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Eylembilim
Diese Bibliographie enhält in erster Linie linguistische Publikationen, d.h.
Monographien und Studien, die in verschiedenen wissenschaftlichen
Zeitschriften und Sammelwerken erschienen sind, die sich mit der Erforschung
der türkischen Sprache in der Türkei befassen. Darüber hinaus finden sich hier
verschiedene Handbücher, Bibliographien, Wörterbücher und viele
Textausgaben, die zur Erforschung der türkischen Sprache und
Sprachgeschichte unbedingt erforderlich sind. Einige Werke, die sich nur am
Rande mit dem Thema oder nicht ausschließlich mit der türkischen Sprache in
der Türkei, sondern auch mit anderen Türksprachen befassen, haben ebenfalls
ihren Platz in diesem Band gefunden. Das betrifft vor allem die sowjetische
Turkologie. Der Band enthält auch viele Rezensionen, obwohl es nicht
vorrangiges Ziel war, diese in größerem Umfang zu sammeln. Wie im Titel
angegeben umfasst der Band die Zeitspanne von 1950 bis 2000. Türkische
Publikationen machen den Hauptanteil der Erwähnungen aus, aber Werke von
Autoren von außerhalb der Türkei sind ebenfalls reichlich zu finden. Als Ergebnis
jahrelanger Sammelarbeit enthält der Band nun ca 8.500 Einträge. Beim
Gebrauch der Bibliographie ist die Liste der Abkürzungen, in der man die
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Abkürzungen der Zeitschriften (kursiv gesetzt) und der Reihen (normal gesetzt)
findet, sehr nützlich. Sie enthält allerdings auch Zeitschriften und Serien, die nicht
mehr veröffentlicht oder weitergeführt werden. — Auf die alphabetische
Bibliographie folgen die Indices, die die bibliographischen Artikel nach Namen
und Jahreszahl ordnen.
Atatürk'ün ölümünden hemen sonra ülkenin manevi ve maddi geli?mesinin
vazgeçilmez ko?ulu olan devrim ilkelerinden - halktan gelen ya da geldigi san?lan
bask? kar??s?nda- ödün verilmeye ba?land?. Kan?mca o ilkeler gerçi devletçe
kabul edilmi? ve onlara en uygun dü?en kurumlar kurulmu?tu; ancak o ilkeleri
gerçekten benimseyebilecek, o modern kurulu?larda kurulu? amaçlar?na uygun
ruhu ya?atabilecek, zihniyet henüz olu?mam??t?. Devrimin bugün büsbütün
çöken ideolojik cephesi o günlerde de son derece çelimsizdi. 1945 y?l?nda çok
partili rejime geçi?le ödünler artt?. Kitlelerin devrimin belli ba?l? ilkelerine yabanc?
kalm?? olmas?, yöneticileri ödün vermeye zorluyordu. Yöneticilerin kendileri
verilen ödünlerle devrimin ne ölçüde sars?ld?g?n?n fark?nda degillerdi. Devrimin
muhasebesi dönemine girildigini ilan eden muhalefetin 1950 'de iktidara gelmesi
ile Türk toplumu, tuttugu yolun bilincine ermek çabas? ile, -olu?amayan laik
ahlak?n eksikliginde- eski ölçütlere ba?vurmu? ve yeni bir yön saptamas?
yapt?g?n?, yapmak zorunda kald?g?n? anlam??t?r. Eksik olan yaln?z laik
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ahlak?n olu?mas? degildi; devrim hiilii heyecan ve duygular düzeyinde
ya??yordu. Atatürk 'ün eseri tarihsel ve fikirsel düzeylerde sistemli bir biçimde
degerlendirilmemi?ti. ögretisi belli direktifler ?eklinde, devrim kurulu?lar?nda
kopuk parçalar halinde ya??yordu. Bu eser Türk toplumunun manevi
sorunlar?n?n dinsel ilkelere dönülmekle çözümlenebilecegi, Atatürk'ün gösterdigi
çagda? uygarl?k düzeyine eri?me amac?n?n ise ekonomik etkenin ön plana
al?nmas? ile gerçekle?ecegi inanc?n?n kamuoyunda yayg?nla?t?g? y?llarda
kaleme al?nd?. 1938'den beri ülkenin içine dü?tügü bunal?mlar?n hep bu hayalci
ve demagojik politikan?n sonucu oldugunu hiç kimse dü?ünemedi. Nitekim, d??
evrenin, yani bir toplumun siyasal, toplumsal ve ekonomik kurumlar?n?n ve bu
toplumun maddi olarak ortaya koyduklar?n?n, -insan dü?üncesinin birer ürünü
olmalar? dolay?s?yla- onun dü?ünsel ve ahlaksal biçimleniminden kaynakland???
gerçek ise, Türk toplumundan manevi evrenini oldu?u gibi korumas?n? ve ayn?
zaman· da ça?da? uygarl?k düzeyine eri?mesini istemek, ba?ar?s?zl??a mahkum
bir politika izlemek demektir; toplumdan ilgilerine ve eylemine, sahip oldu?u
ya?am felsefesinin reddetti?i bir yön vermesini talep etmektir. Zihin yap?s?na
ili?meden, hiçbir toplumda hiçbir önemli yenilik beklenemez. Atatürk bu hakikati
biliyordu. Onun için devrimin insan akl?na güvenen yeni bir toplum yaratmay?
amaçlad???n? kesinlikle ileri sürebiliriz. Eserin amac?, devrimi sönmekte olan
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heyecanlar?n düzeyinden fikir düzeyine aktar?p de?erlendirmek ve Türk
insan?na ele?tiri ruhunu ve yaratma gücünü sa?layacak yeni bir e?itim sisteminin
ilkelerini saptamakt?r.
Gerçek anlamda iyi bir sosyal sektör kurulu?u in?a etmek için stratejik anlamda
ortalama bir i? kurulu?undan daha kat? olmak gerekir. Birçok insan bunu
göremez, diyor Bill Meehan, çu?nku? kâr amac? gu?tmeyen kurulu?lar genelde
Fortune 500 listesine giren i?letmelere göre çok daha ku?çu?k ölçekli çal???r,
ama ölçeklendirmek u?zere du?zenleme yap?ld???nda, sosyal sektör kurulu?u
makul ekonomi piyasalar?ndaki ?irketlerin kar??la?t?klar?na göre çok daha
karma??kt?r, kar??la?t??? problemler çok daha zorludur ve ekonomik lokomotifi
çok daha belirsizdir. Basit olarak ifade etmemiz gerekirse, iyi bir sosyal sektör
kurulu?u in?a etmek benzer ölçekli iyi bir ticari ?irket in?a etmekten çok daha
zordur. En iyi yönetilen ve en çok etkiye sahip, kâr amac? gütmeyen kurulu?lar?n
dünyadaki en etkileyici giri?imlerin baz?lar?n? olu?turmas?n?n nedeni i?te budur.
Bu kitap u?zerine yapt???m?z bir konu?mada Kim Jonker, “Kâr amac?
gu?tmeyen en iyi kurulu?lar gerçek anlamda ola?anu?stu?,” ifadelerini
kullanm??t?r, “insan?n nefesini kesiyorlar.” Ancak yine de kâr amac? gu?tmeyen
ço?u kurulu? zar zor ayakta duruyor ve olas? etki alanlar?n?n çok daha alt?nda
kal?yor.
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"It's hard to see how anyone is ever going to better this User's Manual to the life
of Georges Perec" - Gilbert Adair, Sunday Times Winner of the Prix Goncourt for
Biography, 1994 George Perec (1936-82) was one of the most significant
European writers of the twentieth century and undoubtedly the most versatile and
innovative writer of his generation. David Bellos's comprehensive biography which also provides the first full survey of Perec's irreverent, polymathic oeuvre explores the life of an anguished, comical and endearingly modest man, who
worked quietly as an archivist in a medical research library. The French son of
Jewish immigrants from Poland, he remained haunted all of his life by his father's
death in the war, fighting to defend France, and his mother's in AuschwitzBirkenau. His acclaimed novel A Void (1969) - written without using the letter "e"
- has been seen as an attempt to escape from the words "père", "mere", and
even "George Perec". His career made an auspicious start with Things: A Story
of the Sixties (1965), which won the Prix Renaudot. He then pursued an
idiosyncratic and ambitious literary itinerary through the intellectual ferment of
Paris in the 1960s and 1970s.He belonged to the Ouvrior de Littérature
Potentielle (OuLiPo), a radically inventive group of writers whose members
included Raymond Queneau and Italo Calvino. Perec achieved international
celebrity with Life A User's Manual (1978), which won the Prix Medicis and was
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voted Novel of the Decade by the Salon du Livre. He died in his mid-forties after
a short illness, leaving a truly puzzling detective novel, 53 Days, incomplete.
"Professor Bellos's book enables us at once to relish the most wilfully bizarre
aspects of Perec's oeuvre and to understand the whys and wherefores of his
protean nature" - Jonathan Romney, Literary Review
Geçti?imiz y?l 20. ölüm y?ldönümünü idrak etti?imiz O?uz Atay’?n bitiremeden
aram?zdan ayr?ld??? son eseri nihayet “tamamland?”. Uzun “edebî polisiye”
u?ra?lara ra?men ilk bölümü bulunamayan Eylembilim’i y?llar önce, O?uz Atay
okurlar?n?n istekleri kar??s?nda Günlük’e ekleyerek yay?mlamak “zorunda”
kalm??t?k. ?yi de yapm???z... Belki de bu sayede, edebiyat?m?z?n yeri
doldurulamaz usta kaleminin bu “son ba?yap?t”?n?, ailesinin de de?erli
katk?lar?yla gün ?????na ç?karabildik. ?imdi, Cevat Çapan’?n “O?uz Atay’a
Mektup”uyla ve Günlük’ten ayr? bir kitap olarak sunuyoruz. Eylembilim, ba?l???
gibi, O?uz Atay’a özgü ironinin bütün inceliklerini ta??yor. Ülke 12 Mart
arefesindedir. Ö?renci çat??malar?, üniversite i?galleri, forumlar... Roman?n
kahramanlar?, olaylar kar??s?nda saf tutmaya ya da tutmamaya çal??an
“akademikler”dir. Bir üniversitede geli?en olaylar, bir matematik profesörünün,
Server Gözbudak’?n “hat?rat”?ndan nakledilir. O?uz Atay Eylembilim’de, Cevat
Çapan’?n “O?uz Atay’a Mektup”ta belirtti?i gibi, kara mizah gösterilerinden
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birinin daha doruklar?na ula?t?r?yor bizleri...
Modern Tragedy, first published in 1966, is a study of the ideas and ideologies which have
influenced the production and analysis of tragedy. Williams sees tragedy both in terms of
literary tradition and in relation to the tragedies of modern society, of revolution and disorder,
and of individual experience. Modern Tragedy is available only in this Broadview Encore
Edition, now edited and with a critical introduction by Pamela McCallum.
In his stories, through peeling away the layers of each isolated and alienated persona, Atay
exposes how social identities are constructed.
Turkish authors; biographies; Turkish literature; history.
O?uz Atay Ben buraday?m sevgili okuyucum, sen neredesin acaba? ?nci Aral: “Yazmak
hayat? de?i?tirmeyi amaçlar.” Muammer K?rdök: “Edebiyat ürkütücü alanlara el atmam?z
sa?l?yor.” Erich Fromm’un, Bin Dokuz Yüz Seksen Dört için 1961’de yazd??? bir Sonsöz,
Celâl Üster’in çevirisiyle Yay?nc?l?k Sektörünün 2010 Y?l? ve Gelece?i Edebiyat?m?z?n önde
gelen dergilerinden Notos, Haziran-Temmuz, 28. say?s?n?n kapak konusunu O?uz Atay’a
ay?rd?. O?uz Atay, ça?da? Türk roman?n?n ola?an ak???n? bozan, roman?n ba?ka bir
biçimde yaz?lmas? gerekti?ini gösteren ve de?eri geç anla??lm?? bir yazar. Ne ki, sonunda
Tutunamayanlar roman?yla birlikte öylesine yüksekte bir yere kondu ki, gene tam anlam?yla
de?erlendirilememeye ba?lad?. Roman sanat?m?z? dönü?türdü?ü ku?kusuz; roman,
Tutunamayanlar’dan sonra art?k daha farkl? biçimde yaz?lacakt?. Her zaman saklan?p
kaynak olarak kullan?lacak bu dosyada A. Ömer Türke?, Murat Gülsoy, Handan ?nci, Ekrem
I??n, Süha O?uzertem, küçük ?skender, Hande Ö?üt, ?nan Çetin, Kaya Genç ve Erdinç
Akkoyunlu’nun yaz?lar? yer al?yor. Semih Poroy’un büyük emek ürünü çizimleri de bu say?y?
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daha çok saklanmaya de?er k?l?yor. Notos’un bu say?s?n?n iki önemli söyle?isi var. ?lki, son
roman? ?ark?n? Söyledi?in Zaman’la gündemde olan ?nci Aral, ikincisi de yeni roman?
Durgun Sular Sessiz Akar’la Muammer K?rdök. Notos’un yazarlar?ndan Murathan Mungan
“Kâ??t Gemiler” ile yaz?lar?na devam ediyor. Ali?an Çapan, Latin Amerika edebiyat?n?n
önemli adlar?ndan ve yak?n zamanda ölen Ernesto Sabato’nun hayat? ve yap?tlar?na
de?iniyor “Sabato’nun Ard?ndan” adl? yaz?s?nda.
As an institutional practice, archival practices often tent to serve to colonization, surveillance
and discipline society of the Modern world. In the last ten years, with the digital technology and
social movement detecting, recording and accumulating images become a civil activity. Thus,
archiving videos and other types of visual images brought also non-institutional practices and
as well contemporary discussions related to image, open source, collectivity and forensics.
Beside interviews with video activists; this book compiles several writers’ articles on their
practices and discussions of archives from several angles: forensics, decolonization and
commons. The term “archiving” in digital video production and dissemination designates not
only open source memory making that is revealing hidden disobedient practices but also an
autonomous structure that leads to tactics of montage, uploading, leaking images to re-build a
collective memory of political disobedience. This book aims to discuss the notion of
“autonomy” in the practice of “archiving”, as well as in the perspective of videogram montage
in comparative perspectives from different geographically based practitioners.
Çeviri eyleminin yorumbilimsel bir süreç oldu?u hemen her çeviribilimsel çal??mada dile
getirilir. Ancak bu ifadeler genellikle bir ya da birkaç cümleyle s?n?rl? kal?r. Alanda, özellikle
Türkiye’de1, yorumbilim ve çeviri ba??nt?s?n? modern çeviribilim bak?? aç?s?yla ele alan
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kapsaml? bir çal??man?n eksikli?i hissedilmektedir. Eksikli?in en önemli nedeniyse
çeviribilimde yorumbilimsel sürecin ‘ne’ oldu?una yönelik yap?lan çal??malar?n oldukça az
say?da olmas?d?r. Yeterli say?da çal??man?n bulunmamas?n?n birden fazla nedeni olmakla
birlikte, çeviribilimcilerin yorumbilimsel çal??malara yönelmemelerinin ba?l?ca nedenleri ?u
?ekilde s?ralanabilir: 1. Yorumbilimin bilim d??? bir söylem olarak görülmesi, 2. Dilbilim ve
edebiyat kökenli yorumbilimsel yakla??mlar?n çeviri eylemini aç?klamakta yetersiz kalmalar?
ve kimi durumlarda k?s?tlay?c? olmalar? 3. Yorumbilimin çeviri eylemini sadece tek yönüyle
ele al?yor olmas?d?r. S?ralanan nedenler ve eksikliklere ra?men çevirmen eyleminde
yorumbilimsel bir sürecin içkin bulundu?u birçok çeviri kuramc?s? taraf?ndan kabul edilir.
Yukar?da belirtilen nedenler göz önünde bulunduruldu?unda, son ikisinin haks?z birer ele?tiri
oldu?u söylenemez. Ne var ki bahsedilen eksiklikler ancak çal??malar yap?larak
giderilebilecektir. Yorumbilimin çevirinin sadece k?s?tl? yönünü ele ald??? do?ru bir tespit
olmakla beraber, ilgili a?aman?n çeviri için büyük önem ta??d??? da göz ard? edilmemelidir.
Çeviri eylemi “bütüncül süreç kuram?” (Vermeer, 2003: 241) dâhilinde ele al?nmak
durumunda oldu?u gibi, bu bütüncül sürecin a?amalar?ndaki detaylar da gözden
kaçmamal?d?r. Çal??mam?zda, normalde bütüncül bir süreç kuram?n? gerekli k?lan çeviri
eyleminin anlama sürecindeki detaylar?na odaklanmay? ve bu detaylar? bir büyüteç misali
gözler önüne sermeye çal??maktay?z.
Edebiyat?m?z?n kilometre ta?lar?ndan olan O?uz Atay özellikle son yirmi y?ldan bu yana
büyük bir okur kitlesine ula?t? ve benimsendi. Yazar?n gerek ya?am? gerekse eserleri
hakk?nda yaz?lanlar ise makalelerle s?n?rl? kald?. Modern Türk edebiyat? konusundaki ciddi
ve kapsaml? ara?t?rmalar?yla tan?nan, ayn? zamanda önemli bir O?uz Atay uzman? olan
Page 9/16

Download Ebook Eylembilim
Y?ld?z Ecevit, ilk defa O?uz Atay’?n ya?am?n? ve eserlerini kitapla?t?rd?. Ecevit bu kitab?nda
O?uz Atay’?n ya?am öyküsünü anlat?rken eserleri ile ya?am?n?n örtü?tü?ü yerleri ve
hayat?ndaki esin kaynaklar?n? da ke?fediyor. Ayn? zamanda eserlerin yetkin bir ele?tirisini de
yap?yor. Tutkunlar?n?n O?uz Atay romanc?l???n?n tüm yönlerini okuyabilecekleri mükemmel
bir kitap ve edebiyat tarihimizde bir ilk...
Aristoteles Sözleri Ak?ll? insan dü?ündü?ü her?eyi söylemez, fakat söyledi?i her?eyi dü?ünür.”
“ Arzu öyle bir ?eydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanlar?n hayat?, arzular? doyurma
yollar?n? aramakla geçer.” “ Adalet ilkin devletten gelmelidir.Çünkü hukuk, devletin toplumsal
düzenidir.” “ Alçak olan kimse dü?mekten korkmaz.Kimi ister kimi verir do?a ile insan bir
bütündür.” “ Arzu bir ?eyi istemek veya söylemektir.” “ Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü
zamanlarda bir s???nak ve iyi bir yol göstericidir.” “ Bütün; ba??, ortas? ve bir sonu oland?r.” “
Bir ‘dost' kimdir? Iki vücutta bulunan tek bir ruhtur.” “ Bir çok ki?inin ya?am?, isteklerini
doyurma yollar?n? aramakla geçer.” “ Bilge ki?i zevk aramaz, kayg? ve ac?lardan uzak durur.”
“ Bilgi do?u?tan ak?lda yoktur, ama ak?l bilgiyi üretecek kapasitededir.” “ Bütün insanlar
do?alar? gere?i bilmek isterler.” “Cesaret kuvvetle birle?ince birazc?k artar.” “ Çünkü do?aya
güvenilir, paraya de?il.” “ Dünya bir hücredir yaln?zl??a seni iten fakat seni dü?ündürüp
olgunla?t?ran ortamda olabilir.” Demokrasi despotizmin en ileri ?eklidir.” “ Dost ki?inin ikinci
benli?idir.” “ Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkas?ndan gitmek ve onlara
uymak do?rudur.” “ Erdem bilincine sahip olmak yeterli de?ildir. Erdeme eri?mek için ya da iyi
insan olmak için çaba göstermeliyiz.” “ En büyük suçlar, gerekli olan? de?il de, fazla olan? elde
etmek için i?lenir.” “ E?itimin kökleri ac?, meyveleri tatl?d?r.” “ Fazileti olmayan insan,
hayvanlar?n en kirlisi, en vah?isi, en muhteris ve en doymak bilmez olan?d?r.” Felsefe ki?ilerin
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ya?am? merak etmesinden do?ar. Ya?am? en çok merak eden çocuklard?r.” “ Gerçek mutluluk
mal ve mülke sahip olmak ile de?il, ak?l ve erdeme sahip olmak ile mümkündür. Gerçek bir
arkada?, iki gövdede ya?ayan bir ruhtur.” “ Herkes en fazla kendi ç?kar?n?, en az
ba?kalar?n?n ç?kar?n? dü?ünür.” “ Hukuk her ?eyin üzerinde olmal?d?r.” “ Her devinim, ne
denli h?zl?ysa o denli devinimdir” “ Hiç kimse rastlant?yla ya da onun arac?l???yla do?ru ve
ak?ll? olmaz.” “ Hiçbir dahi, biraz ç?lg?nl?k kar???m?ndan yoksun olamaz.” “ Hayat? bir ?ölen
sofras? gibi b?rakmal?, ne susuz ne de sarho? olarak.” “ Her ki?i öfkelenir, bu çok kolayd?r;
ancak tam istenilen ki?iye, tam ölçüsünde, tam zaman?nda, tam yerinde, tam yöntemince
öfkelenmek, ne herkesin yetkinli?indedir, ne de kolayd?r.” “ Hükümetlerin al?nyaz?lar?n?
belirleyenler, her zaman silah ta??yanlard?r.” “ ?nsanlar arzular?na son olmad??? için, bu
arzular? tatmin edecek vas?talara da son olmamas?n? isterler.” “ ?yi, basit; kötü ise çok
yönlüdür.” “ ?nsanlar? iyi yapan yasalard?r.” Ve di?er filozoflar?n mesajlar?....
Muhafazakârl?k, modern dünyan?n ana siyasi ve kültürel ak?mlar?ndan biri olmakla beraber,
özellikle Türkiye’de bu a??rl??? ölçüsünde fikri bir ilgiye mazhar olamam??t?r. Türkiye’de,
bilhassa çok partili hayata geçildi?i dönemlerde siyasi olarak muhafazakâr partiler iktidarda
olsa da, bu muhafazakâr dü?üncenin ve üslubun geli?mesi manas?na gelmemi?tir.
Muhafazakârl?k, Frans?z Devrimi sonras?nda devrimin ve devletin yok etti?i geleneksel otorite
ve geleneksel özgürlükleri koruma kayg?s?yla ortaya ç?km??t?r. Frans?z Devriminin idealleri
ve devrim anlay??? dünyada yay?ld?kça, muhafazakârl?k da yay?lm?? ve farkl? renkler
kazanm??t?r. Osmanl? Devleti’nde de Frans?z Devrimini etkisiyle e?itsiz ve hiyerar?ik bir
imtiyaz sistemi olan milletler nizam?ndan e?itlik temelinde bir hukuk nizam?na geçme
istikametindeki 1856 Islahat Ferman?na kar??, e?itlik prensibinin “kaide-i tedric” ile
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uygulanmas?n? isteyenlerin tepkisini dile getiren Cevdet Pa?a ile muhafazakârl???n ortaya
ç?k???ndan bahsedilebilir. Ancak muhafazakârl?k aç?s?ndan kopu? say?labilecek as?l tarihsel
dönem, Cumhuriyet sonras?nda ya?anan siyasi de?i?im ve dönü?ümde belirginle?ir.
Cumhuriyet sonras?nda, Tanzimat’tan beri devam edegelen ikili yap? ortadan kald?r?larak
geleneksel otorite ve geleneksel özgürlükler kesin olarak bertaraf etmi?tir.
Time is a precious resource, both irreplaceable and irreversible, yet we often fill our days with
time-wasting activities and leave ourselves without enough time for our real priorities. As an
effective manager, you need to possess strong time management skills in order to ensure that
both you and your team are working as efficiently and effectively as possible and making the
most of every hour of the working day. By first encouraging you to analyze where, how and
why you are spending your time at present and then think about the future, set goals and
develop plans, John Adair, Britain’s foremost expert on leadership training, will help you to:
Reduce time pressures by ridding yourself of activities that waste time Learn how to save time
by delegating Reallocate your time to achieve your goals/produce better results Effective Time
Management contains a multitude of indispensable time-saving tips covering every aspect of
the working day, such as meetings, reading, travelling or talking on the phone, which will
enable you to use your time to think more creatively and help you to see time as an ally instead
of an enemy.
It is often said that Lacan is the most radical representative of structuralism, a thinker of
negativity and alienation, whereas Deleuze is pictured as a great opponent of the structuralist
project, a vitalist and a thinker of creative potentialities of desire. It seems the two cannot be
further apart. This volume of 12 new essays breaks the myth of their foreignness (if not
Page 12/16

Download Ebook Eylembilim
hostility) and places the two in a productive conversation. By taking on topics such as baroque,
perversion, death drive, ontology/topology, face, linguistics and formalism the essays highlight
key entry points for a discussion between Lacan's and Deleuze's respective thoughts. The
proposed lines of investigation do not argue for a simple equation of their thoughts, but for a
'disjunctive synthesis', which acknowledges their differences, while insisting on their positive
and mutually informed reading.
"On be? gümlük sanat ve fikir mecmuas?," 1933-Jan. 1, 1939; "Ayl?k edebiyat ve sanat
dergisi," Jan. 1997Nitelikli yazar, kitap kurdu okur, sanatç?, ö?retmen, ö?renci, ele?tirmen veya yazmak isteyen
gelece?in yazar adaylar?, Edebiyat Ba?ka Türlü Anlatmakt?r’? okuduktan sonra, okuma
edimlerinin art?k eskisi gibi olmad???n? ay?rt edip okuyacaklar? tüm kitaplara daha farkl?,
ele?tirel ve k?smen uzmanla?m?? bak?? aç?lar?yla bakabilecekler. Roman kuram? üzerine
yaz?lan bölümler, kimseye ders vermeden yazar?n?n görü?lerini sunarken, yüzy?l önce ve
günümüzde yaz?lan yerli ve yabanc? yazarlar?n romanlar?n?, yazarlar?yla birlikte inceliyor.
Edebiyat?n di?er türleri; deneme, öykü, ?iir yazarlar?, birer yap?tlar?yla birlikte anlat?l?rken,
deneme türünün do?u?u ve özellikleri, öykü çe?itleri ve ustalar?, ?iir ak?mlar? ve amaçlar?
hakk?nda yaz?lm?? bölümler, karars?z okurlara ve yazar adaylar?na ahkâm kesmeden yol
göstermeyi amaçl?yor. Necdet Özkaya, bu kez edebiyat için yazm?yor; Edebiyat Ba?ka Türlü
Anlatmakt?r’la edebiyat?n kitab?n? yaz?yor. Bir algoritma uygulanarak yaz?lan bu kitap,
okuyan?n düzenli bir s?ralamayla ilerlemesini ve keyifle okumas?n? sa?l?yor; Roman Kuram? /
Eski Türk Roman? ve Yazar? / ?iir Kuram?, ?iir ve ?air / Yeni Türk Roman? ve Yazar? /
Deneme ve Yazar? / Yabanc? Roman ve Yazar? / Öykü ve Yazar?… Bu kitab? okuyanlar?n,
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100. ve son bölümden sonra söyleyecekleri veya yazacaklar? tek cümlenin, a?a??daki kitap
ad? oldu?unu biliyoruz. Edebiyat Ba?ka Türlü Anlatmakt?r…
O?uz Atay’?n edebiyatla ilgili herkes için sürekli merak konusu olmu? günlü?ünün bütünü.
“Kimse dinlemiyorsa beni -ya da istedi?im gibi dinlemiyorsa- günlük tutmaktan ba?ka çare
kalm?yor. Can?m insanlar! Sonunda bana bunu da yapt?n?z” sözleriyle ba?layan Günlük
boyunca okur, yazar?n son y?llar?ndaki yaln?zl???n? payla?makla kalm?yor, Oyunlarla
Ya?ayanlar’?n olu?um sürecini ad?m ad?m izliyor, bir edebiyat laboratuvar?ndaym?? gibi.
An investigation into the strange and troublesome relationship to pleasure that defines the
human being, drawing on the disparate perspectives of Deleuze and Lacan. Is pleasure a
rotten idea, mired in negativity and lack, which should be abandoned in favor of a new concept
of desire? Or is desire itself fundamentally a matter of lack, absence, and loss? This is one of
the crucial issues dividing the work of Gilles Deleuze and Jacques Lacan, two of the most
formidable figures of postwar French thought. Though the encounter with psychoanalysis
deeply marked Deleuze's work, we are yet to have a critical account of the very different
postures he adopted toward psychoanalysis, and especially Lacanian theory, throughout his
career. In The Trouble with Pleasure, Aaron Schuster tackles this tangled relationship head on.
The result is neither a Lacanian reading of Deleuze nor a Deleuzian reading of Lacan but
rather a systematic and comparative analysis that identifies concerns common to both thinkers
and their ultimately incompatible ways of addressing them. Schuster focuses on drive and
desire—the strange, convoluted relationship of human beings to the forces that move them from
within—“the trouble with pleasure." Along the way, Schuster offers his own engaging and
surprising conceptual analyses and inventive examples. In the “Critique of Pure Complaint” he
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provides a philosophy of complaining, ranging from Freud's theory of neurosis to Spinoza's
intellectual complaint of God and the Deleuzian great complaint. Schuster goes on to
elaborate, among other things, a theory of love as “mutually compatible symptoms”; an
original philosophical history of pleasure, including a hypothetical Heideggerian treatise and a
Platonic theory of true pleasure; and an exploration of the 1920s “literature of the death drive,”
including Thomas Mann, Italo Svevo, and Blaise Cendrars.
This is an engaging and practical introduction to the elements of grammar, sentence structure,
and style that you need to write well across a range of academic, creative, and professional
contexts, deftly combining practical strategies with scholarly principles. The second edition
includes updated material based on a longstanding commitment to writing and to best
international practice. It includes advice on reading; language; grammar and style; structuring;
designing; paragraphing; punctuation; workplace and academic documents; digital writing for
social media; and revising, editing, and proofreading. How Writing Works should be on the
desk of everyone who needs to write: students, professionals in all fields, and creative writers.
It is an essential handbook for working writers and writing workers in the contemporary writingreliant workplace. The accompanying companion website includes video interviews and
presentations from leading grammarians including Professor David Crystal and Professor
Geoff Pullum, in addition to online quizzes and activities to support readers’ learning.
“Ya?ad???m?z ça??n Marksizm taraf?ndan çözümlenmeyi bekledi?ini söylersek elbette yanl??
bir ?ey söylemi? olmay?z. Ama eksik söylemi? oluruz: Ça??m?z esas olarak Marksizmin
k?lavuzluk etti?i devrimci eylem taraf?ndan y?k?lmay?, parçalanmay?, tarihten silinmeyi
bekliyor.” Marksizm ve Siyaset, genel anlam?yla siyasetin Marksizm için ta??d??? belirleyici
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önemi konu edinirken, Marx’?n dü?üncelerini donukla?t?r?p hareketsiz k?lanlara, Marksizmi
siyasetsizle?tiren ve eylemsizle?tirenlere kar??, onun siyasal mücadeleyle olan kopmaz
ba??n?n alt?n? çizmeyi amaçl?yor. Marksizmi öncelikle bir eylem felsefesi olarak görmemiz,
onun güncelle ili?kisini bu topraklar?n özgüllü?ünde yeniden kurmam?z gerekti?ini savunuyor.
Can Soyer’in, Yöntem, Kuram ve Eylem olarak üç ana bölüme ay?rd??? bu özgün çal??mas?,
ele al?nan tüm konulara siyasal mücadelenin merce?inden bak?yor. “Yöntem: Diyalektik”
ba?l???n? ta??yan ilk bölümde materyalizm ve diyalektik aras?ndaki ili?ki incelenirken, özgörüngü, bütün-parça, özne-yap? gibi kavramlar ile bu ikilikler aras?ndaki ili?kilerin nas?l
tan?mlanaca??na dair bir soru?turma yürütülerek, salt felsefi bir düzlemde kalmaktan ziyade
prati?in bu ikilikler aras?nda kurulan ili?kideki önemine de?iniliyor. ?kinci bölüm olan “Kuram:
S?n?f Mücadelesi”, yöntem ?????nda bir gerçeklik sergilemesi olarak kuram? tart???yor.
Marksizmin bir s?n?f mücadelesi kuram? oldu?unu ve bu mücadelenin hem yöntemsel hem de
kuramsal olarak Marksizmin merkezinde yer ald???n? söylüyor. Üçüncü ve son bölümde
“Eylem: Siyaset” ba?l??? alt?nda, içinde bulundu?umuz dünya ile ilgili saptamalara da yer
verilerek devlet, demokrasi, e?itsiz geli?im, siyasal eylem gibi kavramlar aç?mlan?yor ve bu
kavramlar?n siyasal mücadele ile olan ba?? ara?t?r?l?yor. “Türkiye ?çin Notlar” ba?l???n?
ta??yan sonuç k?sm?nda ise yazar, Marksizm ve siyaset konusunu Türkiye ba?lam?nda ele
alarak siyaseti ve prati?i nas?l kavramam?z gerekti?ine dair öneriler sunuyor. Gezi Direni?i’nin
yaratt??? umutla, Türkiye sosyalist hareketine “mücadelesiz bir s?n?f siyaseti” ile “s?n?fs?z bir
mücadele siyaseti” d???nda bir ba?ka yol aç?ld???n? hat?rlat?yor. Ba?ka bir yol arayanlara,
ba?ka bir yolda ?srar edenlere…
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