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Aristoteles Metafizik O 1 3 Gucun Neligi Ve
Gercekligi
8-9 Kas?m 2012’de, Hacettepe Üniversitesi ?ngilizce ?ktisat Bölümü taraf?ndan
düzenlenen “Marx, Marksizmler ve Özgürlük” konferans? uzun zamand?r üzerinde
çal??t???m konular ile ilgili görü?lerimi sunma f?rsat? verdi. Praksis dergisini ilk
yay?nlad???m 1996 y?l?nda a?a??da sundu?um dü?üncelerimin temellerini atm??t?m
asl?nda. Ancak hala teoride ki sorunu bir bütün olarak, Marx ve Engels’te de?il
Marksizmin kavran?l???nda oldu?unda ?srarc?yd?m. Çal??malar?m, Marx’?n tarih,
diyalektik yöntem, s?n?f sava??m?, kapitalizm ele?tirisi ve bilim anlay??? gibi pek çok
temel konuda tamamen farkl? teorik perspektif ve anlay?? geli?tirmemle sonuçland?. Bu
görü?lerimi kamuoyu ile ilk payla?t???m zemin yukar?da ad? geçen bilimsel konferans
oldu. Kendi teorik geçmi?imle de bir hesapla?ma olan bu metin ku?kusuz okuru tatmin
etmekten uzakt?r. Çünkü yeni bir bilim teorisi için bir ba?lang?ç metnidir; 19. yüz y?l
sosyal teorileri üzerinde yükselen geleneksel ideolojik ön yarg?lardan kurtulmu? akl?n,
ça?da? bilimsel verilere yaslanarak yeni maceralara cesaretle at?lmay? özendirecek
olan bir ba?lang?ç metni
Adriel M. Trott challenges the wholesale acceptance of the view that nature operates in
Aristotle's work on a craft model, which implies that matter has no power of its own.
Instead, she argues for a robust sense of matter in Aristotle in response to feminist
critiques. She finds resources for thinking the female's contribution - and the female on its own terms and not as the contrary to form, or the male.
This is a compact, authoritative dictionary designed especially for Australian users. Like
other one-volume dictionaries it presents a selection, from the vast store of international
usage, of those words which are current and relevant in the Australian context. But it
does this with anauthority which no other Australian dictionary can claim. This authority
has two bases, the international and the Australian. The dictionary's international
authority is announced in the use of the name Oxford; its Australian authority comes
from its having been fully edited at the Australian National Dictionary Centre in
Canberra. Through Oxford(Australia's largest reference publishers) its editors had
access to the most comprehensive database of the English language as it is used worldwide - the same database as that which forms the twenty-volume Oxford English
Dictionary - and to the most recent distillation of this in the latestedition of the pacesetting Concise Oxford Dictionary. Through the Centre the dictionary's editors had
access to the largest citation database of Australian English: that which forms the
Australian National Dictionary. The Australian Concise Oxford Dictionary is the first
product of this lineage andits publication heralds a new era in Australian lexicography.
Special features include: * Completely revised Australian pronunciations, represented in
IPA notation; * up-to-date Australian spellings and their alternatives; * full coverage of
historical areas of Australian English - convict terms, the language of the gold rushes,
exploration, settlement etc.;* up-to-date coverage of scientific and technological
terminology, especially of computer terminology; * full and reliable definitions and
etymologies for words of Aboriginal origin, Aboriginal English words, etc.
Metafizik ve Evrim adl? bu kitap varl??? ve canl?l??? aklen de?erlendirme çabas?
içerisindedir. ?hvân-? Safâ, Fârâbî, ?bn Miskeveyh, ?bn Sînâ, ?bn Tufeyl, Sühreverdî ve
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?bn Rü?d’ün görü?lerinden hareketle evrime aklî itirazlarda bulunan bu kitap, evrimin
felsefî yönünü ve sonuçlar?n? konu edinmektedir. Buna göre kitab?n temel önermesi
?udur: “Dünyadaki mevcutlar?n canl? ve cans?z olarak ikiye ayr?lmas?n?n nedeni
tabiat?n kendisi olamayaca?? gibi canl?lar aras?ndaki farklar?n nedeni de tabiat?n
kendisi olamaz. Öyleyse tabiat? belirleyen ruh ve nefis gibi tabiat ötesi bir neden
olmal?d?r.” Kitab?n ula?mak istedi?i amaçlar ?unlard?r: Birincisi, klasik dönem ?slâm
filozoflar?n?n metafizik dü?üncelerinin evrim teorisiyle ba?da??p ba?da?mad???n?
göstermektir. ?kincisi, evrim kuram?n?n kendi içerisindeki tutarl???n? incelemek, onu
aklî ve felsefî analize tâbi tutmak ve evrim hakk?nda do?ru bir tasavvura ula?maya
gayret etmektir. Üçüncüsü, metafizi?in önemini göstermek ve onu öne ç?kartmakt?r. Bu
sa?lan?nca teorik ve pratik modern birçok soruna daha ba?ar?l? ve kal?c? çözümler
üretilebilece?i kanaatindeyiz.
Yazar bu eserinde; insan zihninin kendini gerçekle?tirme serencam?n? tetikleyen anlam
aray???ndan uzak kalamayaca??n? dünya hayat?n?n anlaml? olmas? için evrenin bir
yarat?c?s? oldu?una ?irksiz iman etmek gerekti?ini sürükleyici bir dille ifade etmektedir.
Zira Allah'a ortak ko?mak varl?k üzerinde hâkimiyet sava?lar? yürüten birçok sahte
tanr?ya inanmaya ve insan gibi onur sahibi bir varl??? özgürlü?ünü esarete tercih
etmeye yönlendiren bir zillettir; ancak evrendeki e?siz düzen bu tür bir inanc? bo?a
ç?kar?r niteliktedir. Bu kitap Allah-insan ili?kisinin temel karakteristi?i üzerine bir alan
taramas? ve Allah'?n evreni yarat?p ard?ndan onu kendi haline b?rakt??? tezini
savunan deizme yönelik bir ele?tiri niteli?i ta??maktad?r. Çal??mada konular i?lenirken
s?kl?kla ba?vurulan ayetler arac?l???yla Allah inanc?n?n nas?l olmas? gerekti?i ve
O'nun tarihe müdahalesi konusunun Kur'an merkezli olarak ortaya konulmas?
hedeflenmi?tir. Bu ba?lamda eser ça?da? insan?n inanç ve davran??lar?ndaki
yanl??l?klara neden olan anlay??lar?n bertaraf edilmesine ve sa?l?kl? bir dinî inanc?n
nas?l olmas? gerekti?ine ili?kin önemli bilgiler içermektedir.
Discover the world's greatest thinkers and their groundbreaking notions! Too often, textbooks
turn the noteworthy theories, principles, and figures of philosophy into tedious discourse that
even Plato would reject. Philosophy 101 cuts out the boring details and exhausting
philosophical methodology, and instead, gives you a lesson in philosophy that keeps you
engaged as you explore the fascinating history of human thought and inquisition. From
Aristotle and Heidegger to free will and metaphysics, Philosophy 101 is packed with hundreds
of entertaining philosophical tidbits, illustrations, and thought puzzles that you won't be able to
find anywhere else. So whether you're looking to unravel the mysteries of existentialism, or just
want to find out what made Voltaire tick, Philosophy 101 has all the answers--even the ones
you didn't know you were looking for.
Tanr?, âlem, Tanr?-âlem ili?kisi, insan?n Tanr? ve âlemle olan münasebeti gibi konular
geçmi?ten günümüze hem felsefenin hem de ilahiyat?n yo?un bir ?ekilde üzerinde durdu?u
hususlar olmu?tur. Bu ba?lamda Tanr?-âlem ili?kisinde öne ç?kan Tanr? tasavvurlar?n?n, din
felsefesinin ele ald??? temel problem alanlar?ndan birisi oldu?unu vurgulamak gerekir.
Günümüz dünyas?nda öne ç?kan ve üzerinde önemli tart??malar?n yap?ld??? Tanr?
tasavvurlar?ndan birisi de deizmdir. Deizmin âleme müdahale etmeyen ulûhiyet anlay???
insanlar?, hayata yans?mas? olmayan kuru bir inanca mahkûm etmekte ve insanlar bu
mahkûmiyeti ironik bir ?ekilde özgürlük olarak de?erlendirmektedir. Bu çal??mada; Tanr?-âlem
ili?kisi, ba?l?ca Tanr? tasavvurlar?, deizmin mahiyeti, deizmin tarihi süreci, günümüzde deizmin
öne ç?kmas?na neden olan faktörler, deizm ele?tirisi, ?slam dininde akl?n ve Tanr?-âlem-insan
ili?kisinin önemi, gençleri deizmden uzak tutmak için yap?lmas? gerekenler vb. hususlar felsefî
bak?? aç?s?yla ele al?nm?? olup ayr?ca ?slam inanc?nda deizme yer olmad??? iddias?
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üzerinde durulmu?tur. Felsefenin, felsefî dü?üncenin hayata yans?mas? olmal? hatta do?rudan
hayata dokunmal? dü?üncesinden hareketle yap?lan bu çal??ma, ba?ta gençler olmak üzere
içinde ya?ad???m?z toplumdaki insanlar?n zihnini me?gul eden deizm konusuna mümkün
oldu?u ölçüde aç?kl?k getirmeyi amaçlamaktad?r. Daha önce “?nanc?n ?man Hayat?na
Yans?mas? Ba?lam?nda Deizm Ele?tirisi” ad?yla Hiperyay?nevinde bas?lan bu çal??man?n,
geni?letilmi?, güncellenmi? ve gözden geçirilmi? olan bu son bask?s?nda ele al?nan
hususlardaki konu bütünlü?ü de göz önüne al?narak, “Deizm Ele?tirisi ve Yap?lmas?
Gerekenler” olarak isimlendirilmesi daha uygun görülmü?tür. Bu noktada ilgili çal??man?n din
felsefesi sahas?na küçük de olsa bir katk? sa?lamas? ümit edilmektedir.
Ça?da? ahlâk felsefesinin temel problemleri hangi mefhumlar üzerinden aç??a ç?kmaktad?r?
Liberal dü?ünce tasavvurlar?na kar?? Alasdair MacIntyre ve Charles Taylor nas?l bir ahlâk
felsefesi ortaya koyarlar? Ahlâk, epistemolojik bir mesele midir yoksa ahlâk?n ontolojik
dayanaklar? m? söz konusudur? ?yinin mahiyeti üzerine dü?ünen tefekkür gelene?i ça?da?
zamanlar içerisinde yeniden canland?r?labilir mi? Aristotelesçi ahlâk nazariyesi bugün için
nas?l bir alternatif te?kil etmektedir? Bütün bu sorular?n cevaplar?n?n titizlikle izini süren bu
çal??ma, liberal ya?am ko?ullar? içerisinde bile hâlâ “iyi nedir?” sorusunun pe?inde olanlar için
okunmaya de?er felsefî bir müzakere sunmaktad?r. ??te bu müzakere ba?lam?nda ahlâk?n
?ahsî seçim ve tercihlerin ötesinde ontolojik dayanaklar? oldu?una dikkat çeken Taylor ve
MacIntyre, söz konusu ontolojik dayanaklar?n neler oldu?u konusunda kendilerine özgü
görü?ler öne sürmeleri bak?m?ndan ça?da? felsefe okuyucular? nezdinde oldukça dikkat çekici
bir konuma yerle?irler. Bu iki filozof, bilhassa liberalizmle hesapla?ma yöntemleri ve
etkilendikleri mütefekkirler bak?m?ndan birbirlerinden ayr??salar da teleolojik dü?ünce
gelene?ini yeniden canland?rma giri?imleri bak?m?ndan elinizdeki kitab?n ara?t?rma konusu
hâline gelirler. Bütün bunlar?n yan? s?ra Taylor ve MacIntyre’?n bilhassa Bat? dünyas?nda ve
Bat? felsefesinde temayüz eden ahlâkî müphemiyet sorunu ile yüzle?ebilme ve bu sorunun
üstesinden gelme yöntemleri bu çal??man?n temel ara?t?rma meselesi olarak ortaya
ç?kmaktad?r.
Citavi, ba?ta ilahiyat alan?nda olmak üzere bilimsel ara?t?rma ve yaz?mda literatür
taramas?ndan ara?t?rman?n raporunun (makalenin, tezin, kitab?n) son düzeltme öncesi
taslaklar?n? yazmaya kadar olan bütün süreçlerde akademisyene yard?mc? olan bir
yaz?l?md?r. Ara?t?rma faaliyetlerini ve süreçlerini kolayla?t?ran, h?zland?ran ve sa?lam bir
örgüyle tamamlamay? sa?layan özellikleri ve sundu?u araçlar?yla benzerlerinden ayr?l?r.
Arapça ve Türkçe dahil birçok dili tam destekler ve bu dillerde hatas?z yazma imkan? sunar.
Her türlü tarih ve sayfa numaras? giri?lerinin kullan?c? taraf?ndan yaz?ld??? ?ekliyle yaz?m?na
izin verir. Citavi, kaynak-referans yönetimi ile bilgi organizasyonunu ayn? çat? alt?nda bir araya
getirmi?tir. Bu sayede bibliyografya ve bilgi fi?leri olu?turma, fi?leri düzenleme, de?i?tirme,
çe?itli kategorilere ay?rma, ara?t?rman?n içindekiler listesinde gösterilen bölüm ve ba?l?klara
ba?lama ve bunlar? kolay bir ?ekilde Word dosyas?na aktarma gibi birçok özelli?e ve
kullan??l? araca sahiptir. Bu sayede uzun zaman alan ve yorucu klasik bibliyografya ve bilgi
fi?leme a?amas?n?, kullan??l? ara yüzü ve geli?mi? araçlar? sayesinde keyifle ve kolay
sürdürülebilir bir ara?t?rma sürecine dönü?türür. Özellikle bibliyografya ve bilgi fi?leri olu?turma
sistemini ara?t?rmac?lar büyük be?eniyle kar??layacaklar ve keyifle kullanacaklard?r. Sahip
oldu?u özellikler ve sundu?u araçlar sayesinde tez, makale ve kitab?n son düzeltme öncesi
taslaklar? Word uygulamas?na gerek duyulmadan do?rudan Citavi’de yaz?labilir. Ara?t?rmac?
böylece Citavi ve Word uygulamalar? aras?nda gidip gelmeden do?rudan tek program
üzerinden çal??mas?n? rahatl?kla sürdürebilir ve tamamlayabilir. Özellikle ilahiyat alan?nda
olmak üzere bütün alanlarda bilimsel ara?t?rma ve yaz?m süreçlerinin neredeyse tamam?nda
ara?t?rmac?n?n i?lerini oldukça kolayla?t?rd???, h?zland?rd??? ve sa?lam bir örgüyle
kurgulanmas?na olanak sa?lad???ndan biz de ülkemizde ara?t?rmac?lar?n bu yaz?l?mdan
faydalanmalar?n? sa?lamak istedik. Bu maksatla bir sene önce ?SNAD At?f Sistemine uygun
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eklentisini ve kullan?m k?lavuzunu ara?t?rmac?lar?n kullan?m?na sunmu?tuk. ?imdi de ayn?
kullan?m k?lavuzunu gözden geçirilmi?, ilave yap?lm?? ve görsel yönden daha iyile?tirilmi?
olarak ara?t?rmac?lara sunman?n mutlulu?unu ya??yoruz.
Aristoteles (MÖ 384 - 322), yirmi y?l boyunca “Platon Akademisi”nde ö?renci, filozof ve yazar
olarak çal??m??t?r. Platon’un ölümünden sonra Anadolu’daki Assos’ta Kral Hermias’?n
saray?ndaki felsefeciler grubuna kat?lm?? ve kral?n ye?eniyle evlenmi?tir. Lesbos Adas?’nda
biyoloji alan?nda ara?t?rmalar yapt?ktan sonra, MÖ 343-42’de Makedonyal? Philip taraf?ndan,
veliaht ?skender’e ders vermek üzere saraya ça?r?lm??t?r. MÖ 336’da, ?skender’in kral
olmas?ndan bir y?l sonra Atina’ya dönerek bir felsefe okulu kuran Aristoteles, önde gelen
dü?ünürlerle birlikte felsefe ve bilim ara?t?rmalar? yapm?? ve antik dönemin en güçlü felsefe
sistemini kurmu?tur. Sir William David Ross, hayat?n? Aristoteles ve ahlak felsefesine
adam??t?r. Aristoteles’in bütün eserlerinin ?ngilizceye çevrilmesi projesinde ?ef editör olarak
çal??m??, Metafizik ve Nikomakhos’a Etik’i kendisi çevirmi?tir. Ross, Aristoteles’in felsefe
sistemini temel bile?enlerine ay?rarak incelemi? ve günümüz felsefesi aç?s?ndan neden
vazgeçilmez oldu?unu göstermi?tir. Elinizdeki eser, Aristoteles alan?nda klasikle?mi? bir
çal??mad?r.
Mustafa Akyol menulis buku ini atas beberapa sebab antaranya ialah untuk melawan arus
Islamophobia di Barat, serta untuk mengambarkan sebuah sejarah tamadun Muslim yang
tepat, atau untuk mengkritik regim autoritarian di negara-negara Timur Tengah. Namun sebab
yang paling penting buat saya untuk menulis buku ini ialah kerana saya menjadikan ia satu
misi peribadi saya: iaitu untuk menghidupkan semua nilai kebebasan dalam pemikiran temanteman Muslim saya. Namun mengapa sebenarnya nilai kebebasan ini begitu penting?
Mengapa kita memerlukannya? Adakah nilai kebebasan ini adalah sebahagian daripada nilai
Islam?
The book is a program which seeks to construct an intellectual framework for Islamic
methodology with a view to realizing practical training in the thoughtful investigation of issues
related to knowledge in various fields. The book’s title affirms the distinctive types of
integration that characterize Islamic methodology, including integration of sources, means, and
schools of thought, as well as existing realities with desired ideals etc. This is fully consistent
with human nature, as variety is fundamental to the functions people perform and skills they
master. The work essentially makes the case that fundamental to any Muslim recovery is
laying the foundations of sound thinking and values that integrate the two main sources of
knowledge: Revelation and Reality (that is the created worlds both physical, societal and
psychological) under the umbrella of Tawhid. This concept of integration implies using both
human theoretical conceptualization and practical experimental investigation whilst also
affirming the need to apply human capabilities in understanding the divine text and acquiring
sound knowledge of the physical world in terms of its resources, as well as accumulated past
and present human experiences. The aim being to vitalize human potential and creativity.
Akl?n ?syan?, 20. yüzy?lda bilim alan?nda ya?anan önemli geli?meleri ve bilimsel ke?ifleri ele
alarak diyalektik materyalizm teorisini bir ileri a?amaya ta??yan önemli bir yap?t olarak kabul
edilir. Ya?am nas?l ortaya ç?kt?, matematik gerçe?i yans?t?r m?, ak?l bir makine mi, dinozorlar
neden yok oldu?.. Bunlar geçti?imiz yüzy?l?n oldu?u kadar ?imdinin de/bu yüzy?l?n da
“büyük” sorular?… Yazarlar, Marx ve Engels’in do?aya, topluma ve bilime hükmeden
kanunlar?n birli?ini savunan diyalektik materyalizmini modern bilimin ?????nda ele al?yor.
Kitab?n tek teorik katk?s? bu de?il. Woods ve Grant, bir taraftan Marksist felsefe ile bilimin yeni
teorileri aras?ndaki ili?kiyi ortaya koyup diyalektik materyalizmi do?a bilimleri üzerinden
anlat?rken, di?er taraftan modern bilimin nerelerde “raydan ç?kt???n?” gösteren bir çerçeve
de sunuyor okura. “Kesinsizlik ve ?dealizm” tart??malar?ndan “Bencil Gen”e, “Büyük
Patlama”dan “Marksizm ve Darvincilik” ili?kisine, “Kuantum mekani?i”nden “Jeolojinin
diyalekti?i”ne kadar birçok konuyu, bilim dünyas?ndaki güncel geli?meler ve Marksist yöntem
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ba?lam?nda yeniden de?erlendiriyorlar. Akl?n ?syan?, sadece, kapitalizmin krizini bilim
üzerinden okuyan bir kitap de?il; ayn? zamanda bilimin krizine de ???k tutan ve bilim tarihi
yaz?n?nda önemli yeri olan bir kitap. “Do?ada, son tahlilde, diyalektik hüküm sürer.” Engels
Domine quo vadis? ?ktisat nereye gidiyor? ?ktisat üzerine yap??m?? olan “kasvetli bilim”
suçlamas?na ilave olarak iki yeni suçlamayla daha kar?? kar??yad?r: “emperyal bilim” ve
“sapk?n bilim” ?lk tespitimiz ?udur: ?ktisat “emperyal bilim” olma yolunda ilerlemektedir.
?ktisat biliminin sosyal bilimler alan?ndaki “geni?lemecilik” ya da “yay?lmac?l?k” e?ilimi hem
iktisat bilimine hem de di?er sosyal bilim dallar?na bereket ve zenginlik katm??t?r. ?kinci
tespitimiz ?udur: Ba?lang?çta Adam Smith ve 18. Yüzy?l bilgeli?inin izlerini takip eden; sosyal
bilimlerin muhtelif disiplinleri ile evlilikler yapan ve bu evliliklerden “verimli-üretken” sonuçlar
alarak “sa?l?kl?” bebekler dünyaya getiren iktisad?n yolunu iyice ?a??rarak bir bilim oldu?unu
kan?tlamak kompleksi ad?na “formel bilimler” ve “do?a bilimleri” ile a??r? ve gereksiz flört
etmeye ba?lamas? neticesinde “iktisadi sapk?nl?k” ad? verilen bir yeni e?ilim ortaya
ç?km??t?r. ?ktisat bilimi uzun y?llar a??r? ve gereksiz matematikçilik, istatistikçilik,
ekonometricilik, modelcilik vs. hastal?klar? alt?nda ezilmi?; ruhunu ve kimli?ini kaybetmi?,
yolundan ve rotas?ndan uzakla?m??t?r. ?ktisat e?itimi de gerçek dünyan?n sorunlar?n?
anlamak ve çözüm üretmekten uzak kalm??; fazlas?yla teorik, soyut, karma??k grafikler,
denklemler ve formüllerle dolu bir batakl?k içerisine gömülmü?tür.
Vols. for 1969- include a section of abstracts.
Us Atölyesi'nin 21. say?s?n? uzun bir aradan sonra yay?nlayabildik. 20. say? nisan 2009 da
raflardayd?. Umuyorum bundan böyle her dönem ekim ve mart olmak üzere iki say? ritmine
oturaca??z. Dergimizde hal böyleyken, atölye çal??malar? hiç sekmeden devam ediyor.
Derginin içinde bulaca??n?z yeni sezon program?nda görece?iniz gibi, 2012-2013 dönemi yine
dopdolu ve felsefe a?k?yla sürecek. Dönüp bak?nca 11 y?l? geride b?rakt???m?z görülüyor.
Atölye çal??malar? ilk günkü heyecan?n? hiç kaybetmedi. Bu çal??malar? her yaz? sevdal?s?
gibi dergiye dönü?türme istedi?ini, ilk 2003 nisan?nda ba?arm???z. Anl? ?anl? birinci say? !
Derginin yay?nlanmas? atölyeyi canland?r?rken, atölyeler dergiyi beslemeye devam etti. Türk
gibi ba?la ?ngiliz gibi bitir misali, soluksuz sürdürdü?ümüz atölyelerde kimleri a??rlamad?k,
nelere de?inmedik ki ! Merak edenler için www.usatolyesi.org da ar?iv olu?turduk. Kad?köy'de
uzun soluklu çal??ma yapmak, Avrupa yakas?na göre daha zor. Y?llar geçtikçe daha çok
zaman alan ula??m, tüketti?imiz karbon ayak izi, art?k daha yak?n semtlerde ortakla?maya
itiyor bizi. ?lk ba?lad???m?z y?llarda yo?unla?t???m?z Antik Ça? filozoflar? son y?llarda iyiden
iyiye yerini yirminci yüzy?l felsefe ak?mlar?na b?rakt?. Art?k dil felsefesi, hermanetik,
yap?salc?l?k ve postmodernizm daha çok talep ediliyor. Yine de bu konu?malar? yapt?ktan
sonra dönüp Platon tart??mak, bamba?ka bir tad. Y?llard?r oturttu?umuz Atina Demokrasisi,
hem yatay bir örgütlenme ile hiyerar?i kurmadan atölyenin idare edilmesini sa?larken, hem de
bir anlamda felsefenin temel ta?lar?n? duvara koyan ustalara sayg? bab?nda taçlan?yor. Bu
deneyim öte yandan aram?za yeni kat?lanlar?n çabucak söz sahibi olmas?n? ve taze
motivasyonun gruba yay?lmas?n? sa?l?yor. Ekimin ilk haftas? ba?lay?p, may?s?n son haftas?
sona eren atölyeler, yaz boyu özlemle aranan zarars?z bir ba??ml??a dönü?mü? durumda.
Kargaya yavrusu kuzgun görünüyorsa, bu okuduklar?n?z?n hepsini unutun... "Büyük bir
hakikat iman etmek için de?il, ele?tirmek için vard?r." Nietzsche
Kavramlar?, ?lkeleri ve Uygulamalar?yla E?itimde Ölçme ve De?erlendirme kitab?, s?navlara
haz?rl?k kitab? de?ildir; test kitab? hiç de?ildir. Kavramlar?, ?lkeleri ve Uygulamalar?yla
E?itimde Ölçme ve De?erlendirme kitab?, hap bilgiler sunmaz, k?sa yol reçeteleri önermez.
Kavramlar?, ?lkeleri ve Uygulamalar?yla E?itimde Ölçme ve De?erlendirme kitab?, insan?n
dü?ündüklerini konu?abilme yetisine binaen ele?tiriye, ele?tirilmeye aç?k bir davettir.
Antik Yunan kent-devletlerinin ad? olan polis, Bat? siyasal dü?üncesinde, devletin izledi?i
tarihsel yolculu?un en mükemmel ba?lang?ç noktas? say?lm??t?r. 1789 Frans?z Devrimi ise,
varl???n? kendisinden önceki birçok geli?meye borçlu olmakla birlikte, “eski dünyan?n” art?k
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tümüyle tarihe kar??t???n?, yepyeni bir dünyay?, “burjuva dünyas?n?” haber veren k?r?lma
noktas?n? i?aretlemek için üzerinde uzla??lan simgeye dönü?mü?tür. Elinizdeki kitap bu
nedenle Antik Yunan’la ba?lay?p Frans?z Devrimi’yle kapanmaktad?r. Modern siyasal
dü?üncenin arkaik (eskil) ama eskimeyen köklerine bir yolculuk ya da bir geri dönü?... Kim bilir
belki de hem bir Yunan dü?ünürünün, Epikuros’un, hem de ça?da? bir yazar?n, Ursula K.
LeGuin’in dedi?i gibi, “gerçek ilerleme, geriye dönü?tür.” Türkiye’de genel olarak siyaset
bilimi, özel olarak siyasal teori, siyaset felsefesi ve siyasal dü?ünce tarihi alan?nda en köklü
e?itim kurumu olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin deneyimli isimleriyle genç
ku?ak akademisyenlerinin ortak ürünü olan bu çal??ma, üniversite lisans ö?rencileri için bir
kaynak kitap olmas?n?n yan?nda, siyasal dü?üncenin serüvenini izlemek isteyen bütün
okurlara keyifli bir yolculuk imkân? sunuyor.
Revised and updated, this dictionary is accessible yet authoritative. It offers clear, detailed
definitions with particular emphasis on difficult meanings, and there are usage notes,
explanations of key concepts and word histories. The entries cover technical and specialist
vocabulary, slang and the most up-to-date jargon and buzzwords.
Kaç insan? ya?ad?m.. Bütün insanlar?..hepsini…Hiçbir türe girmez yaz?lar?m. Çünkü bu
yaz?lar bir tek Cengiz Gündo?du’nun de?il. Yol arkada?lar?m?n… o insanlar?n sevgili karakteri
Cengiz Gündo?du’lar?n. ??te Bundan dolay? her kelimedeyürür hayat ince birsu gibi…her
kelimede atar yürek t?p t?p….tükenmeyen umut. Segi…öfke…küskünlük…hepsi. Bazen f?rt?nalar
eser, bazen yanarda?lar patlar…i?de kokulu bir yolda, yaln?z…lunaparkta bir çocukla, keyifli…
tahta bankta y?ld?z sayarken uyuyan, serseri… bütün kalemlerini birkad?n?n ayaklar?n?n
dibine at?p, ‘K?rg?n?m. Yokum’’diye kendini s?f?rlayan, bir hiç…??te o adam…?nsan?
ya?ayan. Söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Ben hissedenlerin yazar?y?m Geldim i?te.
Yeniden ya?amaya insan?…sizi. Cengiz Gündo?du
Hikmet Yurdu dergisinin 2011 y?l? Ocak ay?nda yay?nlanan 5. cildinin 9. say?s?
Hikmet Yurdu dü?ünce yorum sosyal bilimler ara?t?rma dergisinin 3 cildinin 6 say?s?
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