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Psikolog Ve Filozof
Christopher Caudwell, Yan?lsama ve Gerçeklik’te ?iirin kaynaklar?na e?ilir ve bunu, ?iir dil ile kuruldu?u için dili, dil de toplumsal bir ürün oldu?u için toplumu inceleyerek yapar. Önce, sanat?n ilk biçimi olarak ?iirin ilkel kabile ya?am?nda boy veri?ini ve temel i?levini ortaya koyan Caudwell, Shakespeare’den modern zamanlara dek edebiyat?n geli?iminin izini sürer. Sanat ile bilimin birbiriyle ili?kisini, hem sanat?n hem de bilimin insan ya?am?ndaki önemini, bireysel ve toplumsal bilincin sanatta ve bilimde nas?l anlat?m
buldu?unu gözler önüne serer. Kitaba yazd??? önsözde George Thomson, kendisine de ilham olan Yan?lsama ve Gerçeklik için ?öyle demektedir: “Zaman?m?z?n en büyük kitaplar?ndan biridir bu. Okunmas? kolay de?ildir. Üzerinde çal???lacak, aç?klanacak, tekrar tekrar dönülecek bir kitapt?r. Okuyucu o zaman görecektir ki, tekrar tekrar dönse de, her defas?nda üzerinde dü?ünülecek taze bilgiler bulacakt?r onda.” Caudwell’in tarihsel maddeci bir yakla??mla sanat?n ve bilimin kökenine indi?i bu öncü çal??ma, Mehmet H.
Do?an’?n çevirisinden ve tam metin olarak ?imdi Yordam Kitap’ta.
Bu dizi, felsefenin pratiksiz, prati?in ise felsefesiz k?l?nd???; pratiksizli?e ve felsefesizli?e var?ld??? günümüzde "insanl???n felsefi dü?üncesinin büyük çizgisine ba?lanmak" üzere, insanl???n bilimsel dü?ünce ve bilgi birikiminin geli?imini tarihsel süreci içinde ele al?p izleme çabas?n?n bir ürünüdür. Bu alanda daha derinlemesine ve ayr?nt?l? bir donan?m edinmek isteyen okuyucuyla, materyalist ve diyalektik dü?üncenin birikimlerini bulu?turmay? amaçlayan dizi, ayn? zamanda ülkemiz dü?ünce ya?am?ndaki ayd?nlanmac?
gelene?in savunucular?n?n, diyalektik materyalizm taraftarlar?n?n geni? birli?ini, ortak çal??mas?n? arama ve sa?lama arzusunun da bir ifadesidir.
Paul Benjamin Auster, Sven Birkerts taraf?ndan 1992 y?l?nda “Ça?da? Amerikan edebiyat ?ölenindeki hayalet” olarak kabul edilmi?tir çünkü onun modernist eserleri tart??ma tarz?, aktif kategorilere pek uymamaktad?r. O zamandan bu yana onun Amerikan edebiyat?ndaki yeri ve önemi birçok edebiyat ele?tirmeni taraf?ndan incelenmi?tir. Düzyaz? tarz?nda sert bir üslubu öncelerken, öte yandan, minimalistler ile çok fazla ortak noktas? olmad??? iddia edilir (Magill, 1997). 3 ?ubat 1947’de New York’ta do?an Auster, üçüncü
ku?aktan Yahudi bir aileye mensuptur. Birçok eserde kimi zaman ismi ile kimi zaman da karakteri ile at?fta bulunulan annesi Queenie, babas? da Samuel Auster’dir. Paul Auster, annesi ile babas?n?n bo?anmas?ndan sonra ayr? ya?ad???n?, beraber geçirdi?i y?llarda ise hiç bir zaman gerçek bir baba-o?ul ili?kisi kurmad??? babas?ndan, eserlerinde do?rudan ve dolayl? olarak çokça bahsetmi?tir. Auster, Yaln?zl???n Ke?fi (1982) ve Cebi Delik (1997) adl? eserlerinde hem anne ve babas?yla olan ili?kilerindeki karma?ay? hem
de anne-babas?n?n birbirleriyle olan ili?kilerini irdeler (Kellman, 2006). Auster’in edebiyat hayat?na ad?m atmas? onun çocukluk y?llar?na dayan?r. Ay Saray? (2000) adl? kitab?nda Fogg karakterine at?fta bulundu?u hikâyesinde oldu?u gibi, edebiyata olan ilgisi day?s?n?n kitaplar? ile ba?lam??t?r. Auster liseye ba?lamadan önce day?s? yurt d???na gider ve kitaplarla dolu kolileri kendisine b?rak?r. Ayn? zamanda bir ?air ve çevirmen olan Allan Mandelbaum’dan kalan kitaplar onun edebi miras?n?n temelini olu?turmu?tur.
Auster’in eserlerindeki para ve materyalizm ili?kisi ile birlikte yazar olma tutkusu bu zamanlardan kalmad?r. Karanl?ktaki Adam (2008), ya?l? ve sefil bir edebiyat ele?tirmeninin akl?ndan distopik alternatif bir gerçekli?in geçti?i uykusuz gecesini; Sunset Park (2010), Brooklyn’de terk edilmi? bir binada yasad??? olarak ya?ayan bir grup genç sanatç?ya yönelik sald?r?lar? anlat?r. Auster’in kurgusunun ço?u, kendi olmaya dair fikirleri ara?t?rd??? ve ço?u zaman yazar?n çe?itli aç?k ve örtülü reenkarnasyonlarda yer almas?ndan
ötürü, ele?tirmenler genellikle otobiyografinin unsurlar?n? ne ölçüde kulland??? hakk?nda spekülasyonlar yap?lm??t?r. Örne?in Görünmeyen (2010)’in kahraman?n?n biyografisi, Auster’?n biyografisine çok benzemektedir, ancak cinayetin ve ensestin alt?n? çizen olay?n yüksek dozda dram? aç?kça kurgusald?r. Aç?k bir ?ekilde kurgusal olmamas?na, dikkatle incelenmemesine ve bölük pörçük yap?s?na ra?men, K?? Dergisi (2012) ikinci tekil ?ah?s anlat?m?yla yaz?lm??t?r ve Auster’in deneyimleri, tercihleri ve seyahatleri
listelenerek metnin içine serpi?tirilmi? ve kendini yans?tan meditasyonlardan olu?mu?tur.
“?? de?i?tirmeli miyim, evlenmeli miyim, diyet yapmal? m?y?m” türünde, sonuçlar? ki?isel olan sorularla ve “Daha çok eleman m? almal?y?m, yeni ürün mü ç?karmal?y?m, sat?? sistemini mi de?i?tirmeliyim” türünde, sonuçlar? kurumsal olan sorularla yüzle?medi?imiz gün yok! Uluslararas? çok satan ?leti?im Kitab?’n?n yazarlar? ?imdi de Karar Kitab?’nda çok kullan?lan 50 karar verme modelini tek bir kitapta topluyorlar.
E?itim Bilimine Giri?
Sinemada milliyetçilik ve estetik:Türk sinemas?ndaki milliyetçi filmlerin analizi
Sineman?n Teorisi
Modada Yava?l?k
Ta?lar Kimin ?çin Yuvarlan?yor

Artık ana akım moda sistemi sürdürülemez. Küresel değer zincirinde yer bulan “hızlı moda” sorumsuz üretim ve tüketim süreçleri ile ekolojik dengeyi altüst ediyor. Her sezon milyonlarcası atık haline gelen giysiler, iş gücünün ucuz olduğu ülkelerde, adil olmayan, ağır ve kötü koşullarda köleleştirilen tekstil işçileri ya da çocuk işçiler tarafından üretiliyor. Her yıl birkaç kez değişen trendlerle yaratılan “kullan-at” tüketim döngüsü, giyilmeyen
kıyafetlerle dolu gardıroplara ya da hiç satılmadan doğrudan çöpe giden milyonlarca giysiye neden oluyor. Yavaş Moda, bu irrasyonel gidişe ciddi bir alternatif; ekolojik, sürdürülebilir, adil ve etik bir moda anlayışını tasarım, üretim, tüketim ilişkisi üzerinden yeniden örüyor. Bu harekette insana verilen değerin artması amaçlanıyor ve üretimde daha özgün, doğa ile barışık, el emeğinin değer gördüğü, uzun ömürlü ürünlerin çoğalması sağlanıyor.
Böylelikle “yavaşlık” ana akım moda sistemine eleştirel bir bakış açısı kazandıran etik ve aktivist bir yaklaşım olmanın ötesinde, tepeden tırnağa ve doğrusal hareket eden güç dengelerine meydan okuma potansiyeli ile döngüsel ve dayanışmacı ekonomi modelinin de zeminini hazırlıyor. Şölen Kipöz, moda dünyasında yazıları ve eserleriyle, dünyada da öncü olan ve geleceği müjdeleyen yeni bir moda anlayışının yaratıcı yazarlarının arasında yerini çoktan
aldı. Elinizdeki kitap onun editörlüğünde Britanya’da yayınlandıktan sonra dilimize kazandırıldı. Hiç şüphe yok ki talep, üretimi de belirleyecektir. İnsani ölçekte üretim ve dayanışma ekonomisi ile değiş tokuş, belki de gıda ile beraber en yüksek ivmeyi moda alanında yakalayacak. Şölen Kipöz bu umutla yazdı. Stiller değişirken, modacıların hedef kitlesi de beklenti ve satın alma alışkanlıklarını değiştiriyor; ne güzel.
Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış kitabı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İşletme Fakülteleri ve İşletme Programlarına sahip Yüksek Okullarda okutulan ve değişik isimlerle anılabilen "Davranış Bilimleri, Davranış Bilimlerine Giriş, İşletmelerde Davranış, Örgütlerde Davranış" gibi derslerde öğrencilerin bu alandaki Türkçe kaynak ihtiyaçlarını bir nebze de olsa giderebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Kitap içinde aşağıdaki
başlıklar ele alınmıştır: - Davranış bilimlerine giriş, - Davranış düzlemi ve sosyal kurumlar, - Kültür-örgüt kültürü ve girişimcilik kültürü, - İnanç ve tutumlar, - Kişilik ve davranış, - Algılama-öğrenme ve öğrenen örgütler, - İletişim, - Motivasyon ve iş tatmini, - Gruplar, - Yöneticilik ve liderlik, - Örgütlerde takım çalışması ve yönetimi, - Yabancılaşma ve yönetimi, - Stres ve yönetimi, - Örgütlerde çatışma ve yaratıcılığın yönetimi, - İşe
devamsızlık ve işgören devri, - Değişim yönetimi ve örgüt geliştirme, - Sosyal sorumluluk ve örgütsel etik. Özel işletme ve komu yöneticilerini de yakından ilgilendiren bilgilere sahip olan bu kitabın; iktisat, uluslararası ilişkiler, iletişim, ve halkla ilişkiler, hukuk, mühendislik, eğitim ve sağlık alanlarında çalışma yapanlar için de yararlı bir kaynak olacağına inanılmaktadır.
Ünlü Marksist siyasetçi ve kuramcı August Thalheimer'in 1927 yılında Moskova'daki Sun Yat-sen Üniversitesinin ikinci sınıf öğrencilerine verdiği “Modern Dünya Görüşü” dersinin notları. Thalheimer çoğunluğu Çinli, bir bölümü Avrupa ülkelerinden gelme, hemen hiçbiri biçimsel felsefe eğitiminden geçmemiş, ama hepsi devrimci siyasi mücadelenin birer parçası olan bir izleyici kitlesine seslenmenin didaktik zorluklarını örnek bir başarıyla aşıyor. Bu
arada kadim Çin ve Hint felsefesinin Marksist bir bakışla ele alınması gibi bir işi, o tarihte ilk olarak, başarıyor. Kitap devrimci militanları eğitmenin yanı sıra doğa bilimcilerinin “içgüdüsel” maddeciliği ile Marksizm arasında köprü kurmayı amaçlıyor.
Türk düşünce, kültür ve siyaset tarihinin önemli simalarından olan Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı eseriyle “Türk milletindenim” demenin ne demek olduğunu, Türk milletinin kim olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gitmesi gerektiğini öğreten bir ilk öğretmendir. Bu çabalarıyla Türk milliyetçiliğinin zeminini de hazırlayan Gökalp, kendisine kadar dağınık bir halde gelen düşünceleri bir araya getirerek, gerçek anlamını bulan bu düşünceye
Türkçülük adını vermiş ve milletin bundan sonra gideceği yolu tayin etmiştir. İmparatorluktan Milli-Devlete geçiş döneminde yaşayan Gökalp'ın, insanların kafalarının karışık olduğu bir dönemde, bu karışıklığa çözüm bulmak amacıyla Türk toplumu ve kültürü üzerine yaptığı sosyolojik, kültürel ve siyasi değerlendirmeler geçerliliğini bugün de muhafaza etmektedir. [Ötüken Neşriyat]
Türkçülüğün Esasları
Kalp, Nefs ve Ruh
kanlı gülden acı çikolataya küresel eşitsizliğin hikâyesi
Uzamın Poetikası
Sırlar ve Günahlar

ÇABAYLA DE
L EYLEMLE... Çabayla ve mücadeleyle geçmi bir hayat, ziyan edilmi bir hayattır. Ustalıkla ya anamamı tır. Hakkı teslim edilememi tir. Ya am deneyiminde kıymetli olan çaba ve mücadele de ildir, eylemdir. Gerçek bir usta, hayatını çabalayarak ve mücadele ederek geçirmez, her eyi zihniyle yönetir. Ustalık, bir bilinç seviyesidir. Hayatı üst seviyede ya amak istiyorsanız, bunun ancak usta bilinciyle mümkün olabilece ini kabul etmelisiniz. Varlıklı, sa lıklı ve kaliteli bir ya am için e itmeniz gereken
ilk ve tek alan bilinç seviyenizdir. Gerçek bir usta, duygularının efendisidir. Duygusal ini leri çıkı ları yoktur. Ba ına gelenlerle ya da maruz kaldı ı deneyimlerle duygudan duyguya savrulmaz. Gerçek bir usta para kazanmanın pe inde ko maz, servet yönetir. Gerçek bir usta iyile mek için mücadele etmez, sa lıklı ya amasını bilir. Gerçek bir usta a kta kaybetmez. Bu kitap, zihninde ustala mak isteyenler için etkili ve nitelikli bir ba langıçtır. Ustalık yolunda yapmak ve olmak gerekenlerin temel prensiplerini içeren
Ustalar Sınıfı kitleler için de il, hazır olanlar içindir.
Afrika nın altın, kobalt madenlerinde kaçak olarak çalı tırılan çocu un, hiç tatmadı ı çikolatanın üretimi için kölelik artlarında çalı an kakao i çisinin, bir parça suya eri ebilmek için saatlerce güne in altında sıra bekledikten sonra a ır su bidonunu ba ının üzerinde kilometrelerce öteden evine ta ıyan kadının, ayakkabı fabrikasında haftada altı gün çalı ırken aylık kazancı çocu una bir çift ayakkabı almaya yetmeyen annenin hikâyeleri okurken nasıl gözlerime ya lar hücum ettiyse; ku aklar boyu ekip
biçtikleri topra ın bir gecede gasp edilmesiyle yersiz yurtsuz, a sız ve i siz hale gelen insanların öfkesi nasıl benim öfkem olduysa, kendilerine hem a hem su sa layan cennet göl ve çevresinin Avrupalı sevgililere gül yeti tirmek için tahrip edilmesinin yarattı ı acıyı nasıl anladıysam, borçları yüzünden intihar eden üç yüz bin Hintli çiftçinin çaresizli ini nasıl hissettiysem, burgercilerin çıkarı için ormanları yok edilen amazon yerlilerinin kadın erkek demeden katledilmelerine nasıl isyan ettiysem, Loç vadisi halkını
HES e kar ı direni lerinde nasıl saygıyla selamladıysam, bu kitabı okuyanların da o insanlarla empati kurabilmelerine aracılık etmi olmayı diledim yazarken… Böylece zihinsel bir u ra olmanın ötesine geçti; kendi farkındalı ımı artıran, duygularımı ve vicdanımı harekete geçiren bir süreç oldu bu çalı ma. (Serap Çakalır)
yi ki Do dun Karabatak! Bir edebiyat eseri için on yıl ne ki diyen Rilke ye itiraz edebilirsiniz belki. Fakat söz konusu olan üç yılını geride bırakan bir dergiyse o zaman önemsememe gibi bir tavır sergileyemezsiniz. Çünkü bir dergi için her sayı hayatidir. Çok ükür ki Karabatak bunca sayı hayatta kalmayı ba ararak battı ı yerden çıkabilece ini gösterdi. Fakat onunki sıradan bir hayat de il, her geçen gün güçlenen ve büyüyen bir azimle ekillenen bir hayat. Çıktı ı ilk günden beri Türk iirine ve nesrine ivme
kazandıran Karabatak, siz de erli okurlarıyla üçüncü yılını kutluyor. Yalnız bırakmayan dostlara sonsuz ükranlarımızı sunuyor, yola daha yeni ba lamı kadar heyecan duyuyoruz. Röportaj sayfalarımızda yer alan ve Türkiye Yazarlar Birli i nin Edebiyat Mevsimi çerçevesinde öykü ödülüne layık görülen isim, gerek Türk dergicili ine gerekse Türk edebiyatına önemli katkılar sa lamı ama buna ra men kendisini hep geri planda tutmu olan de erli Hüseyin Su. Sanat, nsanı nceltir, Derisiz Ya amayı Göze
Aldırır, Sürekli Dürter, En nce Acıyı Bile Hissettirir diyen Su yla edebiyat, dergicilik ve kendi yol hikâyesi hakkında tarihi bir mülakat yaptı Ali Sürmelio lu. Bu sayının dosya konusunu Ütopyalar ve Distopyalar olarak belirledik. Gerçekten kaçı ve hayale sı ını olarak da adlandırılabilecek bu yolu aydınlatan ki iler Emil Michel Cioran eksenli yazısıyla Mehmet Sabri Genç, Thomas More ve Ütopya sı hakkındaki çalı masıyla Bünyamin Demirci, Ursula Le Guin in Mülksüzler romanını merkeze
alan incelemesiyle Güzide Ertürk ve vanoviç Zamyatin in kapısını çalan yazısıyla Fatih Ta cı oldu. Bu sayımızın airleri: Ay e Sevim, Hüseyin Akın, Celâl Fedai Meryem Kılıç, afak Çelik, Sümeyra Yaman, Emirhan Kömürcü, Çayan Özvaran, Yusuf Ko al, Fatih Ta cı, Fuat Eren, Sevgi Yerlio lu, Nurettin Durman, Zeynep Ural, Koray Feyiz, Hüseyin Karaca, Belkıs B. im ek, Emrah Burak, Aziz Ka an Güne , Bülent Özdemir, Sare Öztürk, Muhammed kbal Yıldırım, Umran Aydın, Ravza Çetin, Hayrunnisa Çetin, Nuriye
Erdo an, lknur Yardımcı ve Songül Sefero lu. Öykücülerimize gelince: Güzide Ertürk, Demet Soysal, Fatma Akda , Mehmet Babalıo lu, Hatice Tekin, Arzu Kadumi, lknur Demirci, Önder it, Leyla Polat, Merve Büyükçapar, Özlem Metin, Sümeyya Öcal, Hanife Çakır, Rüstem Erten ve Zeynep Hicret. Deneme sayfalarında bizi bekleyen isimler Mehmet Sabri Genç, usta kalem Necati Mert ve Celali Yılmaz. Poetika sayfalarında Söz Anlam dan Öz Anlam a diye bir süredir söze ba lamı olup bu sayıda yazısını
tamamlayan Hasan Akay ve Asâ Kimin Elinde? isimli kitabıyla okurlarını selamlamaya hazırlanan Ali Ömer Akbulut yer alırken geçti imiz günlerde biyografi dalında ödüle layık görülen ve on yedinci sayıda kaleme almaya ba ladı ı Aliya zzetbegoviç portresini nihayete erdiren Hüseyin Yorulmaz var. Kitap kö emizin bu sayıki konukları Öbür Dünya Öyküleri ve Kelebe e Tapan Adam. Nurbanu Dönmez ve Sevgi Yerlo lu nun kalemiyle aralıyoruz bu iki eserin perdelerini. Çeviri iirde kar ımıza çıkan
isimler: Naime Erkovan, Belkıs B. im ek ve Halil Cibran ın Ermi
çevirisini tamamlamak üzere olan Sare Öztürk. Ayrıca, Suriye nin bugünkü harabelerini unutturan ve ı ıltılı bir ülke oldu u zamanların yüzünü bize çizip foto raflayan Emre Kasap ve son haftalarda merakla beklenen Yıldızlararası filmini inceleyen bir yazısıyla Songül Koç yer alıyor. Bir de tefrika bölümümüz var bu sayımızda. Önümüzdeki günlerde, uzun bir aradan sonra ikinci romanıyla okurunun kar ısına çıkacak olan Yasemin
Karahüseyin in Zan isimli kitabından tadımlık bir bölüm sunuyoruz. Ve elbette olmazsa olmaz isimlerimiz F. Hande Topba , Hüseyin Sorgun, Hakan Bilge, Ertan Ayhan Sertöz ve Sedat Gever. Karabatak on sekizinci kez ve daha nice yıllara do ru havalanıyor.
Yaratıcı öfke: Dü ünürlerin içindeki esrarlı ve ate ten bir yumak; dü ünürlerin karanlı ı yok eden ve bo an öfkesidir. Bir vicdanın vicdanı, kâmil bir imanın ve asla korkmayan; ulvi dü üncelerin serdarlarıdırlar! Ve bu iddetin iddeti öfkeleri olmasaydı, dü ünce en metafizik yani en yakıcı, en kristal di er bir ifadeyle insanların ruhlarını, rüya ufuklarını asla gebe bırakamazdı... Bir insanın, bir ailenin inancını kaybetmesi üphesiz kötü bir yıkım, ama bir milletin bütün fertlerinin inançları, kurucu ve taç
mefhumları elinden alınıp melezle tirilmesi, bütünüyle o milletin intiharı demektir! Hâkim olmadı ınız her dü ünce, her mefhum size hâkim olup; size hükmeder ve size diz çöktürür! Di er bir ifadeyle insanı gözü ba lı kölesi yapar.
Bilim ve Felsefe Katkısı ile Örgüt Kuramları ve Ara tırma
TEK C LT
Davranı Bilimlerine Giri ve Örgütlerde Davranı
Diyalektik Materyalizme Giri
ÇA VE NES L 1-9
Bir filozofun kitaplığında olması gerek bu sözlük; felsefeye ilgi duyanların yanı sıra öğrenciler, öğretmenler ve akademisyenler için de başvuru kaynağı niteliğindedir. Felsefe Sözlüğü sayesinde Sokrates’ten Fabi’ye; Nihilizmden Mahizme; Rönesanstan ontolojiye; Felsefe tarihindeki önemli kişilere, Teorilere,olaylara ve terimlere A’dan Z ’ye ulaşabileceksiniz.
Bu kitap, maddeci diyalektiğin başlıca kategorilerini ve yasalarını ele alıyor. Diyalektiğin kategorilerinin ve yasalarının içeriğini ortaya koyarak, özgül felsefi bir kuram olarak diyalektik maddeciliğin özünü açıklamaya çalışıyor. Diyalektik maddecilik, varlığın genel biçimlerini, gerçekliğin genel bağlantılarını ve gerçekliğin insanların bilincine yansıma yasalarını inceler. Felsefi yorumun, gerçekliğin evrensel özelliklerinin ve bağlantılarının bilince yansımasının temel biçimleri ile bilgilenmenin
gelişim ve işlerlik yasaları, diyalektiğin kategorileri ve yasalarıdır. Felsefi kuramın zorunlu öğeleri olarak bu kategori ve yasalar ideolojik, bilgi-kuramsal ve yöntembilimsel bir işlevi yerine getirirler. Diyalektiğin kategorileri ve yasaları, bilgilenme sürecinin gelişim ve işlerlik biçimlerini ve basamaklarını, düğüm noktalarını oluştururlar. Bunların özümsenmesi bilme yetisinin, doğru düşünmenin gelişmesini sağlar; düşünce düzeyini yükseltir ve yaratıcı olanakları genişletir. Bütün bunlar,
diyalektik kuramın, onun kategorilerinin ve yasalarının derin bir incelemesinin zorunluluğunu ortaya koyar. Bu yapıtta, yazar, bu görevi yerine getiriyor. Kategorilerin ve yasaların içerdiği bilgi-kuramsal, yöntembilimsel ve ideolojik işlevleri göstermeye çalışıyor; onları gerçekliğin evrensel ilişkilerinin ve özelliklerinin yansıma biçimleri; toplumsal bilgilenmenin biçimleri ve basamakları, bilgilenmenin diyalektik yönteminin ve gerçekliği dönüştürmenin ilkeleri olarak çözümlüyor. Böylece,
insanların kuramsal ve pratik etkinliğinde diyalektiğin kategorilerinin ve yasalarının oynadığı önemli role vurgu yapıyor.
Bu kitap HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Psikoloji Bölümünde çalışan tüm öğretim üye ve görevlileri ile asistan ve uzmanlarının, bir ortak çalışma bilinci içinde ve Psikoloji Bölümü adına, Kısa bir kitabın neleri kapsayabileceğine karar vermek uzun bir kitaba kıyasla daha güçtür. Bu kitapta başlıca amaç, psikologların neler düşündüklerini ya da nasıl çalıştıklarını yansıtmaktan çok, neler bildikleri konusunda açık seçik bir tablo sunmak olmuştur. İkinci olarak da psikolojiye giriş dersini alan
öğrencilerin çoğunun bu konuda uzmanlaşamayacakları dikkate alınmıştır. Dolayısıyla, öğrencilerin çeşitli ilgi alanlarına ya da kendi yaşamlarına uygulayabilecekleri bilgiler kapsanmaya çalışılmıştır. Kitap aynı zamanda, başka psikoloji dersleri alacak öğrenciler için de sağlam bir temel oluşturabilecek kadar kapsamlıdır.
Bu kitapta öğrenme ve eğitimle ilgili en yaygın efsaneler ele alınmakta, bu efsanelerin herhangi bir gerçekliğinin olup olmadığı tartışılmakta, bunlar hakkında sağlam eğitimsel ve psikolojik araştırmaların ne söylediği incelenmektedir. Sol beyin/ sağ beyin ve beyin geliştirme programları, sınıfların ve okulların ne kadar büyük veya küçük olması gerektiği, okulların neden değiştiğinden tutun öğrenme stillerine ve nöroefsanelere kadar uzanan bir dizi efsane… Bu kitap özü ortaya koyan, esprili ve
anlaşılabilir bir üslupla yazılmıştır ama aynı zamanda ilgili ampirik araştırmaların kapsamlı bir bilimsel incelemesine dayanır. Bu arada, Maslow’un çalışmasında bir piramit olmadığını ve ABD Ulusal Uygulama Laboratuvarlarının (UUL) elinde Dales’in öğrenme piramidini destekleyecek bir veri bulunmadığını biliyor muydunuz?
Sözün Özü
BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN MÜ?
PSİKOLOJİ SÖZLÜĞÜ
Yaratıcı Öfke
GÜNLER BAHARI SOLUKLARKEN
Y?l 1846'd?r. Genç Dostoyevski, ilk roman? ?nsanc?klar'? tamamlar tamamlamaz ev arkada?? yazar Grigoroviç'e okutur. Grigoroviç o kadar heyecanlan?r ki birkaç kez kalk?p Fyodor'un boynuna sar?lmak ister; fakat arkada??n?n a??r? duygu gösterilerinden ho?lanmad???n? bildi?i için yapmaz. Grigoroviç ertesi gün roman? yazar ve yay?mc? Nekrasov'a götürür; kitaptan çok etkilenen Nekrasov da ele?tirmen Belinski'ye... "Yeni Gogol do?du!" der, Nekrasov, daha kap? a?z?nda. Ayn? günün ak?am?, Belinski'ye tekrar u?rad???nda onu heyecan içinde bulur: "Nerede kald?n?z? Nerede bu Dostoyevskiniz? Genç mi?
Kaç ya??nda? Hemen getirin bana onu!" Belinski'nin evine getirilen yirmi üç ya??ndaki genç yazar, daha sonra orada olanlar? ?öyle anlatacakt?r: "Ve i?te... beni onun yan?na götürdüler. Belinski'yi birkaç y?l önce heyecanla okumu?tum, ama bana ürkütücü ve sert gelmi?ti ve benim ?nsanc?klar'?mla alay edecek diye dü?ünüyordum. Beni çok sayg?l? ve a??rba?l? bir ?ekilde kar??lad?; ama daha bir dakika bile geçmeden her ?ey bamba?ka oldu... Ate?li ate?li, alevli gözlerle konu?uyordu. "Siz kendiniz anl?yor musunuz?" diyordu bana tekrar tekrar, al??kanl??? oldu?u üzere ba??rarak, "Ne yazm?? oldu?unuzu anl?yor
musunuz?.. Bütün bu korkunç gerçe?i, bizlere göstermi? oldu?unuz bu gerçe?i siz mi dü?ündünüz? Olamaz, sizin gibi yirmi ya??nda birinin bütün bunlar? anlam?? olmas?na imkân yok... Gerçe?i ke?fetmi? ve bir sanatç? olarak ilan etmi?siniz, size bir yetenek verilmi?, yetene?inizin de?erini bilin ve emin olun, siz büyük bir yazar olacaks?n?z." Y?l 2013. 167 y?l sonra Dostoyevski her ku?a??n ba?ucu yazarlar?ndan olma özelli?ini koruyor ve ?nsanc?klar, onun dünya edebiyat?na ilk arma?an?...
1789 y?l? sadece Fransa’daki mutlak monar?inin devrilip yerine Cumhuriyetin kuruldu?u bir tarih de?ildir. Devrimden sonra Avrupa sonras?nda tüm dünya yeni bir kavramla tan???r. Roma Katolik Kilisesi ciddi reformlara gitmek zorunda kal?rken Avrupa’da dü?ünce sistemi de?i?meye ba?lam?? monar?i rejimleri alt?nda ezilen halk feodaliteyi tasfiye etmeyi ba?arm??t?r. Burjuvazi ayn? milletten olman?n bir gere?i olarak milliyetçilik ideolojisini “e?itlik, karde?lik ve adalet” kavramlar? üzerine temellendirmi?tir (Ekinci, 2004, s. 21). Dünya genelinde çok temel hatlar? ile iki tür milliyetçilikten bahsedilebilir. Almanlar millete
dâhil olabilmek için kan ba??n? temel al?rken (Noi, 2007, s. 37), Frans?zlar vatanda?l?k esas?na dayanan bir milliyetçilik anlay???n? benimsemi?tir (Aktürk, 2006, s. 32). Avrupa’da 16. yüzy?lda esen sert milliyetçilik rüzgâr?ndan Osmanl? geç de olsa etkilenmi?tir. Geni? co?rafyas?na hâkim olmakta ve farkl? dil, din ve ?rka mensup tebaas?n? bir arada tutmakta zorlanan Osmanl?’n?n birincil amac? devletin da??lmas?n? engellemektir. Böyle bir atmosfede Osmanl? entelektüelleri Osmanl?c?l?k, ?slâmc?l?k ve Türkçülük dü?üncelerini ortaya atarak devletin bir müddet daha ayakta kalmas?n? sa?lam??t?r. Fakat
devletin da??lmas?n? önlemek için gösterilen tüm çabalar imparatorlu?un küçülmesinin önüne geçememi?tir. Matbaan?n icad?yla beraber yaz?n?n yayg?nla?mas?, milliyetçi dü?üncenin geni? kitlelere ula?mas?n? ve milliyetçi ideolojinin kitleselle?mesini beraberinde getirmi?tir. Sosyolojik bir kavram olan milliyetçilik, toplumsal ko?ullar?n bir ç?kt?s? olarak de?erlendirilmeli, toplumdan ayr? ve ba??ms?z bir yap? olarak görülmemelidir. Milliyetçili?i toplumsal hayattan soyutlayarak sadece bir dü?ünce biçimi olarak ele almak millet ve milliyetçili?in anlam?n? daraltmaktad?r. Bu kavramlar toplumun de?er ve yarg?lar?na
etki eden, bireylerin hayat?na dokunan, gündelik hayat? de?i?tiren ve dönü?türen “ya?ayan” kavramlard?r. Millet ve milliyetçilik söylemi hayat?n her alan?nda kendisine kar??l?k bulmaktad?r. Irk, dil, din, etnisite, toplumsal cinsiyet, öteki ve biz gibi kavramlar millet ve milliyetçilik kavram?na yüklenen anlama göre ?ekillenmektedir. Ergün Y?ld?r?m, Küreselle?en Dünyada Milliyetçilik (2006) isimli çal??mas?nda, milliyetçilik ve modernitenin ba?lar?n? aç??a ç?kartmakta, kavram?n modern ça??n getirdi?i geli?melerden olumlu/olumsuz etkilendi?ini söylemektedir. Bireyin kendisini bir toplulu?a ait hisstmesi, milliyetçi
ideolojinin bireye sahiplenilecek ve pe?inden gidilecek güçlü bir geçmi? sunmas?na ba?l?d?r. ?htiyaç duyulan bu geçmi? bireyi millete ve gelece?e kuvvetle ba?lar. Milli anlat?lar, övünülmesi gereken bir toplumun üyesi oldu?unu, geçmi?ine ihanet etmemesi gerekti?ini yeni ku?a?a anlatarak bireyi milliyetçi ideolojinin çizdi?i s?n?rlar?n içinde tutar. (Smith, 1986, 2. 66); mitler, efsaneler ve kahramanl?k destanlar?n?n uzun vadede zay?flayan dayan??ma duygusunu güçlendirdi?ini söyleyerek milliyetçi ideolojiler için bu anlat?lar?n vazgeçilmezli?inin alt?n? çizmektedir. Önceleri panay?rlarda, köy kahvelerinde vb.
mekânlarda daha çok sözel olarak aktar?lan hikâye ve masallar?n yerini modern ça?da kitle ileti?im araçlar? alm??t?r. Radyo, televizyon, gazete, sinema ve son dönemde sosyal medya toplum ad?na ve toplum için gündem belirleme ve alg? olu?turma görevini en etkili ?ekilde yerine getirmektedir. 1895’te Grand Cafe’de Lumière karde?lerin ilk film gösteriminin üzerinden çok zaman geçmemi? olmas?na ra?men sinema; edebiyat, tiyatro ve di?er sanat dallar?n?n ula?t??? noktay? geride b?rakm??t?r. Toplumun kültürel de?erlerini, inan??lar?n?, dü?ünce sistemini yans?tman?n ötesinde sinema ayn? zamanda tüm bu
de?erleri (do?rudan ya da dolayl?) etkileme gücüne de sahip güçlü bir araçt?r. Bireye bir toplulu?a ait oldu?unu hat?rlatan sinema kollektif hayat?n, birliklte hareket etmenin ve gündelik ya?am?n ?ifrelerini veren anlat? yap?s?yla toplumsal gerçekli?i her gün yeninden in?a etmektedir (Bilgiç, 2002, s. 146).
Bir psikolo?un kitapl???nda olmas? gereken bu sözlük; psikolojiye ilgi duyanlar?n yan? s?ra ö?renciler, ö?retmenler ve akademisyenler için de ba?vuru kayna?? niteli?indedir. Psikoloji Sözlü?ü sayesinde Sigmun Freud’ten C. Gustav Jung’a; cyrano kompleksinden savunu nevrozuna; gerontofobiden tetrafobiye; psikoloji tarihindeki önemli ki?ilere, teorilere, olaylara ve terimlere a’dan z’ye ula?abileceksiniz.
?nsan?n bilgi ile olan ili?kisi, insanl?k tarihinin en renkli, ilgi uyand?ran ve uzun soluklu birlikteliklerinden biridir. Daha çok merak ya da ö?renme arzusu ile ba?layan bu ili?ki, zamanla içinde ku?ku, korku, arzu gibi insan olman?n ayr?cal???n? ortaya koyan hislerin hemen tamam?n?n yer ald??? sonsuz bir maceraya dönü?mü?tür. Ak?ll? olmaktan delili?e, gücü elde edebilmekten gücün sembolü olmaya, toplumsal varl??a dönü?mekten bu ya?am?n kurallar?n? belirlemeye, felsefeden inanca, teoriden uygulamaya kadar ya?am?n içinde yer alan pek çok unsurun anahtar? olagelen bilgi, tüm bu özellikleri ile –geçmi?te
oldu?u gibi günümüzde de– insan ya?am?n?n vazgeçilmez unsurlar?ndan biridir. Bilgiye bu nitelemeyi kazand?ran en önemli unsur, söz konusu bilginin aktar?l?r olmas?, ba?ka bir ifade ile belgeye ya da herhangi bir bilgi kayna??na, bilgi materyaline dönü?mesidir. Bilgi kayna?? üzerinden bilgiyi geçmi?-bugün-gelecek örüntüsünün merkezine yerle?tiren bu ili?ki bir yandan bilgiyi insan için görmezden gelinemez, vazgeçilemez gereksinimler listesine ta??rken, di?er yandan da söz konusu bilgi kaynaklar?n?n –bilginin olu?umundan farkl? düzeydeki gereksinimleri gidermesine kadar– kontrol edilebilir ve yönetilebilir
olmas?n?n önemini ön plana ç?karm??t?r. Bilginin hayati öneme sahip bir gereksinim haline gelmesi, söz konusu gereksinimin giderilmesi çabas? ile bilgi kaynaklar?n?n ortaya ç?kmas? ve günümüzde çok farkl? formatlarda olabilen bu bilgi kaynaklar?n?n artmas? ?eklinde devam eden etki zincirinin bir sonraki halkas? ise bilgi merkezleridir. Bir bilginin adeta kimlik buldu?u ve standartla?may? da sa?layan bu kimlik üzerinden de?er etiketinin yap?ld??? yerler olan bilgi merkezleri, bilginin tarihinin –dolay?s?yla insanl?k tarihinin– en önemli aktörlerinden biridir. Genel olarak, bünyesinde bulundurdu?u bilgiyi belirli kurallar
ve standartlar çerçevesinde düzenleyen, koruyan, kulland?ran ve yar?nlara aktar?lmas?na arac?l?k eden toplumsal kurumlar ?eklinde tan?mlanan bilgi merkezlerinin bilginin dünyas?na ve bu dünyan?n geli?imine (nicel ve nitel) ko?ut evrimleri vard?r. Bilgi ile birlikte büyüyen ve çe?itlenen bilgi merkezini di?er bilgi merkezi türlerinden özgü k?lan yan, koleksiyonu, kullan?c?s?, hizmet verdi?i mekân? ve personel özelliklerinden birinin ya da birkaç?n?n kendisi d???ndaki di?er bilgi merkezi türlerinden farkl? olmas?d?r. Önceleri daha çok koleksiyonuna ba?l? olarak kütüphane, ar?iv ve müze olarak ayr?lan bilgi
merkezlerinin, günümüzde art?k ay?rt edici özellikleri çok daha fazla derinlik kazanm??, genellikle birden fazla unsur üzerinden özgülü?ünü yans?tan, hizmet verme s?n?rlar? bir yandan geni?lerken di?er yandan birbirinin s?n?rlar?na ta?an çok daha fazla türü vard?r. Bilginin hayat?m?zdaki öneminin sürekli ivmelenme içinde olmas? ve özellikle bili?im teknolojilerinin etkisi ile bilgiyi elde etme araçlar?n?n ve ortamlar?n?n çe?itlenmesi dikkate al?nd???nda, bilgi merkezlerindeki çe?itlilik art??? do?al bir seçilim olarak görülebilir. Bilgi merkezlerinin çe?itlenmesi ile birlikte bu merkezlerde derlenen koleksiyon, bu
koleksiyonun niteli?i, bilgi merkezlerinde mekân anlay???, bilgi merkezlerinde verilen hizmetler ile kullan?c? profili ve bilgi merkezlerinden beklentileri de çe?itlenmi?tir. Ya?anan bu de?i?imin getirdi?i di?er bir çe?itlilik de bu bilgi merkezlerinde görev yapan bilgi profesyonelleri ile ilgilidir. Zira art?k her bilgi merkezinde görev yapan bilgi profesyonelinden beklenen hizmet yetenek ve yeterlilikler birbirinden farkl? olabilmektedir. Buna ba?l? olarak, bilgi merkezleri ile verdikleri hizmetlerin çe?itlenmesinden ilham alan bu de?i?imin di?er bir anlam? da farkl? yetenek ve yeterlilikleri olan bilgi profesyonellerinin her bir bilgi
merkezindeki performanslar?n?n farkl? olabilece?idir. Bilgi merkezlerinin farkl?l?klar?n? bilmek, bilgi profesyonelinin hangi bilgi merkezi türünde görev almas? durumunda daha ba?ar?l? ve mutlu olaca??n? öngörme noktas?nda en önemli kolayla?t?r?c?lardan biridir. Söz konusu uyum ve uygunluk ise bilgi merkezleri dünyas?n?n tüm payda?lar?n?n kazan?m? anlam?na gelecektir. Özenli ve bölüm yazarlar?n?n önemli zaman fedakârl?klar? ile ortaya ç?kan bu çal??man?n amac?, belirli s?n?rl?l?klar do?rultusunda bilgi merkezi türleri hakk?nda genel bir bilgilendirme ve bak?? aç?s? ortaya koymakt?r. Yak?n gelecekte
bilgi merkezleri dünyas?nda üstlenecekleri profesyonel roller ve potansiyelleri dikkate al?nd???nda, kitab?n as?l hedef kitlesi ülkemizdeki bilgi ve belge yönetimi bölümleri ö?rencileridir. Farkl? adlarla da olsa, hemen tüm bölümlerde bilgi merkezi türlerini ele alan derslerin oldu?u dü?ünüldü?ünde, hedefe yönelik bu kayg? çok daha anla??l?r olacakt?r. 17 farkl? yazar?n, 20 farkl? bilgi merkezi türünün yaz?m sorumlulu?unu üstlendi?i çal??mada kütüphane, müze ve ar?iv alt türleri, özgün yanlar?n?n da ortaya konuldu?u farkl? yönleri ile ele al?nm??t?r. Ulusal kütüphaneden belediye kütüphanesine, müzeden kent
müzesine, dijital ar?ivden ulusal ar?ive kadar pek çok bilgi merkezi türüne yer verilen kitab?n sayfalar?, bir biçimde bilgi merkezlerine ilgisi olan her okurun dikkatini çekecek cümlelerle bezelidir. Yaz?lar?n? bilimsel bilgi üretmenin yan? s?ra, ba?ta bilgi ve belge yönetimi bölümü ö?rencileri olmak üzere, bilgi merkezi çal??anlar?, kullan?c?lar? ve ilgililerini dikkate alarak kurgulayan ve bilgi bilim alan?na çok aç?l? yeni bir bak?? aç?s? kazand?ran yazarlar?m?za bir kez daha ayr? ayr? te?ekkür ediyoruz, ?ükranlar?m?z? sunuyoruz. Bu noktada, kitap fikrini birlikte ortaya koyup olgunla?t?rd???m?z, ad? “yay?na
haz?rlayanlar” aras?nda olmasa dahi ilk günden itibaren bizimle birlikte olan ve deneyimleri ile bize rehberlik eden, kitaba da iki ayr? yaz? ile katk? veren hocam?z Prof. Dr. Hasan S. Kesero?lu’na ayr?ca te?ekkür etmeyi bir borç biliyoruz. Ba?ta alan?m?z?n gelece?i ö?rencilerimiz olmak üzere, bilgi merkezlerine ya?amlar?n?n bir kö?esinde yer veren ya da verme arzusunda olan (bilgi merkezi kullan?c?s?, potansiyel kullan?c?s?, ilgilisi, gönüllüsü, yöneticisi ve çal??an?) okurlara sa?layaca?? katk? ve üstlenece?i rehberlik, bu emek yo?un kitab?n as?l ba?ar?s? olacakt?r.
Psikolog ve Filozof
Tasavvuf Yolcular?n?n El Kitab?
Kaybolan Mutlulu?u Hecelerken (2. Bask?)
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Sineman?n Teorisi, ba?lang?c?ndan günümüze sinemaya katk? sunan, fikirleriyle bu sanat dal?n?n büyümesinde, geli?ip serpilmesinde etkisi olan büyük teorisyenlerin çal??malar?n? merkeze al?yor. Metinlerinde yeni ufuklara kap? aralayan bu teorisyenler, sinemay? betimlemeye ve aç?klamaya yönelik ilke ve kurallar? saptamakla yetinmediler, geli?en teknolojilere ba?l? olarak sineman?n
gelecekte nas?l yön alaca??n? da tart??t?lar. Sanat? bizzat icra edenler ile sinemaya gönül veren izleyiciler üzerinde belirgin ve silinmez etkiler yaratt?lar. Soner Sert taraf?ndan haz?rlanan ve alan?nda yetkin 20 yazar?n katk?s?n? içeren bu seçki, “sineman?n ilk teorisyeni” Hugo Münsterberg’den “sineman?n son teorisyeni” Lev Manovich’e uzanan görkemli bir köprü kuruyor. Sergey M.
Ayzen?tayn, Vsevolod Pudovkin, Dziga Vertov, Béla Balázs, Rudolf Arnheim, John Grierson, Bertolt Brecht, Cesare Zavattini, André Bazin, Siegfreid Kracauer, Üçüncü Sinema Anlay???, Christian Metz, Laura Mulvey, Gilles Deleuze, Slavoj Žižek, B. Ruby Rich bu köprünün ayaklar?n? olu?turdu. Her teorisyen, kitapta farkl? yazarlar taraf?ndan ele al?n?p de?erlendirildi. Sineman?n Teorisi,
çe?itli kavramsal çerçevelerin ?????nda hem sinema bilginizi hem de sinemaya olan sevginizi tazeleyecek. Kitaba yaz?lar?yla katk?da bulunan yazarlar: Beyza Bilal, Burcu Kurti?, Deniz Ulusoy, Erkan Büker, F?rat Yücel, Gizem Parlayandemir, Hakan Erk?l?ç, Janet Bar??, Metin Akdemir, Murat T?rpan, Nalan Büker, Selahattin Y?ld?z, Selda Salman, Seray Genç, Soner Sert, Süreyya Karacabey, Ufuk
Tamba?, Ye?im Dinçer, Yusuf Güven, Z. Tül Akbal Süalp.
Tasavvuf tüm di?er ?slami ilimler gibi sonradan ç?km?? ?eri ilimlerden biridir. Asl?; ki?inin kendini ibadete vermesi Allah Teala'ya yönelmesi dünya süsünden ve ziynetinden uzakla?mas?d?r. Bu özelliklerin tamam? sahabe-i kiram ve tabiinin üzerinde oldu?u vas?flard?r. ?kinci as?rda insanlar dünyaya meyledince kendini ibadete verenlere "Sofiyye" ve"Mutasavv?fe" ad? verildi. Öyle görünüyor
ki ilimlerde ihtisasla?ma ba?lay?p her ilme ayr? bir isim verildi?i dönemde buna da bu isim verilmi?tir. Esasen ba?lang?çta "F?k?h" kelimesi "Tasavvuf" kelimesinin ihtiva etti?i manalar? da kar??l?yordu. Ancak daha sonra f?k?h ibadet ve muamelat f?kh?na hasredildi. Ahlak ve ya?ay?? bahisleri ondan ç?kar?ld?. Bunun neticesi olarak f?k?htan hariç tutulan bu meselelerin ayr? bir isim
alt?nda ayr? bir ilim olarak tasnif edilmesi mecburiyeti has?l oldu. ??te bu ilme de tasavvuf dendi. Dolay?s?yla "Tasavvuf" ilmi t?pk? "F?k?h" ilmi gibi ö?renilmesi zaruri ilimlerdendir.
Ça? ve Nesil Serisi olarak bas?lan 9 kitap birle?tirerek tek cilt halinde istifadeye sunulmu?tur.
A?k, tasavvufun özüdür ve a?k?n mekân? kalptir. Tasavvufun ele ald??? en önemli kavramlardan olan kalp, nefs ve ruh; günümüz psikoloji ekollerinin en önemlilerinden olan benötesi psikolojinin kurucusu Prof. Dr. Robert Frager'?n kaleminden merakl?s?yla bulu?uyor. Kalbin ar?nd?r?lmas?n?, nefsin terbiye edilmesini ve ruhun tekâmülünü esas alarak bu üç kavram? çe?itli evliya menk?beleri,
hikâyeler, anekdotlar ve ilahiler e?li?inde, birer geli?im haritas? sunarak aktaran bu eser, bölüm sonlar?nda okuruna sundu?u çe?itli geli?im egzersizleri ile de yirmi birinci yüzy?lda manevî açl?k içinde bulunan ruhlara seslenmeye çal???yor. Birçok mür?id-i kâmilin, dervi?in ve mutasavv?f?n üzerinde en çok durdu?u kavram olan a?k kapsam?nda ?ekillenen Kalp, Nefs ve Ruh: Tasavvuf
Psikolojisinde Geli?im, Denge ve Uyum, a?k?n ne?et etti?i merci olan kalbin katmanlar?n?, bu katmanlar?n tasavvuftaki seyr ü sülûk ile a??lan nefsin yedi mertebesinde hangi k?s?mlara tekabül etti?inin derûnî boyutlar?n? detayl? bir ?ekilde ele alarak, günümüzde eksikli?i duyulan manevî rehberli?i vurguluyor.
Bilgi merkezleri: Kütüphaneler – Ar?ivler – Müzeler
Psikollojinin Anahtarlar?
Zerdü?t ve Kraliçe
Kar??la?t?rmal? Psikoloji
Yan?lsama ve Gerçeklik
Yüzündeki boş ifade yavaşça yerini ağlamaklı bir ifadeye bıraktı. Dreadyus, en büyük düşmanı olan Sebastianileri tamamen yok ettiğini düşünerek oradan ayrıldı. Artık, emellerine ulaşma yolunda karşısına kimsenin çıkamayacağını düşünüyordu. Fakat Sebastianiler’in gerçek sırlarına ulaşamamıştı. Şimdi bu sırlar, Sebastiani ailesinin yaşayan tek ferdi küçük Carlo Sebastiani’ye miras kaldı.
“Şu anda bir demet bahar çiçeği tutuyorsunuz elinizde. Sızıntı ve Yeni Ümit dergilerinde yayınlanan başyazılardan derlenen bu demet, mü’min, müslim ve muhsin bir ruhun ihlâs ve samimiyet tüten kokularını taşıyor. Bir tutam kır çiçeği, bir küçük ağaç, bir büyük bahçe, hatta bir bahar mevsimi bile bir demet gibi görülebilir. Yerine göre bir Güneş Sistemi, bir yıldız kümesi, bir galaksi dahi insan ruhu için bir demettir. Bu, bakış sahibi ruhun çapına göre değişir. Öyle ruhlar vardır ki, âlemler onda kaybolur gider. İnsandaki maddî nazar bile nice muhteşem manzaraları yutuyor da doymuyor ve “Daha yok mu?” diyor.”
Psikoloji disiplinine bağlı ilkelere ait en etkin temellerden biri psikolojinin davranış üzerindeki etkisidir. Bu kitap okuyucunun psikoloji hakkında kavramsal düzeyde düşünmesini sağlaması ve psikolojinin bize davranışları anlama şansı vermesi amacı ile oluşturulmuştur. Bu sayede birçok okur hem psikoloji bilimi ile tanışma, hem de bilimsel araştırma temellerini öğrenme şansı bulacaktır. Kitaptaki her bölüm; sağlık, iş hayatı, çevre ve diğer alanlardaki uygulamalarla ilgili özellikler barındıracak şekilde dizayn edilmiştir. Bölümler hipotezler, metotlar, sonuçlar, yorumlar, bölüm özetleri ve örneklerle pekiştirilmiştir. Çalışma; sunulan temel bilgiler ışığında
davranışları çözümleyip, insanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurmada bir anahtar görevi görecektir. Size düşen, bu anahtarı çevirip psikolojinin derin dünyasına dalmak ve bunları yaşamınıza uygulayarak psikolojik ve sosyal anlamda daha kaliteli ilişkiler kurduğunuz bir kapıyı aralamak olmalıdır.
Büyük Sufi Yunus Emre ne güzel söylemiş. “Bir ben var bende, benden içeru” diye. Büyük Sufi Yunus Emre’nin sözünü ettiği “içteki ben” kişinin ulaşmak istediği kendi gerçekliği. Belki de “mutlak mutluluğun” tüm sırları orada saklı. Hayat dışarıda gezip dolaşan; ağlayıp gülen noksan benliğin içimizdeki “olgunlaşan benlikle” buluşup “kaybolan gerçek mutluluğu” arama çabası mı acaba? Bu kitapta mutluluk iksiri veya saadetin temeline konulacak temel kavramlar, değişik bir üslupla anlatılmış. Ayrıca insanların bu kavramları hayatına rehber etmesi ve mutluluktaki önemi anlatılmış. Gerek Batı gerekse Doğu medeniyetinde yetişen düşünürlerin, zaman zaman
da modern psikolojinin mutluluk konusunda ileri sürdükleri fikirler veya kavramlar “soyut” oldukları için, okunması sıkıcı ve yorucu olacağından, farklı bir yöntem takip edilmiştir. Kitapta mutluluk konusu soru-cevap yöntemi ile işlenmiş. Anlatılan anekdotların sonlarında mutlulukla ilgili önemli mesajlar verilmiş. Yeri geldikçe de okuyucuyu dinlendirmek düşüncesi ile bazı tarihi olayların ve mekânların anlatımına da yer verilmiştir.
Bilim ve Düşünce Kitap Dizisi 3 -Pozitivizm
Şiirin Kaynakları Üzerine Bir İnceleme
Diyalektiğin Kategorileri ve Yasaları
Ustalar Sınıfı

Bu çalışmada Varlık Birliği felsefesinin günlük yaşam içerisindeki pratikleri ve yansımaları ele alınmaktadır. Uygarlık süreci içerisindeki Ezoterizmin sosyolojik yansımaları, Tekamül Yasasının işleyiş prensipleri, günlük yaşamda Kuantum felsefesi, Bilinç, Bilinçaltı, Ego, bunların Üst Bilinç ile ilişkileri konu edilmektedir. Hipnoz ile kalıplaşmış düşüncelerden kurtulmak mümkündür. Akıl mı Sezgi mi ön plana çıkarılmalıdır? Evrende Eril Prensipler ve Dişil Prensipler nelerdir? İki cins arasında Aşk mı önemlidir, Sevgi mi?, Cinsiyet Farklılıkları
nasıl aşılabilir? İlişkilerde Kuantum felsefesi uygulayarak, tekamül dolu bir hayatı yaşamak mümkündür. Çocuklar ile ilişkilerimizde, Sağlıklı bir yaşam idame ettirmekte Kuantum felsefesi iş başındadır. İş hayatında, Para ile ilişkilerde daima Kuantumsal bakış açısı insanın ufkunu açmaktadır. 21. Yüzyıl bir Kuantum Çağı olma yolunda hızla yol almaktadır. Tüm insanlık bir Kuantumsal sıçrayışın eşiğinde bulunmaktadır.
Önsöz Köy Enstitüleri, bir asırlık Türkiye Cumhuriyeti tarihi içerisinde uygulandığı kısa süreye rağmen derin etkiler bırakmıştır. Toplumsal hafızada derin izler bırakan bu kurumsal yapı, gerek felsefesi gerekse uygulanış biçimi ile Türkiye’ye özgün bir model olarak tarihsel süreçte yerini almıştır. Belirtmek gerekir ki, Köy enstitüleri, esas itibariyle bir aydınlanma hareketidir. İnsanı temel alan ve insan üzerine odaklanan bu kurumlar, aynı zamanda bir toplumsal gelişme modelidir. Büyüme/kalkınma kavramının ötesinde insani gelişmeye
dayalı bir toplumsal dönüşümü hedef almıştır. Elbette ki, bunun temel ayağı da eğitimdir. Dolayısıyla köy enstitüleri sadece bir eğitim yapılanması değil, toptan bir aydınlanma ve gelişme girişimidir. Toplumsal hafızamızda derin izler bırakan bu kurumsal yapının kapanmalarının üzerinden geçen bunca yıla rağmen hala ciddi tartışmaların odağında ii olmasının altında yatan neden de aslında bu felsefenin kendisidir. Çünkü, egemen güçlerin çıkarını kollayan, onların istediği insan malzemesini üreten bir sistemden, toptan aydınlanmacı ve
insan temelli bir gelişme hedefleyen bir yapıya yöneliş egemen güçleri rahatsız etmiştir ve etmektedir. Türk toplumu Osmanlı Devleti’nin son yıllarında başlayan aydınlanma ve yenileşme hareketlerini Cumhuriyet dönemi ile birlikte ivmelendirmiştir. Cumhuriyet, temelde insanı kulluktan vatandaşlığa taşıyan bir sistemi yerleştirmiştir. Fakat kulluktan vatandaşlığa geçiş bütün sorunları çözmemiştir. Fırsat eşitliği sağlanmadıkça, eşit vatandaşlık içeriği boş bir kavram olarak kalacaktır. Köy Enstitüleri, yoksul kesimlerin beşeri niteliklerini
geliştirerek, beceri düzeylerini yükselterek ve en önemlisi onları bilinçlendirerek, yerelden ulusala bir aydınlanma ve kalkınma hareketi başlatmıştır. Bu temelde, Köy Enstitüleri insan odaklı ve yerel kalkınmaya dayalı özgün bir model olarak ortaya çıkmıştır. Bu özgün modelin yarım kalmış olması belki de Türk toplumunun en önemli şanssızlığıdır. Bu kitapta yer alan makaleler 28-29 Mayıs 2020 tarihlerinde Rating Academy tarafından düzenlenen “Köy Enstitüleri Felsefesini Geleceğe Taşımak” temalı uluslararası kongrede sunulan
bildirilerden derlenmiştir. Her bir çalışma konuyu bütünler tarzda bir araya getirilmiştir. Yazarlara bu değerli iii çalışmalarını sizlerle paylaşmamıza izin verdikleri için teşekkür ediyorum. Faydalı ve yararlı bir eser olmasını diliyorum. Bu kitabı, karanlığa ışık tutanlara, insanlığa vurgu yapanlara bir selam olarak sunuyoruz. Mehmet ŞAHİN Şubat 2021 / Çanakkale
Sosyal ve Duygusal Öğrenme konusunda Türkiye’de bir ilk olan bu kitap, eğitimin tüm bileşenlerine hitap eden bilgilendirici bir çerçeve sunmak üzere hazırlanmış temel bir rehberdir. Günümüzde, eğitim bütünsel bir sistem bakış açısı ile ele alınıyor. Çocuk, ebeveyn, öğretmen ve yönetici iş birliği ile tüm okul yaklaşımı öncelikli kılınıyor. Kitapta tüm bu bileşenlerin faydalanabileceği içerik ve yöntem zenginliğini bulacaksınız. Okullarda sosyal ve duygusal öğrenmenin yer alabilmesi için ebeveynlerin bu konuya önem vermesi ve talepte
bulunması önemli. Öyleyse öncelikle ebeveynlere sosyal ve duygusal öğrenmenin faydalarını anlatmak gerekir. Kitabımız önce ebeveynlere sesleniyor. Öğretmenler bu çemberin diğer halkası. Öğretmenlerin sosyal ve duygusal öğrenme algıları ve bilgileri ile birlikte uygulama örnekleri ele alınıyor. Öğretmen olmaya hazırlanan öğrenciler de unutulmadan, bu teknikler incelikle sıralanıyor. Öğretmenlerin etkili modelleri seçmesi ve uygulaması için anahtar niteliği taşıyan örnekler veriliyor. Okul kültürü ve ikliminin oluşmasında önder rol
üstlenen okul yöneticileri de kitapta ihmal edilmiyor. Temel yöneticilik becerileri ile sosyal duygusal öğrenme arasındaki benzerlikler gösterilerek, yöneticilere ilham veriliyor. Ölçme, araştırma ve geliştirme ayağı ile sosyal ve duygusal öğrenme alanında çalışan araştırmacılara kaynak kitap olma özelliğine sahip. Sosyal ve duygusal öğrenmenin okul dışında, alternatif öğrenme ortamlarında yer alabilmesi için bilinçli farkındalık, doğa ve oyun konularıyla bağlantısının kurulması kitabın her kesimden okuyucuya hitap edebilmesini sağlıyor.
Yazarların büyük titizlikle ve çok uzun bir sürece yayarak hazırlayıp kitaplaştırdıkları bu eserin, ülkemizde bir başucu kaynağı ve sosyal ve duygusal öğrenme alanında kült kitap olacağını düşünüyoruz. Ne yapıyorsak çocukların iyiliği ve güzelliği için yapıyoruz. Yazılarıyla Kitaba Katkı Veren Yazarlarımız: Beyhan Ataş - Büşra Gündeş - Elif Kevser Dereli Özengen - Elif Zeynep Özbey - Esra Özkara - Fetiye Erbil - Feyza Yeliz Bayındır - Gülen Şahin - Hatice Kılavuz Doğan - Hatice Sapmaz - Kevser Çeliker Cengiz - Leman İşbitiren Merve Özgünlü
Nietzsche: “Tanrı öldü!” Tanrı Mithras: “Nietzsche öldü!” Freddie Mercury: “İkisi de yalan söylüyor!”
Çocuklukta Sosyal ve Duygusal Öğrenme
Eğitime ve Öğrenmeye Dair Şehir Efsaneleri
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Online Library Psikolog Ve Filozof
Bir Fredie Mercury Okuması
Köy Enstitüleri, Aydınlanma ve İnsan
Paul Auster ve arketip eleştiri
Charles Strangor , Marryland Üniversitesi bünyesinde Sosyal ve Örgütsel Bilim Uzmanl??? alanlar?n? içine alan psikoloji bölümünde hem profesör hem sorumlu idareci olarak görev almaktad?r. Ayr?ca New School Sosyal Ara?t?rmalar? , Michigan State ve Almanya’daki Tübingen Üniversite’lerinde de çal??malar?na devam etmektedir. 1973 y?l?nda Beloit Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun olmu? , 1986 y?l?nda ise New York
Üniversitesi’nde felsefe doktoras?n? tamamlam??t?r. Dr. Strangor Ulusal Ruh Sa?l??? Enstitüsü ve Ulusal Bilim Vakf?’ndan burs kazanm??t?r. Yedi kitap yazm?? ve yetmi?in üzerinde makalesini yard?mc? editör olarak görev ald??? European Journal of Social Psychology ‘de yay?nlam??t?r. Dr. Stangor , Amerikan Psikoloji Derne?i’nin özel bir üyesidir. Yönetim kurulu ba?kanl??? da yapm?? olup ?u anda Deneysel Sosyal Psikoloji
Derne?i yönetici olarak çal??maktad?r. Dr. Stangor’un çal??ma alan?, kli?elerin artmas?na yönelik endi?eler, önyarg?lar ve bunlar?n potansiyel ayr?mc?l?k ma?durlar? üzerine etkilerini kapsamaktad?r. Dr.Stangor düzenli olarak Sosyal Psikoloji, Ara?t?rma Yöntemleri ve lisansüstü düzeyde Sosyal Psikoloji ve Grup Süreçlerinin Temelleri konular? hakk?nda ders vermektedir. Doktor, psikoloji bölümü lisans komitesi
ba?kan?d?r ve Maryland Üniversitesi’nde seçkin ö?retim üyesi ödülü kazanm??t?r. Dr. Stangor ayr?ca bölümün insan denekleri komitesi ba?kan? olarak da görev yapmaktad?r.
Rock & Roll'un tarihsel ve sosyolojik bir fenomen olarak portresini sunan bu eser; "alt" ve "kar??" kültürün tarihini yaz?yor. Siyah müzi?in kökenlerinden Beat Ku?a??na, 68'in Hippilerinden Londra Punklar?na ve günümüz müzik kültürlerine de?in tam bir ?ölen. Önder Kosbatar, Ta?lar?n Kimin ?çin ve Nas?l Yuvarland???n? müthi? bir tarihsel gözlem ve s?k? bir dil ile aktar?yor.
BÜYÜLÜ GERÇEKÇ?L?K ‘Giysiler’ konu?maya ba?lasayd?, sizce insan?n giyinme sebepleriyle ilgili nas?l bir tart??maya girerlerdi? Her gün kulland???n?z bir ‘objenin’ sizin hakk?n?zdaki dü?ünce ve duygular?n? bilmek ister miydiniz? Bir ‘?iir’ mistik bir ?ekilde hayat?n?z? de?i?tirse nas?l olurdu? Büyük hayranl?k duydu?unuz bir roman?n hayali ‘kahraman?yla’ tan??san?z ona ne söylerdiniz? Sürekli ‘iç sesinizin’ size göz
kulak oldu?unu bilmek nas?l hissettirirdi? Siz hiç çöpçatanl?k yapan ‘yaln?zl?klar’ gördünüz mü? Lezzetli bir ‘g?da’ yerken ald???n?z keyfin yan? s?ra hayata olan görü?ünüzü de de?i?tirseydi, nas?l olurdu? Gizemli bir ‘mobilyan?n’ ilham?yla nas?l bir a?k do?ard?? Siz hiç ?smarlama ‘rüya’ gördünüz mü?
Tanr?m Sana Dönüyorum
Ça? ve Nesil - 5
BÜYÜLÜ GERÇEKÇ?L?K
Ütopya – Distopya (Karabatak #18)
Karar Kitab?
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