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Ingiliz Edebiyat Tarihi Mina Urgan
Aldous Huxley's lifelong concern with the dichotomy between passion and reason finds
its fullest expression both thematically and formally in his masterpiece Point Counter
Point. By presenting a vision of life in which diverse aspects of experience are observed
simultaneously, Huxley characterizes the symptoms of "the disease of modern man" in
the manner of a composer - themes and characters are repeated, altered slightly, and
played off one another in a tone that is at once critical and sympathetic. First published
in 1928, Huxley's satiric view of intellectual life in the '20s is populated with characters
based on such celebrities of the time as D.H. Lawrence, Katherine Mansfield, Sir
Oswald Mosley, Nancy Cunard, and John Middleton Murray, as well as Huxley himself.
A major work of the 20th century and a monument of literary modernism, this edition
includes an introduction by acclaimed novelist Nicholas Mosley (author of Hopeful
Monsters and the son of Sir Oswald Mosley). Along with Brave New World (written a
few years later), Point Counter Point is Huxley's most concentrated attack on the
scientific attitude and its effect on modern culture.
A fully updated edition of this popular Companion, with two new essays reflecting new
developments in the field.
Composed towards the end of the first millennium, the Anglo-Saxon poem Beowulf is
one of the great Northern epics and a classic of European literature. In his new
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translation, Seamus Heaney has produced a work which is both true, line by line, to the
original poem, and an expression, in its language and music, of something fundamental
to his own creative gift. The poem is about encountering the monstrous, defeating it,
and then having to live on, physically and psychically exposed, in that exhausted
aftermath. It is not hard to draw parallels between this story and the history of the
twentieth century, nor can Heaney's Beowulf fail to be read partly in the light of his
Northern Irish upbringing. But it also transcends such considerations, telling us
psychological and spiritual truths that are permanent and liberating.
D.H. Lawrence, Yirminci Yüzy?l?n ilk yar?s?nda i?çi kökenli tek ?ngiliz romanc?s?yd?.
Mîna Urgan'?n deyi?iyle: "D.H. Lawrence, ça?da?lar? James Joyce ya da Virginia Woolf
gibi, biçimsel aç?dan bir yenilik yapmad?. Onda yepyeni olan biçim de?il, içeriktir...
Lawrence'?n ana konusu, her romanc?n?nki gibi, insan ili?kileriydi... yapt??? yenilik,
kad?n-erkek ili?kisinde öteki romanc?lar gibi yaln?z duygularla dü?üncelerin de?il,
cinsel dürtülerin de etkisini vurgulamakt?." ?ngiliz edebiyat? "duayen"imiz Mîna Urgan,
1995'te yay?mlad???m?z Wirginia Woolf ile ayn? y?l -Nermi Uygur'un kitab? Tad?
Dama??mda (YKY, 1995) ile birlikte- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi
Edebiyat Ödülü'nü payla?m??t?. ?imdi de çok sevdi?i D.H. Lawrence'? yazd? ve
kitab?n? "D.H. Lawrence'? seven ve çeviren sevgili ö?renci(si) ve meslekta?(?) Ak?it
Göktürk'ün an?s?na" adad?. Kitapta D.H. Lawrence'?n ya?am? ve roman, öykü, ?iir ve
edebiyat ele?tirisi alanlar?ndaki bütün üretimi inceleniyor. D.H. Lawrence: Üç ustaya üç
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kat sayg?yla okunacak bir kitap...

After years of lonely political exile, Turkish poet Ka returns to Istanbul to attend
his mother's funeral and learns about a series of suicides among pious girls
forbidden to wear headscarves.
En kvindelig professors erindringer
Turkish literature; 19 century; philosophical anthropology.
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?.
Bibliyografyada ?ngiliz edebiyat?n?n ba?lang?c?ndan 1500 y?l?na kadar olan eserlerle ilgili
çal??ma ve ara?t?rmalar?n dökümü verilmi?tir. 6.yüzy?ldan 16.yüzy?la kadar olan bu zaman
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dilimine, ?ngiltere ba?lam?nda, Ortaça? ad? verilmekle beraber, ülkede ve eserlerde kullan?lan
dil aç?s?ndan ele al?nd???nda Anglo-Saxon ya da Eski ?ngilizce dönemi, ba?lang?çtan
1066’ya kadar olan süre, ve Orta ?ngilizce dönemi, 1066-1500 olarak iki ayr? dönem
bulunmaktad?r. Dil ve edebiyatta dönemlerin ve dil de?i?imlerinin çok kesin s?n?rlarla ortaya
ç?kmamas?na ve de?i?imlerin zaman içinde olmas?na ra?men edebiyat tarihçilerinin kolayl?k
aç?s?ndan benimsedikleri bu tarihler ve s?n?fland?rma bu bibliyografya için de kullan?lm??t?r.
Bibliyografyan?n kapsam?na giren çal??ma ve ara?t?rmalar sadece makaleler, kitaplar ve
bas?lm?? konferans tebli?leri ile k?s?tlanmam?? ve daha geni? bir bak?? aç?s? ile bu
dönemlere ait özgün eser çevirileri, makale ve kitap çevirileri de çal??ma kapsam?na
al?nm??t?r. Daha önce belirtildi?i gibi çal??malar?n bas?lm?? olmas? bibliyografyan?n
haz?rlanmas?ndaki ana kriteri olu?turmakla beraber üniversitelerde yap?lan fakat ülkemizde
genellikle çe?itli mali s?k?nt?lar dolay?s? ile bas?lamayan tezlerin de önemli kaynaklar oldu?u
dü?ünülmü? ve bu bilgiler de döküm•çerçevesine al?narak üniversite mezuniyet tezleri, yüksek
lisans tezleri, bilim uzmanl??? tezleri, doktora ve doçentlik tezleri de bas?l? olmamalar?na
ra?men verilmi?tir. Bu çal??man?n amac? ülkemizde Cumhuriyet döneminin 1928-93 y?llar?
aras?nda, ?ngiliz Ortaça? edebiyat? (ba?lang?çtan 1500’lere kadar olan dönem)
çal??malar?n?n bir dökümünü sunmakt?r. Türkiye’de bu konuda yukar?da belirtilen y?llar? ve
konuyu kapsayan bir çal??ma daha önce yap?lmam??t?r. Böyle bir çal??ma belirtilen zaman
dilimi içinde ülkemizde yap?lan çal??malar?n dökümünü vererek yap?lan ara?t?rmalar?n toplu
bir ?ekilde de?erlendirilebilmesini sa?layacakt?r. Ayr?ca günümüzde bu konularda çal??ma
yapanlara, sunulan bu bibliyografya ile yap?lan çal??malar tan?t?larak bu eserlere ula?malar?
ve onlardan faydalanmalar? aç?s?ndan da yard?mc? olmas? amaçlanm??t?r. Günümüzde
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say?lar? h?zla artan üniversitelerde bu konularla ilgili bölüm ve anabilim dallar?n?n ço?almas?
ve ayr?ca ülkemizde daha da ivme kazanan eski ve klasik eserlerin çevirisine, bu alandaki
günümüze kadar olan çal??malar?n toplu bir kaynakta derlenmesi ile ileride yap?lacak
çal??malara yard?mc? ve yönlendirici olunabilece?i dü?ünülmektedir. Bu eski bilgi ve eserlerin
?????nda yeni konulara veya yeni yorumlara yönelinmesine de faydal? olunabilecektir.
`Geçmi?inde çok uzun y?llar yaln?zca `gerçekçi` olmu?, romantizmi neredeyse hiç ya?amam??
Türk roman?, modernist/postmodernist biçimcilikte ilk kez `romantizm`le tan??maktad?r ve bu
bana göre estetik düzlemde gerçekle?en bir devrimdir ve her devrim gibi de heyecan vericidir.`
Y?ld?z Ecevit, 20. yüzy?l avangardist roman este?ininin genel bir tasvirini yapt?klar?, bu
esteti?in üstkurmaca, metinleraras?l?k, ço?ulculuk gibi temel özelliklerini irdeledikten sonra,
postmodern edebiyat?n Türkiye`deki yay?l?m?n? inceliyor. Modern Türkçe edebiyat?n dört
önemli metnini, postmodern edebiyat kuram?n?n olanaklar?yla çözümlüyor: O?uz Atay`?n
Tehlikeli Oyunlar`?... Orhan Pamuk`un Benim Ad?m K?rm?z?`s?... Hasan Ali Topta?`?n Bin
Hüzünlü Haz`z?... Metin Kaçan`?n F?nd?k Sekiz`i... Belki yazarlar?n?n bile akl?ndan
geçirmedi?i metinleraras? ili?kiler, oyunlar kurgulayarak, ele?tirmen-okur inisyatifinin hakk?n?
veriyor. Modern-sonras? Türkçe edebiyat?n analizi aç?s?ndan önemli bir kaynak olan Türk
Roman?nda Postmodernist Aç?l?mlar, `özgür konumunun büyüsüne kap?lm?? okur tutumu`
aç?s?ndan da zenginle?tirici bir deneyimi yans?t?yor.
Learn Turkish language yourself with Turkish language learning books. Improve your Turkish
with Turkish easy reading books for pre-intermediate learners. Turkish Biographies 2, a
collection of simplified biographies of famous Turkish authors, musicians, actors, professors,
and statesmen. is a Turkish easy reading book with exercises and a word list for late beginner
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or pre-intermediate Turkish language learners who want to improve their Turkish language by
reading easy text and learn new Turkish languagewords and phrases while reading. Turkish
Biographies 2 includes vocabulary exercises before the text to learn the new words and
expressions in the text and comprehension exercises after the text to understand the text
better before reading one more time. Turkish Biographies 2 can be used for self-study, study
with your Turkish teacher or part of a beginner Turkish course as a supplementary material.
Türk edebiyat?, Tanzimat’tan sonra yeni bir yola girerek hayata bak?? aç?s?n? ve
muhtevas?n? zenginle?tirmeye ba?lam??t?r. Bu yürüyü? iki yüz y?la yak?nd?r, nicelik ve nitelik
bak?m?ndan git gide büyümektedir. Birçok tart??malar? içinde bar?nd?ran ve Yeni Türk
Edebiyat? olarak anlam kazanan bu edebiyat, günümüzde hem sanat camias?nda hem de
bilim dünyas?nda varl???n? ve önemini muhafaza ederek güncelli?ini korumaktad?r. Öyle ki
Türkçenin, dünyan?n en çok konu?ulan dilleri aras?nda olan Arapça ve ?ngilizceden de öte
âdeta yürüyen bir dil özelli?ine kavu?mas? Yeni edebiyat sahas?n?n kapsama alan?n? daha
da geni?letmi? ve bu da beraberinde hem büyük bir zenginlik hem de büyük bir sorumluluk
getirmi?tir. Yeni Türk edebiyat? bu ba?lamda Azerbaycan’dan Türkmenistan’a; Balkanlar’dan
Kerkük’e var?ncaya kadar Türkçenin ya?ad??? her co?rafyada kendine sorumluluk yükleyecek
binlerce ürünle kar?? kar??ya kalm??t?r. Güzel Türkçenin dünya nezdince bu kadar müteharrik
olmas?, en çok konu?ulan dilden de öte âdeta bir insan gibi dünyay? dola?mas?, sadece Yeni
edebiyat bilimcileri de?il Türk edebiyat?n?n her alan?nda çal??an akademisyenler, duyan ve
dü?ünen mütefekkirler, yazarlar ve sanatç?lar aç?s?ndan da büyük bir sorumluluk
göstergesidir. Yeni Türk edebiyat? bu ba?lamda oldukça önemli bir misyona sahiptir. Bu
sahada çal??an ve gönül verenler büyük bir misyon yüklenen, sorumluluklar? büyük olan
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akademisyenlerdir. Nitekim sahan?n kurucu bilim adamlar?ndan olarak her daim rahmetle
and???m?z Ahmet Hamdi Tanp?narlar, Mehmet Kaplanlar, Ömer Faruk Akünlere misyon ve
vizyon özellikleriyle çok ?ey borçluyuz. Bu kitab?n ortaya ç?k???na vesile olan Prof. Dr. Kâz?m
Yeti? de bu büyük sorumlulu?un gelene?inden gelen, misyon ve vizyon sahibi, yürüyen
Türkçemizin ya?amas? ve ya?at?lmas? için çaba sarfeden, bu kitaptaki her bir yazar?n?n
kendilerini ilk tan?d?klar? andan itibaren bilim yolunda sürekli bir ko?u?turma ve çaba içinde
gördükleri, takip ettikleri samimi bir insan, sevecen bir baba ve ciddi bir akademiyendir. Yeni
Türk edebiyat?n?n ne?vünema buldu?u ?stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi gelene?inden
gelmesiyle de apayr? bir yere sahiptir. Her bir akademisyen arkada??m?z?n kabul edece?i bir
ifadeyle Kâz?m Yeti?, hayat?n? bilime adam??, Yeni Türk edebiyat? sahas?n?n bilinen,
tan?d?k, en k?ymetli ve en k?demli akademisyenlerinden biridir.
Berk, ?lhan; Correspondence.
Economic and social history; Ottoman Empire; 17th century.
Zehirli egolar?n ülkesinde bu kitab? yazarken kafamda tek gaye vard?. ?stedim ki okur yak?n
tarihin filtresiz gerçeklerini birinci a??zdan ö?renirken hepimizi silindir gibi ezip geçen sistemin
akl?, zekây?, yetene?i, beceriyi yok sayan vasatl???na kendi varl???yla direnç geli?tirmenin
yollar?n? yine kendi içinde bulabilsin. Abart?l? hassasiyetlerin topraklar?nda var olmaya
çal???rken ortalama hayatlara mahkûm bugünkü gençli?in y?lg?n neferisin. Gençsin ama
gençli?ini hissedemiyorsun. Umutlar?n? çal?yorlar, çaresizce seyrediyorsun. Düzen hepimize
had bildiriyor çünkü. “Sesini ç?karma, konu?ma, hayal kurma, farkl? dü?ünme, dü?ünüyorsan
da kendine sakla!” diyor. Buna itiraz?m var benim. Birey olmak zorundas?n. Kimse seni
kurtarmayacak. Kimse sana mahkûmiyetlerinin yalan oldu?unu göstermeyecek. Uyanacaks?n.
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Ba?ka yolu yok. Kimse özgürlü?ün mavisini elimizden alamaz. Hiçbir güç, hiçbir kudret, hiçbir
otorite insandan daha üstün de?il. Yeter ki insan kendi gücünün fark?na varabilsin. Sizi
özgürlü?e davet ediyorum bu kitapta. Özgürle?meden mutlu olamay?z çünkü. Ezene
direnemeyiz. Kendi dünyana döneceksin arkada?, kaybetti?in özgürlü?ü bulup ç?karacaks?n.
Motorlar? maviliklere sürece?in güne kendi eme?inle ula?acaks?n. Sonras? umut...
Turkic literature; dictionaries; Turkish.
A Guardian Book of the Year and Chapters/Indigo Best Book A bestseller in Scandinavia -Doppler is the enchanting, subversive, and very unusual story about one man and his moose.
This beguiling modern fable tells the story of a man who, after the death of his father,
abandons his home, his family, his career, and the trappings of civilization for a makeshift tent
in the woods where he adopts a moose-calf named Bongo. Or is it Bongo who adopts him?
Together they devote themselves, with some surprising results, to the art of carefree living.
Hilarious, touching, and poignant in equal measure -- you will read it with tear-stained cheeks
and sore sides -- Doppler is also a deeply subversive novel and a strong criticism of modern
consumer culture.
From the Nobel Prize winner and best-selling author of Snow and My Name Is Red, a fable of
fathers and sons and the desires that come between them. On the outskirts of a town thirty
miles from Istanbul, a well digger and his young apprentice—a boy fleeing the confines of his
middle class home—are hired to find water on a barren plain. As they struggle in the summer
heat, excavating without luck meter by meter, they develop a filial bond neither has known
before. But when the boy catches the eye of a stunning red-haired woman who seems as
fascinated by him as he is by her, the events that ensue change the young man’s life forever
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and haunt him for the next thirty years. A tale of family and romance, of youth and old age, of
tradition and modernity, The Red-Haired Woman is a beguiling mystery from one of the great
storytellers of our time.
“Reading How Literature Saved My Life is like getting to listen in on a really great, smart,
provocative conversation. The book is not straightforward, it resists any single interpretation,
and it seems to me to constitute nothing less than a new form.” ––Whitney Otto In this
wonderfully intelligent, stunningly honest, painfully funny book, acclaimed writer David Shields
uses himself as a representative for all readers and writers who seek to find salvation in
literature. Blending confessional criticism and anthropological autobiography, Shields explores
the power of literature (from Blaise Pascal’s Pensées to Maggie Nelson’s Bluets, Renata
Adler’s Speedboat to Proust’s Remembrance of Things Past) to make life survivable, maybe
even endurable. Shields evokes his deeply divided personality (his “ridiculous” ambivalence),
his character flaws, his woes, his serious despairs. Books are his life raft, but when they come
to feel un-lifelike and archaic, he revels in a new kind of art that is based heavily on quotation
and consciousness. And he shares with us a final irony: he wants “literature to assuage human
loneliness, but nothing can assuage human loneliness. Literature doesn’t lie about this––which
is what makes it essential.” A captivating, thought-provoking, utterly original way of thinking
about the essential acts of reading and writing.
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