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Bir Dinozorun An?lar? Bir Dinozorun Gezileri Okur Dergisi Say?:23 / Ocak 2022 Tanzimat'tan bugüne edebiyatç?lar
ansiklopedisi Bir dinozorun an?lar? Türk Dili Düzyaz? ayrac? Benim Yazarlar?m Kurgulanm?? benlikler Tanzimat'tan bugüne
edebiyatç?lar ansiklopedisi Türkiye'de okuma al??kanl??? Edebiyat?n Dar Yolu "Ben kimim?" Türk edebiyat?nda yazarlar ve
?airler sözlü?ü Sanat dünyam?z Abidin Dino: Birinci kitap, 1913-1942 ?stanbul Kültür ve Edebiyat Atlas? Ça?da? Marksizm ?çin
Ele?tirel K?lavuz Fikrimin ince gülü Mavi bereli Günce, 1956-1957 AKP'nin Önlenebilir Kar??-Devrimi ?slam, Laiklik ve
Ayd?nlanma Sava?? Tahsin Nâhid'in piyesleri Toplumsal Tarih Haftaya bak?? Kalemden sahneye: cilt. 1960-1970 Edebiyatta
çal?nt? Edebiyat Fakültesi dergisi Kitap-l?k Abidin Dino: ?kinci kitap, 1942-1952 Halide Edib Ad?var ve e?itim Musa'n?n
evlatlar?, Cumhuriyet'in yurtta?lar? Türk dili MARTI VE SAVA? Toplumsal tarih Fahri Petek Die Heilige des nahenden Irrsinns
Y?llar sadece say? Dünya bir gölgeliktir

Toplumsal tarih Oct 21 2019
Türk dili Dec 23 2019
Edebiyat Fakültesi dergisi May 28 2020
Bir dinozorun an?lar? Jun 21 2022 En kvindelig professors erindringer
Düzyaz? ayrac? Apr 19 2022 Turkish literature; 20th century; history and criticism.
Kurgulanm?? benlikler Feb 17 2022
Halide Edib Ad?var ve e?itim Feb 23 2020
Musa'n?n evlatlar?, Cumhuriyet'in yurtta?lar? Jan 24 2020 Jews; Turkey; history; 20th century.
Türk edebiyat?nda yazarlar ve ?airler sözlü?ü Sep 12 2021
?slam, Laiklik ve Ayd?nlanma Sava?? Dec 03 2020 ?slamiyet nas?l bir toplum yap?s? ve hangi de?erler sistemi içinde do?du? ?slam'?
Yunan felsefesiyle bulu?turan ve bir kültür devrimine yol açan çeviri ak?m?, hangi s?n?f temelinde ve ne gibi dürtülerle ortaya ç?kt??
Kuran'? “Allah'?n yarat?lm?? sözü kabul eden ve tarihselle?tiren Mutezile mensuplar? ne istiyorlard?? Abbasi döneminde iktidar olan
bu ayd?nlanmac? ak?m, Halife Mütevekkil döneminde nas?l karanl??a bo?uldu? Bu ?ekilde “içtihat kap?s?”n?n kapanmas?, nas?l 18.
yüzy?ldan itibaren ?slam dünyas?n? sömürgele?me sürecine soktu? ?ran, Afganistan ve M?s?r'da Cemaleddin Afgani, Hindistan'da
Seyit Ahmet Han sömürgecilikle hangi tezlerle sava?t? ya da uzla?t?? Göreli olarak ba??ms?zl???n? koruyan Osmanl? Devleti'nde,
yönetici zümre nas?l sekülerle?me yoluna girdi? Ayn? ?ekilde Yeni Osmanl?lar?n en parlak temsilcisi Nam?k Kemal, din-devlet
ili?kileri ve “ulusla?ma” sorunlar?nda ne gibi ilerici tezler savundu? Me?rutiyet'te Mehmed Akif, Cumhuriyet döneminde de Necip
Faz?l neden Nam?k Kemal'in de gerisinde kald? ve laik Cumhuriyet'e cephe ald?lar? Ve bugün de AKP iktidar?, Abdülhamid ve
Necip Faz?l referanslar? ile ülkeyi hangi yöne sürüklüyor? ??te tarihin bu yol ayr?m?nda, bu sorular üzerinde ça?da? ve bilimsel bir
yakla??mla dü?ünmek ve tart??mak isteyenler için ö?retici ve ufuk aç?c? bir çal??ma. Taner Timur'dan düne, bugüne, ?slam-laiklik
tart??malar?n?n özüne dokunan yepyeni bir toplumbilim ve tarih metni, yine bir temel yap?t!
Bir Dinozorun Gezileri Sep 24 2022 Mîna Urgan Bir Dinozorun An?lar?'n? yazarken kitab?n?n bu kadar çok okunaca??n? hiç
beklemiyor, "Benim gibi bir kocakar?n?n hayat?n? kim merak eder ki..." diyordu. Ama öyle olmad?. Yüzbinlerce ki?i bu ufak tefek,
beyaz saçl?, sigara içen, cesur, komünist ve ateist oldu?unu televizyon ekranlar?nda söyleyen ?ngiliz Edebiyat? profesörünün
an?lar?n? okudu ve kendiyle alay etmeyi bilen bu zeki kad?n? çok sevdi. Çünkü o, Türkiye ayd?n?n?n s?cak ve zeki dilidir. Samimi
bir dü?ünce sahibinin, ayk?r? da olsa, tüm kesimler taraf?ndan kucaklanaca??n?n kan?t?d?r. Türkiye ?imdi de onun yeni kitab? Bir
Dinozorun Gezileri ile yeryüzünde keyifli ve uygar bir yolculuk yapacak. "Dinozorca" yani az parayla, tad?n? ç?karmay? ve insanlar?
tan?may? hedefleyerek yap?lm?? bu gezileri gülümseyerek okuyacak, okurken dü?ünecek, yeryüzünü ve kendini tan?y?p ö?renecek,
sevecek.
Fikrimin ince gülü Apr 07 2021
?stanbul Kültür ve Edebiyat Atlas? Jun 09 2021
Kitap-l?k Apr 26 2020
Abidin Dino: ?kinci kitap, 1942-1952 Mar 26 2020
Benim Yazarlar?m Mar 18 2022
Mavi bereli Mar 06 2021 Turkish literature; Turkish language; 20th century; history and criticism.
Haftaya bak?? Aug 31 2020
Kalemden sahneye: cilt. 1960-1970 Jul 30 2020
AKP'nin Önlenebilir Kar??-Devrimi Jan 04 2021 12 y?ll?k AKP iktidar?, 70 y?ll?k demokrasi kavgam?zda nas?l bir dönemi temsil
ediyor? Bu harekette sonunda milyonlarca insan? soka?a döken kar??-devrimci ö?eler nelerdi? Kurulmas?yla iktidara gelmesi
neredeyse bir olan bu “muhafazakâr” ak?m?n s?n?fsal temelleri ve dünya görü?ü nas?l aç?klanabilir? Ve “Milli Görü?”ün, Necip
Faz?l’?n, Müslüman Karde?ler’in bu “dünya görü?ü”nün ?ekillenmesindeki paylar? neler oldu? AKP y?llar?nda gerçekten de ülkede
“görülmemi? bir kalk?nma” ya?and? m?? Ayn? y?llarda Türkiye’nin uluslararas? konumunda, s?k s?k söylendi?i gibi, bir “eksen
de?i?ikli?i”ne tan?k olduk mu? AKP’yi d??ar?dan destekleyen güçler AB üyeli?i için umutlan?rken, ?imdi s?radan bir Ortado?u ülkesi
statüsüne do?ru mu yol al?yoruz? Ve nihayet bugün vard???m?z noktada Rojava Devrimi ve Kobani ku?atmas? Türkiye’deki
demokratik kavga aç?s?ndan neyi ifade ediyor? ??te birtak?m can al?c? sorular ki yak?n gelece?imiz bu sorular?n düzeyli bir ?ekilde
tart???lmas?na ve yan?tlanmas?na ba?l?. Bu kitapta yer alan inceleme ve söyle?iler tam da bu tart??may? yap?yor ve yan?tlar ar?yor.
Tahsin Nâhid'in piyesleri Nov 02 2020 Tahsin Nahit, 1887-1919; Turkish poet and playwright; history and criticism.

Edebiyatta çal?nt? Jun 28 2020
Ça?da? Marksizm ?çin Ele?tirel K?lavuz May 08 2021 Ça?da? Marksizm ?çin Ele?tirel K?lavuz, ABD, Avrupa, Asya ve di?er
yerlerde Marksist kuramda ya?anan yeni geli?melerin geni? kapsaml? ve tam bir panoramas?n? sunmay? amaçlayan, uluslararas? ve
disiplinler aras? bir kitapt?r. Alan?n en yetkin isimlerinden otuz bilim insan?n?n çal??malar?na dayanan K?lavuz, tüm be?eri ve
toplumsal bilimleri kapsamaktad?r. K?lavuz, yetkin bir ça?da? Marksizm rehberi olarak, kapsam? ve derinli?iyle y?llarca
a??lamayacak bir çal??ma ortaya koymaktad?r. Kitaba makaleleriyle katk?da bulunanlar: Tony Andréani, Christopher Bertram,
Jacques Bidet, Paul Blackledge, Alex Callinicos, Robert Carter, Vivek Chibber, Thomas Coutrot, François Matheron, Frédérick
Guillaume Dufour, Gérard Duménil, Dominique Lévy, Fabio Frosini, Isabelle Garo, Jean-Marie Harribey, Rémy Herrera, Michael
Husson, Bob Jessop, Jim Kincaid, Stathis Kouvelakis, Neil Lazarus, Rashmi Varma, Jean-Jacques Lecercle, Esther Leslie, Michael
Löwy, Roberto Nigro, Gérard Raulet, Jason Smith, Alberto Toscano, André Tosel, Maria Turchetto, Jean-Marie Vincent
"Ben kimim?" Oct 13 2021
Okur Dergisi Say?:23 / Ocak 2022 Aug 23 2022 23. say?m?zla huzurlar?n?zday?z. Epeyce hüzünlüyüz. Geçti?imiz birkaç ay
içerisinde ya?ad???m?z a??r kay?plar bizi sarst?. Dergimizin kurulu?undan bu yana yay?n kurulunda aktif görev alan, çocuk edebiyat?
sayfam?z? haz?rlayan k?ymetli Rabia Gülcan Karda?’? genç ya??nda kaybettik. Onu hep güler yüzü, merhametli duru?u, özverili
çal??malar?, bilhassa çocuklarla ilgili eser üretme kayg?s? ve dinmeyen heyecan? ile hat?rlayaca??z. Hat?ras? bizim için aziz,
kendisine Allah’tan gani gani rahmet; ba?ta e?i Hamit Karda? olmak üzere yak?nlar?na sab?rlar diliyoruz. Fikir dünyam?z?n
öncülerinden Sezai Karakoç ve Teoman Dural? da ne yaz?k ki geçti?imiz aylarda bu dünyadan ayr?ld?lar. Onlar dünya sürgünlerini
tamamlad?lar. Zor zamanlarda cesur bir duru?la yazd?klar? eserler binlerce insan?n zihnine ve gönlüne dokunmu?tu, dokunmaya
devam edecektir. Mekanlar? âli olsun. Bu say?m?zla birlikte dolu dolu be? y?l? tamamlam?? ve alt?nc? y?l?m?za girmi? bulunuyoruz.
Türkiye’de dergicili?in tarihine bakt???m?zda fena bir süreç say?lmaz. Bu bir ba?ar? ise elbette okuyucunun, yani sizlerin
ba?ar?s?d?r. Sizler Okur’u sahiplenmeye devam ettikçe, abone olup tavsiye ettikçe uzun soluklu bir yay?n hayat?m?z olacakt?r, di?er
türlüsü zaten mümkün de?il. Art?k geleneksel hale geldi diyebilece?imiz “y?l?n y?ld?z kitaplar?” de?erlendirmemizi soru?turma
sayfam?zda bulabilirsiniz. Esad Mücahit Eskimez’in haz?rlad??? soru?turma, dergimizin yazarlar?n?n farkl? kategorilerde y?l?n öne
ç?kan kitaplar?n? seçmelerinden olu?uyor. Bu eserler elbette 2021’in en iyi kitaplar? gibi anla??lmamal?, sadece bizim aç?m?zdan
y?l?n dikkat çeken kitaplar? olarak yorumlanmal?. Bu say?m?z?n söyle?i sayfalar?nda Mustafa Kirenci, Emre Topo?lu, ?brahim
Sadri, Tayfur Esen, Selenge Yay?nlar? ve Holly Ovenden var. Dergimize katk? sunan herkes çok k?ymetli ancak iç tasar?m?m?z?
yapan Nurgül Ersoy’a, kapak tasar?mc?m?z Yasin Çetin’e, çizerlerimiz Abdullah Gök, Burak Genç ve Ahmet Enis Gürcan’a özellikle
te?ekkür etmek isterim. Onlar dergimizi güzelle?tiren gizli kahramanlar. Okur, sadece iyi metinler yay?nlamaya çal???yor. Bize
yazmak isterseniz okur@okurdergisi.com adresine görü?lerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki say?da görü?mek üzere…
Sanat dünyam?z Aug 11 2021
Y?llar sadece say? Jul 18 2019
Tanzimat'tan bugüne edebiyatç?lar ansiklopedisi Jan 16 2022
MARTI VE SAVA? Nov 21 2019
Fahri Petek Sep 19 2019
Günce, 1956-1957 Feb 05 2021
Türk Dili May 20 2022
Toplumsal Tarih Oct 01 2020 Mart 2020’de Toplumsal Tarih; "Kad?n Tarihi Ar?ivlerinin 30 Y?l?: Kad?n Eserleri Kütüphanesi ve
Bilgi Merkezi Vakf?" ba?l?kl? özel bir dosya ile Türkiye’nin ilk ve tek kad?n kütüphanesi ve ar?ivi olan, kad?nlar?n ve kad?n
hareketlerinin belle?ini korumak ve eri?ilebilir k?lmak amac?yla çe?it alanlarda 30 y?ld?r çal??malar yürüten Kad?n Eserleri
Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakf?’na yer vererek süreli yay?nlardan efemeraya, özel ar?ivlerden afi? ve sanat eserlerine kadar on
binlerce kayna??n yer ald??? de?erli koleksiyonlar?n zenginli?ini aktar?yor.
Die Heilige des nahenden Irrsinns Aug 19 2019
Tanzimat'tan bugüne edebiyatç?lar ansiklopedisi Jul 22 2022 Turkish authors; biographies; Turkish literature; history.
Bir Dinozorun An?lar? Oct 25 2022 ?ngiliz edebiyat? “duayenimiz” Mîna Urgan, Bir Dinozorun An?lar?’nda aç?kyürekli, yal?n ve
naif bir dille anlat?yor; kendini, çevresindekileri ve bir co?rafyada olan biteni… Halide Edip, Necip Faz?l, Abidin Dino, Neyzen
Tevfik, Sait Faik, Yahya Kemal, Ahmet Ha?im, Atatürk ve ba?ka pek çok isimle zenginle?mi? bir ömrü… “O?uz Atay’? ayaküstü ve
o kadar az gördüm ki, onunla ilgili ancak bir tek izlenim edindim: Koskocaman bir kediye benziyordu t?pk?. Çok kocaman ve çok
güzel bir kediye öyle benziyordu ki, ona elimi uzat?nca ‘miyaaav’ diyece?ini sand?m. Miyavlayaca?? yerde ‘tan??t???m?za
memnunum’ deyince ?a??r?p kald?m.” Mîna Urgan’?n an?lar?n? bazen co?kuyla bazen buruklukla ama hep gülümseyerek
okuyacaks?n?z.
Edebiyat?n Dar Yolu Nov 14 2021 Edebiyat, bilimde oldu?u gibi, bulu?lar?n de?il, yarat?c?l???n ürünüdür. Oylumlu çal??malar
yap?ld?kça, yazan ne yazd???n? bilecek, de?erlendiren, inand?r?c? ölçütler koyacakt?r. Bu yap?l?rsa ele?tiri, "edebiyat?n dar yolu"
olmaktan ç?kar. Yoksa, her an, sanat?n her dal?nda, ellerini göz gibi kullanan körlerle kar??la?mak kaç?n?lmaz olur... Usta edebiyatç?
Adnan Binyazar, romanlar?, öyküleri, deneme ve incelemeleriyle edebiyat?m?z?n yüz aklar?ndan. Binyazar, çal??malar?n? de?i?ik
türlerde sürdürüyor; bu türlerden biri de, bilindi?i gibi, deneme. Edebiyat dünyam?z? titizlikle izleyen Binyazar, dikkatini çeken
kitaplar ve yazarlar hakk?nda yazd??? incelemeleri Edebiyat?n Dar Yolu’nda toplad?. Bu kitap ola?anüstü yal?n anlat?m?, incelikli
yakla??mlar?yla yediden yetmi?e tüm okurlar?n yararlanaca?? bir kaynak kitap. Bütün kitapl?klarda yer almal?.
Abidin Dino: Birinci kitap, 1913-1942 Jul 10 2021
Dünya bir gölgeliktir Jun 16 2019 Turkey; authors; Fethi Naci, 1927-; Turkish literature; memoirs.
Türkiye'de okuma al??kanl??? Dec 15 2021
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