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Hain Koyunlar
Sak?n tepenize bir s?rça kö?k
kurmay?n?z. Ama günün birinde nas?lsa
böyle bir s?rça kö?k kurulursa, onun
y?k?lmaz, devrilmez bir ?ey oldu?unu
sanmay?n. En heybetlisini tuzla buz
etmek için üç-be? kelle f?rlatmak
yeter. Sabahattin Ali öykülerinde kendi
dönemi içinde zamans?z olan? buluyor,
yerel olandan evrensele ula??yor.
Habercilikle masalc?l???, an?yla
efsaneyi, bir gözlemcinin
tarafs?zl???yla k?ssadan hisseler
anlatan bir ç?nar alt? meddah?n?n
dilini birbirine harmanl?yor.
Toplumlar, milletler, soyunu, nesebini,
tarihini, mensup oldu?u kavmin,
milletin kültürünü bilmelidir. Örf adet
gelenek din ve tüm kültürel yönleri ile
atalar?n?n tarihini ö?renmelidir ki
gelece?ine yön verip tarihin
karanl???na gömülmesin. Hz. Âdem’den bu
yana nice kavimler toplumlar vard?r ki
bu gün onlar? tan?may?z. Bilmeyiz.
Nedeni ise tarihlerine kültürlerine
sahip ç?kmamalar?d?r. Hâlbuki toplumlar
tarihi ve kültürleri ile an?l?rlar.
??te bu kitapta tarihinizi örf ve
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gelene?inizi tan?yacak ve onu sizden
sonra gelen nesillerinize
aktaracaks?n?z. Tarih milletlerin ya?am
k?lavuzudur. Kültür milletlerin Ya?am
felsefesidir. Din toplumlar?n hayat
tarz?d?r. Tarihsiz, dinsiz, kültürsüz
toplumlar?n ne dün ne bugün ne de yar?n
ya?am hakk? yoktur. Bütün insanlar
âdemo?ludur. Hiçbir kavmin Allah
kat?nda bir ayr?cal??? yoktur. Ona
hakk?yla Hizmet edenler Müstesna.
Sovyetler sonras? istihbarat orman?nda
ba?tan ç?karma sanat? konusunda
e?itilmi? güzel Rus casus, Ajans'?n en
de?erli köstebe?ini yöneten genç CIA
memuru ile tutkulu bir irade sava??na
giriyor. Dominika Egorova Rusya'n?n
gizli “Serçe Okulu'nda” e?itim almay?
istemedi fakat ?imdi eski casusluk
oyununda ondan daha yetenekli bir
oyuncu yok. Ancak Dominika, Amerikal?
Nathaniel Nash'de dengini bulmu?
olabilir, ikili gizli ittifaklar?n
kurulup bozuldu?u iki yüzlü bir dünyada
ölümcül bir oyun oynarken aralar?ndaki
yasak tutku sadece bir kad?n ile erke?i
de?il, ayn? zamanda iki güçlü ülkenin
kaderini tehdit ediyor.
Çocuk Edebiyat? Kurumsal Yakla??m
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Utanç
Ç?lg?n Kalabal?ktan Uzak
Ziraat Fakültesi yayinlari
Türkçe Çeviriler Bibliyografyas? Dünya
Edebiyat?ndan Çeviriler
Kocaeli li (Turkey); history; 20th century.
Y llard r e itli sivil toplum kurulu lar nda
gen lik üzerine al
malar yap yorum.
Gen lerimizin hem maddi, hem de manevi anlamda
zülmeyi bekleyen ciddi sorunlar var. lkemizin
daha müreffeh bir ülke olabilmesi i in gen lerimize
büyük sorumluluklar dü üyor. Bugünün gen leri,
gelece in yeti kinleri olarak ülkemize üphesiz ok
büyük hizmetler verecekler. Bu yüzden biz “gen ler
gelece imizdir” demek yerine “gen ler
bugünümüzdür” demek zorunday z. ünkü
ancak bugünden gen lerimizi do ru bir ekilde
yeti tirmeye ba larsak gelecek ad na ümitlenebiliriz.
ayet gen leri telersek, onlara gerekli imkanlar
sunmazsak ve hak ettikleri halde onlara haklar n teslim
etmezsek ülkemiz ad na nemli hizmetler verebilecek
bir ku a
daha kaybederiz. Bir ku a
daha
kaybederiz ifadesini zellikle kulland m. ünkü
gerekli ar-ge yat r mlar n n olmay
,
gen lerimize kaliteli ve do ru bir e itim olana
n
bir türlü sunamay
m z, sporda alt yap
yat r mlar na nem vermeyi imiz ve
sanat
lar m za gereken hassasiyeti
g steremeyi imiz nedeniyle bir ok gen lerimiz ne
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yaz k ki uan da olmalar gereken yerlerde
olamad lar. Bir ok bilim adam m z yurt d
nda
kariyer yaparak oralarda ya amay se tiler.
Hik yeler t ls m n kolay kolay yitirmezler. Zaman
ve zemin d nü tük e var olurlar,farkl a
zlarda
ve formlarda ya arlar. Yaz l edebiyat n ilham
kayna
olan halk anlat lar yla birlikte
varl klar n sürdürürler. S ylence, mit, efsane,
rivayet, masal… Türlü bi imlerde tekrar tekrar vücut
bulurlar. Günümüzün e lenceleri ve me galeleri
dahi kolay kolay alt edemez anlat lar . Bir elektrik
kesintisinde k p rdan rlar yahut hik ye
anlat lmas gerekmi se aniden d külüverirler
belle in heybesinden. Kahvehane k
elerinin
meddahlar tarihe kar
sa da, tiyatrolarda, sokaklarda
hatta sosyal medyada yeni yeni hik ye anlat c lar ,
masal anlat c lar peyda olmaya devam ediyor. Emrah
Ece de onlardan birisi. Hik yenin, anlat n n alamet-i
farikas a
zdan a
za aktar l rken aktaran n
be enisinden, dima
ndan süzülmesi, yeniden
ekillenmesidir. O da denk geldi i, duydu u yahut
okudu u hik yeleri, anlat lar , s ylenceleri kendi
üslubuyla ba ka kulaklara, g zlere aksettiriyor.
S ylencelerin, hik yelerin ard ndan bozk rlara, Kaf
Da
’n n tesindeki diyarlara uzanan bir serüven
okurlar n yahut “macerac lar n ” bekliyor…
Mehmet Berk Yalt r k Yedikuleli Mansur ve Istrancal
Abdülharis Pa a’n n yazar
"Sen vatan haini misin, baba?"
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Saf le Uyan k
On Be Türk Masal
Büyük Sel uklu lkesi
SANAL CINAYET.
Kitabın içerik olarak altyapısını fedakârlığın
kelime anlamından daha çok başka şeylerinde
içerisinde barındırdığı anlatılmaya çalışılmış
ayrıca Türk kültürü ve bu kültürde yer alan
unutulmaya yüz tutmuş mitolojik değerlerin
sahip çıkılmasına vurgu yapılmış ve sahip
çıkılmadıkça başka baskın kültürlerce nasıl ve ne
şekilde kendi değerleri gibi gösterildiği
anlatılmak istenmiştir. Benim için bu kitap;
anlamı unutulmuş değerlerin ne denli önemli
olduğunu ortaya çıkarmada ve kültürel
değerlerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını
açıklamada kolaylık sağlarken bu değerlerin
saygı ile sahip çıkılmasını aktarmasından dolayı
manevi değeri yüksek bir eser.
Politik bir roman, Utanç. İktidar çılgınlığına
kapılmış politikacılar, olgunlaşmamış gördükleri
toplumun vasiliğine kendilerini atayan hırslı,
“dini bütün” generaller, tepkisiz kalabalıklar,
elbirliğiyle demokrasisi delik deşik edilen bir
ülke... Müthiş bir ironi ve derin bir hüzünle
anlatıyor Rushdie bu ülkeyi – politik romanların
sıklıkla başvurduğu basmakalıp çözümlere rağbet
etmeyen, zengin karakterlerle dolu bir alegori
yaratarak başarıyor bunu. Biri Ziya-ül Hak’a, ikisi
baba kız Bhutto’lara “hem benzeyen hem de
benzemeyen” karakterlerin önemli roller
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üstlendiği bu olağanüstü roman, yine “benzeyen
ama tam da Pakistan denemeyecek” bir ülkenin
tarihini, utanç duygusunun prizmasından
anlatmaya girişiyor. Ayıbı, rezaleti, skandalları
da içeren bir anlam zenginliği taşıyan bu “utanç”,
özellikle iki karakterde somutlanıyor:
Utanmazlığın kişileşmiş hali Ömer Hayyam Şakil
ile öteki insanların hissetmedikleri bütün utancı
ruhunda yaşayan karısı Safiye Zeynep…
Timur, kâinatı titreten azametinin bu genç kız
yüreğinde, minimini bir tesir uyandırmadığını
anlamakla çok ağır bir ıstıraba kapıldı. Yarım
asra yakın bir zamandan beri bu haşmeti, bu
kudreti ve bu eşsiz saltanatı elde etmek için
çalışmıştı. Kaç kere ve kaç kere maksat uğrunda,
ölümlerle karşılaşmıştı. Hatta yaralar alıp
yataklara düşmüştü? Bunlar, bu uğraşmalar, bu
tehlikeli çırpınmalar, demek ki bir kızın yüreğini
alabilecek kuvveti kendisine temin edememişti.
İşte Cihangir Timur, on beş yaşında bir çocuğun
önünde âciz kalıyordu. O halde kudret sanılan
şey hakikatte acizden başka bir varlık değildi ve
o, tam yarım asır, böyle bir aczi -fakat
debdebelerden yapılma bir örtü içinde- elde
etmek için çırpınmıştı!
A Short Grammar of the Greek New Testament
Kızıl Serçe
öykü
Dündar Taşer
Güven
Edebiyat, kültürün gelecek nesillere
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aktarılmasında ve kalıcı olmasında sanatın
etkin dallarından biridir. Halk edebiyatı
ürünleri, bir milletin toplum olarak ortak
paylaşım ve inanışlarla yarattığı kültürel
değerlerdir. Tüm milletin ortak malı ve
atalar mirası olan halk edebiyatı ürünleri,
geçmiş ve gelecek kuşakları birbirine
bağlayarak kültürel belleğin canlı kalmasını
sağlar. İçinde yaşadığı doğa ve toplum,
anonim kültürün yaratıcısı olan halkın ilham
kaynağıdır. Doğa ve toplumsal olaylar hayal
ve duyguları besler, içsel baskının
dışavurumu olarak edebî eserlere dönüşür.
İnsan, doğadaki izlenimlerini ve toplumsal
hafızadan beslenen içsel dünyasını edebî
metinlerde kurgular. İnsanın ruhsal öyküsünün
tanınması/okunması psikoloji felsefe ve
edebiyat bilim dallarının ortak yöntemleriyle
ortaya konulur. Bu bilim dalları, ortak
konuları olan insan ve insanın içsel yaşantı
süreçlerini aynı paydada birleştirir. Evrenin
oluşumu, insan davranışları, insan bilgisi,
varlık, sanat, toplum gibi konular felsefenin
konusudur. Bu bağlamda insan hayatında
karşılaşılan tüm konular ve düşünceler
felsefenin konusu içerisinde yer alır.
Felsefe bilimler üzerinde bir düşünce
şeklidir ve tüm bilimlerle ilişkilidir.
Sembolik dille anlatılan insan düşüncesi ve
yaşamı felsefe bilim dalının da konusudur.
Psikoloji bilim dalı insan davranışlarını
inceler, davranışların nedenlerini açıklar ve
çözümler üretir. Psikoloji bilim dalının
geliştirdiği rüyalar aracılığıyla insanın
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ruhsal dünyasının incelenmesi yöntemi insanla
ilgili bilinmeyenleri ortaya koyar. İçsel
yaşantının çevresel etkilerle bağlantılı olan
bilinçaltı süreçler, dışavurum şeklinde
rüyalar aracılığıyla hayat bulur. Edebiyat
bilim dalı da insanın sanatsal yaratımlarını
içerir ve bu yaratımların arka planda neler
anlattığını diğer bilim dallarından da
yararlanarak açıklar. Masal türünün dokusunda
yer alan ancak derine inildiğinde fark
edilebilen insan ve insanın psikolojik
değişim/dönüşüm süreçleri/aşamaları
rüyalardaki gibi masal metinlerinde sembolik
dille aktarılır. Masal metinleri,
insanoğlunun geçirdiği değişim süreçlerini ve
düşünce sistemini rüyadaki gibi kodlar.
Masallar, mitoloji ve roman arasında geçmişin
kültür kodlarının geleceğe taşınmasını
sağlar. İnsanın varoluş serüvenini ve
kimliğini bulma mücadelesini sembolize eden
masal, evrensel mesajlarını bilinçdışında
semboller aracılığıyla kodlar ve insana
unuttuğu gerçekleri yeniden hatırlatır.
Masalın satır arası mesajları iyi
okunmalıdır. Mitler, gelenekler ve ritüeller,
psikolojik ve sosyolojik bir boyut taşır ve
mit-birey-toplum üzerinden ortaya çıkar. Ata
kültü, masal-mitlerden gelenek ve göreneklere
yansıyarak devamlılık kazanır.
Dündar Taşer her şeyden önce, kendi
tarihimize, milletimize bakışımızdaki
daralmaları, küçülmeleri, Cumhuriyetin ilk
dönemleri için anlayışla karşılanabilecek
sapmaları parçalayan, ufuk açan bir insandı.
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Osmanlıya bakarken, kardeş katli fetvasını
açıklarken, Tanzimat hareketlerini
değerlendirirken, daima oluşturulmuş
yargıları yıkar, kalıpları parçalar, böylece
daha millî düşünmemizin, daha millî
görmemizin yolunu açardı. Büyük düşünmeyen,
büyük rüya görmeyen milletlerin büyük
olamayacağına inandığı için, gençliği böyle
büyüklere hazırlamaya çalışırdı. [Ötüken
Neşriyat]
“Bak arkadaş, kafanı kullanacaksın kafanı!
Sade kol bacak kullanmak yetmez. Eşeğin aklı
olsa yük taşır mı? Tilkiye yük taşıtabilir
misin?” Usta kalem Sadık Yalsızuçanlar,
doğudan batıya, kuzeyden güneye derin izler
bırakmış engin kültür hazinemizden derlediği
bin yıllık öykülerle sevgili çocuklarımıza
sesleniyor. Bazen bir çocuk, bazen bir
padişah, bazen yoksul bir adam, bazen bir
aslan, bazen bir tilki dile geliyor ve
hayatın gizlerinden devşirilen nezih
hisseleri katre katre işliyor kalplere…
Çocuklar kadar yetişkinlerin de zevkle
okuyacağı bin yıllık öyküler diyarını ziyaret
etmekte geç kalmayın…
Sırça Köşk
27000+ Turkish - Greek Greek - Turkish
Vocabulary
Anıtı Dikilen Sinek
Yayinlari
Aşiretler Tarihi
Hz. İsa’nın (as) çarmıha gerilmediğini yalnız
Kur’an-ı Kerîm mi söylemektedir? Apokrif
İnciller’deki tarihî kayıtlarda veya Eski
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Ahit’teki kehânetlerde Hristiyanlığın en
büyük öğretisine zıt ve gerçeğe daha yakın
bilgiler mevcut mudur? Bildiğimiz mânâdaki
Hristiyanlık tek kutuplu ve alternatifsiz mi
başlamıştır? Hz. İsa (as) dinini tahrif
edecek kişiyi ve dinini tahrifattan
temizleyecek peygamberi haber vermiş midir?
İnciller’de yer alan tarihsel kayıtlar ne
derece doğrudur? Yunanca yazan Müjdecilerin
Hz. İsa’nın (as) bir zamanlar yaşadığı
yerleşim yerlerine ait atıflarında ve Aramice
kelimelere getirdikleri açıklamalarda ne tür
hataları mevcuttur? İnciller Hz. İsa’nın
tebliğini doğru yansıtmakta mıdırlar?
Tarihten ziyade metinsel kinâye ve sembolik
dil mi içerirler? Bize dünyevî Hz. İsa’yı
(as) yoksa hikâyesi şifahî rivayetlerle
harmanlanmış ve Eski Ahit’ten ilham olan
Pavlus ekolünün bir ‘kurtarıcı kahramanını mı
anlatırlar? Hz. İsa (as) hakkında
anlattıkları ne derece doğru ve objektiftir?
Atıf yapılan Eski Ahit ayetleri gerçekten
İncil yazarlarının inanmamızı istediği
teolojik öğenin bağlamını içermekte midir?
Yanlış metinden doğru öğreti çıkarılabilir
mi? Müjdeciler İncilleri yazarken
seleflerinin hatalarını nasıl düzeltmiştir?
Ya da düzeltmek istenirken başka ne tür
hatalar yapılmıştır? Hristiyanlığa bakışınızı
değiştirecek bu kitapta bütün bu soruların
yanıtlarını bulacaksınız..... Bu kitabı
yazmaktaki amacımız Türkiye’nin son 20 yılı
aşkındır yükselerek sarmakta olan misyoner
faaliyetlerine bir karşı cevap hazırlamaktı.
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Türkiye’de İncil eleştirmenliği maalesef uzak
bir konu sayılmakla beraber misyonerler,
İncil’in derin eksiklikleri konusunda
uyanmamış ve İslâm dini hakkında yeterli
bilgiye sahip olmayan kişileri kazanarak
yayılmaktadır. Hristiyanlık misyonu tüm
dünyada emperyalist Batı’nın işgalleri için
azami gayret sarf ederek yol açmaktadır. 2000
yıldır muharref İncilin insanlara tarafından
bozulmuş mesajını insanlara iletilmekte ve bu
süre zarfında Avrupa, Amerika ve Afrika genel
olarak Hristiyanlaştırılmıştır. Genç yaşta
Hristiyan yapılan ve beyaz yerleşimcilerin
yerlilere karşı zulümlerine isyan ederken
tutuklanan Kenyalı siyasetçi Jomo Kenyatta
mahkemede son sözü aldığında şu sözleri
şöylemişti: “Avrupalılar geldiklerinde
onların elinde İncil, bizim elimizde ise
topraklarımız vardı. Bize gözlerimizi kapatıp
dua etmeyi öğrettiler. Gözlerimizi
açtığımızda baktık ki İncil bizim,
topraklarımız ise beyazların elindeydi.”
Türkiye üzerindeki misyon faaliyetlerinin
belkemiğini oluşturan ‘Dinlerarası diyalog
projesi’nin gerçek amacını anlamak için bu
fikrin kurucu ve mimarlarından olan Papa II.
Jean Paul 3. binyıldaki Hristiyan dünyası
için düşüncelerini üçüncü kişilerden değil,
Vatikan’ın resmi internet sayfalarından
alıntılamaya çalışalım: “Tüm dünyadaki
kiliseyle, Asya kilisesi III. Hristiyan
binyılının eşiğini Tanrı’nın başlangıçtan bu
zamana kadar yaptığı mucizevi işlere hayret
ederek geçecektir ve haçın nasıl I. binyılda
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Avrupa topraklarına, II. binyılda Amerika ve
Afrika’ya ekildiğini kuvvetle bilerek III.
Hristiyan binyılında da bu geniş ve önemli
kıtada büyük bir inanç hasadının toplanması
için dua edebiliriz”. Bu misyonerlik
faaliyetlerine destek verilmesi çerçevesinde
de Türkiye’de ‘Dinler Arası Diyalog ve
Hoşgörü’ projesi gündeme gelecekti. Bu
çalışmaları yapan topluluk ilk defa 1962'de
bu konuyu görüşmek için toplanmıştı. Daha
sonraki toplantılarla da misyonerlik
faaliyetinin bir parçası olmak üzere
‘Diyaloğa’ önem verilerek devam ettirilmesi
kararlaştırıldı. II. Paul'ün 1991 yılında
ilan ettiği ‘Redemptoris Missio’ (Kurtarıcı
Misyon) isimli genelgesinin ‘Diğer dinlerden
kardeşlerle diyalog’ başlığında (55. bölüm)
aynen şöyle demekteydi: "Dinler Arası
Diyalog, Kilise'nin bütün insanları Kilise'ye
döndürme amaçlı misyonunun bir
parçasıdır...Bu misyon aslında Mesih'i ve
İncil'i bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup
olanlara yöneliktir...Kurtuluş Mesih’in
vasıtasıyla gelir; Dinlerarası diyalog
Evanjelist misyondan vazgeçmek demek
değildir" Daha ilginci ilerleyen diyalog
sürecinde Roma Dinlerarası diyalog başkanı
kardinal Reuters’in nakliyle Jean-Louis
Tauran, Fransız Katolik La Croix gazetesine
şu skandal demeci verecekti: "Müslümanlar
Kur’an’ın derinlemesine tartışılabileceğini
Allah kelamı olarak dikte ettirilerek
yazıldığını söyledikleri için kabul
etmiyorlar.. Böyle bir mutlak yorum ile
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inancın içeriğini tartışmak zordur..
Müslümanlar Kur’an-ı Kerim’i kelimesi
kelimesine Allah kelamı olduğuna inanıyorlar
hâlbuki birçok Hristiyan tanrıbilimci ve bazı
Müslüman aydınlar da kutsal metinlerin ilahi
ilhamla yazılan ve meydan okunabilen ve
tekrar yorumlanabilen insan yapıtı olarak
kabul ediyor.” Bu verdiğimiz bilgiler
ışığında bir değerlendirme yapılacak olursa
ülkemizde maruz kalınan diyalog akımının
aslında bir Vatikan misyon projesi olduğu,
Müslümanlardan taviz olarak da öz
inançlarının istendiği görülmektedir.
Türkiye’de ücretsiz dağıtılan İncil
hakkındaki propaganda kitaplarında ve Türkçe
internet sitelerinde Hristiyanlar, diyalog,
hoşgörü ve anlayış vs. dinlemeden Kur’an-ı
Kerîm’e, İslâm’a ve onun hak peygamberi
Hz.Muhammed’e (sav) haksız ve yalan yanlış
bilgilerle saldırmaktadır. Kur’an-ı Kerîm’in
bütünlüğü ve hadislerin saklanmasıyla ilgili
iddialara İslam âlimlerince cevap
verilmektedir. Ancak misyoner saldırılara tam
bir karşılık olması açısından İncil’in
metinsel eleştiri alanında yeterince soru
yöneltilmemektedir. Biz bu konuda Batı’da
yazılmış çeşitli kitaplardan, makalelerden ve
internet sitelerinden topladığımız yazıları
kendi yorumlarımızla derleyerek bir kitap
çalışması yapmayı istedik. İyi okumalar
dileriz. Mehmet KUŞAK, Çanakkale, Eylül 2016.
Keloğlan’dan Nohut Oğlan’a, Üşengeç Oğlan’dan
karayılana Unutulmaz Türk masalları… Masallar
birbirine benzer, ama her ülkenin masalı o
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ülkenin özelliklerini taşır. Her masalda, bir
anlatıcı vardır. Masallar konuşma diliyle
yazıldığı için kolay anlaşılır. Masal seven
kişi, haklıyı haksızdan, akıllıyı akılsızdan,
güzeli çirkinden ayırabilir. Devlerin,
cinlerin, perilerin, cadıların dışında,
padişahlar, vezirler, halkının mutluluğunu
gözeten yöneticiler, özellikle de Keloğlan,
masal kahramanlarının başında gelirler. Adnan
Binyazar’ın, kendi yorumlarını da katarak
derleyip yazdığı On Beş Türk Masalı‘nı
ilgiyle okuyacaksınız.
Short stories.
KOMUTAN
Anka Kuşu İle Alperen’in Tarih Yolculuğu
Almanca-Türkçe büyük lûgat
Masal Kahramanlarının Tip Çözümlemesi

Hain KoyunlarTürkçe Çeviriler
Bibliyografyası Dünya Edebiyatından
ÇevirilerHiperlink
eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.Dündar
TaşerÖtüken Neşriyat A.Ş.
Bu kitap, katılımcılara 10 derslik 20
saatlik YARATICI YAZARLIK - YAZAR OLMAK
eğitiminin ders notlarından meydana
getirilmiştir. Bu eğitimi verirken,
paralel olarak DUVARDAKİ DELİK isimli bir
romanı kaleme alarak, bölüm bölüm, roman
üzerinde, örneklemelerle yazma
tekniklerini gösterdim. Karakter
geliştirme, kurgu, özgün cümleler,
kavramlaştıralar ve diğer bir çok teknik.
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Bir kitap yazmak özellikle de edebi bir
eser yazmak, roman, senaryo gibi, bir bina
yapmaya benzer. Nasıl ki bir bina bir amaç
için yapılır, yani hastane-otel-konutaskeri bina, bir amacı vardır bir binanın,
mimarisi de malzemesi de buna uygun
şekilde tasarlanır. Çerçeveleri-sınırları
vardır ve eser bu çerçevenin içinde
gelişir. Öyle çala kalem aklına geleni
yazarak bir roman başlangıcı yapamazsınız,
eğer denerseniz kısa bir zaman sonra
boğulursunuz ve yazdıklarınızı bir kurgu
içine oturtamazsınız.
Yaklaşık onbeş yıl, Necatibey Eğitim
Fakültesinde İngilizce Öğretmenliği
Anabilim Dalında çocuklara yabancı dil
öğretimi, edebiyat yoluyla dil öğretimi,
çocuk edebiyatı metinlerinde söylem
analizi üzerine dersler verdikten sonra,
doktora tezimden derlediğim ve Çocuk
Edebiyatına Kuramsal Yaklaşım adını
verdiğim bu kitabı yazmayı bir görev
bildim. Özellikle üniversitelerimizde
Türk, İngiliz, Alman ve Fransız Dili ve
Edebiyatı bölümlerinde okuyanların ve
edebi kuramlarla ilgilenenlerin
başvurabilecekleri, çocuk edebiyatına
kuramsal yaklaşım üzerine Türkçe yazılmış
bir kaynağın yokluğu, bu kitabı yazmam
gerektiğini bana hissettirdi. Bu nedenle,
bu çalışmanın hem alandaki boşluğu
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dolduracağına hem de daha sonraki kuramsal
çalışmalara kaynaklık edeceğine
inanıyorum. Bu eseri kaleme almamdaki bir
diğer neden ise, geleceğimizi emanet
ettiğimiz çocuklarımızın edebi açıdan da
ne kadar değerli olduklarını onlara
göstermektir.
Türk etnoğrafya dergisi
Tüfek İcat Oldu Mertlik Bozuldu
dil ve edebiyat dergisi
Bütün öyküleri 4 : eleştirel basım
Koyun baba
?bni Hacer el-Askalânî'nin ahkâm hadisleri
konusunda ?slam dünyas?nda en çok tan?nm??
eseri olan Bulû?u'l-Merâm, özellikle
ibadetler ve günlük ya?ant? esnas?nda
kar??la??lan sorunlara dair zengin içeri?e
sahiptir. Nureddin Itr taraf?ndan ?erh
edilerek alan?nda uzman isimlerden Ahmet Efe,
Fatih Mehmet Albayrak, Ahmet Hamdi Y?ld?r?m
ve Nureddin Y?ld?z taraf?ndan Türkçemize
kazand?r?ld?.
Sufis; Turkey; Çorum ?li; poetry.
27000+ Turkish - Greek Greek - Turkish
Vocabulary - is a list of more than 27000
words translated from Turkish to Greek, as
well as translated from Greek to Turkish.
Easy to use- great for tourists and Turkish
speakers interested in learning Greek. As
well as Greek speakers interested in learning
Turkish.
Osmanc?k'ta erenler dura?? Koyun Baba
Keçi Adas?
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Göl insanlar?
Kâbusname
Grosses deutsch-türkisches Wörterbuch

Alperen, bu kez tarihte bir yolculu a
k yor. Yan nda
tabii ki Anka Ku u da var. Bu maceras nda Alperen,
Büyük Sel uklu lkesi’ni ziyaret ediyor. Anka Ku u ile
zamanda yolculuk ederek, Sel uk Bey, a r Bey ve
Tu rul Bey d nemlerinde bulunuyor, Malazgirt
Zaferi’nde Sultan Alparslan’ n cesaretine hayran
kal yor. Büyük vezir Nizamülmülk ile arkada oluyor.
Melik ah d neminde ülkenin en parlak d nemine;
sava lara, bar
lara, isyanlara, suikastlara bizzat ahit
oluyor. Hükümdar ve vezirlere e lik ederken, bir yandan
da tarihe nemli notlar dü en günlü ünü
haz rl yor. Alperen ile Anka Ku u’nun Sel uklu
lkesi’ndeki bu heyecanl maceralar n okumaya ne
dersiniz?
"Mazi Kalbimde Bir Yarad r", ilk bak
ta evli bir
kad n n a k yküsü. Ancak gerisinde tutkular,
ehvet, a k ve türlü sevgi motiflerinden rülmü ve
bir d nemin sosyal atmosferini de yans tan bir roman var.
Y llarca gizli kalm
eski bir ihanetin su yüzüne
kmas yla sars lan bir evlilik ve ilk a k yla kocas
aras nda kalan Lamia; k skan l k, kin ve ho g rü
duygular aras nda bocalayan Ali; ilk gen li in romantik
hayallerinden s yr lamayan ve ger ekle yüzle ince
sars lan Turan, bu eli kili duygularla bocalayan ki ileri
g rünmez iplerle y netmeye kalkan, tek yanl tutkusunun
cünü almak i in her eyi g ze alan ikiyüzlü Süsi
ve tabii kimilerince roman n ba ki isi say lan, okurlar
nostaljik ortamlara ta
yan kü ük, büyülü Ege kenti
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Ye ilce. Ustal kl ve se kin evirileriyle ve bir süre
nce yay mlad
"Sitem" adl roman yla
tan d
m z Nihal Ye inobal , bu karma
k
ki ilikleri ve ili kileri, eli kili tutkular kusursuz bir
kurgu i inde rüp beklenmedik sonu larda
zümlerken cinselli i ve erotizmi de iiri ve gizemiyle,
yal n bir i li-d
l l kla sergiliyor.
Kocaeli tarih ve rehberi
Yazar Olmak 2
Türkiye'nin Gen lik Politikalar
Timur
Bozk r Hikayeleri
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