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Kayıp Halkanın Sırrı - Ümmühan Yaşar
2017-04-12
"Umutsuzluk yok.." "Pandora'nın kutusu
açılacak..." Bir Yazar, başından geçen gizemli
olayları okuyucusuyla paylaşmaktadır. Yazar
yaşlı bir kadını tesadüfen kaldırımda baygın
vaziyette bulur hastaneye kaldırır fakat daha
sonra hastane odasında bırakır ve mutsuz bir
şekilde Bodrum’a geri döner. Çünkü
yayınevlerinden beklediği ilgiyi görmez. Doktor
hemşire ve hastalar kadını çok sever ve sahip
çıkarlar. Yaşlı kadına daha sonra devlet sahip
çıkar ve onu bir huzur evine yatırırlar. Yaşlı
kadın orada da çok sevilir. Fakat huzur evi
müdürü kadından şüphelenir. Yazar ise bir türlü
istediği eseri yazamamaktadır. Üstelik çok
sevdiği ruh eşine kavuşamamaktadır. Bütün
sıkıntılarını çözecek güç yaşlı kadındır fakat
yazar bunu bilmez. Fakat yazarın kader döngüsü
değişmek üzeredir ve yaşlı kadın onu kendisine
doğru çağırır. Yazar başlarda bununla mücadele
etmeye çalışır fakat daha sonra pes eder.
İstanbul’a doğru yolculuk yapmaya karar verir.
Yolculuk esnasında rüyasında gerilim ve gizemli
olaylar görür bilmediği şey aslında bu olayların
gerçekte yaşandığıdır. Yaşlı kadın düşündüğü
kişi değildir. Yazarın gizemli bir şekilde tanıştığı
yaşlı kadının sırları vardır. Yazarı gerçek görevi
için çağırmaktadır. Aslında yazar kayıp halkadan
birisidir.
Bana Allah Yeter - Uğur Koşar 2021-02-02
Seni terk eden insanlar olacaktır, bırak hepsi
terk etsin, insan dünyadan uzaklaştıkça Rabb'ine
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yakınlaşır. O'nun dostluğu ile yeniden doğar...
Bir insan yüreğini üşütüyorsa üzülme, Allah
oraya rahmetini bırakır sıcacık eder. Sen yeter ki
kapını açık tut!... Sen gözyaşını bir elinle
silerken melekler sırtını sıvazlar ve der ki;
üzülme Hak teala senin hakkını ahretinde kendi
verecek... O halde de ki; Bana Allah Yeter
Ben Ney’im - Hakan Mengüç 2020-04-01
“Başkalarının gürültüsünü değil, kalbinin
fısıltısını dinle...” Bu bir yolculuk. Neyin sazlıkta
başlayıp neyzenin nefesiyle ruh bulduğu
olgunlaşma yolculuğu... Kapıları sana açılan,
sende başlayıp sende biten bir tekâmül...
İlişkinde, bedeninde, zihninde ve kazancında
hayatını dengelemek yolunda verdiğin bütün
çabalarına rehberlik etmek üzere yazılmış olan
bu kitap, bir başına aralamayı başaramadığın
kapıları ardına kadar açabilmek için buluştu
seninle. Aslında muhtaç olduğun bilgi hep
ortadaydı. Yaradan seninle her an konuştu ama
duyamadın, çünkü zihnin fazla gürültülüydü.
Sana yardımcı olabilecek insanlar hep vardı ama
sen onları hayatına dahil etmedin çünkü kalbin
başkalarına güvenmeyi unuttu. Önüne çıkan her
engelden kaçındın, çünkü içinde uykuya
bıraktığın potansiyelinden çoktan vazgeçtin. Her
şeyin aslında mümkün olabileceğine dair
inancını yitirdin. Hayatın içinde kazanmak,
başarmak ve yetişmek için sürekli koşturdun
ama hiçbir şeye yetişemedin çünkü zaman seni
artık esir aldı. Öyle hızlısın, öyle meşgulsün ki,
bedenin artık ruhunun önüne geçti. Şimdi bu
kitapta durmayı öğreneceksin. Yavaşlığı
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keşfettiğinde bedenin ruhuna kavuşmanın
coşkusunu yaşayacak. Burada doğru nefes
almayı öğreneceksin. İlişkilerini, işini, kazancını
ve sağlığını yeniden inşa edeceksin. Unuttuğun
ne varsa, şimdi her şeyi hatırlayacaksın.
Kendinden yeni bir sen var edeceksin. Memnun
olmadığın her şeyi yıkma ve yeniden inşa etme
zamanı. Korkma, ihtiyacın olan güç sende zaten
var. Ben sadece bulmana yardım edeceğim...
The Forty Rules of Love - Elif Shafak
2010-02-18
In this lyrical, exuberant tale, acclaimed Turkish
author Elif Shafak, author of The Island of
Missing Trees (a Reese's Book Club Pick),
incarnates Rumi's timeless message of love The
Forty Rules of Love unfolds two tantalizing
parallel narratives—one contemporary and the
other set in the thirteenth century, when Rumi
encountered his spiritual mentor, the whirling
dervish known as Shams of Tabriz—that
together explore the enduring power of Rumi's
work. Ella Rubenstein is forty years old and
unhappily married when she takes a job as a
reader for a literary agent. Her first assignment
is to read and report on Sweet Blasphemy, a
novel written by a man named Aziz Zahara. Ella
is mesmerized by his tale of Shams's search for
Rumi and the dervish's role in transforming the
successful but unhappy cleric into a committed
mystic, passionate poet, and advocate of love.
She is also taken with Shams's lessons, or rules,
that offer insight into an ancient philosophy
based on the unity of all people and religions,
and the presence of love in each and every one
of us. As she reads on, she realizes that Rumi's
story mirrors her own and that Zahara—like
Shams—has come to set her free.
Bıçağın Ucu - Attila İlhan 2021-10-01
Saplantılarıyla boğuşan, genelgeçer ahlak
kurallarının hor gördüğü bir durumu içinde
hissederek yaşayan, Bayraktar Paşazadelerin kızı
Suat.. Kadınlardan korkan, onları doğru dürüst
tanımayan ve fahişelerin dışında hemen
hiçbirisine yanaşmamış, Manisa eşrafından
Hacıbeyoğlu'nun oğlu Halim... Bu iki insan,
hapsedilmiş bir ozanın kurtarılması için
düzenlenen bir toplantının, kışkırtılmış halk
kalabalıklarınca basılıp, polisçe dağıtıldığı
kargaşanın içinde birbirlerine itilirler... Bıçağın
Ucu bir cehennemi anlatıyor. Bu cehennem
Türkiye'deki aydınların yaşamıdır. Roman
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kahramanı Halim'in dediği gibi: Gerilime alıştık
bir tanem, yıllardır bıçağın ucunu kalbimizin
üstünde duyarak yaşıyoruz, koymuyor. Selim
İleri
Bostan ve Gülistan - Sadi Şirazi 2021-06-09
Bostan ve Gülistan sadece doğu edebiyatın değil
tüm dünya edebiyatlarının ölmez yapıtları
arasında gösterilen iki şaheserdir.Şiraz'lı
Sadi'nin kaleme aldığı her iki eserde de evrensel
temalara yer verilmiş olup insanoğlunu
mutluluğa ve huzura kavuşturacak reçeteler
sunulmuştur.
Mayıs Güneşi: İlahi Aşk - Murat Uz 2017-11
Ne İçin Varsan Onun İçin Yaşa - Hikmet Anıl
Öztekin
“Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde başlar. Ya
bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir
yabancı gelir.” -Tolstoy Demirden keskin bir
düdük sesi yükseldi o sırada. Ayrılığın ciddiyeti
buz gibi sardı bedenimi. Kapılar kapandı sonra...
Çantam sağımda, yalnızlık karşımda...
Gidiyorum! Hayır bir saniye! Filmlerde böyle
olmazdı ki... Son anda muhakkak bir kalma
sebebi yazardı senarist. Tam hareket etmek
üzereyken trenden atlayıverirdi esas adam. Oysa
şimdi rayların üzerinde kaymaya başlamıştı bile
tren... Ayrılığın göğsüme oturan ağırlığıyla
camdan dışarı bakıp el sallayan insanlarla dolu
peronu izledim. Beni uğurlamaya gelmeyen
herkese teşekkür eder gibi bir damla gözyaşı
bıraktım oraya.
Fantastic Night & Other Stories - Stefan
Zweig 2004
FIVE OF STEFAN ZWEIG'S most compelling
novellas are presented together in this powerful
volume. Fantastic Night is the story of one
transforming evening in the life of a rich and
bored young man. He spends a day at the races
and an evening in the seedy but thrilling
company of the dregs of society. His experiences
jolt him out of his languor and give him a
newfound relish for life, which is then cut short
by the Great War. Fantastic Night is joined by
The Invisible Collection and Buchmendel, two of
Zweig's most powerful works, which explore
lives led in the single minded pursuit of art and
literature against a backdrop of poverty and
corruption. And finally, Letter from an Unknown
Woman, Zweig's poignant and heartbreaking
tale of the strength and madness of unrequited
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love and The Fowler Snared, in which it is the
man whose passion remains unrequited,
complete the collection.
Tanrı Evrim ve Kuran Üzerine - 2012-09-01

alanına dair sorular artıyor diğer yanda yetersiz
cevaplar gönülleri tatmin etmiyor. Gençlerin
sorusu çok, bu olmazsa olmaz bir bakıma. Lakin
kaçamak cevaplarla, hikmetsiz yorumlarla ve
bilgi eksikliğiyle dolu izahlarla günü geçiştiren
ilim ehli de az değil. Bu manada, gençlere
hakikatli ve zor sorular sormak yakışıyor, ilim
ehline de anlayışlı ve özenli bir gayret düşüyor.
Aksi takdirde, cevapsız kalan, üstünkörü
geçiştirilen, hikmetle izah edilemeyen sorulara,
kötü niyetle alıcı çıkacak birçok sapkın anlayış
söz konusu. Buldukları her fırsatı gönülleri
bulandırmak, akılları sulandırmak için
kullananların farkındayız. Bu mukaddesat
düşmanları, özellikle inanca yönelik meselelerde,
“bakın Müslümanlar topu taca atıyor, şahit olun
bilim ve din çelişiyor, koşun bir açığını daha da
bulduk İslam’ın” şeklindeki temelsiz, mesnetsiz
ve çapsız saldırılarıyla, temiz yüreklere öncelikli
olarak “acaba” dedirtmenin derdindeler.
Sonrasında usul usul itiraz, yalanlama, suçlama,
şüphe, red, inkar ve isyan çukurlarına doğru
uzanan, içi karanlık, kötülük, anlamsızlık ve
amaçsızlık dolu uğursuz bir gayenin peşindeler.
Bu böyledir, çünkü kainat boşluk kabul etmiyor,
ilimle, ferasetle, hikmetle tatmin edilemeyen
gençler, ustaca söz ebeliği yapan, şeytani bir
zekayla doğruyu yanlışı karıştırıp sunanlar
sebebiyle, derin savruluşlar ve büyük
kayboluşlar yaşayabiliyor. Bu noktada, imanı
aşkla yaşayanlara, tevazu sahibi ilim ehline,
derin kavrayışlı ariflere, ihlas sahibi hocalara ve
hakikatli fikir işçilerine büyük iş düşüyor. Çokça
yorulacaklar, çokça zahmet edecekler, lakin
gençlerin yüreklerindeki soruları bilgiyle, özenle,
sabırla cevaplayacaklar, gönüllerdeki çıkmazları,
akıllardaki karanlıkları, birer deniz feneri misali
aydınlatacaklar. İslam azizdir, korkmaz, kaçmaz,
mağlup edilemez. Allah’ın izniyle, güneşten daha
parlak olan hakikatler, gayret sahipleri
vesilesiyle her daim dünyayı güzelleştirmeye
devam edecektir. Bu uğurda çaba gösterenlere,
eser ortaya koyanlara ne mutlu. Dosya
kapsamında merak ettiğimiz ve cevaplarını
aradığımız sorular şöyle: Gençler sorularının
cevaplarını nerelerde arıyor? Zor sorusu olanlar,
tatmin edici cevaplar bulabiliyor mu? Popüler
isimler gönüllerdeki sorulara hikmetle mi yoksa
sözün şehvetine kapılarak mı cevap veriyor?
Soru sorma adabı var mıdır, varsa bu hangi
ölçüleri, ilkeleri barındırır? İslam bütün sorulara

Feeling Good - David D. Burns 1999-10-01
The good news is that anxiety, guilt, pessimism,
procrastination, low self-esteem, and other
"black holes" of depression can be cured without
drugs. In Feeling Good, eminent psychiatrist,
David D. Burns, M.D., outlines the remarkable,
scientifically proven techniques that will
immediately lift your spirits and help you
develop a positive outlook on life. Now, in this
updated edition, Dr. Burns adds an All-New
Consumer′s Guide To Anti-depressant Drugs as
well as a new introduction to help answer your
questions about the many options available for
treating depression. - Recognise what causes
your mood swings - Nip negative feelings in the
bud - Deal with guilt - Handle hostility and
criticism - Overcome addiction to love and
approval - Build self-esteem - Feel good everyday
Ben Ney'im - Hakan Mengüc 2018
Savaş ve Barış - Lev Tolstoy
Genç Dergisi Sayı:170 / Kasım 2020 - Allah'ım
Sorularım Var - 2020-11-01
Susuz insanın suyu aradığı gibi, suyun da susuz
insanı aradığından bahsedilir irfan
geleneğimizde. Her arayış, bir bakıma arayan ve
aranan arasındaki sırlı ilişkiyi de açığa çıkarır.
Neyin peşindeysek, ondan bir iz taşır yüreğimiz.
Hangi sorular varsa zihnimizde, o soruların
gönül dünyamızda açtığı pencerelerden çeşitli
ışıklar yansıyacaktır hayatımıza. Bazen
meraktan, bazen bilmediğimizi öğrenme
niyetiyle bazen de içimizdeki ukdeleri çözme
arzusuyla, sorduğumuz soruların gölgesinde
şekillenecek bahtımız. Aradığımız her ne ise,
kıymetimiz ve kısmetimiz o minvalde tecelli
edecektir. Özellikle ilim bahsinde, soru büyük bir
kılavuzdur bizim için. Çünkü ilim hazinesinin
anahtarı hükmündedir sorular, bu hazineye
ancak sorularla ulaşılır. Öyle nurlu bir halkadır
ki bu, soran ecir kazanır, cevaplayan berekete
erer, ortaya çıkan manzaradan istifade edenler
de mutlu olur, fayda görür. Bu sayımız, gençlik
ve soru meselesini gündem ediyor. Önemli bir
mevzu bu, çünkü bir yanda özellikle inanç
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cevap verir mi? Gençleri tatmin etmeyen
cevaplar hangi ortak özellikleri taşıyor? İlim
geleneğimizde hoca-talebe ilişkisinde sorunun
yeri ve önemi nedir? Teslimiyet ve soru sorma,
sorgulama birbirine zıt olgular mıdır, bu hassas
konuda temel noktalar nelerdir? Soru sormak
istediği halde soramayan gençlere cesaret
verecek hikayeler var mı? Soru sorma ve
sorgulama süreçleri kısır tartışmalara
döndüğünde ne yapılmalı, bu duruma düşmemek
için nelere dikkat edilmeli? Sorularına hakikatli
cevaplar bulamayan gençlere ne tavsiye etmek
gerekir? Birileri kızar diye soru sormaktan
çekinmek mi gerekir? Korkmadan nasıl soru
sorulabilir? Saçma soru olur mu, yoksa sorulan
her soru değerli midir? Dileriz istifadeli olur.
Hediye Kitabımıza Büyük İlgi Bu ayki dosya
konumuza ilham olan Prof. Dr. Soner Duman
Hocamız, genç dostlarımızın zihnindeki kah
merak uyandıran kah kafa kurcalayan sorulara,
özenle, bilgiyle ve hikmetle cevaplar hazırladı.
Sevindirici olan şu ki, dergimize abone olanlara
hediye edilecek olan “Allahım Sorularım Var”
isimli kitabımıza büyük bir ilgi söz konusu. Bu
kitap, sadece gençlerin değil, başta ebeveynler,
eğitimciler, STK öncüleri olmak üzere, gençliği
dert edinen herkes için bir yol rehberi
niteliğinde. En az 10000 gence ulaşmayı,
ülkemizde taze bir heyecana vesile olmayı
diliyoruz. Duanızı ve desteklerinizi bekleriz.
Aralık ayında görüşmek üzere, muhabbetle.
My Sweet Orange Tree - José Mauro de
Vasconcelos 2019-07-09
Fifty years after its first publication, the
multimillion-copy international bestseller is
available again in English, sharing the
heartbreaking tale of a gifted, mischievous,
direly misunderstood boy growing up in Rio de
Janeiro. When Zezé grows up, he wants to be a
poet in a bow tie. For now the precocious young
boy entertains himself by playing clever pranks
on the residents of his Rio de Janeiro
neighborhood, stunts for which his parents and
siblings punish him severely. Lately, with his
father out of work, the beatings have become
harsher. Zezé’s only solace comes from his time
at school, his hours secretly spent singing with a
street musician, and the refuge he finds with his
precious magical orange tree. When Zezé finally
makes a real friend, his life begins to change,
opening him up to human tenderness but also
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wrenching sorrow. Never out of print in Brazil
since it was first published in 1968, My Sweet
Orange Tree, inspired by the author’s own
childhood, has been translated into many
languages and has won the hearts of millions of
young readers across the globe.
100 MUTLU GÜN - Eva Woods 2019-09-09
100 MUTLU GÜN Annie o kadar uzun bir süredir
mutsuzdu ki başka türlü nasıl olunur unutmuştu.
Ta ki Polly ile tanışana kadar. Polly, Annie’nin
olmadığı her şeydir. Renkli, eğlenceli, neşeli...
Eğer son olanlar Polly’ye bir şey öğretmişse o da
insanın zamanının bir gününün bile
harcanmayacak kadar kısa olduğuydu. Polly’nin,
Annie’ye mutluluğu bulmasında yardımcı olmak
için yüz günü vardır. Annie, bunun imkânsız
olduğunu düşünür ama Polly’ye hayır demek de
imkânsızdır. Ve bu unutulmaz yolculukta Annie,
belki de ama belki de dünya da hâlâ keşfedilecek
renkler olduğunu anlamaya başlar. Ama sonra
Polly’nin yeni arkadaşına hiç olmadığı kadar
ihtiyacı olur… Annie ise diğerlerini hayatına
dahil etmenin risk almaya değip değmeyeceğine
kesin olarak karar vermek zorunda kalacaktır.
Anna Karenina Cilt: 2 - Lev Nikolayeviç
Tolstoy 2019-10-15
Tolstoy’un “mürekkep hokkasının içine
vücudundan etler bırakarak” yazdığını söylediği
ölümsüz romanı Anna Karenina… Roman
sanatına dair ders niteliğindeki işlenişi, içerdiği
zenginlik, estetik değerinin yüksekliği ile
güzelliğin simgesi Anna Karenina… Okumuş
olmayla olmamanın yaşama bakışı doğrudan
etkilediği, okurun, “sayfaların içine ruhumdan
kabuklar bıraktım” diyeceği romanlardan Anna
Karenina… Doğa, toplum, insan tasvirleriyle
Tolstoy’un dehasının incelikli bir örneği olan
roman, gücünü, insanın temel sorularından alır:
İnsan ne için yaşar? İyi, kitapta okunacak kadar
yüzeyde mi, hisle bulunacak kadar derinde
midir? İkiyüzlü bir toplumda erdem nerededir?
Sadakati belirleyen nedir? Mutlu olmak mümkün
müdür? Aşk, ele geçirdiği varlığa göre mi biçim
alır, yoksa aşkın o varlığı değiştiren bir gücü mü
vardır? Tolstoy’un ana karakterleriyle birlikte
dünyanın her köşesinden milyonlarca okur, yüz
kırk yıldır benzer sorular sorarak, benzer
arayışlara kapıldı. Siz de kapılacaksınız.
Sormayacağınız tek soru, “aşk buna değer mi”
olacak. Çünkü Tolstoy’un ruhunuzun derin
sularına attığı bu taşla yükselen kumlar, size
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cevabı çoktan fısıldamış olacak. Onun, tüm
karakterlerini anlamamızı sağlayan o bilge
ışığıyla; haklı ve haksız’ı, iyi ve kötü’yü, doğru ve
yanlış’ı siz de tekrar düşüneceksiniz. Yordam
Edebiyat bu büyük eseri, Rusça çevirinin
duayeni Hasan Âli Ediz’in Türkçesiyle
sunmaktan gurur duyuyor. Beklentisi yüksek
okurlar için…
Din – Siyaset – Felsefe Üzerine Sorgulamalar
- Süleyman Dönmez
Gerçek musikişinaslara ihtiyaç var. Zamanın
içinde kalarak zamanı aşıracak bir müziğe.
Siyasete, eğitime... Gerçeğe. Şimdiyi, insanca
duyarak yaşamaya, dünü doğru bir şekilde
kavramaya ve yarını olması gerektiği gibi inşa
etmeye. İnşa ettiricilere. Eğitimcilere,
felsefecilere, din ve siyaset adamlarına,
sanatçılara…
Ortaoyunu - Cevdet Kudret 2007

rüzgâr ile Türk gemilerinin üstüne yürümekte
olan kâfir karaka, kalyon, kadırga ve barçaları,
yerlerinde durup kaldılar, gûyâ kadîd oldular.
Hava, birden öyle limanlık oldu ki, az evvelki
Cehennemî zamân yaşanmamış, bu deryâ
üstünde, ebediyyen rüzgâr esmemiş sanırsın.
Deryâ, derin bir uykuya dalmış gibiydi. Sanki,
sular donmuş, karaya dönmüştü. Veyâhûd,
deryânın suları, eskiden beri aslâ hareket
etmezdi. Ne bileyim, üstünde iki rakîb
donanmanın yüzmekte olduğu bu suların,
hareket etmek ve dalgalanmak âdeti yok olup
gitmişti. Dalgalanmak, artık deryânın şânı
olmaktan çıkmıştı. Şimdi, bunları gözleriyle
görüp yaşayan bu kemter Seyyid Murâdî
bendeniz, göğsünü gere gere kendisine
‘Hayreddînli’ demekte yerden göğe kadar haklı
değil mi?” “Deniz üstünde yürürüz! Düşmanı
arar buluruz! Öcümüz komaz alırız Bize
Hayreddînli derler!..” Ötüken Neşriyat
Yusuf'u Bulmak - Onur Orhan 2019-02-03
Bana Yusuf’u soruyorsun öyle mi? Sana onu
anlatayım, anlatayım da, önce başka bir şey
anlatayım. […] Yusuf, kuyuya atılmış bir taştır,
değil kırk akıllı, milyon kere milyon akıllı o taşı
çıkaramamıştır. Sanırlar ki o bir candır, bana
sorsan o Hülya’dır. Çünkü Yusuf bir hiç
çocuktur. Varlıkla yokluk arası… Bir anda
kayıplara karışan Yusuf kimdir? Çapsız bir
hergele mi, bir inanan mı? Vefasız bir evlat mı,
kural tanımaz bir âşık yahut kayıtsız deli derviş
mi? Yoksa herkesin Yusuf’u başka başka mı?..
Onur Orhan’ın Yusuf’u Bulmak adlı bu sıra dışı
romanı, kayıp Yusuf’un peşinde benzersiz bir
hikâye anlatıyor. Yeraltı dünyası, hapishaneler,
gazinolar ve zengin çevreler de dahil, toplumun
her kesiminde dilediği gibi dolanan, hemen
herkesin kendinden bir şey bulduğu bu
benzersiz, ele gelmez figürün efsaneler ile
gerçekler, yaşananlar ile yansıtmalar, iyi ile kötü
arasındaki karşıtlıklar ve gerilimlerle örülü,
şenlikli, unutulmaz bir portresini çiziyor.
#mahallehayatı #yeraltıdünyası #zıtlıklar
#yaşamatutkusu #adaletsizlik
#tehlikeliyaşamak
Peygamber Düşmanları Ne Demek İstiyor? Mehmet Yaşar Kandemir 2020-11-04
Tarihte hiçbir insan Peygamber Efendimiz kadar
iftiraya uğramadı. Elbette diğer peygamberlerin
de düşmanları oldu ancak onların vefatıyla
birlikte düşmanları da yok olup gitti. Peygamber-

Deryâlar Sultânı - Turgut Güler 2022-06-03
Turgut Güler’in, Gazavât-ı Hayreddin Paşa’yı
esas alarak yazdığı Deryâlar Sultânı, denizlerde
Türk satvet ve hâkimiyetinin kurulduğu 16. asrın
pek çok büyük adamından birinin, karaları demir
kuşaklı cihan pehlivanlarıyla tutan Osmanlı-Türk
Cihân Devleti’nin Akdeniz sularını ve kıyılarını
onun eliyle boydan boya kavradığı büyük
kahramanımız Hızır Hayreddin Paşa’nın
romanıdır. “Biz Türk deryâ erlerine, boşuna
‘Hayreddînli’ denmemiştir. Bizim serdârımız, bir
uluğ Türk’tür ki, onun yoldaşlarına mâlûm olan
kerâmetlerini, velâyetlerini saymak imkânı
yoktur. Allâh, tuttuğu her işi nusreti ile donatsın
ve dahî âsân eylesin, herkesin melûl ve
mükedder olduğu o demde, Hayreddîn Paşa’nın
cemâlinde en küçük bir keder izi görünmedi.
Sanki, ters rüzgâr kâfirin yüzüne esermiş gibi,
kendini tamâmen Allâh’a havâle etmiş, kâfir
donanmasına karşı gidişini, hiç kesmeden
sürdürüyordu. Bir ara, baştardasının
güvertesinden içeriye girdi ve kısa bir müddet
orada kaldı. Bilâhare, yeniden güverteye geldi.
Elinde iki kâğıt parçası vardı. Kelâm-ı Kadîm ve
Furkân-ı Azîm’den iki âyet-i kerîme yazılı olan bu
kâğıtları, kendi mübârek elleri ile, baştardasının
iki tarafından deryâya bıraktı. O sâniyede,
Allâh’ın izni ve yardımı ile, o ters esen rüzgâr
birden kesiliverdi. Bu kesiliş, öyle yavaş yavaş,
tedrîcî değil, birdenbire ve bıçakla koparılmış
gibi cereyân etti. Biraz evvel, arkalarına aldıkları
ben-ney-im-iyi-beni-bulur-iyi-beni-bulur
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i âl-i şân Efendimiz'in Ebû Cehil'leri hiç
eksilmedi. Belli ki bu din ayakta durduğu sürece
onlar da Müslümanlar'ın başını ağrıtmaya devam
edecek. Ancak Peygamber muhabbeti,
Müslümanlar'ın gönlünde öylesine kök saldı ki
Fahr-i Âlem Efendimiz hakkında üretilen hiçbir
iftira bu muhabbeti zayıflatmaya yetmeyecek.
Gönül Gözü - Niyazi Özkan 2013-06-01
Sevgin tamsa herkese işte o sensin Seversen
başkalarını onlara cansın Sevmezsen kimseyi
kendine elsin Yüreğinde sevgin varsa çağlayan
selsin. Bilirsen sen seni çok şey görürsün Adalet
ve adaletsizliği senden bulursun Vicdan ve
merhamete sadık kalırsan İşte sen o zaman
insane olursun. Sen olması güzel sen kalması zor
Küçükse yüreyin dünya sana dar Bu günü kar
sanma esas yarın kar Herkes emanet burada
kimin neyi var. Emanete ihaneti sorarlar orada
Seni ince ince tararlar orada Beden kıymetini hiç
bilmemişsen Elin ayak olur sürürler orada.
Yayınevi: Cinius Yayınları
The Disconnected - Oguz Atay 2017-03

ayrılıkların ve ölümcül ihtirasların cenk ettiği
eşsiz etkileyicilikte bir eseri, dünya edebiyatına
armağan etmiş; tıpkı muhteşem tasvirler
eşliğinde anlattığı Notre-Dame Katedrali gibi
sonsuza dek insanlık mirasının parçalarından
birini teşkil edecek -edebî- bir anıt dikmiştir.
Dimağ ve Mertebeleri Müzakereli Ders
Notları 56-90.Dersler 2.Cilt - Dar-ül Envar
Vakfı 2022-04-05
Risale-i Nur Külliyatında geçen dimağ ve
mertebeleri ile ilgili yapılan nurdersi.com
sitesinde yayınlanan derslerin nota
dönüştürülmüş halidir.
Allah De Ötesini Bırak 2 - Uğur Koşar
2020-10-14
Allah niyetine göre verir... Allah bütün
hazinelerinin anahtarını eline verdi. Dilediğin
zaman kapılarını dua anahtarı ile açarsın.
Dilediğin zaman semanın kapılarını açar, ölü
toprağa hayat veren yağmurları indirirsin. Fakat
istediğin şeyin hemen yerine gelmemesinden
endişe edip umutsuzluğa düşme. Allah sorundan
önce çözümü hazırlar. Bazen hayat hayallerini
alır elinden… Demek ki Allah sesini duymak
istedi. Kalbini ve elini açarsın hemen ve
sığınırsın seni yoktan var eden Hâlik’e. İşte bu
buluşma ne güzel bir buluşmadır… Kalbin
gerçek aşkına kavuştuğu andır. O’nun vermesi
senin niyetine göredir. Biten bir şey için üzülme,
kader sana daha iyisini hazırlamıştır; sadece
zihnin geçmişe takılı bırakmak ister seni. Artık
her şeyin farkındasın. Şükret ve yoluna aşk ile
devam et…
Alparslan - Enver Behnan Şapolyo 2014-03-19
“Alparslan: - Benden sonra Selçuk tahtına oğlum
Melikşah geçecektir! Dedi. Bütün azalar, and
içerek söz verdiler. Bundan sonra Alparslan
Horasan illerinden topladığı askerlerle Harzem
ülkesine yürüdü. Bunların hükümet merkezlerini
zapta muvaffak oldu. Harzem ülkesine oğlu
Melikşah’ı vali tayin ederek ordularıyla Rey
şehrine döndü. Bir ay kadar hazırlıktan sonra
1064 tarihinde büyük bir ordu ile Horasan
taraflarından Azerbaycan’a hareket etti. Burada
Türkmen beylerinin kuvvetleriyle birleşti. Bütün
beyleri yanına toplayarak, parmağını Anadolu’ya
uzattı. - Bu işaret ettiğim kıt’a Anadolu’dur. Ya
ben bu kıt’ayı fethedeceğim, ya ölüm beni
alacaktır. Bu kıt’a bulunduğumuz topraktan bin
kat güzeldir. Burası kâfirlere lâyık bir ülke
değildir. Burası Türk’ün öz yurdu olacaktır.

Denizimsi - Beyza Aksoy 2015-11-06
O çikolatadan nefret eden ama deli gibi çikolatalı
süt içen ironik bir kişilik. Gözlerinin mavisi
ruhuna yansımış bir balık… Onun özel
kelimeleri, çileden çıkaran bir içsesi, nefret
ettiği büyük mavi gözleri var. Onun silahı
kelimeler; öyle ki, tek bir kelimenin binlerce
tekmeye eşdeğer olduğunu biliyor. Kendini nefes
alan bir ölü olarak tanımlıyor, kaderinin acı
çekmek olduğuna inanıyor… En mutlu anlarında
bile. Ve şimdi ise bir martının kanatları altında
korkusuzca yaşıyor. “Ben en çok martıya âşık
olan balık için üzülüyorum… Yanına gitse mutlu
olur ama ölür. Suda kalsa yaşar ama uzaktan
izler sadece. Dokunamaz. Öpemez. Hissedemez.
Sarılamaz. Gözyaşını silemez. Acısına ortak
olamaz.”
Gönül Defterimden Maniler 2 - Emine Sonal
2021-07-31
Türk kültüründen maniler
Notre-Dame De Paris - Victor Hugo
On beşinci asır Parisi’nde Notre-Dame
Katedrali’nin merkezinde konumlandığı bir aşk
sarmalının ve evlat acısının sarsıcı hikâyesini,
yaşadığı asrın politik eğilimlerini de dâhil ederek
ele alan Victor Hugo, romantizm akımının
başyapıtlarından birini ortaya koyarken,
karşılıksız aşkların, insan ruhunu bereleyen
ben-ney-im-iyi-beni-bulur-iyi-beni-bulur
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Anadolu Türk’ün mefkûresidir. Bu kıt’anın fethi
için feda-yı can etmeğe huzurumda and içiniz!...”
[Ötüken Neşriyat]
Virginia Woolf-Yaşam bir düştür uyanmak bizi
öldürür - Özgecan Şekerci 2021-02-02
“Ben tek bir kişiyim: Kendim.” Virginia Woolf’u
mümkün kılan şey neydi? Sınırda olmanın
zorlayıcılığı ile savaşıp, bir yanda coşkunun ve
üretkenliğin, diğer yanda çökkünlüğün ve belki
de deliliğin arasında salınırken, onu
parçalanmışlığından kendiliğini defalarca
yeniden inşa etmeye, umudunu kaybettiğinde ise
aramızdan çekip gitmeye iten şey neydi?
İzlenimleri ayıklamanın, sembolleri kovalamanın,
bilincin sınırlarını keşfetmeye çabalamanın, yine
de en çok kendiyle ilgili olmanın sırrı neydi?
Virginia’nın edebi uğraşısına, düşünsel
yolculuğuna tanık olmanın felsefi ve belki de
pratik bir değeri olabilir mi?
Allah De Ötesini Bırak - Uğur Koşar
2020-10-14
Allah her şeyden haberdardır, sanmayın ki size
yapılan haksızlığa kayıtsız kalıyor. O, size bir
annenin evladına yaklaştığı merhametten daha
fazla merhamet duyandır. Duanın karşılığını
takip etmeden "Allah de ötesini bırak". Kul
Rabb'ini imtihan etmez. O'na tevekkülle
yaklaştığında rahmetini tüm hücrelerinde
hissedeceksin. Karşında o kadar çok maskeli
insan var ki onları tanımak için yoruluyorsun.
Şayet dikkat edersen güzel olan bir şey var; o
senin hakkını aldıkça, sen onun sevaplarından
kazanıyorsun. O halde kaybettim diye üzülme,
biraz daha derin bakarsan, aslında kazandığını
fark edeceksin!.. Aşık olcaksın evet ama kalbini
Allah aşkıyla yakacaksın... Dünyanın geçici
olduğunu, biteceğini İDRAK edeceksin; sadece
sonsuz kudrete bağlanacaksın. Allah'a bağlı
yaşayacaksın. İşte Uğur Koşar bu kitap da sana
herkes gibi Allah'ı anlatmıyor O'nu adeta
hissettirip yaşatıyor!.. Psikolog Cavidan Ebru
Kızıl Yirmi yıldır terapi deneyimlerimde elde
ettiğim sonuçlardan biri şudur ki; eksik olan
parçaları yitirdiğini düşünen ve bunları arayarak
çıkmazlara giren ve bunun da dışarıda olduğunu
sanan çok büyük bir çoğunluk çeşitli psikolojik
sorunlarla ruh sağlıklarını bozmuştur. Bu büyük
çoğunluğa eserlerinde ve görüşlerinde öze dönüş
yolunda katkı sağlayan, aradıklarını bulabilme
cesareti ve ışığı olan Uğur Koşar Dostuma
"ALLAH DE ÖTESİNİ BIRAK" ile özlerine
ben-ney-im-iyi-beni-bulur-iyi-beni-bulur

dönebilmesi adına ışık olan eserinden dolayı en
içten teşekkürlerimi sunuyorum... Uzm. Psikolog
Abdullah Topal
Criar a Nuestros Hijos Creciendo Nosotros Naomi Aldort 2015-06-26
Every parent would happily give up ever
scolding, punishing or threatening if she only
knew how to ensure that her toddler/child/teen
would thrive and act responsibly without such
painful measures. Raising Our Children, Raising
Ourselves is the answer to this universal wish. It
is not about gentle ways to control a child, but
about a way of being and of understanding a
child so she/he can be the best of herself, not
because she fears you or seeks your approval
but because she wants to, of her own free will.
Aldort's guidance takes the struggle out of
parenting. The book is full of real life stories,
often leaving the reader moved to tears or
laughter and relieved to discover that there is a
kinder way. The SALVE communication formula
has been praised for providing a hybrid of The
Work of Byron Katie and Nonviolent
Communication. It gives parents the tools to
move beyond their initial unproductive reaction,
to a response that is connecting and
empowering to the child and to themselves.
Ben Neyim? - Ahmet Ağaoğlu 2020-12-01
Bir müddetten beri bende garip ve müziç bir
ihtiyaç doğmuştur: Kendi kendimi müşahede
altına almak! (...) İşte ben kendimi öğrenmeye
koyuldum ve sizi temin ederim ki bu pek de
kolay ve bilhassa hoş bir iş değildir! Metodum
pek basitti: Ben içimle dışımı karşı karşıya
getirerek kendi başlarına bıraktım ve benim işim
yalnız bütün gördüklerimi ve işittiklerimi olduğu
gibi kaydetmekten ibaret kaldı! Fakat ilk defa
beni bir dehşet aldı ve derin bir nefretle
gözlerimi yumdum. “Aman, ben bu muymuşum?”
diye haykıracağım geldi. Ahmet Ağaoğlu,
1936’da Cumhuriyet’te tefrika edilen ve
ölümünün ardından 1939’da kitap olarak basılan
sıra dışı metni Ben Neyim?’e, Yeraltından
Notlar’ı andıran bu satırlarla başlıyor. Kitap
boyunca diğerkâm iç (benlik) ile bencil dış
(benlik) arasındaki derin çelişki anlatıldığı için
bu yönüyle bizde çok örneği olmayan “itiraf
edebiyatı”nın erken örneklerinden biri
sayılmalıdır Ben Neyim?. Vâ-Nû, coşkuyla
selamladığı bu metnin “papaz huzurunda günah
çıkartan Hıristiyan sofuları” bile
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kıskandıracağını söylerken, Peyami Safa kitapta
“içi ile dışı arasındaki tezatın çirkefi içine batmış
ahlak sefilinin ruh portresi”nin çizildiğini
vurgularken metnin bu yanını öne çıkarmışlardır.
Kitap bir yanıyla da Cumhuriyet’in Batılılaşma
girişiminin biçimciliğinin, yaratılmak istenen
yeni siyasal yapıya uyumlu bireyler
yaratılamamasının eleştirisidir. Bu son derece
ilginç metne, Ağaoğlu’nun Malta’da
sürgündeyken yazdığı halde yine ölümünden
sonra kitaplaştırılabilen ve odağında yine
benzer, ama bu kez 1908 İnkılabı’na yönelik çok
daha sert bir eleştiri bulunan Gönülsüz Olmaz
adlı anlatısını da ekledik. Aylin Özman da bu
metinleri Ağaoğlu’nun düşünsel macerası içinde
konumlandıran, bahsi geçen eleştirilerin
temelinde yatan ahlak ve siyaset anlayışının
sınırlarına da dikkat çeken son derece
bilgilendirici bir sunuş yazdı. #izler
#cumhuriyetdönemi #iççatışma #benlik
#anadolu #inkılap #batılılaşma
The Masnavi, Book One - Jalal al-Din Rumi
2004-11-11
'The pen would smoothly write the things it
knew But when it came to love it split in two, A
donkey stuck in mud is logic's fate - Love's
nature only love can demonstrate.' Rumi's
Masnavi is widely recognized as the greatest
Sufi poem ever written, and has been called 'the
Koran in Persian'. The thirteenth-century Muslim
mystic Rumi composed his work for the benefit
of his disciples in the Sufi order named after
him, better known as the whirling dervishes. In
order to convey his message of divine love and
unity he threaded together entertaining stories
and penetrating homilies. Drawing from folk
tales as well as sacred history, Rumi's poem is
often funny as well as spiritually profound. Jawid
Mojaddedi's sparkling new verse translation of
Book One is consistent with the aims of the
original work in presenting Rumi's most mature
mystical teachings in simple and attractive
rhyming couplets. ABOUT THE SERIES: For
over 100 years Oxford World's Classics has
made available the widest range of literature
from around the globe. Each affordable volume
reflects Oxford's commitment to scholarship,
providing the most accurate text plus a wealth of
other valuable features, including expert
introductions by leading authorities, helpful
notes to clarify the text, up-to-date
ben-ney-im-iyi-beni-bulur-iyi-beni-bulur

bibliographies for further study, and much more.
Acı Lokma - Fahri Erdinç 2013-12-15
Fahri Erdinç (1917-1986), Türk edebiyatının
toplumcu gerçekçi geleneğinden geliyor. 40
Kuşağı olarak anılan edebiyatçılar arasında,
sanat yaşamı Sabahattin Ali ve Nâzım Hikmet'le
usta-çırak ilişkisi içinde gelişen, öykü ve roman
alanında verdiği ürünlerle edebiyat tarihimizde
iz bırakan yazarlardan. Aynı zamanda, sanatsal
kimliğine, yurt dışında sürgün yaşamı boyunca
siyasal çalışmalarıyla yeni boyutlar ekleyen bir
yazgı adamı. Acı Lokma romanı, Fahri Erdinç'in
yazgı adamlığı kimliğine giden yolda,
yaşamöyküsünden bir kesit. Ege'nin bir
kasabasında, tütüncülük de yapan bir aile
çerçevesinde 30 yıllık yaşam dilimini sunarken,
Kurtuluş Savaşı ardından cumhuriyetin kuruluş
yıllarında oluşan toplumsal ve siyasal ortamı da
eleştirel bir bakışla anlatıyor. Halkın yaşamından
canlı görünümler, değişik insan portreleri
eşliğinde. Duyarlı bir dil, sürükleyici bir anlatım
ve akıcı bir kurguyla...
What Makes Me Scared? - Heidi Howarth
2019-11-26
What makes you feel scared? Are there things in
your life that scare you? There are plenty of
things that scare Little Leopard! Follow along
with this baby leopard as he encounters the
things that scare him in the forest where he
lives. The water is too deep, the trees are too
high, and even the wind and rain frighten him.
What if the storm gets stronger and something
happens to his family? Then his Mommy tells
him all the things that she’s scared of, and he
realizes that sometimes feeling scared is not
necessarily a bad thing. Filled from cover to
cover with bright pictures of spotted leopards
and the beautiful forest, What Makes Me
Scared? will assure your child that it’s okay to
be scared sometimes. Use the discussion
questions at the back of this book to teach your
child about the important topic of fears and that
it’s okay to tell adults when you’re feeling
scared, as well as help your child recognize their
emotions and make connections to the world
around them. What Makes Me Scared? will
comfort your child with the knowledge that
everyone gets scared sometimes, including their
parents.
YÜZDE 50 - uğur becerikli 2015-09-11
Toplumdaki yozlaşmaya karşı çıkan 9 gençten
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oluşan grup, yaptıkları farklı ve alışılmamış
eylemlerle seslerini duyurmaya çalışmaktadır.
Başını koruma görevlisi Gökhan’ın ve memur
Vehbi’nin çektiği grup, bilgisayar korsanı üyenin
de katılmasıyla birlikte heyecanlı bir maceraya
atılacaktır. Polis ile grubun kovalamacası
sürürken, bir yandan da toplumun farklı
kesimlerinden yozlaşma örnekleri sık sık
karşılarına çıkar. Spordan sağlığa, sanattan
yargıya kadar bir çok konuda bir çok örnekle
karşılaşırlar. Oldukça heyecanlı bir kurguya
sahip bu roman, kurmaca, hayal ürünü olsa da
aslında bir toplumun yozlaşmaması için nelere
dikkat edilmesi gerektiğini de özetlemektedir.
Kendilerine ‘toplumu düzeltme’ görevini iş
edinen bir grup genç, acaba polisin takibinden
kurtulup, topluma mesajlarını doğru şekilde
verebilecekler mi? Son sayfaya kadar süren
kovalamacanın galibi kim olacak?
GÜLCEMAL SOKAK - TUNA AKANSU
2021-01-09
Bir Gülcemal sokak konuşur, bir orada geçen
olayların hikayesi anlatılır. Toplum kanaatinde
yer alan inişli çıkışlarda olduğu gibi kimi vakit
belediye başkanını göklere çıkartan, kimi vakit
yerin dibine batıran sokak sakinleri, sadece
kendi dünyalarını yaşam bencilliğine düşmez.
Komşularının kederlerini, sevinçlerini paylaşma
faziletini gösterir. Katları yüksek olmayan
sokakta sıcak duyguların sahibi olanlar, büyük
gökdelenler içinde kayıp olma talihsizliğini

ben-ney-im-iyi-beni-bulur-iyi-beni-bulur

yaşamazlar. Zaten Gülcemal sokakta bunun lafını
etmekten, sormaktan kendini alamaz: “Etrafıma
bakıyorum da, çiçeklerin ağaçların arasında
yaşayanlar, ister istemez onlara benziyor.
Güneşle yağmurla daha başka türlü dostlukları
oluyor. Bahçelerindeki kediler, köpekler, dallara
konan kuşlar; yüreklerindeki sevgiyi hatırlatıyor.
Sokağımın evlerinin boyu insana yakın.
Yükseklikleri altında çevresi ezilmiyor. Taşını,
tuğlasını, betonunu sarmaşıklar örtmüş. Tabiata
karışmışlar. Ya gökdelenlerin olduğu sokaklara
ne demeli? Orada muhabbetli, gönül alıcı hatır
sormalar var mı? Yoksa on adım ötesi kapı
komşusu tanınmadan, selam verilmeden mi
yanından geçiliyor? Kapı komşusunun acılarına,
sevinçlerine bigane kalınarak, böcekleşerek,
kendi kabuğu içinde mi yaşanıyor?”
Beyaz Günler - Sema Ezgü 2014-07-31
Canan, yetenekli bir mimar olarak görev yaptığı
mimarlık bürosundan çıkmak üzere
hazırlanıyordu. Yeni projenin keşif yolculuğu için
arabasına bindiğinde yaşayacağı maceradan ve
karşılaşacağı zorluklardan habersizdi... Bu
kitabın her satırı kendi var oluşuna mantıklı bir
sebep arayanlara derman, yolunu kaybetmişlere
ve evrende kendi yerini arayanlara bir tutam ışık
olması arzusu ve bolca sevgiyle yazıldı. Sevginin
her işin başlangıcı olduğunu bilmeyen kalmasın
diye... Güzel dünyamızın yaşadığı ızdıraptan
kurtulması, her köşesinin sevgiyle bezenmesi
dileğiyle...
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