tefsir ederek, a?a??da de?inece?imiz ÜÇ önemli meseleye ilmî ve gerçekçi bir
çözüm getirmeye çal???r. Kur’ân’daki ve di?er ?slâmî kaynaklardaki âhir zamana
yönelik konular?, bu ÜÇ önemli mesele ekseninde, her bir konuyu ait oldu?u pozitif
bilim dal?na göre ispat ve izah eden, aç?klayan ilmî bir eserdir. K?yamet Gerçekli?i
Külliyat?’n?n as?l hedefi ise, tarihte ortaya at?lm?? olan en büyük inkarc? fikir
sistemlerinin ortaya att??? fikirlerin geçersizli?ini kendine özgü bu ilmî metodlarla izah
ve isbât etmektir. Bu sebeple, insanl?k tarihinde kar??la??lm?? olan en temel dini
problemlerin ortaya koydu?u önemli meselelere aklî ve ilmî delillerle çözüm getirmeye
çal???r. Buna göre, K?yamet Gerçekli?i Külliyat? tüm tarih boyunca insanl???n
kafas?n? me?gul etmi? olan ve ayn? zamanda birçok insan?n ?eytan’?n da
vesvesesiyle CEHENNEM’e gitmesine sebep olan ve insanlar?n büyük bir k?sm?n?
tereddüde dü?üren FELSEFÎ meseleleri ?u ÜÇ önemli mesele üzerinde ODAKLAR ve
bunlara çözüm getirmeye çal???r: B?R?NC?S?; EVREN EZELDEN (SONSUZ
ÖNCES?NDEN) beri mi vard?r yoksa sonradan bir BA?LANGIÇ noktas?ndan m?
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yarat?lm??t?r? E?er tüm Kainat bilinçli bir yarat?c? taraf?ndan yarat?lm??sa bunlar?
meydana getiren KEVNÎ (ASTRONOM?K ve KOZMOLOJ?K) KANUNLAR nelerdir ve
maddeyi ve onu olu?turan yap?ta?lar?n? nas?l meydana getirmi?lerdir? ?K?NC?S?;
EVREN bu ?ekilde EBED?YETE (SONSUZ SONRASINA) kadar devam edecek midir
yoksa bir SONU var m?d?r? E?er tüm Kainat?n bir sonu varsa bu son demek olan
KIYAMET ne zaman ve nas?l gelecektir? ÜÇÜNCÜSÜ; HZ. ?SA, HR?ST?YAN
DÜNYASI’n?n iddia etti?i gibi ALLAH’?n O?lu mudur de?il midir? Allah tüm Kainat?n
idare edicisi, kanun koyucusu ve yarat?c?s? oldu?u halde nas?l bir ÇOCUK edinebilir?
Bu konuya ili?kin ?NC?L’de sunulan iddialar tarihsel gerçekliklere ne kadar uygundur
ve tüm insanl?k tarihi içerisinde Allah’?n isterse bir insan? babas?z da yaratabilece?ini
gösteren HZ. ÂDEM’in yarat?l???yla çeli?mekte olan bir durum var m?d?r? Tüm bu
sorular?n detayl? cevaplar?na ili?kin gerçekçi yorumlar getirilemeyi?i ve özellikle
ya?ad???m?z bu as?rda, tasavvufdaki dört büyük makamdan olu?an ?eriat, Tarikat,
Hakikat ve Ma’rifet’ten ikincisi olan Tarikat’?n, bu sorular?n cevaplar?n? bulmakta
yetersiz kalmas?, zaman?m?zda pek çok kez suistimal edilen Tarikat devrinin bitti?ini
ve ?man? Kurtarmak davas?n?n her zamankinden daha çok gerekli oldu?u bir döneme
do?ru girdi?imizi göstermektedir. Dolay?s?yla “Ya davay? kazanmak veya kaybetmek!”
meselesi ça??m?zda ya?ayan her insan?n ba??na aç?lm?? olan en deh?etli imtihan
meselesi olup, insanl???n en önemli davas?d?r. ??te bu noktada insanlara o müthi?
davay? kaybettiren mesele, ibadetleri dört dörtlük yap?p yapmamak veya f?k?h
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kurallar?n? en ince detaylar?na kadar uygulamak meselesi de?ildir. KIYAMET
GERÇEKL??? KÜLL?YATI NASIL B?R TEFS?RD?R? K?yamet Gerçekli?i Külliyat?,
2006 y?l?ndan beri yaz?lmaya ba?lanan ve yakla??k 10 y?ld?r ?imdilik 11 ciltten ve
yakla??k 130 (129) parçadan olu?an Tahkiki imana yönelik yaz?lan bir eserler
bütünüdür. Bu yönüyle, Risale-i Nur ile baz? benzerlikleri bulunur. Örne?in, Risale-i
nurun ilk eserleri olan ??aratu’l ?’caz ile Mesnevi-i Nuriye eserleri, ??aratu’l ?seviyye
ve Mesneviye-i Uhreviyye ile içerik ve isim bak?m?ndan baz? benzerlikler ta??r. Fakat
bu benzerlik mülellifin kendi tercihi ilen belirlenmemi? olup, eserin yaz?lmas? s?ras?nda
sonradan fark edilmi? 100 sene farkla gerçekle?en bir tevafuk ve benzerliktir. Buna bir
di?er örnek de Tabiat risalesi ve Yarat?l?? gerçekli?i aras?ndaki büyük benzerliklerdir.
Bununla birlikte, tüm bu eserler bütünü, Felsefe ve Fen bilimleri kaynakl? inkarc?
fikirlerin gerçek temeline inerek, ?man-? tahkiki ile Ha?ir, K?yametin gelmesi ve Cennet
ve Cehennem’in varl???n?n isbat? gibi gaybi konulara yönelik haz?rlanm??t?r. Oysa bu
yönüyle de, Risale-i Nur'dan felsefi çizgide ayr?larak K?yamet meselesinin isbat?na
yönelir. Böyleyken, risale-i nur bir önceki as?rda yaln?z Ha?ir, yani yeniden dirili?
konusunun isbat?na daha çok odaklanmaktad?r ki, üstad?n pek çok risalesi, felsefeden
kaynaklanan inkarc? ak?mlar?n ço?u biyoloji kökenli baz? inkarc? bu çe?it teorilerden
kaynakland??? için daha çok bu mesele üzerinde odaklanmaktad?r. ??te, K?yamet
Gerçekli?i Külliyat? ise, benzer ak?mlar?n içinde bulundu?umuz as?rda yön
de?i?tirdi?ini ve esas isbat edilmesi gereken öncelikli iman meselesinin K?yametin
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gelmesi, yani dünyan?n ve kainat?n mutlak bir sonu olmas? gerekti?inin kur'an'a dayal?
felsefi ve pozitif bilimler kaynakl? isbat?na yönelik oldu?unu ortaya koyar. Dolay?s?yla,
asr?m?zdaki pozitif bilimlerin incelmi? noktalar? ?u meselenin isbat?na yöneldi?i ehl-i
tahkik taraf?ndan ve tüm üviversitelerin akademik bran?lar? taraf?ndan da tasdik
edilmi?tir ki, ça??m?zdaki en önemli kuran i?aretleri ve delilleri pozitif bilimlerin bu
meseleye yönelik isbatlar?na bakmaktad?r.
Ne dinler ne de peygamberler anlat?ld??? gibidir... Peygamberler tarihi, s?rlarla ve üzeri
örtülmü? hakikatlerle doludur... Peygamberlerin yürüdü?ü yollar, her devirde
insanlardan saklanm??t?r... Bu kitap, tarih boyunca s?r olarak saklanan ve sadece d??a
kapal? ö?retilerin içinde insanl??a aktar?lan dinlerin ve peygamberlerin gerçe?ini,
Hakikat’in asl?nda ne oldu?unu aç?k ve yal?n bir dille anlatmak amac?yla yaz?ld?. •
“Asi Peygamberler” kimlerdi ve onlar?n gerçek ö?retilerine insanlar?n ula?malar?
neden engellendi? • Âdem ve Havva kavramlar?yla anlat?lmak istenen gerçekler
nelerdi? • ?brahim’in Hint kutsal metinlerindeki yeri neydi? • Nuh’un Gemisi asl?nda
neyi anlat?yordu? Hayvanlar, f?rt?na, sel, deniz ve kara neyi sembolize ediyordu? Ve
neden masalm?? gibi do?rudan anlat?ld?lar? • Musa ve Firavun’un gerçe?i neydi?
Hâlâ ya??yorlar m?? Ya??yorlarsa nerede ve ne durumdalar? Hangi k?yafetler
alt?ndalar? Asi Peygamberler kitab? “?nsan?n hakikati nedir? Ben kimim? Nereden
geldim, nereye gidiyorum? Bu âlem neden ortaya ç?kt??” sorular?n?n cevab?n? bulma
yolculu?udur. "Asi Peygamberler Ö?retisi"ni anlayan insan, dünyaya bir daha asla eskisi
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gibi bakamaz. Aldat?lamaz, sömürülemez ve kand?r?lamaz. Çünkü peygamberlerin
gerçek mesajlar?n? alm?? ve onlar?n yolunu anlam?? olur. Gerçek özgürlükse ancak
bundan sonra gelir...
Kurals?z, s?n?rs?z ve en önemlisi prensipsiz nesillerin yeti?mesinin önüne ‘kar?nca
misali’ bir set çekmek ad?na haz?rland?. De?erlerin anlams?zla?t???, do?rular?n
utan?lacak bir ?ey haline geldi?i, inanman?n zay?fl?k olarak görüldü?ü bu ça?da, en
çok ihtiyac?m?z olan ?ey, prensipli bir ya?amd?r.
Büyü uzun zamand?r dünyada, onu kullananlarda ve onlar? avlayanlarda. Onlar?
görmemeniz orada olmad?klar? anlam?na gelmez. Hepsi insano?lu geli?meye
ba?lad???nda Mhir adl? bir gezegenden gelmi?ti. Teknolojileri, teolojileri ve büyüleri
vard?, bizimse sadece deri z?rhlar?m?z ve bronz k?l?çlar?m?z. ?lk kurduklar? koloni
Atlantis oldu. Yeni ve bakir olan bir dünyada tek güç, tek hükümdarlard?. Pek çok yerde
varl?klar?n?n kan?tlar?n? b?rakt?lar; yüksek piramitler. Ancak gücü herkes kald?ramaz.
Zamanla büyünün gücüne sahip büyü efendileri tiranla?t?lar. Elbette hepsi de?il ama
tiranlar kendileri an?tlara, kitaplara, ?ark?lara yazd?rd?lar. Baz?lar?n?n adlar? bu gün
bile an?l?r. Zeus, Poseidon, Apollo, Ra, Nemesis, Amaterasu... onlar?n her biri kadim
büyücülerdi. O kadar güçlenmi?lerdi ki deri z?rhl?, bronz k?l?çl? biz sefillere kar??
tanr?l?klar?n? ilan ettiler. Onlar ?????n ve kutsall???n simgesiydiler. ?nsanl?k onlar?
sevdi, onlardan korktu, onlardan nefret etti, onlara tapt?. T?pk? her tanr?ya yapt?klar?
gibi. Gerçe?i bilen ve hat?rlayanlar zamanla tiranlara kar?? f?s?ldad?lar, itaatsizlik
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ettiler ve sonunda Karaadamlar? kurdular. ?lk ve en gizli tarikat?. Tek amaçlar? bu
yalanc? tanr?lar? gösteri?li tahtlar?ndan indirmekti. Fakat Karaadamlar o kadar güçlü
de?ildi. Her denemeleri ac?mas?zca durduruldu. O kadar çok kay?p verdiler ki
saklan?p, beklemek zorunda kald?lar. Sonunda bir gün ?anslar? döndü. Geldikleri
geçidin di?er taraf?nda büyük bir sava? ba?lad? ve evleriyle tek ba?lant?lar? olan
geçitler o gün kapand?. Bu kap? hem eve dönü? yolu, hem de büyü güçlerinin
kayna??yd?. Tahmendar Geçitlerinin bu taraf?nda kalan koloniler unutuldu. Büyü gücü
kullan?larak yap?lan ilk koloni Atlantis Dünyan?n ilk ald??? intikamd?. Sular alt?na
gömülürken art?k herkes tanr?lar?n gücünün tükendi?ini biliyordu. Tanr?c?l?k oynayan
büyücülerin gücü kalmay?nca art?k yeni tanr?lar alt?n ve bronz olmu?tu. Tanr?lar?n
köleleri olan biz zavall? ölümlüler kaç?n?lmaz olarak isyan ettik. Pek çok tanr?
ellerimizde ve k?l?çlar?m?zla öldü. Ancak bir o kadar? kaçt?. Kaçanlar gizlendiler,
pe?lerine öfkeli insanlar ve e?itilmi? katiller olan Karaadamlar vard?. Bu kovalamaca
binlerce y?l sürdü. Büyücüler dünyada eser miktarda var olan güçle büyü
yapabiliyorlard?. Bu gücü kendilerini gizlemek için kullan?rken yeniden güçlenmenin bir
yolunu buldular; Ekonomi. Büyücüleri avlamak için kurulan Karaadamlar da t?pk?
büyücüler gibi evrimle?ti. Vatikan’a kat?lan Karaadamlar orta ça?da binlerce insan?
“cad?l?k” veya “büyücülük” nedeniyle yok etti. ?imdi cep telefonu ve uydular?n
zaman?nda, kör bir kahin son nefesinde, son bir kehanette bulundu. “Kaderin ikizleri
gelecek ve kap?lar yeniden aç?lacak. ??te bu büyünün yükseli?i, medeniyetin çökü?ü
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olacak...” K?? Ça?? Serisi büyücülerin dinmeyen tanr? olma arzusuyla ba?latt?klar?
afet dönemini ve Tahmendar Geçitlerinin aç?lmas?n? anlat?r. Kaderin olaylar? yarat???
tek bir çizgiden, tek ki?inin ayak izlerinden olmaz. Binlerce küçük olay, binlerce küçük
ya?am birle?erek büyük bir dalga olu?turur. Bu hikayede bir FBI, bir Ordu ?stihbarat, bir
CIA ajan?n?n, bir yetimhanede e?itim gören gençlerin, askerlerin, gazetecilerin ve
katillerin kader döngüsü içindeki yerlerini okuyacaks?n?z. T?pk? f?rt?nada olu?an bir
hotum gibi birbirleri etraf?nda dönecek ve f?rt?naya kat?lacaklar ve siz ad?m ad?m o
f?rt?naya sürükleneceksiniz. Ta ki ?afa?a dek.
Ölmeden önce okunmas? zorunlu 40 kitap. Notos’un bu say?s?nda sa?lam bir
dü?ünsel temelden ç?kan, içinde ya?ad???m?z kültürün yak?nl?klar?n?, e?ilimlerini
ortaya ç?karan ve bizim dünya edebiyat?yla aram?zdaki ili?kinin kald?raçlar?n?
saptayan bir soru?turma yer al?yor. 74 seçici 405 kitap önerdi. En fazla önerilen 40
kitap s?raland?. Tarihe iz b?rakmak için. Karin Karaka?l? ile Ermeni edebiyat? ve öykü
üstüne söyle?i. “?lk Türkçe roman” Akabi Hikâyesi Ya?ar Kemal’in seçtikleri Alice
Walker’?n bir öyküsü ve “Amerika’da Siyah Kad?n Yazar Olmak” adl? yaz?s? da bu
say?da.
"Kalem i?çisi" Edebiyatç? Yazar Sad?k Koç bu kitapla ?iir hikaye roman ve çe?itli
kitaplar hakk?nda yapm?? oldu?u inceleme yaz?lar?n? bir araya getirdi. "Neo-epik ?iir
nedir?" sorusuna cevap da bar?nd?ran ?iir incelemeleri bölümünde Türk ?iirinin yönü
yönelimi konusunda i?aretler bulabileceksiniz. Kitaplar ve çe?itli yaz?lar üzerinden
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bat?l?la?ma; modernizim Türk ve Rus Bat?l??amas? kar??la?t?r?lmas? ve "kültürel
ikdar" tart??malar? konular?n? da bulabilece?iniz bu eserde "Su Kat?lmam?? Rusluktan
Evrenselli?e" ve "Sivil Direni? ya da Mavi Marmara" yaz?lar? okuru kitaba direk
götürece?ini de umuyoruz. "Bu yaz?lar? her ne kadar sözünü ?iirden edindikleriyle
edinmekte olduklar?yla söylemeye çal??m?? sa da ?iiri ?iire dair olan her ?eyi nesiri
bildi?i iddias?yla de?il; bir taraftan yazarken bunlar? ö?renmeye çal??an bir kalem
i?çisinin yaz?lar? olarak okumak daha do?ru olacakt?r san?r?z" Sad?k Koç
Bir ?eyi yeniden yapmak için önce onunla ilgili her ?eyi y?kmak zorundas?n?z. Bunu
kabul etmezseniz yapacaklar?n?z sadeece eskini üzerine konulacak eklemelerdir. Uzun
K?? geldi?inde her ?eyi y?kt?, medeniyeti, kanunlar?, merhameti, yard?m severli?i,
masumiyeti. Geriye kalan tek ?et aç kurt sürüleri kadar vah?i ve gerçekçi olanlard?.
Tipinin içinden keskin bir b?cak kadar so?uk bir ?ekilde sizi izleyenler...
This volume brings together some of the many unheard voices of scholars studying law
and ethics within Muslim societies. It features over 200 abstracts with bibliographical
details in three languages (English, Arabic and Turkish), giving access to information
about original post-1800 scholarly publications from Muslim contexts in the fields of law
and ethics from different Muslim societies. The volume highlights the diversity of
interpretations of law and ethics across these societies and creates access to, and
reinforces communication between, scholars and institutions where sharing of
knowledge and information has often been hindered by language barriers. --jacket.
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BÜYÜLÜ GÖKYÜZÜ (FELSEFE YÜZÜ?Ü 9. K?TABI)'nde, Thorgrin nihayet kendine
dönüyor. Babas?yla son defa ve sonsuza dek yüzle?mesi gerekiyor. ?ki titan kar??
kar??ya kal?nca destans? bir sava? meydana geliyor, Rafi ya?ayan ölüler ordusunu
ça??rmak için tüm gücünü kullan?yor. Kader K?l?c? yok edildikten sonra Halka'n?n
kaderi b?çak s?rt?nda seyrederken Argon ve Alistair, Gwendolyn'in cesur
sava?ç?lar?na yard?m etmek için güçlerini ça??r?yorlar. Onlar?n yard?m?yla bile,
Mycoples ve yeni yolda?? Ralibar'?n dönü?ü olmadan her ?eyi kaybedebilirler. Luanda,
onu tutsak alan Romulus'a kar?? koymak için mücadele ederken, Kalkan'?n kaderi tekin
ellerde de?il. Bu arada Reece, Selese'in yard?mlar?yla adamlar?n? Kanyon
duvarlar?ndan yukar? ç?karmak için u?ra??yor. A?klar? derinle?iyor fakat Reece'in eski
a?k?, kuzeninin geri dönü?üyle trajik a?k üçgeni ve yanl?? anla??lmalar art?yor.
?mparatorluk nihayet Halka'dan temizlendi?inde ve Gwen'in eline, McCloud'dan ki?isel
intikam?n? almak için f?rsat geçti?inde, gerçek bir kutlama için bir neden olu?uyor.
Halka'n?n yeni Kraliçesi Gwen, MacGil ve McCloud'lar? tarihte ilk defa birle?tirmek ve
vatanlar?n?n, ordusunun ve Lejyon'un destans? bir araya geli?lerini ba?latmak için
gücünü kullan?yor. Kraliyet Saray? herkes i?in ucundan tutarken yava?ça yeniden
hayat buluyor. Gwen'in babas?n?n hayalinden bile çok daha görkemli bir ?ehir olmak
buran?n kaderinde yaz?l?, bu süreç içinde Gareth nihayet hak etti?ini buluyor. Tirus da
adaletten sebeplenmeli, Gwen ne türde bir lider oldu?una karar vermeli. Ayn? ?ekilde
dü?ünmeyen Tirus'un o?ullar? aras?nda büyük bir ihtilaf olu?uyor, güç mücadelesi
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yeniden patlak veriyor. Gwen, Yukar? Adalar'a gitme davetini ve böylece MacGilleri
yeniden bir araya getirme konusu hakk?nda karar vermeli. Erec, Güney Adalar'daki
halk?na dönmesi ve ölüm dö?e?indeki babas?n? görmesi için ça?r?l?yor. Dü?ün
haz?rl?klar? esnas?nda Alistair ona kat?l?yor. Thorgrin ve Gwendolyn de ileride böylesi
bir haz?rl??a giri?ebilirler. Thor, k?z karde?iyle ba?lar?n? kuvvetlendiriyor, hepsi
Halka'da ya?arlarken, en büyük görevini yerine getirmesi için ça?r?l?yor: çok uzak
diyarlardaki gizemli annesini arayarak kim oldu?unu bulmal?. Ortamdaki birden fazla
dü?ün haz?rl???, Bahar?n dönü?ü, Kraliyet Saray?'n?n yeniden in?as?, haz?rl?k
yap?lan festivallerle, Halka'da yeniden bar?? rüzgarlar? esiyor gibi. Fakat tehlike en
görünmeyen kö?elerde saklan?yor, tüm bu karakterler henüz en büyük s?k?nt?lar?yla
kar??la?mam?? olabilirler. BÜYÜLÜ GÖKYÜZÜ, karma??k yarat?ml? dünyas? ve
karakter anlat?m?yla, arkada?larla a??klar?n, rakiplerle davada?lar?n, ?övalyelerle
ejderhalar?n, entrikalarla siyasi dolaplar?n, gelen vakitlerin, k?r?k kalplerin,
aldatmacalar?n, h?rslar?n ve ihanetlerin destans? bir hikaye. Asla unutamayaca??m?z
bir dünyaya bizi çeken, her ya?tan her cinsiyetten insana hitap eden bir fantezi. Serinin
10--17 numaral? kitaplar? da ç?kt?!
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