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The Time Regulation Institute - Ahmet Hamdi
Tanpinar 2014-01-07
A literary discovery: an uproarious tragicomedy
of modernization, in its first-ever English
translation Perhaps the greatest Turkish novel of
the twentieth century, being discovered around
the world only now, more than fifty years after
its first publication, The Time Regulation
tehlikeli-oyunlar-oguz-atay

Institute is an antic, freewheeling send-up of the
modern bureaucratic state. At its center is Hayri
Irdal, an infectiously charming antihero who
becomes entangled with an eccentric cast of
characters—a television mystic, a pharmacist
who dabbles in alchemy, a dignitary from the
lost Ottoman Empire, a “clock whisperer”—at
the Time Regulation Institute, a vast
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organization that employs a hilariously intricate
system of fines for the purpose of changing all
the clocks in Turkey to Western time. Recounted
in sessions with his psychoanalyst, the story of
Hayri Irdal’s absurdist misadventures plays out
as a brilliant allegory of the collision of tradition
and modernity, of East and West, infused with a
poignant blend of hope for the promise of the
future and nostalgia for a simpler time. For more
than seventy years, Penguin has been the
leading publisher of classic literature in the
English-speaking world. With more than 1,700
titles, Penguin Classics represents a global
bookshelf of the best works throughout history
and across genres and disciplines. Readers trust
the series to provide authoritative texts
enhanced by introductions and notes by
distinguished scholars and contemporary
authors, as well as up-to-date translations by
award-winning translators.
Tutunamayanlar - Oğuz Atay 1993
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Free Fall - William Golding 2013-02-21
Sammy Mountjoy, artist, rises from poverty and
an obscure birth to see his pictures hung in the
Tate Gallery. Swept into World War Two, he is
taken as a prisoner-of-war, threatened with
torture, then locked in a cell of total darkness to
wait. He emerges from his cell transfigured from
his ordeal, and begins to realise what man can
be and what he has gradually made of himself
through his own choices. But did those
accumulated choices also begin to deprive him
of his free will.
Oğuz Atay için bir sempozyum - Handan İnci
2009
Türk Romanında Postmodernist Açılımlar - Yıldız
Ecevit 2016-04-06
`Geçmişinde çok uzun yıllar yalnızca `gerçekçi`
olmuş, romantizmi neredeyse hiç yaşamamış
Türk romanı, modernist/postmodernist
biçimcilikte ilk kez `romantizm`le tanışmaktadır
ve bu bana göre estetik düzlemde gerçekleşen
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bir devrimdir ve her devrim gibi de heyecan
vericidir.` Yıldız Ecevit, 20. yüzyıl avangardist
roman esteğininin genel bir tasvirini yaptıkları,
bu estetiğin üstkurmaca, metinlerarasılık,
çoğulculuk gibi temel özelliklerini irdeledikten
sonra, postmodern edebiyatın Türkiye`deki
yayılımını inceliyor. Modern Türkçe edebiyatın
dört önemli metnini, postmodern edebiyat
kuramının olanaklarıyla çözümlüyor: Oğuz
Atay`ın Tehlikeli Oyunlar`ı... Orhan Pamuk`un
Benim Adım Kırmızı`sı... Hasan Ali Toptaş`ın Bin
Hüzünlü Haz`zı... Metin Kaçan`ın Fındık
Sekiz`i... Belki yazarlarının bile aklından
geçirmediği metinlerarası ilişkiler, oyunlar
kurgulayarak, eleştirmen-okur inisyatifinin
hakkını veriyor. Modern-sonrası Türkçe
edebiyatın analizi açısından önemli bir kaynak
olan Türk Romanında Postmodernist Açılımlar,
`özgür konumunun büyüsüne kapılmış okur
tutumu` açısından da zenginleştirici bir
deneyimi yansıtıyor.
A Mind at Peace - Ahmet Hamdi Tanpinar
tehlikeli-oyunlar-oguz-atay

2011-03-22
Surviving the childhood trauma of his parents’
untimely deaths in the early skirmishes of World
War I, Mümtaz is raised and mentored in
Istanbul by his cousin Ihsan and his
cosmopolitan family of intellectuals. Having lived
through the tumultuous cultural revolutions
following the fall of the Ottoman Empire and the
rise of the early Turkish Republic, each is
challenged by the difficulties brought about by
such rapid social change. The promise of
modernization and progress has given way to
crippling anxiety rather than hope for the future.
Fragmentation and destabilization seem the only
certainties within the new World where they
now find themselves. Mümtaz takes refuge in
the fading past, immersing himself in literature
and music, but when he falls in love with Nuran,
a complex woman with demanding relatives, he
is forced to confront the challenges of the World
at large. Can their love save them from the
turbulent times and protect them from disaster,
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or will inner obsessions, along with powerful
social forces seemingly set against them, tear
the couple apart? A Mind at Peace, originally
published in 1949 is a magnum opus, a Turkish
Ulysses and a lyrical homage to Istanbul. With
an innate awareness of how dueling cultural
mentalities can lead to the distress of divided
selves, Tanpinar gauges this moment in history
by masterfully portraying its register on the
layered psyches of his Istanbulite characters.
Ctrl-Z - Andrew Norriss 2009-03-05
Alex is used to getting unusual birthday presents
from his Godfather John – a pair of ferrets, or a
Make Your Own Explosions Kit. But this year's
present is something really different – a
computer that takes you back to an earlier part
of the day when you hit Ctrl-Z . . . Join Alex and
his friend Callum as they discover the true
results of making mistakes, with plenty of laughs
and mayhem along the way!
Waiting for Fear - Oğuz Atay 2021-09
In his stories, through peeling away the layers of
tehlikeli-oyunlar-oguz-atay

each isolated and alienated persona, Atay
exposes how social identities are constructed.
Yaralı Erkeklikler - Çimen Günay-Erkol
2021-10-12
12 Mart askerî darbesini konu edinen romanlar
Türkiye tarihinin karanlık bir dönemine tanıklık
eder. Estetiğe odaklanmayı zorlaştıran
toplumsal, siyasi ve tarihsel gerilimlerin
etkisindeki 1970’li yıllarda yazılan bu
romanlarda ilk göze çarpan katman, devrimci
muhalefet ve karşı karşıya geldiği milliyetçi
muhafazakâr tepki olsa da, aslında Soğuk Savaş
ikliminde farklılaşan fikir ve eylemler aracılığıyla
bütün bir Türkiye toplumu, iktidar meselesine
ilişkin bir sorgulama için sahneye çıkarılır.
Erkeklik, 12 Mart romanlarında çarpıcı bir
meseledir ve ordunun siyasete müdahalesinden
daha geniş bir travmayı görünür kılar. 12 Mart
romanları, erkeklik kavrayışları içerisindeki
özcülük meselesini ve erkeklerin güçsüzleşme
korkularını ele alır. Erkek yazarların da
erkekliğe eleştirel bakabildiğini görürüz ve bu
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Türkçe edebiyatta pek sık karşılaştığımız bir
durum değildir. Çimen Günay-Erkol, Yaralı
Erkeklikler’de güce tapılan bir atmosferde,
istikrarlı bir erkeklik arayan ama bunun ne
demek olduğunu göremeyen erkeklerle dolu 12
Mart romanlarını erkek kimliklerine getirilen
yeni ve güçlü bir eleştiriyle ele alıyor.
Notos Öykü 50 - En Önemli Roman Kahramanları
(Notos’un 9. Büyük Soruşturması) - Kolektif
2015-02-01
En Önemli Roman Kahramanları Notos’un 9.
Büyük Soruşturması • Orhan Pamuk: Kafamda
Bir Tuhaflık ve öteki konular… • Orhan
Pamuk’un Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat
Araştırma Merkezi Açılış Konuşması • Jacques
Derrida: “Ben bir yazar değilim ama benim için
yazmak, en temel performans ya da eylemdir.” •
Walter Benjamin: “Yayıncılık Endüstrisinin
Eleştirisi” Edebiyatımızın önde gelen
dergilerinden Notos, her yıl farklı bir konuda
düzenlediği geleneksel yıllık soruşturmalarının
dokuzuncusunun sonuçlarını Şubat-Mart, 50.
tehlikeli-oyunlar-oguz-atay

sayısında açıkladı. Yapılan geniş soruşturma
sonunda ortaya çıkan 40 kahramanlık liste, bir
belge niteliği taşıyor. Notos’un yıllık büyük
soruşturmalarının edebiyat tarihimize düşülmüş
nitelikli kayıtlar arasında yer alacağı, gelecekte
geçmişe dönük çalışmalar yapacak bütün
edebiyat araştırmacıları için başvurulması
gerekli kaynaklar arasında bulunacağı da
belirtilebilir. Konusu En Önemli Roman
Kahramanları olarak belirlenen Notos’un 50.
sayısındaki soruşturma, 295 kişinin yer aldığı
önemli bir kamuoyunun seçimlerini yansıtıyor.
Semih Gümüş, yazısında roman kahramanlarının
önemini şöyle anlatıyor: “Roman kahramanları
önemlidir, nasıl önemli olmasın. Onlar hep bizim
yanı başımızdadır, yazarın yoldaşı, okurun
ailesinden biri gibi hatırlanır, bazen kendimizden
daha önemli olduklarını hissederiz. Edebiyatı
anlatırken belki farkında olmadan unutulmaz
kahramanları üstünden konuşuruz.” Notos’un bu
sayısında Orhan Pamuk ile yapılmış kapsamlı bir
söyleşi yer alıyor. Altı yıl aradan sonra
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yayımlanan yeni bir Orhan Pamuk romanı her
zaman önemlidir. Hem ne anlattığı hem nasıl
anlattığı merak edilir. Orhan Pamuk Kafamda Bir
Tuhaflık’ta bu kez büyük bir hikâye anlatıyor.
Ülkenin en önemli kırk yılını konu ediyor. Onunla
yeni romanını konuşurken öteki başka konular
da tartışılıyor bu söyleşide. Notos’un ikinci
söyleşisi de Fransız düşünürü Jacques Derrida
ile. Geliştirdiği “yapıbozumcu” eleştirel okuma
yöntemiyle farklı disiplinlerde işlerlik kazanan
yeni bir düşünce biçimine kapı aralayan Derrida
kendisini bir yazar olarak görmüyor, ona göre
yazmak en temel performans ya da eylem. Bir
Yazarın Seçtikleri bölümünde Mehmet Erte
okurların ve yeni yazarların okumasını zorunlu
gördüğü kitapları; Melisa Kesmez de en çok
etkilendiği yazarı nedenleriyle birlikte Notos’a
anlatıyor. Yekta Kopan, Hakan Akdoğan, Pınar
Öğünç ve Haydar Ergülen kısa sorulara kısa
yanıtlarla kendi yazarlık serüvenlerini ve
yayımlanan son kitaplarını anlatıyor. Notos’un
50. sayısında öyküleriyle yer alan yazarlar: Zadie
tehlikeli-oyunlar-oguz-atay

Smith, Ferit Edgü, küçük İskender, Doğan Yarıcı,
Barış Bıçakçı, Ethem Baran, Faruk Duman,
Emrah Serbes, Bora Abdo, Birsen Yılmazmaden,
Öznur Şahin, Mustafa Orman, Bünyamin Bozkuş,
Levent Orhan.
Notos Öykü 39 - Sabahattin Ali - Kolektif
2013-04-01
Sabahattin Ali Geçmişten Bugüne Uzanan Köprü
Reha Erdem: “Canın acıya acıya gitmek. Her
bulma bir çöküş.” Bir Belge: “Dönüp geçmiş bir
soruşturmaya bakarken.” – Murathan Mungan
Edebiyatımızın önde gelen dergilerinden Notos,
yaptığı bütün yazar dosyalarını kalıcı bir
kaynağa dönüştüren anlayışıyla bu sayıda
Sabahattin Ali’ye yöneliyor. Edebiyatımızın
klasik dönemiyle modern zamanları arasındaki
en sağlam köprülerden olan Sabahattin Ali
gerçekçi anlayışını unutulmaz kişilere odakladı.
İnsanların içinden çıkılması zor hayatlarını
anlatırken psikolojilerine de değer verdi. Kendini
sürekli yenileyen bir yazar oldu. Öldürüldüğünde
daha kırk bir yaşındaydı. Karanlık devlet
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entrikalarıyla yok edilmek istendi. Bugün artık
kitapları çok okunan yazarlar arasında ilk
sıralarda bulunan Sabahattin Ali’nin değeri
yaşadığı yıllarda da anlaşılmıştı. Notos’un,
Sabahattin Ali okumalarına katkıda bulunmak
için hazırladığı dosyaya A. Ömer Türkeş, Behçet
Çelik, Alper Akçam, Haydar Ergülen, Hülya
Soyşekerci, Ekrem Işın, Atilla Birkiye, Deniz
Gündoğan yazılarıyla katkıda bulunuyor.
Notos’un bu sayısında özgün sinemasıyla değer
verilen, yakın dönemin en iyi yönetmenlerinden
Reha Erdem ile son filmi Jîn’den çıkılarak
yapılmış bir söyleşi var. Sinema, edebiyat,
yaratıcılık üstüne… Günlerin Getirdiği
bölümünde Murathan Mungan, ilk sayısı 1980’in
Mart ayında yayımlanan Yeni İnsan dergisindeki
bir “roman soruşturması”nı günyüzüne çıkarıyor.
“Geçmişte yapılmış soruşturmalara şimdiki
zamanın gözleri ve bilgisiyle dürbünün tersinden
baktığımızda neler görülür? Aradan geçen
zamanın bize kazandırdığı mesafenin
serinliğinde eski soruşturmaların verilerine
tehlikeli-oyunlar-oguz-atay

bakarken ne gibi sonuçlar çıkarılabilir?” diye
soruyor Murathan Mungan.
Play as Symbol of the World - Eugen Fink
2016-06-06
Eugen Fink is considered one of the clearest
interpreters of phenomenology and was the
preferred conversational partner of Edmund
Husserl and Martin Heidegger. In Play as
Symbol of the World, Fink offers an original
phenomenology of play as he attempts to
understand the world through the experience of
play. He affirms the philosophical significance of
play, why it is more than idle amusement, and
reflects on the movement from "child's play" to
"cosmic play." Well-known for its nontechnical,
literary style, this skillful translation by Ian
Alexander Moore and Christopher Turner invites
engagement with Fink's philosophy of play and
related writings on sports, festivals, and ancient
cult practices.
Tehlikeli oyunlar - Oğuz Atay 1994
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Tehlikeli Oyunlar - Oğuz Atay 2019-01-24
Hikmet Benol, toplumdaki yoğun kargaşanın
temelinde yatan gerçekliği araştırırken,
gerçeklerle içtenlikle ilgilenmenin toplumu
yönetenlerce tehlikeli görüldüğünü seziyor ve
“oyun oynuyormuş gibi ilgilenme” yolunu
seçiyor. Kişinin kendiyle savaşmasını ve
yenmesini, kendini dönüştürmesini önemli bir
sorun olarak algılamaya çağıran, çarpıcı ve
sarsıcı bir roman.
"Ben Buradayım..." - Yıldız Ecevit 2013-02-22
Edebiyatımızın kilometre taşlarından olan Oğuz
Atay özellikle son yirmi yıldan bu yana büyük bir
okur kitlesine ulaştı ve benimsendi. Yazarın
gerek yaşamı gerekse eserleri hakkında
yazılanlar ise makalelerle sınırlı kaldı. Modern
Türk edebiyatı konusundaki ciddi ve kapsamlı
araştırmalarıyla tanınan, aynı zamanda önemli
bir Oğuz Atay uzmanı olan Yıldız Ecevit, ilk defa
Oğuz Atay’ın yaşamını ve eserlerini kitaplaştırdı.
Ecevit bu kitabında Oğuz Atay’ın yaşam
öyküsünü anlatırken eserleri ile yaşamının
tehlikeli-oyunlar-oguz-atay

örtüştüğü yerleri ve hayatındaki esin
kaynaklarını da keşfediyor. Aynı zamanda
eserlerin yetkin bir eleştirisini de yapıyor.
Tutkunlarının Oğuz Atay romancılığının tüm
yönlerini okuyabilecekleri mükemmel bir kitap
ve edebiyat tarihimizde bir ilk...
The Routledge Handbook on Contemporary
Turkey - Joost Jongerden 2021-07-26
This Handbook discusses the new political and
social realities in Turkey from a range of
perspectives, emphasizing both changes as well
as continuities. Contextualizing recent
developments, the chapters, written by experts
in their fields, combine analytical depth with a
broad overview. In the last few years alone,
Turkey has experienced a failed coup attempt; a
prolonged state of emergency; the development
of a presidential system based on the supreme
power of the head of state; a crackdown on
traditional and new media, universities and civil
society organizations; the detention of
journalists, mayors and members of parliament;
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the establishment of political tutelage over the
judiciary; and a staggering economic crisis. It
has also terminated talks with the Kurdistan
Workers Party (PKK); intervened in and
occupied mountainous border areas in northern
Iraq to fight that organization; occupied Afrin
and strips of territory in northern Syria;
intervened in Libya; articulated an assertive
transnational politics toward “kin” across the
world; strained its relations with the European
Union and the US, while developing relations
with Russia; flirted with China’s intercontinental
Belt and Road Initiative; and carved out a
presence in Africa, to name just a few of the
most recent developments. This volume provides
a comprehensive and wide-ranging overview of
the making of modern Turkey. It is a key
reference for students and scholars interested in
political economy, security studies, international
relations and Turkish studies.
New Perspectives on Turkey - 2007

tehlikeli-oyunlar-oguz-atay

Mediterranean Waltz - Buket Uzuner 2000
Novel.
Tehlikeli oyunlar - Oğuz Atay 1973
Ecinniler'in Gölgesinde - Yeşim Dinçer
2009-07-15
Dostoyevski'nin dört büyük romanından biri olan
Ecinniler, gelmiş geçmiş en güçlü politik roman
olma özelliğini de taşıyor. Yazılışından bu yana
geçen 140 yılda, Camus ve Coetzee gibi
edebiyatçıların, Wajda ve Godard gibi
sinemacıların da aralarında bulunduğu birçok
yaratıcıyı etkiledi, yapıtlarına esin kaynağı oldu.
Yeşim Dinçer, Ecinniler'in dev gölgesinde yazılan
ve ondan esintiler taşıyan çağdaş Türk
romanlarını ele alıyor bu kitapta. Dostoyevski'nin
karakterlerini, kurgusunu, yaşamını; en çok da
polemiklerini hatırda tutarak. Orhan Pamuk'un
Kar, Leyla Erbil'in Mektup Aşkları ve Kaan
Arslanoğlu'nun İntihar yapıtlarının ışığında şu
sorunun da yanıtı aranıyor bir yandan:
Ecinniler'de ele alınan felsefi ve politik
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meseleler, insanın açmazı üzerine yapılan o uzun
tartışmalar bugün hâlâ güncelliğini ve
yakıcılığını nasıl koruyabiliyor? Belki de asıl
cevaplamamız gereken o zor, çetrefilli soru,
içinde yaşadığımız dünyanın Dostoyevski
romanlarını neden giderek daha çok andırdığı.
Notos Öykü 28 - Oğuz Atay - Kolektif
2011-06-01
Oğuz Atay Ben buradayım sevgili okuyucum, sen
neredesin acaba? İnci Aral: “Yazmak hayatı
değiştirmeyi amaçlar.” Muammer Kırdök:
“Edebiyat ürkütücü alanlara el atmamız
sağlıyor.” Erich Fromm’un, Bin Dokuz Yüz
Seksen Dört için 1961’de yazdığı bir Sonsöz,
Celâl Üster’in çevirisiyle Yayıncılık Sektörünün
2010 Yılı ve Geleceği Edebiyatımızın önde gelen
dergilerinden Notos, Haziran-Temmuz, 28.
sayısının kapak konusunu Oğuz Atay’a ayırdı.
Oğuz Atay, çağdaş Türk romanının olağan akışını
bozan, romanın başka bir biçimde yazılması
gerektiğini gösteren ve değeri geç anlaşılmış bir
yazar. Ne ki, sonunda Tutunamayanlar
tehlikeli-oyunlar-oguz-atay

romanıyla birlikte öylesine yüksekte bir yere
kondu ki, gene tam anlamıyla
değerlendirilememeye başladı. Roman sanatımızı
dönüştürdüğü kuşkusuz; roman,
Tutunamayanlar’dan sonra artık daha farklı
biçimde yazılacaktı. Her zaman saklanıp kaynak
olarak kullanılacak bu dosyada A. Ömer Türkeş,
Murat Gülsoy, Handan İnci, Ekrem Işın, Süha
Oğuzertem, küçük İskender, Hande Öğüt, İnan
Çetin, Kaya Genç ve Erdinç Akkoyunlu’nun
yazıları yer alıyor. Semih Poroy’un büyük emek
ürünü çizimleri de bu sayıyı daha çok
saklanmaya değer kılıyor. Notos’un bu sayısının
iki önemli söyleşisi var. İlki, son romanı Şarkını
Söylediğin Zaman’la gündemde olan İnci Aral,
ikincisi de yeni romanı Durgun Sular Sessiz
Akar’la Muammer Kırdök. Notos’un
yazarlarından Murathan Mungan “Kâğıt
Gemiler” ile yazılarına devam ediyor. Alişan
Çapan, Latin Amerika edebiyatının önemli
adlarından ve yakın zamanda ölen Ernesto
Sabato’nun hayatı ve yapıtlarına değiniyor
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“Sabato’nun Ardından” adlı yazısında.
Oyunlarla yaşayanlar - Oğuz Atay 1995
İnsan Birikimdir - Ertürk Akşun
“DENEYİM BAŞIMIZA GELENLER DEĞİL,
ONLARLA NE YAPTIĞIMIZDIR. BU DA BİZİM
TEK VE BENZERİ OLMAYAN
BİLGELİĞİMİZDİR.” - ALDOUS HUXLEY •
Okumak mı entelektüel bir faaliyettir yoksa
yazmak mı? • Yazma eyleminin ne kadarı
sanattır, ne kadarı zanaatkârlık? • Klasik eserler
neden okunmalı ve aslında neden okunmamalı? •
İyi ve nitelikli okur olmak öğrenilebilir mi? •
Okumak ve yazmak bir usta-çırak ilişkisi içinde
nasıl gelişir? • Sanat ve edebiyat, tüketime
dayalı ticari metalar mıdır? • Yaratıcı yazarlık
atölyeleri ve yazma sanatı üzerine kaleme
alınmış kitaplar gerçekten işe yarar mı?
Hayatının büyük bir kısmını kitap dünyasının
içinde geçiren Ertürk Akşun, yazma ve okuma
üzerine pratik bilgiler verdiği bu kitapta kendi
okuma deneyimlerini, süreç içinde yaptığı
tehlikeli-oyunlar-oguz-atay

hataları da itiraf ederek kaleme alıyor. İyi ve
nitelikli okur olmak üzerine tartışmak,
araştırmak ve düşünmek isteyen herkes için
eşsiz bir yol gösterici sayılabilecek olan bu
kitapla, okuyuculukta nitelik edinmek adına
yapılması gerekenler konusundaki yerleşik algıyı
kırmak için de bir tartışma başlatıyor cesaretle.
Kendi okuma deneyimlerinden yola çıkarak
aktardığı görüşlerinde üzerinde fikir birliğine
varılamamış birçok konuya başka bir yerden
bakmamıza olanak sağlıyor. Okur, yazar ve yayın
yönetmeni olarak edindiği birikimle doğru
bilinen yanlışları daha net görebilmemiz için
farklı bir pencere açıyor.
Candles at Dawn - Serpil Ural 2004
Historical facts are interwoven with fiction to
describe in vivid detail the lives and deaths of
young Australian, New Zealand and Turkish
soldiers. This book explores and questions the
concepts of war, peace, friendship and freedom.
-
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The Museum of Innocence - Orhan Pamuk
2011-08-05
The Museum of Innocence - set in Istanbul
between 1975 and today - tells the story of
Kemal, the son of one of Istanbul's richest
families, and of his obsessive love for a poor and
distant relation, the beautiful Fusun, who is a
shop-girl in a small boutique. In his romantic
pursuit of Fsun over the next eight years, Kemal
compulsively amasses a collection of objects that
chronicles his lovelorn progress-a museum that
is both a map of a society and of his heart. The
novel depicts a panoramic view of life in Istanbul
as it chronicles this long, obsessive love affair;
and Pamuk beautifully captures the identity
crisis experienced by Istanbul's upper classes
that find themselves caught between traditional
and westernised ways of being. Orhan Pamuk's
first novel since winning the Nobel Prize is a
stirring love story and exploration of the nature
of romance. Pamuk built The Museum of
Innocence in the house in which his hero's
tehlikeli-oyunlar-oguz-atay

fictional family lived, to display Kemal's strange
collection of objects associated with Fusun and
their relationship. The house opened to the
public in 2012 in the Beyoglu district of Istanbul.
'Pamuk has created a work concerning romantic
love worthy to stand in the company of Lolita,
Madame Bovary and Anna Karenina.' --Financial
Times
Oğuz Atay'da aydın olgusu - Yıldız Ecevit 1989
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI PROF. DR. NURULLAH ÇETİN 2021-09-07
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı adlı bu
çalışma, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne
kadar edebiyat tarihimizin safhalarını,
topluluklarını, türlerini, şair ve yazarların
eserlerini irdeleyen derli toplu bir çalışma olarak
hazırlanmıştır. Üniversitelerimizin edebiyat
fakültelerindeki Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş
Türk Lehçeleri, Türk Halk Bilimi gibi bölümler
ile Eğitim Fakültelerindeki Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği ile Türkçe ve Sosyal Bilgiler
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Öğretmenliği gibi bölümlerin müfredatları
gözetilerek hazırlanan bu eser, öğrencilerimizin
gerekli duyduğu bilgiler çerçevesinde
oluşturulmuştur. Uzun süre varlığını sürdüren
bir imparatorluğun devamında farklı bir yönetim
şekli olan ulus-devlet olarak yoluna devam eden
Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ve sosyal alanda
yaşamış olduğu reformların sanat ve edebiyat
alanında da yenilikleri beraberinde taşıdığı göz
ardı edilemez bir gerçektir. Klasik yahut Divan
Edebiyatı geleneğinin devamında Tanzimat,
Servet-i Fünûn, Fecr-i Âti ve Milli Edebiyat gibi
dönemlerin birikimiyle harmanlanan ve yeni
eserlerle beraber yeni sanatçıların da varlığıyla
zenginleşen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
1923’ten günümüze yaklaşık yüz yıllık bir
zeminin üzerinde vücut bulur. Bu kitapta Garip,
II. Yeni ve benzeri gibi şiir gruplarını, tarihi,
popüler, modern, postmodern gibi roman
türlerini, olay ve durum hikâyesi gibi hikâye
biçimlerinin yanı sıra, tiyatro tarihimizin
gelişimini, eleştiri türü ile hatıra mektup,
tehlikeli-oyunlar-oguz-atay

deneme vb. nesir türlerinin anlatımını,
temsilcilerini ve örneklerini gereksiz bilgilerden
arındırılmış bir şekilde bulmanız mümkündür.
Türkiye’nin farklı üniversitelerinde Yeni Türk
Edebiyatı alanında dersler veren birçok saygın
akademisyenin yazılarından oluşan bu özel
çalışmanın okuyucularına faydalı olması
dileğiyle…
Kültür Çıkmazı Dergisi 16. Sayı 2015’in son sayısında, edebiyatımıza büyük
katkılar sağlamış ancak değeri vefatından sonra
anlaşılmış bir yazarı konu edindik; Oğuz Atay…
Usta kalemin hayatını ve sanat hayatını
yazarlarımızdan Benan Şahindoğan sizler için
derledi. Her ay olduğu gibi bu ay da çok keyifli
röportajlar gerçekleştirdik. İlkay Kıyak ve
Çiğdem Erken bizi kırmayıp sorularımızı
yanıtlayarak sayfalarımızdaki yerlerini aldılar.
Sadece bu kadar değil tabi ki. Editörümüz
Neslihan Şahin “Yolun Sonundaki Okyanus”
isimli kitabı sizler için inceledi. Red Special
bölümümüzde ise Özge Özgüner, Tool Grubunu
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tanıttı. - “Mektup Ritüeli” yazı dizisinin 6.
bölümü. - “Gau” yazı dizisinin ikinci bölümü. Ve
daha birçok şiir, deneme, öyküyle zengin bir sayı
daha hazırladık. Lütfen okuduktan sonra
#kulturcikmazi etiketiyle görüşlerinizi belirtmeyi
unutmayın :)
Flight of the Storks - Jean-Christophe Grange
2001
At the invitation of the Swiss ornithologist, Max
Boehm, a young French academic, Louis
Antioch, agrees to undertake a journey tracing
the flight of the stork in order to solve the
mystery of the birds' disappearance. But before
the trip, Boehm dies of a heart attack in
suspicious circumstances.
Edebiyat Başka Türlü Anlatmaktır - Necdet
Özkaya 2021-10-13
Nitelikli yazar, kitap kurdu okur, sanatçı,
öğretmen, öğrenci, eleştirmen veya yazmak
isteyen geleceğin yazar adayları, Edebiyat Başka
Türlü Anlatmaktır’ı okuduktan sonra, okuma
edimlerinin artık eskisi gibi olmadığını ayırt edip
tehlikeli-oyunlar-oguz-atay

okuyacakları tüm kitaplara daha farklı, eleştirel
ve kısmen uzmanlaşmış bakış açılarıyla
bakabilecekler. Roman kuramı üzerine yazılan
bölümler, kimseye ders vermeden yazarının
görüşlerini sunarken, yüzyıl önce ve günümüzde
yazılan yerli ve yabancı yazarların romanlarını,
yazarlarıyla birlikte inceliyor. Edebiyatın diğer
türleri; deneme, öykü, şiir yazarları, birer
yapıtlarıyla birlikte anlatılırken, deneme türünün
doğuşu ve özellikleri, öykü çeşitleri ve ustaları,
şiir akımları ve amaçları hakkında yazılmış
bölümler, kararsız okurlara ve yazar adaylarına
ahkâm kesmeden yol göstermeyi amaçlıyor.
Necdet Özkaya, bu kez edebiyat için yazmıyor;
Edebiyat Başka Türlü Anlatmaktır’la edebiyatın
kitabını yazıyor. Bir algoritma uygulanarak
yazılan bu kitap, okuyanın düzenli bir
sıralamayla ilerlemesini ve keyifle okumasını
sağlıyor; Roman Kuramı / Eski Türk Romanı ve
Yazarı / Şiir Kuramı, Şiir ve Şair / Yeni Türk
Romanı ve Yazarı / Deneme ve Yazarı / Yabancı
Roman ve Yazarı / Öykü ve Yazarı… Bu kitabı
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okuyanların, 100. ve son bölümden sonra
söyleyecekleri veya yazacakları tek cümlenin,
aşağıdaki kitap adı olduğunu biliyoruz. Edebiyat
Başka Türlü Anlatmaktır…
Toplum ve Bilim Sayı 148 Huricihan İslamoğlu 5-12 Roger için... G. Gürkan
Öztan 12-41 Askerî disiplinden “kontrollü
liberalleşme”ye: 12 Eylül restorasyonu ve eğitim
tartışmalarındaki izdüşümü Elif Çağlı Kaynak
41-62 12 Eylül sonrası “ideal aile” kurgusu Arus
Yumul 62-78 “Bedenime sahip olabilirsin ama
ruhuma asla” ya da ruhunun ne önemi var,
mühim olan bedenin Kaan Kurt 78-106 Trajik
modernleşmelerin kesişimi: Oğuz Atay ve
Dostoyevski Esra Aras 106-126 Karnavalesk bir
varoluş: Rabelais’nin toplumsal yergisinde kadın
126 ABSTRACTS (İngilizce özetler)
The Turkish Novel and the Quest for
Rationality - Ayse Ozge Kocak Hemmat
2019-02-04
The Turkish Novel and the Quest for Rationality
offers an alternative genealogy of the emergence
tehlikeli-oyunlar-oguz-atay

and development of the Turkish novel by
situating the genre in an intellectual framework
motivated by conceptions of reason and
rationality in the Turkish modernization project.
Türk Romanında Yazar ve Başkalaşım - Jale
Parla 2013-11-11
Jale Parla Türk romanında, başkişileri şair ve
yazar olan, Künstlerromanları (sanatçı
romanları) incelediği bu çalışmasında; başarılı,
hem edebi rolüyle hem de entelektüel önderlik
vasıflarıyla mükemmel yazarlar ve 19. yüzyıldan
başlayarak romanda çok sık rastladığımız antikahramanlara tekabül eden başarısız ve yarım
yazar kahramanlara bakıyor. İkinci türe ağırlıklı
olarak odaklanan ve Ahmet Mithat, Tanpınar,
Oğuz Atay, Bilge Karasu, Latife Tekin, Sevim
Burak, Hasan Ali Toptaş ve Orhan Pamuk’un
romanlarında değişimin değil, topyekûn bir
başkalaşımın izini süren çalışma; bir anlamda;
marjinal, aciz ve yenik olan bu kahramanların;
egemen değerleri ters yüz eden, bu değerleri
oluşturan siyasi ve ideolojik yapıları irdeleyip
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yadsıyan ve aynı anda da estetik alanın
sınırlarını zorlayan kahramanlar oldukları
tespitinde bulunarak eleştirel alanda yepyeni bir
pencere açıyor.
KURMACA BIR DÜNYADAN yazın Incelemeleri Yıldız ECEVİT 1992-04-01
Bu kitap, 1987-1992 y›llan aras›nda Oluflum,
Argos, Varl›k, Gösteri, Çerçeve, Karfl›, Bizim
Almanca, Littera, Gündo¤an Edebiyat, D.T.C.F.
dergileri ile Cumhuriyet Gazetesi/Kitap Eki,
Günefl Gazetesi ve radyoda yay›nlanan
uzunlu/k›sal› yaz›n inceleme, araflt›rma ve
elefltirilerimi içeriyor. Çal›flmalar›m›n oda¤›nda
genelde Türk ve Alman yaz›n› var; incelenen
yap›tlar›n ço¤u 'roman' türünde. Okurlara sayg›
ve sevgiyle... Y›ld›z Ecevit Ankara, Nisan 1992 7
Prisoners of Ourselves - Gündüz Vassaf 2011
The Disconnected - Oguz Atay 2017-03
Ben buradayım - Yıldız Ecevit 2005
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1990'dan Günümüze Türkiye ve Azerbaycan
Edebiyatlarının Karşılıklı Etkileşimi - Dr.
Nigâr Nagıyeva 2017-09-10
Bir ülkenin edebiyatının gelişimi, sosyal ve siyasî
gelişmelerle yakından ilgilidir. İki ülke arasında
sosyal ve siyasî ilişkilerin gelişmesi edebiyat
alanındaki ilişkileri de etkiler. Sovyetler
Birliği’nin dağılması sürecinin hızlandığı 1990
yılından itibaren Türkiye ve Azerbaycan
arasındaki yakınlaşma sonucunda her iki ülkenin
edebiyatları arasındaki ilişkiler gelişti ve
ilişkilerin gelişimi edebî etkileşime neden oldu.
Bu yüzden çalışmamızda, 1990 yılından itibaren
Türkiye ve Azerbaycan Edebiyatları arasındaki
ilişkileri ele aldık. İki ülke edebiyatlarının
karşılıklı etkileşimini tarihsel süreç içerisinde
incelediğimiz çalışmada Türkiye’de Azerbaycan
edebiyatı ile ilgili ve Azerbaycan’da Türkiye
edebiyatı ile ilgili yayınlanan tüm önemli
eserleri, bilimsel çalışmaları ve makaleleri
kaynak olarak toplamayı hedefledik. Bu eserler
dikkate alınarak edebiyatlar arasındaki
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etkileşimi ortaya çıkarmaya çalıştık. Türkiye’de
Azerbaycan edebiyatı ile ilgili yapılan yüksek
lisans ve doktora tez çalışmalarını da gözden
geçirdik. İlk olarak 1990’dan günümüze
Türkiye’de Azerbaycan edebiyatından çevrilen
eserlerin bibliyografik künyesini çıkardık. Daha
sonra Azerbaycan edebiyatı üzerine yazılan
edebî araştırmaları ve makaleleri inceledik.
Dolayısıyla, çalışmamızın iki temel ayağı
olmuştur. Bunlardan birincisi Türkiye ayağıdır.
Türkiye’deki kaynak derleme çalışmalarımızda
Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzurum’da yapılan
çalışmalar başta olmak üzere sütun çalışmaları
gözden geçirmeye çalıştık. İkinci ayağı ise
Azerbaycan’da yaptığımız çalışmalardır.
Azerbaycan Millî Kütüphanesi’nde ve İlimler
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Akademisi arşivlerinde bulunan Türkiye
edebiyatı üzerine yazılan edebî inceleme ve
çevirileri toparlamaya çalıştık. Azerbaycan
Devlet Üniversitesi, Slavyan Üniversitesi, Kafkas
Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde
ve Azerbaycan İlimler Akademisi Şarkiyat
Enstitüsü’nde ve Türkoloji şubesinde yapılan
araştırmaları elde etmeye çalıştık. Türk
edebiyatı üzerine çalışan araştırmacıların
birçoğu ile şahsen görüştük. Azerbaycan
Yazarlar Birliği ve Bakü’de bulunan Atatürk
Kültür Merkezi gibi kurumların kütüphanelerini
taradık.
Death In Troy - Bilge Karasu 2002-06
From one of Turkey's most influential authors,
an arresting novel about male intimacy and
desire.
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