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Bir Kitap Bir Balta
Atılan ok Söylenen söz
Kaçırılan fırsat Ve
Geçen zaman Geri
gelmezlerimizdir. Zaman
gözle görülmez, elle
tutulmaz, satın alınmaz,
birinden ödünç alınamaz,
para gibi
biriktirilemez, hammadde
gibi depolanamaz.
Hayattaki en değerli
hazine, zamandır.
Kısadır. Telafisi
yoktur. Zamanın yerini
alabilecek hiçbir kaynak
yoktur. Sahip olunan tüm
kaynaklar arasında
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zaman, en az anlaşılan,
en yanlış yönetilen ve
en fazla boşa
harcanandır. Bu nedenle
zaman en iyi şekilde
değerlendirilmelidir.
Amerikalı devlet adamı
Benjamin Franklin güzel
bir sözü vardır: ”Hayatı
seviyor musunuz? O halde
zamanınızı çarçur
etmeyin hayat ondan
ibarettir.” der.
Dolayısıyla zaman
eşittir hayat
denilebilir. Zamanı
harcamak hayatı
harcamaktır. Zamanını
iyi kullanan kişiler hem
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hayat kalitelerini
yükseltir, hem de
zamandan, kendileri ve
amaçları adına en iyi
biçimde yararlanırlar.
Tabii ki hayatı acısıyla
tatlısıyla yaşamak lazım
sevinçlerde, acılarda
hayatın tuzu biberi. hiç
acı çekmeden de
yaşanmaz, hiç mutlu
olmadan da yaşanmaz ama
insanın aklına ah şu
zamanı geri getirebilsem
diye de geliyor arada
sırada şimdi düşünüyorum
eskiye geri
dönebilseydik kendi
hayatımız adına neler
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yapmazdık ki Belki çok
çalışıp çok iyi bir
üniversite
okuyabilirdik. Belki şu
an çok daha iyi bir
konumda olabilirdik.
Belki insanlık namına
bir eser yapabilirdik.
Belki sevdiklerimizi
kırmayabilirdik. Belki
İşimize dört elle
sarılabilirdik. Belki
hayatımızı daha dolu
yaşardık.
“FELSEFE YÜZÜĞÜ ani bir
başarı için her şeye
sahip: entrika, karşı
entrika, gizem, yiğit
şövalyeler, kırık
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kalpler ile dolu çiçekli
aşklar, aldatma ve
ihanet. Sizi saatlerce
eğlendirecek ve her
yaştaki okuyucuyu memnun
edecek. Tüm fantezi
okurlarının
kütüphanesinde
bulunmasını tavsiye
ettiğimiz bir kitap.”
--Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos
KRALLARIN YÜRÜYÜŞÜ bizi,
Thor’un insanlığa
yaptığı destansı
yolculuğunda bir adım
daha ileri götürüyor.
Bir savaşçı olmaya giden
yolda, kim olduğu, hangi
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güçlere sahip olduğu
konusunda daha çok şeyi
fark etmeye başlıyor.
Zindandan kaçışının
ardından Thor, Kral
MaGil’e yapılan başka
bir suikast girişimini
öğrenip dehşete düşüyor.
Kral öldüğünde krallık
bir çalkantıya düşüyor.
Taht için herkes rekabet
ederken, Kralın Meclisi
aile dramları, güç
mücadeleleri,
ihtiraslar,
kıskançlıklar, şiddet ve
ihanetle her zamankinden
daha da meşgul durumda.
Çocuklar arasından bir
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veliaht seçilmek
zorunda. Böylece kadim
Hanedan Kılıcı yeni biri
tarafından taşınma şansı
bulabilir. Fakat bütün
bunlar alt üst olabilir:
suikast silahı bulundu
ve suikastçının
bulunması yaklaşırken
ilmik sıkılaşıyor. Aynı
anda MacGiller, Yüzük
içinden yeni bir saldırı
yapmak üzere olan
McCloudların tehdidiyle
karşı karşıya kalıyor.
Thor, Gwendolyn’un
aşkını yeniden kazanmak
için savaşıyor; fakat
zaman yetmeyebilir.
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Eşyasını toplaması ve
silah arkadaşlarıyla
birlikte Yüzer için
hazırlanması söylendi;
tüm Lejyon üyelerinin
hayatta kalması gereken
yüz zorlu gün. Lejyon,
insanlığa öncülük etmek
için, Yüzüğün koruması
olmadan Kanyon’u geçmek
ve Yabana girmek,
Tartuvian Denizinde
ejderhalar tarafından
gözlendiği söylenen
Sisler Adası’na gitmek
zorunda. Geri
dönebilecekler mi?
Yokluklarında Yüzük
dayanabilecek mi? Ve
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sonunda Thor kaderi
hakkındaki sırrı
öğrenecek mi? Sofistike
dünya tasarımı ve
karakter yaratımıyla,
KRALLARIN YÜRÜYÜŞÜ,
arkadaşlar ve âşıklar,
rakipler ve talipler,
şövalyeler ve
ejderhalar, entrikalar
ve politik hileler,
yaklaşan çağ, kırık
kalpler, hile, ihtiras
ve ihanetlerin destansı
hikâyesi. Bir onur ve
cesaret, talih ve kader,
büyücülük hikâyesi… Her
yaştan ve her
cinsiyetten kişileri
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etkileyecek olan bu
fantezi bizi asla
unutmayacağımız bir
dünyaya götürüyor.
Ömer Faruk yine “hamle”
yapıyor! İçerisinde
yaşadığımız, sürekli
kriz üreten “yanlış
toplum”un nasıl bu
noktaya evrildiğini
anlamaya, bugünün
patinaj yapan
gerekçelerinde oyalanmak
yerine “Tanrı Devleti”
ve “Dünya Devleti”nin
arasındaki hem gerilime
ve hem de iş birliğine
dikkat çekiyor. Bu
“düşman kardeşler”in
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görünürde çatışmalarına
rağmen, aslında,
“öngörülemez ve ele
geçirilemez olan”dan söz
aldıklarına, hiçbir
yasaya bağlı
olmadıklarına ama her
söylediklerinin yasa
olarak kabul edilmesini
dayattıklarına, bunu
sağlamak için de sürekli
yeni aşağılama
mekanizmaları kurup, çöp
ürettiklerine de dikkat
çekiyor. Hayata İkiz
Kuleler’den,
tapınaklardan,
saraylardan,
parlamentolardan,
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üniversitelerden ya da
kışlalardan değil de;
başlangıç ve sona,
üretim ve tüketime,
temiz ve kirliye,
severek dokunmaya ve
iğrenerek atılmaya
yakından tanıklık eden
vajina, penis ve anüs
arasından, perineden
bakmayı öneriyor.
Böylece, “aşağılama” ve
“çöp”ün bize ait olduğu
gerçeğini kabul
edeceğimizi, içerisinde
yaşadığımız için bahane
de üretemeyeceğimizi
belirtiyor. Çünkü
şimdiye kadar kulak
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verdiğimiz üretim,
büyüme, tapınak, duvar,
gökdelen, düzenli ordu
içerisinden biçimlenen
perspektif bizi “sonsuz
kötülük”e ve “son”a
taşıyor. Artık
aşağıladıklarımız,
tükettiklerimiz ve çöp
olarak
yaftaladıklarımızı
dikkate alarak,
öngörülemeyenden söz
ederek, ele geçirilemez
bir “sır” edinmeye
dikkat ederek düşünce ve
pratik üretmemiz
gerektiğinin altını
çiziyor. Kulak verilmesi
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gereken bir hamle metni…
“Ömer Faruk Bir
Aşağılama Aracı Olarak
Çöp’te birçok şeyi ifşa
ediyor. Açığa çıkarıyor.
Görünür kılıyor. Başka
bir öncelikler listesi
öneriyor. Kendimize ve
dünyaya daha farklı bir
bakış geliştirmeye
çalışıyor. Yani ifşa
ederken aynı zamanda
inşa ediyor. Zemini,
çerçeveyi değiştirmeyi
deniyor. Elbette her
ifşa bir inşa
olmayabilir. Ama
özellikle bazı
toplumlarda ifşa etmeden
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inşa da edemezsiniz.”
Besim. F. Dellaloğlu
Hepimizin kendine göre
okuma alışkanlıkları
vardır. Ancak iyi bir
okuyucu olmak için bu
alışkanlıklarımızın
gözden geçirilmesi
gereklidir. Çağımızda
yeni eğitimin temel
amaçlarından birisi,
gençlere bu sanatı
öğretmektir. Goethe
ilerlemiş yaşında halâ
bu sanatı yeterince
öğrenemediğini söyler.
Doğrusu, Goethe’nin bu
itirafını ilk okuduğumda
bana çok anlamlı
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gelmemişti. Bu büyük
adamın aşırı bir alçak
gönüllülük gösterdiğini
düşünmüştüm. Yaşım
ilerledikçe bu sözdeki
bilgeliği kavramaya
başladım. Goethe
haklıydı. Okuma sanatı,
bir ömre sığacak
sanatlardan değildi.
Bundan dolayı da gözden
uzak tutamayacağımız bir
sanattı.
William S. Burroughs ve
Kur'an-ı Kerim
Kış Çağı Serisi - 5.
Kitap GRİ'NİN DÖNÜŞÜ
Büyücü Usta - Gedik
Savaşları Efsanesi
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2.Kitap
Prensipler-1
Kış Çağı Serisi 1.Kitap MAHZEN
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
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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?
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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 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
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aramaya ba?lam??t?. Dokuz
Kurt'un ça?r?laca?? zaman
gelmi?ti.
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.
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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
KUR’ÂN, HAD?S, ?NC?L ve
KUTSAL K?TAP gibi dini
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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, ?MÂNI TAHK?KÎ’yi elde etmek ve
?LMELYAKÎN’den
HAKKALYAKÎN’e çevirmektir.
K?yâmet Gerçekli?i
Page 22/127

File Type PDF Bir Kitap Bir
Balta
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,
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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
Page 24/127

File Type PDF Bir Kitap Bir
Balta
âyeti de yine benzer
?ekilde KIYAMET ve HA??R
meselesinden detayl? bir
?ekilde bahseder. Benzer
?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
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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
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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
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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? 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
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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
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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?
Page 30/127

File Type PDF Bir Kitap Bir
Balta
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
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veya f?k?h 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,
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??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
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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, risalei 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
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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 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,
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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.
"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
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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.
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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.
“An?nda ba?ar? için tüm
malzemelere sahip:
entrikalar, kar??
entrikalar, gizem, cesur
?övalyeler ve k?r?k
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kalpler, aldatma ve
ihanetle dolu çiçek açan
ili?kiler. Sizi saatlerce
e?lendirecek ve her ya?tan
insan? tatmin edecek. Tüm
fantastik okuyucular?n
kal?c? kütüphanesi için
önerilir.” --Kitaplar ve
Film ?ncelemeleri, Roberto
Mattos (yeniden Büyücünün
Yüzü?ü) “Ola?anüstü bir
?eyin ba?lang?c? orada.”
--San Francisco Kitap
?ncelemesi (Yeniden A
Quest of Heroes) A Quest
of Heroes'un (1.300'den
fazla be? y?ld?zl?
inceleme) yazar? 1
numaral? çok satan Morgan
Rice'tan ?a??rt?c?
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derecede yeni bir fantezi
serisi geliyor. DUSK OF
DRAGONS, çok satan yazar
Morgan Rice'?n yeni epik
fantezi serisi Age of the
Sorcerers'?n 6. kitab?d?r.
! DUSK OF DRAGONS'ta (Age
of the Sorcerers—Alt?nc?
Kitap), birçok hikaye ve
karakter sonunda ba?kentin
ve krall???n gelece?i için
karma??k ve destans? bir
sava?ta birle?iyor.
Lenore, annesinin
intikam?n? almaya ve onu
Kral Ravin'den geri almaya
kararl? bir ?ekilde
ba?kent için ordusunu
yönetir. Devin, Renard,
Erin ve Greave'in her biri
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kendi ki?isel sava?lar?n?
yönetiyor. Kap?lar?n
içinde, Aurelle ve
di?erleri davaya yard?m
ediyor. Ve Gray her ?eyi
denetler. Ard?ndan,
sava??n sisi içinde
kahramanlar? kötü adamlara
ve kötü adamlar?
kahramanlara dönü?türen
bir dizi bükülme ile ?ok
edici ve beklenmedik.
Ancak kimsenin beklemedi?i
?ok edici bir sürprizden
sonra, tüm çabalar? bile
yeterli olmayabilir.
Krall?k hayatta kalacak
m?? BÜYÜCÜLER YA?I a?k,
tutku ve karde?
rekabetinin destans? bir
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bilgeli?ini örüyor;
haydutlar ve gizli hazine;
ke?i?ler ve sava?ç?lar;
?eref ve ?an ve ihanet,
kader ve kader. Erken
saatlere kadar elinizden
b?rakamayaca??n?z, sizi
ba?ka bir dünyaya
ta??yacak ve asla
unutamayaca??n?z
karakterlere a??k olman?z?
sa?layacak bir masal. Her
ya?a ve cinsiyete hitap
ediyor. 7. Kitap çok
yak?nda sizlerle. “Canl?
bir fantezi…. Destans? bir
genç yeti?kin dizisi
olmay? vaat edenlerin
yaln?zca ba?lang?c?.”
--Midwest Kitap ?ncelemesi
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(Yeniden A Quest of
Heroes) “Aksiyon dolu….
Rice'?n kalemi sa?lam ve
öncül merak uyand?r?yor.”
--Publishers Weekly
(yeniden A Quest of
Heroes)
Ejderhalar?n Taht?
(Sihirbazlar Ça??—?kinci
Kitap)
Zaman Yönetimi
Ejderhalar?n
Alacakaranl???
(Sihirbazlar Ça??—Alt?nc?
Kitap)
Yazar?n Yaln?zl?k Burcu
Okuyun ve Okutun
Kuralsız, sınırsız ve en önemlisi prensipsiz
nesillerin yetişmesinin önüne ‘karınca
misali’ bir set çekmek adına hazırlandı.
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Değerlerin anlamsızlaştığı, doğruların
utanılacak bir şey haline geldiği,
inanmanın zayıflık olarak görüldüğü bu
çağda, en çok ihtiyacımız olan şey,
prensipli bir yaşamdır.
“Anında başarı için tüm malzemelere
sahip: entrikalar, karşı entrikalar, gizem,
cesur şövalyeler ve kırık kalpler, aldatma
ve ihanetle dolu çiçek açan ilişkiler. Sizi
saatlerce eğlendirecek ve her yaştan
insanı tatmin edecek. Tüm fantastik
okuyucuların kalıcı kütüphanesi için
önerilir.” --Kitaplar ve Film İncelemeleri,
Roberto Mattos (yeniden Büyücünün
Yüzüğü) “Olağanüstü bir şeyin başlangıcı
orada.” --San Francisco Kitap İncelemesi
(Yeniden A Quest of Heroes) A Quest of
Heroes'un (1.300'den fazla beş yıldızlı
inceleme) yazarı 1 numaralı çok satan
Morgan Rice'tan şaşırtıcı derecede yeni
bir fantezi serisi geliyor. Ejderhaların
Rüyası, Age of the Sorcerers'ın 8. kitabı
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ve finalidir. Seri, 400'den fazla beş
yıldızlı incelemeyle en çok satan kitap
olan 1. kitapla (REALM OF DRAGONS)
başlıyor ve ücretsiz olarak indirilebilir!
DREAM OF DRAGONS'ta (dizi finali),
ejderhalar ve insanlar arasındaki büyük
savaş sonunda ortaya çıkıyor.
Ejderhaların Royalsport'u hedef
almasıyla, krallığın tamamı tehdit
altındadır. Güneydeki yeni bir tehdit güç
dengesini alt üst etmekle tehdit ederken,
bir kehanet meyvelerini verecek ve Kraliçe
Lenore, zor koşullar altında başkentini
elinden gelen en iyi şekilde savunmak
zorundadır. Tahta layık olduğunu
kanıtlayacak mı? Royalsport hayatta
kalacak mı? Ve Lenore ve Devin sonunda
birlikte olacaklar mı? BÜYÜCÜLER
YAŞI aşk, tutku ve kardeş rekabetinin
destansı bir bilgeliğini örüyor; haydutlar
ve gizli hazine; keşişler ve savaşçılar;
şeref ve şan ve ihanet, kader ve kader.
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Erken saatlere kadar elinizden
bırakamayacağınız, sizi başka bir
dünyaya taşıyacak ve asla
unutamayacağınız karakterlere aşık
olmanızı sağlayacak bir masal. Her yaşa
ve cinsiyete hitap ediyor. 8. Kitap, serinin
finalidir! “Canlı bir fantezi…. Destansı
bir genç yetişkin dizisi olmayı vaat
edenlerin yalnızca başlangıcı.” --Midwest
Kitap İncelemesi (Yeniden A Quest of
Heroes) “Aksiyon dolu…. Rice'ın kalemi
sağlam ve öncül merak uyandırıyor.”
--Publishers Weekly (yeniden A Quest of
Heroes)
“Anında başarı için tüm malzemelere
sahip: entrikalar, karşı entrikalar, gizem,
cesur şövalyeler ve kırık kalpler, aldatma
ve ihanetle dolu çiçek açan ilişkiler. Sizi
saatlerce eğlendirecek ve her yaştan
insanı tatmin edecek. Tüm fantastik
okuyucuların kalıcı kütüphanesi için
önerilir.” --Kitaplar ve Film İncelemeleri,
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Roberto Mattos (yeniden Büyücünün
Yüzüğü) “Olağanüstü bir şeyin başlangıcı
orada.” --San Francisco Kitap İncelemesi
(Yeniden A Quest of Heroes) A Quest of
Heroes'un (1.300'den fazla beş yıldızlı
inceleme) yazarı 1 numaralı çok satan
Morgan Rice'tan şaşırtıcı derecede yeni
bir fantezi serisi geliyor. EJDERHA
KALKANI, çok satan yazar Morgan
Rice'ın en çok satan düzinelerce beş
yıldızlı incelemeyle 1 numaralı kitap olan
1 numaralı kitapla (THRONE OF
DRAGONS) başlayan yeni epik fantezi
serisi Age of the Sorcerers'ın 7. kitabıdır
ve ücretsiz olarak indirilebilir. !
Ejderhaların Kalkanı'nda (Age of the
Sorcerers—Yedi Kitap) Lenore,
parçalanmış bir krallığı restore etmeye
çalışmalıdır. Gizli düşmanlar onu
çevreler, hepsi güç için yarışırken,
Güney'de gizemli yeni bir düşman
yükselir ve Erin'in onu durdurmak için
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kader bir göreve gönderilmesini
gerektirir. Bu arada, Nerra ve ejderhaları
intikam için susamışken, Lenore Devin ile
yeniden bir araya gelmeyi çok istiyor ama
trajik bir bükülme tüm planlarını alt üst
edebilir. BÜYÜCÜLER YAŞI aşk, tutku
ve kardeş rekabetinin destansı bir
bilgeliğini örüyor; haydutlar ve gizli
hazine; keşişler ve savaşçılar; şeref ve şan
ve ihanet, kader ve kader. Erken saatlere
kadar elinizden bırakamayacağınız, sizi
başka bir dünyaya taşıyacak ve asla
unutamayacağınız karakterlere aşık
olmanızı sağlayacak bir masal. Her yaşa
ve cinsiyete hitap ediyor. 8. Kitap da
mevcut! “Canlı bir fantezi…. Destansı bir
genç yetişkin dizisi olmayı vaat edenlerin
yalnızca başlangıcı.” --Midwest Kitap
İncelemesi (Yeniden A Quest of Heroes)
“Aksiyon dolu…. Rice'ın kalemi sağlam
ve öncül merak uyandırıyor.” --Publishers
Weekly (yeniden A Quest of Heroes)
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Yaşlı bir gezegen olan Galthar’a düzen
getirmek için gelen Eski Tanrılar,
zamanla güç hırsından ötürü yozlaşarak
daha mühim karmaşalara sebep
olmuşlardı. Bu yaşananlardan dolayı,
Eski Tanrılar’ı durdurmak için göklerden
gelen Yeni Tanrılar onlarla savaştı. Eski
Tanrılar yenilgiye uğradı fakat savaşın
sonuçları oldukça ağır oldu. Yeni
Tanrılar, kurdukları düzeni devam
ettirmeleri için ‘Kadim’ unvanı taşıyan
doğaüstü varlıklar yaratarak onları yeni
düzeni korumakla görevlendirdikten
sonra yeniden taş gemileriyle göklere
yükselerek kayıplara karıştılar. Tanrılar
Savaşı’nın sonucunda ortaya çıkan
karanlık bir musibet, bir zaman sonra
Galthar’a dadanarak tüm dengeleri
yeniden değiştirdi. Öyle garip bir şeydi ki,
ele geçirdiği varlığın gücüne göre yeni
güçler kazanıyor, kendini
şekillendirebiliyor ve verdiği yıkım da o
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denli etkili oluyordu. Kendi hayatlarının
zorluklarıyla mücadele eden Yüksek
Cinler, Diken Cinleri, Cüceler, İnsanlar,
Kroklar ve daha birçok sayısız fani,
yaklaşan bu tehlikeden habersizdi.
Karanlık, hiç beklemedikleri anda ve
surette ortaya çıkmak için adeta fırsat
kolluyordu. Fakat gerçek düşman daha
da derinlerde saklanıyordu. Herkesin
kafasında tek bir sual vardı; Karanlık
varlığın ardındaki sır neydi? Dikkat: Bu
kitaba yapacağınız yorumlar ve
katılımlar sayesinde ikinci kitabın seyri
değişebilir! Not: Bireysel emek olduğu
için gözünüze ilişen ufak hatalar varsa
merak etmeyin, ileride toplu olarak yeni
sürümüyle birlikte güncellenecektir.
Kadimlerin Uykusu (I. KİTAP)
fantastik kurgu, kurt, hikaye, öykü
Kudüs ve Edebiyat (Karabatak #37)
Bizim Klasiklerimiz (Karabatak #36)
Ejderhaların Doğuşu (Sihirbazlar
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Çağı—Üçüncü Kitap)

KLASİĞİ OLMAYANIN
MODERNİ OLMAZ Edebiyat
tarihinin görkemli muhafızları
olan klasikler, köklerimize
ulaşmada kutsal birer eşlikçiye
dönüşerek dünü, günü ve
geleceği aynı düzlemde
buluştururlar. Eskinin bizi
yepyeni kucaklamasıdır bu.
Ancak bu kucaklamayla
kendimizi bulur ve
iyileşebiliriz. Aksi takdirde
evimize uğramayışımızın
hikayesi yılan hikayesine
döner; kuşaktan kuşağa
zehrini akıtan. Dünya Batı’dan
ibaret değildir, dünya
klasikleri Batı klasiklerinden
ibaret değil. Köklerimizi
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saklayan toprağa borcumuzdur
“Bizim Klasiklerimiz”i
diriltmek; edebî ve ebedî
tapularıdır ülkemizin zira.
Başka ağaçların kökleriyle
kendi ağaçlarımızı yeşertmeye
çalışmaktan vazgeçmeyecek
miyiz! Bu sayımızın dosya
konusunu, “Bizim
Klasiklerimiz”olarak belirledik.
Bu bağlamda Ahmet Nedim
Serinsu “Klasik Eser”; Yılmaz
Daşcıoğlu “Onlara Rağmen
Onlar Yüzünden: Klasikler
Nerededir ve Kimin Ne İşine
Yarar”; Mustafa Köneçoğlu
“Ah Şu Klasiklerimiz
Meselesi”; Bahtiyar Aslan
“Klasik Feryadımız ve
İtirazımız”; Oğuz Şenses
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“Dünya ve Türk Edebiyatında
Klasik Algısı”; Mehmet Sabri
Genç “Bihaber Olduğumuz
Klasik, Klasik midir? Mitat Enç
ve Eserleri Üzerinden
‘Klasik’in Tetkiki”; Mehmet
Ulukütük “Edebî-Felsefi
Klasiklerin Aynaya Yansıyan
Sureti Olarak A’mâk-ı Hayâl”;
Hüseyin Akın “Benim
Klasiklerim”; Süleyman
Unutmaz “Klasikleri Nasıl
Okumalı?”; Hüseyin Yorulmaz
“Bizim Klasiklerimiz”; Ercan
Yılmaz “Büyülü Klasik: Hüsn ü
Aşk”; Adem Yazıcı “Klasik
Olmak ya da Olmamak”;
Ahmet Karakulak “Göz ve
Kulak”; Serhat Demirel
“Hikmet Burcu’ndan Bize
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Kalanlar Yahut Doğu’nun
Klasikleri” ve Tuğba Eroğlu
“Kerem ile Eşiği Aşıp Aslı’ya
Varmak Zamanında Vesileler”
isimli yazılarıyla dosyamıza
eşsiz bir katkı sağladılar.
Röportaj konuğumuz
“Klasiklerimiz” meselesini
tartışmaya açan, bu konuda
eser ve emek vermiş öncü
kültür adamlarımızdan D.
Mehmet Doğan. “Birinci Cihan
Harbi Bitmedi” diyen Doğan,
Naime Erkovan’ın sorularını
yakın siyasi ve kültür tarihi
okumalarından çarpıcı kesitler
sunarak, ülkemizin bugünkü
durumunu geçmiş olayların
süzgecinden geçirerek
cevaplıyor. Bu sayının şairleri
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Hüseyin Akın, Süleyman
Unutmaz, Hasan Akay, Nihat
Hayri Azamat, Şafak Çelik,
Meryem Kılıç, Kamil Remzi
Cin, Ahmet Can, Ali Seyyah,
Mustafa Sarı, Filiz Geç, Tosun
Bayrak, Firdevs Aparı, Nazlı
Ergin Duran, Nurgül Uçar ve
Yusuf Şatır. Öykücülerimiz ise
Necati Mert, Yunus Develi,
Emine Batar, Emine Bayındır,
Mustafa Uçurum ve Ali Akif
Sivrikaya. Deneme
bölümümüzde Hasan Akay yer
alırken Ali Ömer Akbulut ve
Gamze Beşenk poetika; Ahmet
Cora ve Nihan Albayrak çeviri
şiir; Hüseyin Yorulmaz “Mahir
İz” biyografisinin yeni bir
bölümüyle portre; Songül Koç,
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Ahmed Fatih Andı ve Ela
Korgan sinema; sayfalarına
katkı sundular çalışmalarıyla.
Bu sayımızdan itibaren
“Projektör” başlıklı yeni bir
bölüm açıyoruz Karabatak’ta.
İlk konuğumuz Türk
öykücülüğünün dikkat çeken
isimlerinden Güzide Ertürk.
Karabatak’ın soruları ışığında
daha yakından tanıyacaksınız
Ertürk’ü. Kitap bölümümüzde
Meryem Kılıç, Mustafa Akar’ın
son şiir kitabı “Berhayat”ı;
Emirhan Kömürcü, Dursun
Güzel’in ikinci şiir kitabı “Kış
Günleri ve Kilitler”i; Sümeyra
İkiz, F. Hande Topbaş’ın
seyahat eseri “Bir Şehir
Durduğunda”yı; Sıddık
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Yurtsever, Yasin Çetin’in ilk
öykü kitabı “Olur Belki”yi;
Betül Barış, Hilal Karaman’ın
“Muzaffer Çok Kızar Valla”
adlı eserini; Mehmet
Babalıoğlu, Leyla Turan’ın ilk
kitabı “Küçük Bir Dalgınlık”ı
ve Derya Atsan, C. Zeynep
Kaplantaş’ın “Romantik
Cinayetler” isimli çalışmalarını
okurlarımız için incelediler. Ve
elbette olmazsa olmaz
dostlarımız F. Hande Topbaş,
M. S. Topbaş, Ayşe Ural, Ertan
Ayhan Sertöz, Sedat Gever ve
Sabahattin Kayış’ı anmadan
yolumuza devam etmeyeceğiz.
Karabatak, otuz altıncı kez
havalandı.
Onlar dünyanın bilim, tarih,
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edebiyat, kültür ve sanat
tarihine yön verenleri. Hepsi
sıfırdan başladıkları
yaşamlarını 'insanlığın onur
tablosunda' yani zirvede
noktaladılar. İsimleri, geçmiş
kadar geleceğin de
sayfalarında yer alacak. Bu
kitabı mutlaka okuyun,
dünyanız değişecek! Çünkü bu
kitaptakiler, acılar içinde
yaşayanların ibret dolu başarı
hikayeleri! Onlar nasıl
yaşadılar, nasıl başardılar! Ve
siz nasıl başarabilirsiniz...
Hipokrat, Gazali, Alfred Nobel,
Abraham Lincoln, Goethe,
Stephen Hawking, Hamsun,
Walt Disney, Florence
Nightingale, Charles Dickens,
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Madam Curie, Henry Ford,
Charlie Chaplin, İsaac Newton,
Cemil Meriç, Conrad Hilton,
Rudolf Dizel, Wright
Kardeşler, Konfüçyüs...
“Morgan Rice, bizi cesaret,
onur, cesaret, sihir ve
kaderinize olan inancın olduğu
bir fantezinin içine çeken,
başka bir harika dizi olmayı
vaat eden bir diziyle geldi.
Morgan, her sayfada onları
neşelendiren güçlü bir
karakter dizisi oluşturmayı
yeniden başardı.…İyi yazılmış
bir fanteziyi seven tüm
okuyucuların kalıcı kitaplığı
için önerilir.” --Kitaplar ve Film
İncelemeleri, Roberto Mattos
(Ejderhaların Yükselişi ile
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ilgili) ASKER, KARDEŞ,
BÜYÜCÜ, Morgan Rice'ın
KÖLE, SAVAŞÇI, KRALİÇE (1.
Kitap) ile başlayan, en çok
satan epik fantezi serisi KÖLE,
SAVAŞÇI, KRALİÇE'nin 5.
kitabıdır. İmparatorluk şehri
Delos'tan güzel, fakir bir kız
olan 17 yaşındaki Ceres, Delos
savaşını kazandı ve yine de
onu tam bir zafer bekliyor.
İsyan ona yeni liderleri olarak
bakarken, Ceres
İmparatorluğun kraliyetini
devirmenin ve Delos'u şimdiye
kadar bildiğinden çok daha
büyük bir ordunun bekleyen
saldırısından korumanın bir
yolunu bulmalıdır. İdam
edilmeden önce Thanos'u
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serbest bırakmaya çalışmalı ve
babasının öldürülmesinde
adını temizlemesine yardım
etmelidir. Thanos, Lucious'u
denizin ötesinde avlamaya,
babasının cinayetinin
intikamını almaya ve bir
orduyla Delos'un kıyılarına
dönmeden önce kardeşini
öldürmeye kararlıdır. Kendi
ölümüyle sonuçlanacak,
düşman topraklara hain bir
yolculuk olacağını biliyor.
Ancak ülkesi için fedakarlık
yapmaya kararlıdır. Yine de
her şey planlandığı gibi
gitmeyebilir. Stephania,
Ceres'in güçlerini kesin olarak
durdurabilecek büyücüyü
bulmak için uzak bir ülkeye
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seyahat eder. Ceres'i
öldürecek bir ihaneti hayata
geçirmeye ve kendisini ve
doğmamış çocuğunu
İmparatorluğun hükümdarı
olarak aşılamaya kararlıdır.
ASKER, KARDEŞ, BÜYÜCÜ,
trajik aşk, intikam, ihanet, hırs
ve kaderin destansı bir
hikayesini anlatıyor.
Unutulmaz karakterlerle ve
yürek hoplatan aksiyonla dolu,
bizi asla unutamayacağımız bir
dünyaya götürüyor ve bizi
yeniden fanteziye aşık ediyor.
“Morgan Rice'ın önceki
romanlarının hayranlarını ve
Christopher Paolini'nin Miras
Döngüsü gibi eserlerin
hayranlarını kesinlikle
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memnun edecek aksiyon dolu
bir fantezi…. Genç Yetişkin
Kurgu hayranları, Rice'ın bu
son eserini silip süpürecek ve
daha fazlası için
yalvaracaklar." --The
Wanderer, A Literary Journal
(Ejderhaların Yükselişi ile
ilgili) TAÇLAR VE ZAFERE
DAIR'deki 6. Kitap yakında
çıkacak!
“Morgan Rice, bizi cesaret,
onur, cesaret, sihir ve
kaderinize olan inancın olduğu
bir fantezinin içine çeken,
başka bir harika dizi olmayı
vaat eden bir diziyle geldi.
Morgan, her sayfada onları
neşelendiren güçlü bir
karakter dizisi oluşturmayı
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yeniden başardı.…İyi yazılmış
bir fanteziyi seven tüm
okuyucuların kalıcı kitaplığı
için önerilir.” --Kitaplar ve Film
İncelemeleri, Roberto Mattos
(Ejderhaların Yükselişi ile
ilgili) VİCTOR, MAĞLUP,
OĞUL, Morgan Rice'ın ücretsiz
indirilebilen KÖLE, SAVAŞÇI,
KRALİÇE (1. Kitap) ile
başlayan ve Morgan Rice'ın en
çok satan epik fantezi serisi
TAÇLAR VE ZAFERE DAIR'nin
8. kitabı ve son kitabıdır.
Ceres, kayıp güçlerini yeniden
kazanmak ve onun hayatını
kurtarmak için mistik bir
ülkede savaşırken, Thanos,
Akila, Lord West ve diğerleri,
Felldust'un filosunun gücüne
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karşı son mücadelelerini
vermek için Haylon Adası'nı
kazıyorlar. Jeva, Thanos'un
yardımına gelmek ve Haylon
savaşına katılmak için Kemik
Halkını toplamaya çalışır.
Dalga dalga destansı bir savaş
başlar ve Ceres geri dönmezse
hepsinin dayanmak için sınırlı
zamanları vardır. Stephania,
İkinci Taş'a kur yapmak ve bir
zamanlar kendisine ait olan
krallığı geri almak için onu
Delos'a geri götürmek için
Felldust'a yelken açar. Ancak
bu yeni vahşet dünyasında her
şey planladığı gibi
gitmeyebilir. Kuzeydeki
zaferinden yeni çıkmış olan
Irrien, Haylon'a son ve ezici
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bir saldırı düzenlemek için
Felldust filosunun tüm gücünü
toplar. Ayrıca Ceres'in
tamamen ortadan
kaldırılmasını sağlamak için
sürpriz bir silah da getiriyor akıl almaz bir güce sahip bir
canavar. Bu arada büyücü
Daskalos, babasını öldürmek
için nihai silahı olan Thanos ve
Stephania'nın oğlunu gönderir.
Serinin finalinde, dünyanın
kaderi tehlikedeyken, tüm
zamanların en destansı savaş
sahnesi yaşanıyor. Ceren
yaşayacak mı? Thanos olacak
mı? Oğlu ne olacak? Özgürlük
bir daha yükselecek mi? Ve
Ceres ve Thanos sonunda
gerçek aşkı bulabilecekler mi?
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VICTOR, VAZGELEN, OĞUL
trajik aşk, intikam, ihanet, hırs
ve kaderin destansı bir
hikayesini anlatıyor.
Unutulmaz karakterlerle ve
yürek hoplatan aksiyonla dolu,
bizi asla unutamayacağımız bir
dünyaya götürüyor ve bizi
yeniden fanteziye aşık ediyor.
“Morgan Rice'ın önceki
romanlarının hayranlarını ve
Christopher Paolini'nin Miras
Döngüsü gibi eserlerin
hayranlarını kesinlikle
memnun edecek aksiyon dolu
bir fantezi…. Genç Yetişkin
Kurgu hayranları, Rice'ın bu
son eserini silip süpürecek ve
daha fazlası için
yalvaracaklar." --The
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Wanderer, A Literary Journal
(Ejderhaların Yükselişi ile
ilgili)
Bir Kitap Bir Balta
9 KURT 3. KİTAP GÖKKILIÇ
“Okuma sanatı, her şeyden
önce, yaşamı kitaplarda
bulmak ve kitaplar sayesinde
onu daha iyi anlamak
sanatıdır.”
Notos Öykü 03 - Ölmeden
Önce Okunması Zorunlu 40
Kitap (Notos’un 1. Büyük
Soruşturması)
Atılan ok Söylenen söz
Kaçırılan fırsat Ve Geçen
zaman Geri gelmezlerimizdir.

ABD ba kanı se ilen
Trump, ilk i olarak Paris
klim Anla ması’nı
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neden iptal etti? Su ve gıda
sava ları sebebiyle a
susuz kalacak olan
milyarlarca insanın k resel
g
n n sonu ları ne
olacak? Yery z ndeki su ve
gıda zincirinin sadece on
uluslar st
irket
tarafından kontrol
edilmesine kim dur diyecek?
K resel elitler neden
yery z nde ulus devletler
st iklim y netim ekli
bir zarurettir diyorlar?
“D nya n fusunu 300
milyona indirelim” kıyamet
s ylemi kim tarafından dile
getiriliyor? ABD Ba kanı
Trump’ın k resel iklim
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de i ikli ine kar ı
“alternatif bilim” diye ortaya
attı ı doktrin nedir? T rk
tarımını ABD’nin GDO’lu
tarım r nlerinin, srail
men eli tohumlarının
istilası altına kim
sokmu tur? K resel iklim
de i ikli inin IMF-BM
destekli K resel klim
Y netimi’ne y nelik
manip lasyonlarına bir tek
tanımlama yapılabilir:
ekolojik emperyalizm ya da
biyo-politik kaos. Adına
kısaca biyo-politik sava lar
diyebilece imiz iklim
ba lantılı su, GDO’lu
yiyecekler ve bunların
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sebep oldu u kitlesel
hastalıklar gerek insanlık
i in gerek milli seviyede
sa lık istihbaratını, en
nemli genetik ve biyopolitik sava ların unsuru
haline getirecek. Yirmi birinci
y zyılın en temel ticari
malları maalesef insanların
en hayati-insani ihtiya ları
olacak: Su Gıda
Sa lık/ nsan Ticareti
Bir eyi yeniden yapmak
i in nce onunla ilgili her
eyi yıkmak
zorundasınız. Bunu kabul
etmezseniz yapacaklarınız
sadeece eskini zerine
konulacak eklemelerdir. Uzun
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Kı geldi inde her eyi
yıktı, medeniyeti,
kanunları, merhameti,
yardım severli i,
masumiyeti. Geriye kalan tek
et a kurt s r leri kadar
vah i ve ger ek i
olanlardı. Tipinin i inden
keskin bir bıcak kadar
so uk bir ekilde sizi
izleyenler...
Bir Kitap Bir BaltaK TAP
SANATI VE OKUMA
ZER NE“Okuma sanatı,
her eyden nce, ya amı
kitaplarda bulmak ve kitaplar
sayesinde onu daha iyi
anlamak
sanatıdır.”noktaekitap
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Ne dinler ne de peygamberler
anlatıldı ı gibidir...
Peygamberler tarihi, sırlarla
ve zeri rt lm
hakikatlerle doludur...
Peygamberlerin y r d
yollar, her devirde
insanlardan saklanmı tır...
Bu kitap, tarih boyunca sır
olarak saklanan ve sadece
dı a kapalı
retilerin
i inde insanlı a aktarılan
dinlerin ve peygamberlerin
ger e ini, Hakikat’in
aslında ne oldu unu a ık
ve yalın bir dille anlatmak
amacıyla yazıldı. • “Asi
Peygamberler” kimlerdi ve
onların ger ek
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retilerine insanların
ula maları neden
engellendi? • dem ve
Havva kavramlarıyla
anlatılmak istenen
ger ekler nelerdi? •
brahim’in Hint kutsal
metinlerindeki yeri neydi? •
Nuh’un Gemisi aslında neyi
anlatıyordu? Hayvanlar,
fırtına, sel, deniz ve kara
neyi sembolize ediyordu? Ve
neden masalmı gibi
do rudan anlatıldılar? •
Musa ve Firavun’un ger e i
neydi? H l ya ıyorlar
mı? Ya ıyorlarsa nerede
ve ne durumdalar? Hangi
kıyafetler altındalar? Asi
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Peygamberler kitabı
“ nsanın hakikati nedir?
Ben kimim? Nereden geldim,
nereye gidiyorum? Bu lem
neden ortaya ıktı?”
sorularının cevabını
bulma yolculu udur. "Asi
Peygamberler
retisi"ni
anlayan insan, d nyaya bir
daha asla eskisi gibi bakamaz.
Aldatılamaz, s m r lemez
ve kandırılamaz.
nk
peygamberlerin ger ek
mesajlarını almı ve
onların yolunu anlamı
olur. Ger ek zg rl kse
ancak bundan sonra gelir...
Beraber alı ma Bilinci ve
Adabı, Sayı 39
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Ejderhaların Kalkanı
(Sihirbazlar a ı—Yedinci
Kitap)
Kı
a ı Serisi 7. Kitap
UZUN KI
Victor, Ma lup, O ul
(Tahtlar ve Zafer - 8. Kitap)
B y l G ky z
(Felsefe Y z
9. Kitap)
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
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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.
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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 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
Page 78/127

File Type PDF Bir Kitap Bir
Balta
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
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numaral? kitaplar? da ç?kt?!
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
U?urlu 13 On üç rakam?na dair mitlerle
doludur Bat? dünyas?. Birçok otelin oda
numaralar? aras?nda on üçüncü oda
yoktur, uçaklar?n ço?unda atlan?r bu s?ra
numaras?, Formula 1’de hiçbir arabaya
verilmez on üç say?s?. Rakam korkutur.
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Bat?l inançlar? olmayanlar da vard?r fakat
onlar da ne olur ne olmaz diyerek temkinli
davran?rlar ona kar??. Hele de on üç, bir
Cuma gününe denk gelirse… ?ki
olumsuzdan bir olumlu do?du?unu daha
ilkokul s?ralar?nda ö?rendik. O halde iki
u?ursuz da bir u?urlu meydana getirmeli.
Bu nedenle on üçüncü say?m?zla hem
rakam? hem de u?ursuz kabul edilen
karabatak ku?unu akl?yoruz. Nas?l m??
Dergiyi her zamankinden daha dolu
ç?kararak. Bu say?daki ?airlerimiz Ay?e
Sevim, Murat Batmankaya, Hüseyin
Ak?n, Sümeyra Yaman, ?afak Çelik,
Meryem K?l?ç, Nurettin Durman, Çayan
Özvaran, Mustafa Uçurum, Emirhan
Kömürcü, Fuat Eren, Nuriye Torun, Kamil
Remzi Cin, Adnan Metin, Sevgi Yerlio?lu,
Yusuf Ko?al, Koray Feyiz, Elis Özer,
Berkay Öztürk, Edanur Ayd?n ve Sare
Öztürk. Nesre gelince; ilk say?dan beri
Karabatak ailesinin direklerinden biri olan
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ve istikrarl? yürüyü?üyle “Karekök
Hayat” projesini tamamlayan Mehmet
Sabri Genç, bu say?da Bat?’n?n
“Bozk?rkurdu”nu Do?u’nun
“Bozk?lkurdu”yla kar?? kar??ya
getirirken, “Absürt” dosyam?za da s?ra
d??? bir katk?da bulunuyor. Di?er
deneme yazarlar?m?z, Meryem K?l?ç,
Sare Çizmecio?lu ve Sümeyra Yaman.
Poetika bölümümüzün yetkin kalemleri,
Murat Batmankaya ve Mustafa Kurt. ?iir
çevirmenlerimiz Emirhan Kömürcü, Prof.
Dr. Mehmet Kanar, Naime Erkovan, Sare
Öztürk ve ?dris Çakmak. Bu say?m?z?n
öykücüleriyse bir hayli kalabal?k: Bahar
Pa?al?, Bünyamin Demirci, Hamdiye Hale
Özcan, Ay?e Uçkan, Mehmet Babal?o?lu,
Yücel Özgür, Merve Büyükçapar, Sibel
Öz?irin, Hanife Çak?r ve Henry van
Dyke’?n bir öyküsünü çeviren Merve
Yalç?n. Elbette ilk kez ?stanbul’a gelen
ünlü “Cats” müzikalini de unutmad?k.
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Her ne kadar kedi, zaman zaman bir
u?ursuzluk i?areti kabul edilse de bu
kediler zarars?zd?r çünkü bunlar bir
?airin, T.S.Eliot’?n kedileri. Karabatak
için müzikali izleyen Zeynep Ural “Kedi
Olma Bileti”yle izlenimlerini aktar?yor.
Röportaj sayfalar?m?za tezhip, resim,
minyatür gibi birçok sanat? ruhunda
bar?nd?ran önemli bir sanatkâr? konuk
ediyoruz: Cahide Keskiner
Han?mefendi’yi. “?nsan olan her yerde
süsleme var” diyen Cahide Keskiner’in,
sanat? ve evreni sanatkârane
yorumlay???na tan?k oluyoruz. Dosya
konumuza gelince: U?ursuzluk konusunda
olmasa da onun belki ba?ka bir
yorumlan??? olabilecek bir meseleyi
irdeliyoruz bu say?m?zda. Absürt
edebiyat? ve onun temsilcilerini Karabatak
okuruyla bulu?turuyoruz. Dosyada yer
alan isimler: Geni? ve kapsaml? bir
makale çevirisiyle Doç. Dr. Hakan Çil,
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“Palto’dan Ç?kan Absürt” yaz?s?yla Ela
Korgan, “Meursault, Tan?d?k Bir
Yabanc?” yaz?s?yla Fatih Ta?ç?, “Godot
ve Beklemek” ile Oya ??eri, “Do?arken
Herkes Kahraman”la Güzide Ertürk ve
“Teslimiyet ve Umursamazl?k S?n?r?nda
Bir Kahraman: Joseph K.” yaz?s?yla
Naime Erkovan. Ve olmazsa olmaz sad?k
dostlar?m?z Rah?an Tek?en, F. Hande
Topba?, Ali Ömer Akbulut, H. Hümeyra
?ahin, Yasemin Karahüseyin, Hüseyin
Sorgun, Hakan Bilge, Ertan Sertöz, bu
say?da Ça?atay Göktan ve elbette derginin
estetik mimar? Sedat Gever. Karabatak’?n
on üçüncü havalan??? u?ur getirsin.
“An?nda ba?ar? için tüm malzemelere
sahip: entrikalar, kar?? entrikalar, gizem,
cesur ?övalyeler ve k?r?k kalpler, aldatma
ve ihanetle dolu çiçek açan ili?kiler. Sizi
saatlerce e?lendirecek ve her ya?tan
insan? tatmin edecek. Tüm fantastik
okuyucular?n kal?c? kütüphanesi için
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önerilir.” --Kitaplar ve Film ?ncelemeleri,
Roberto Mattos (yeniden Büyücünün
Yüzü?ü) “Ola?anüstü bir ?eyin
ba?lang?c? orada.” --San Francisco Kitap
?ncelemesi (Yeniden A Quest of Heroes)
A Quest of Heroes'un (1.300'den fazla be?
y?ld?zl? inceleme) yazar? 1 numaral? çok
satan Morgan Rice'tan ?a??rt?c? derecede
yeni bir fantezi serisi geliyor. DORN OF
EJDERHALAR'da (Age of the
Sorcerers—Üçüncü Kitap) Lenore güvenli
bir ?ekilde Kuzey'e döndürülür—ama bir
bedeli yoktur. S?k?nt?s? Rodry öldü ve
babas? Kral Godwin komada yat?yor.
Kuzey'in egemenli?i söz konusu
oldu?unda, hain karde?i Vars, hükmetmek
için bir f?rsat bulabilir. Ama Vars bir
korkakt?r ve Kral Ravin, yenilgiden
k?vranarak tüm Güney'i i?gal için
harekete geçirir. Hiçbir zaman yenilmeyen
kuzey ba?kenti gelgitler ve kanallar
taraf?ndan korunuyor - ama Ravin mutlu
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bir ?ekilde çok say?da adam kaybedebilir.
Görünü?e göre en destans? sava? henüz
gelmedi. Devin gerçek kimli?ini
ö?renmeli ve Bitmemi? K?l?c?
dövmelidir - ancak Lenore'a a??k
oldu?unu fark ederek dikkati da??l?r.
Ancak Lenore, hayat?n? tehlikeye
atabilecek nefret dolu bir evlili?e
s?k??m?? durumda. Renard, küstah
h?rs?zl?k eylemiyle, Kap?onlu Halk'tan
kaç?yor ve hepsi de ejderhalar? kontrol
edebilen t?ls?m? geri almak için can
at?yor. Ve Nerra uyand???nda kendini
ba?ka bir ?eye dönü?mü? olarak bulur güzel, canavarca, güçlü ve bilinemez bir
?eye. Ejderha yar???na liderlik edecek
olan o mu olacak? BÜYÜCÜLER YA?I
a?k, tutku ve karde? rekabetinin destans?
bir bilgeli?ini örüyor; haydutlar ve gizli
hazine; ke?i?ler ve sava?ç?lar; ?eref ve
?an ve ihanet, kader ve kader. Erken
saatlere kadar elinizden
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b?rakamayaca??n?z, sizi ba?ka bir
dünyaya ta??yacak ve asla
unutamayaca??n?z karakterlere a??k
olman?z? sa?layacak bir masal. Her ya?a
ve cinsiyete hitap ediyor. 4. kitap çok
yak?nda sizlerle. “Canl? bir fantezi….
Destans? bir genç yeti?kin dizisi olmay?
vaat edenlerin yaln?zca ba?lang?c?.”
--Midwest Kitap ?ncelemesi (Yeniden A
Quest of Heroes) “Aksiyon dolu…. Rice'?n
kalemi sa?lam ve öncül merak
uyand?r?yor.” --Publishers Weekly
(yeniden A Quest of Heroes)
Asi Peygamberler
K?? Ça?? Serisi - 3. KITAP 441
Gölge Diyar? (Krallar Ve Büyücüler—5.
Kitap)
Nisan-May?s 2007
Ac?lar ?çinde Ba?ar?y? Yakalayanlar

Ölmeden önce okunmas? zorunlu 40
kitap. Notos’un bu say?s?nda sa?lam
bir dü?ünsel temelden ç?kan, içinde
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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
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bar?nd?ran ?iir incelemeleri
bölümünde Türk ?iirinin yönü
yönelimi konusunda i?aretler
bulabileceksiniz. Kitaplar ve çe?itli
yaz?lar üzerinden 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
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i?çisinin yaz?lar? olarak okumak
daha do?ru olacakt?r san?r?z" Sad?k
Koç
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
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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 ettiler ve sonunda
Karaadamlar? kurdular. ?lk ve en
gizli tarikat?. Tek amaçlar? bu
yalanc? tanr?lar? gösteri?li
tahtlar?ndan indirmekti. Fakat
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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
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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
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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
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
Page 94/127

File Type PDF Bir Kitap Bir
Balta
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.
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
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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 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.
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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
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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
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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. 70,000 sözcükten
olu?uyor.
Krallar?n Yürüyü?ü (Felsefe Yüzü?ü
2. Kitap)
Karabatak #13
Bir A?a??lama Arac? Olarak Çöp
Ejderhalar?n Rüyas? (Sihirbazlar
Ça??—Sekizinci Kitap)
Çok satan FELSEFE YÜZÜĞÜ
kitabının yazarı Morgan
Rice’tan merak uyandıran
yeni bir fantezi serisi.
YALNIZCA HAK EDEN (Çeliğin
Yolu – 1. Kitap) reşit olmak
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üzere olan, 17 yaşındaki,
çiftçi bir oğlan olan ve
özel dövüş yeteneklerine
sahip, köydeki diğer
oğlanlardan farklı olan
Royce’un destansı hikayesini
anlatıyor. Oğlanın içinde
kendisinin anlayamadığı bir
güç ve yüzleşmeye korktuğu
gizli bir yazgısı vardır.
Gerçek aşkı Genevieve ile
evlenmek üzere olduğu gün,
Genevieve kaçırılır. Royce
onu kaçıran soylularla
yüzleşmek ve sevdiği kızı
kurtarmak adına tüm riskleri
göze almayı seçer. Başarısız
olduğunda ise oğlanları
erkeğe dönüştüren çorak
savaşçı adası, kötü şöhretli
Kara Ada’ya mahkum edilir.
Anavatanından sürülen Royce,
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kraliyetin kan sporu
Çukur’da hayatta kalmayı
öğrenirken hayal bile
edemeyeceği sınavlardan
geçmek zorunda kalacaktır.
Bu sırada Royce’un dönmesini
umutsuzca bekleyen
Genevieve, aristokrasinin
zalim ve işbirlikçi
dünyasında yolunu bulmaya
zorlanır ve kendini
tiksindiği bir dünyanın
içinde bulur. Fakat Royce’un
güçleri artıyor ve babasının
gizemli soyunun ardındaki
sırrı öğreniyor. Yazgısının
düşündüğünden çok daha büyük
olduğunu fark ediyor.
Hayatının en dehşetli sorusu
üzerine düşünmeye başlıyor:
O kimdir? YALNIZCA HAK EDEN
arkadaşlar ve sevgililer,
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şövalyeler ve onur, ihanet,
kader ve aşkın destansı
hikayesini sunuyor. Bu
mertlik hikayesi bizi aşık
olacağımız bir fantezi
dünyasına sürüklüyor. Her
yaştan kişiler ve herkese
hitap ediyor. Morgan Rice’ın
17 kitaplık fantastik
FELFESER YÜZÜĞÜ serisinin
ilk kitabı, 1000’den fazla 5
yıldızlı incelemeye sahip, 1
numaralı çok satan
KAHRAMANLARIN GÖREVİ
ücretsiz olarak
indirilebilir ve ayrıca
Amazon’dan da ücretsiz
indirilebilir!
Uzun Kış her şeyi beyaz
ölümün altında bırakırken
Gece görevini yerine
getirmek için kimsenin kolay
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kolay unutamayacağı bir
savaş veriyor.
Marguerite Duras, "Kitap
yazan birinin, çevresindeki
öteki insanlarla arasına her
zaman bir mesafe koyması
gerekir," diyor. Raymond
Queneau'nun sözünü aktarıyor
sonra: "Başka hiçbir şey
yazmayın, yazın." İşte bunu,
şimdi içinde yaşamak zorunda
kaldığımız edebiyat
dünyamıza anlatmaktan daha
zoru yok. Çünkü bugünün
yazarı, yaşadığı dönemi
yaratıcılığıyla taçlandırmak
yerine, o dönemin kendisi
için varolduğunu düşünecek
kadar narsistik yanılsamalar
içinde. Semih Gümüş, değişik
zamanlarda kaleme aldığı
denemelerini topladığı bu
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kitabının yayınlandığı yıl
basından, edebiyat
dünyasından büyük ilgi
görmüştü. Yazarın Yalnızlık
Burcu, o günden bugüne
özellikle genç yazarların el
kitaplarından biri oldu. Bu
kitaptaki denemeler,
edebiyatın, sanatın
kollarına uzanmakla
kalmıyor, yazarın tutumuna
ilişkin önerilerde de
bulunuyor.
HER YER KUDÜS Her şehrin
kıvılcımları vardır
hatırladıkça hafızalara
düşen, Kudüs’ün yüzlerce
yıldır sönmeyen yangını.
Öyle bir beldedir ki burası
gören de yanar, görmeyen de.
Lut gölüne 24, Akdeniz’e 52
kilometre uzakta gösterir
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haritalar oysa kalbimizin
dibindedir. Deniz
seviyesinden 747 metre
yüksekteymiş, ah kimseler
bilmez asıl yüksekliğini.
Kudüs üzerinde bir Kudüs
daha olduğuna inanılır, kim
bilir kaç Kudüs var Kudüs
içinde. Kur’ân’da bir şehir
ismi olarak geçmez Kudüs.
Bir şehirden daha fazla bir
şeydir o. Kâh “el-Mescidü’lAksâ”dır adı geçen (İsrâ, 1)
kâh “mübevvee sıdk” (Yûnus,
93) ve “el-arzü’l-mukaddese”
(Mâide, 21). Fahreddin erRâzî’ye sorarsanız şehrin de
içinde olduğu Filistin
toprakları kastedilmiştir bu
tabirlerle. Kim bilir belki
de Kudüs büyüyen bir
varlıktır sınırlarının
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çizilemediği. Kimi âlimler
Kudüs’ün sınırlarını “Gözün
ulaştığı yer”e
dayandırmışlardır, kimileri
“Şam sınırı”na. “Fırat
suyuna kadar”dır hududu
diyenler de olmuştur,
“İçinde lâ ilâhe illallah
Muhammedü’r-Resûlullah,
denilen topraklara dek,”
diyenler de. İşte bu son
tanımdır kalbimizi coşkun
ırmakların yatağı yapan.
Dünyanın neresinde bir
Müslüman varsa, Kudüs’ün
sınırları oraya uzanır.
Mademki İstanbul da
Kudüs’lerden bir Kudüs’tür;
şair ve yazarlar olarak bize
düşen onun şiirlerini,
öykülerini denemelerini
yazmakta gecikmemektir.
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Kudüs’ü çoğaltmanın bir
yoludur zira ona sanat ve
düşünce perspektifinden
bakmak. Bu emek mahsülü
dosyayı yapmadan “Kudüs ve
Edebiyat”sayısını
hazırlayamazdık. Cemrelerin
düştüğü mart ayınaymış
kısmet. Ahmet Nedim Serinsu
“Kutsal Mekân: Kudüs”, Sare
Öztürk “Zehretü’l-Medâin:
Arap Şiirinde ve Müziğinde
Kudüs”, Zekeriya Kurşun
“Kudüs’ü Anlamak”, Kemal
Kahraman “Boşuna Vakit
Geçirirsin Ayarlanmadan
Kudüs’e”, Naime Erkovan
“Kudüs’e Yolculuk”, Ali
Sürmelioğlu “Hıtta, Hıtta!
Kuds-i Şerif Özelinde Bir
Tuhfetü’l-Haremeyn Okuması”,
Güzide Ertürk “Nabi Saleh
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Köyü’ndeki Yumruk: Ahed
Tamimi”, Bünyamin Demirci
“Düşünüyorum O Halde
Savaşacağım” ve Betül Ünlü
“İslamcı Dergilerde
Yayımlanan Kudüs Şiirlerinde
Çocuk Arketipi” adlı
yazılarıyla dosyamızın
düşünce ağırlığını
yüklendiler. Kudüs ekseninde
eser veren şairlerimiz Ayşe
Sevim, Hüseyin Akın, Şafak
Çelik, Meryem Kılıç, Hasan
Akay, Ercan Yılmaz, Mustafa
Uçurum, Âdem Yazıcı, Sare
Öztürk, Kamil Remzi Cin, Ali
Seyyah, Mustafa Sarı, Ebrar
Demir ve Yasemin Zengin
oldu. Çeviri şiir bölümünde
de yine Kudüs konulu eserler
yer aldı. Güzide Ertürk,
Lena Khalaf Tuffaha’nın
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“Vardık Sayılır”; Sare
Öztürk ise Ahmed Matar’ın
“Kudüs’ün Huzurunda” adlı
şiirlerini Türkçe’ye
kazandırdılar. Şairlerimiz
Kudüs’ü yazarlar da
öykücülerimiz durur mu!
Demet Şahin, Mehmet
Babalıoğlu, Aziza Rüya,
Selman Nuriler, Emre Şahin,
Yasin Çetin, Derya Atsan,
Ali Murat Binark ve Ali Akif
Sivrikaya birbirinden
çarpıcı öykülerle Kudüs’e
cansuyu verip cansuyu almaya
çalıştılar. Deneme
sayfalarımızda Hasan Akay,
Gamze Beşenk ve Güvercin
Gündoğdu Kudüs ve Batı
merkezli çalışmalarıyla yer
alırken poetika bölümümüzde
Hasan Akay ve Ali Ömer
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Akbulut her zamanki can
alıcı yazılarıyla okurlarına
yürüdüler. Bu sayının
röportaj konuğu
doktorluğuyla şairliğini
aynı hassasiyetle sürdüren
Hüsrev Hatemi. Projektör
sayfalarında ise şair- yazar
Ayşe Sevim yer alıyor. Kitap
sayfalarımız da yine
dopdolu. Şafak Çelik, M.
Fatih Andı’nın “Şiirin
Ufku”; Serhat Demirel, Hasan
Akay’ın “Anlamın Çağrısı”;
Naime Erkovan, İbrahim
Tenekeci’nin son kitabı
“Geldik Sayılır”, Ali
Sürmelioğlu, Naime
Erkovan’ın “Olay Berlin’de
Geçiyor” eserini
değerlendirirken; Hüseyin
Yorulmaz, portre yazılarına
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bir yenisini ekledi. Ahmed
Fatih Andı sinema, Derya
Özer ise tiyatro
sayfalarımızı
zenginleştirdiler. Ve
derginin muhtevasına ışık
tutarken elbette olmazsa
olmaz dostlarımız F. Hande
Topbaş, M. S. Topbaş, Baki
Günay, Ayşe Ural, Ertan
Ayhan Sertöz, Sedat Gever ve
Sabahattin Kayış isimlerini
zikretmeliyiz. Karabatak,
özgür bir Kudüs temennisiyle
otuz yedinci kez havalandı.
Şeref Yemini (Felsefe Yüzüğü
5. Kitabı)
İşimiz Gücümüz Edebiyat
Asi, Piyon, Şah (Tahtlar ve
Zafer - 4. Kitap)
"21. Asrın Kur'an Tefsiri"
Yalnızca Hak Eden (Çeliğin
Page 111/127

File Type PDF Bir Kitap Bir
Balta
Yolu – 1. Kitap)
EREF YEM N (Felsefe Yü ü 5.
Kitabı), Thor Lejyon daki
arkada larıyla Eski Kader Kılıcı nı
bulmak ve Halka yı kurtarmak için
mparatorlu un engine ve vah i
do asında destansı bir göreve
atılıyor. Yeni yerlere gittikçe,
beklenmedik canavarlarla
kar ıla tıkça ve omuz omuza akıllara
durgunluk verecek bir sava ta
sava tıkça, Thor un arkada lıkları
derinle iyor. Hayallerinde bile
canlandıramadıkları egzotik
diyarlarla, yaratıklarla ve insanlarla
kar ıla ıyorlar ve yolculuklarının
her adımı giderek artan bir tehlikeyle
bezeniyor. Hırsızların izini
mparatorlu un daha da derinlerine
do ru takip ederken hayatta
kalabilmek için tüm becerilerini
kullanmaları gerekecek. Görevleri
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onları Yeraltı Dünyası nın,
cehennemin yedi diyarından birinin
merkezine, ya ayan ölülerin hüküm
sürdü ü ve tarlaların kemiklerle
çevrili oldu u merkezine götürecek.
Thor un her zamankinden de çok
güçlerini kullanması gerekirken, bir
yandan da kim oldu unun ardındaki
gerçe i anlamak için çaba sarf ediyor.
Halka da kalan Gwendolyn in
Silesia nın Batı daki korunaklı
kalesine, bin senedir Kanyon un
kenarında ayakta kalmı olan eski bir
ehre Kraliyet Sarayı nı
yönlendirmesi gerekiyor. Silesia nın
korunaklı duvarları her yüzyılda her
saldırıdan kurtulmasını saplamı tı,
ancak asla Andronicus gibi bir lider
tarafından idare edilen ve bir milyon
askerinden olu an ordusunun
saldırısı gibi bir saldırıyla yüz yüze
kalmamı tı. Gwendolyn bir liderlik
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rolü üstlenirken, yanı ba ında Sorg,
Kolk, Brom, Steffen, Kendrick ve
Godfrey ile kraliçe olmanın nasıl bir
ey oldu unu ö reniyor ve ehri
yakla makta olan büyük sava a kar ı
savunmaya hazırlanıyor. Bu arada,
Gareth çılgınlı ın daha da
derinlerine inerek onu Kraliyet
Sarayı nda bir suikasta kurban
edecek olan bir darbeye kar ı
gelmeye çalı ıyor ve çökmü olan
kalkan vah i yaratıkların istilasını
mümkün kılarken, Erec a kı
Alistair i ve Dükün Savaria ehrini
kurtarmak için canı pahasına
sava ıyor. Kendini içkiye bo an
Godfrey ninse geçmi ini geride
bırakmaya ve ailesinin umdu u adam
olmaya hazır olup olmadı ına karar
vermesi gerekiyor. Hepsi canlarını
kurtarmak için sava ırken ve i ler
daha da kötüye gidemezmi gibi
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gözükürken, öykü iki ok edici
geli meyle sona eriyor. Gwendolyn
saldırıdan kurtulabilecek mi? Thor
mparatorluktan kaçabilecek mi?
Kader Kılıcı bulunabilecek mi? B R
EREF YEM N sofistike dünya
olu umuyla ve özellikleriyle
arkada lara ve a ıklara, rakiplere ve
kur yapanlara, övalyelere ve
ejderhalara, entrikalara ve politik
entrikalara, re it olmaya, kırılan
kalplere, aldatmacaya, hırsa ve
ihanete dair destansı bir öykü. eref
ce cesaretle, kaderle ve yazgıyla,
büyücülükle ilgili bir öykü. Bizleri asla
unutmayaca ımız ve her ya a ve
cinsiyete hitap eden bir dünyaya
götüren bir fantezi. 75,000 sözcükten
olu uyor.
Büyücüler ve di erlerinin arasındaki
sava kızı ıyor, FBI ve Ordu
stihparatı izledikleri hedeflerine
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yakla ırken olaylar hiç
beklemedikleri yerlere uzanacak.
Morgan Rice, bizi cesaret, onur,
cesaret, sihir ve kaderinize olan
inancın oldu u bir fantezinin içine
çeken, ba ka bir harika dizi olmayı
vaat eden bir diziyle geldi. Morgan,
her sayfada onları ne elendiren güçlü
bir karakter dizisi olu turmayı
yeniden ba ardı.… yi yazılmı bir
fanteziyi seven tüm okuyucuların
kalıcı kitaplı ı için önerilir.
--Kitaplar ve Film ncelemeleri,
Roberto Mattos (Ejderhaların
Yükseli i ile ilgili) ASI, PIYON, KRAL,
Morgan Rice'ın KÖLE, SAVA ÇI,
KRAL ÇE (1. Kitap) ile ba layan, en
çok satan epik fantezi serisi CROWNS
AND GLORY'nin 4. kitabıdır.
mparatorlu un Delos kentinden
güzel ve fakir bir kız olan 17
ya ındaki Ceres, uyandı ında
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kendini hapsedilmi olarak bulur.
Ordusu yok edildi, halkı ele geçirildi,
isyan bastırıldı, ihanete u radıktan
sonra bir ekilde parçaları toplaması
gerekiyor. Halkı bir daha aya a
kalkabilecek mi? Thanos, Ceres'in
ya adı ını dü ünerek Mahkumlar
Adası'na do ru yola çıkar ve kendini
kendi tuza ının içinde bulur.
Tehlikeli yolculu unda, Stephania'nın
çocu uyla ba ba a kalması fikriyle
eziyet çekiyor ve hayatının yolunun
parçalanmı oldu unu hissediyor.
Ancak Delos'a dönmeye, her iki
a kını da bulmaya çalı ırken öyle
büyük bir ihanetle kar ıla ır ki
hayatı bir daha asla eskisi gibi
olamaz. Küçümsenen bir kadın olan
Stephania, bo bo oturmaz. Öfkesinin
tüm gücünü en çok sevdiklerine
çevirir ve en tehlikelisi olan ihaneti,
sonunda krallı ı temelli çökerten ey
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olabilir. ASI, PIYON, KRAL, trajik a k,
intikam, ihanet, hırs ve kaderin
destansı bir hikayesini anlatıyor.
Unutulmaz karakterlerle ve yürek
hoplatan aksiyonla dolu, bizi asla
unutamayaca ımız bir dünyaya
götürüyor ve bizi yeniden fanteziye
a ık ediyor. Morgan Rice'ın önceki
romanlarının hayranlarını ve
Christopher Paolini'nin Miras
Döngüsü gibi eserlerin hayranlarını
kesinlikle memnun edecek aksiyon
dolu bir fantezi…. Genç Yeti kin
Kurgu hayranları, Rice'ın bu son
eserini silip süpürecek ve daha fazlası
için yalvaracaklar." --The Wanderer, A
Literary Journal (Ejderhaların
Yükseli i ile ilgili) TAÇLAR VE ZAFERE
DAIR'deki 5. Kitap da mevcut!
Anında ba arı için tüm
malzemelere sahip: entrikalar, kar ı
entrikalar, gizem, cesur övalyeler ve
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kırık kalpler, aldatma ve ihanetle
dolu çiçek açan ili kiler. Sizi saatlerce
e lendirecek ve her ya tan insanı
tatmin edecek. Tüm fantastik
okuyucuların kalıcı kütüphanesi için
önerilir. --Kitaplar ve Film
ncelemeleri, Roberto Mattos (yeniden
Büyücünün Yüzü ü) Ola anüstü bir
eyin ba langıcı orada. --San
Francisco Kitap ncelemesi (Yeniden A
Quest of Heroes) A Quest of Heroes'un
(1.300'den fazla be yıldızlı
inceleme) yazarı 1 numaralı çok
satan Morgan Rice'tan a ırtıcı
derecede yeni bir fantezi serisi geliyor.
DRONE OF DRAGONS'ta (Age of the
Sorcerers- kinci Kitap) Kral Godwin
ordusunu büyük köprüyü geçmek ve
17 ya ındaki kızı Lenore'u
kurtarmak için Güney'i istila etmek
için harekete geçirir. Ancak Lenore,
Kral Ravin'in dikkatli ve nefret dolu
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bakı ları altında Güney'in
derinliklerinde hapsedilmi tir ve
herhangi bir kaçı
ansı varsa, önce
kendisinden kaçmayı ö renmesi
gerekebilir. Ancak karde i Rodry,
Kral'ın adamlarından çok ileride,
dü man toprakların derinliklerinde,
kız karde ini kurtarma görevinde tek
ba ınayken, di er karde i Vars ise
korkaklık ve ihanet konusunda bir
ders veriyor. Devin, güçlerini nasıl
kullanaca ı ve kim oldu u hakkında
daha fazla bilgi edinmek için Gray'i
takip eder. Greave, akademisyenlerin
evini bulmak ve kız karde i Nerra'yı
kurtarmaya çalı mak için uzak
bölgelere seyahat eder. Ancak pul
hastalı ından midesi bulanan Nerra,
bir zamanlar ejderhaların dokundu u
uzak bir adada ölüyor. Ve hayatta
kalmak için tek ansı onu her eyi
riske atmaya zorlayabilir. Ve tüm
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bunlar, iki krallı ın kaderini
belirleyebilecek destansı bir sava la
sonuçlanacak. BÜYÜCÜLER YA I a k,
tutku ve karde rekabetinin destansı
bir bilgeli ini örüyor; haydutlar ve
gizli hazine; ke i ler ve sava çılar;
eref ve an ve ihanet, kader ve kader.
Erken saatlere kadar elinizden
bırakamayaca ınız, sizi ba ka bir
dünyaya ta ıyacak ve asla
unutamayaca ınız karakterlere a ık
olmanızı sa layacak bir masal. Her
ya a ve cinsiyete hitap ediyor. 3. Kitap
(BORN OF DRAGONS) ön sipari e
açıldı. Canlı bir fantezi…. Destansı
bir genç yeti kin dizisi olmayı vaat
edenlerin yalnızca ba langıcı.
--Midwest Kitap ncelemesi (Yeniden
A Quest of Heroes) Aksiyon dolu….
Rice'ın kalemi sa lam ve öncül merak
uyandırıyor. --Publishers Weekly
(yeniden A Quest of Heroes)
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Kı Ça ı Serisi - 6. Kitap S S N YOLU
K TAP SANATI VE OKUMA ÜZER NE
Kıyamet Gerçekli i
Kahramanlık Saldırısı (Felsefe
Yüzü ü 6. Kitap)
Kitaplara Dair Sözler
“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
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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 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
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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
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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.
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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 bir kez daha her
sayfada onlar için tezahürat
yapmam?z? sa?layan güçlü bir
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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)
Asker, Karde?, Büyücü
(Tahtlar ve Zafer - 5.
Kitap)
Biyo-Politik Sava?lar
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