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Filtre Bu ürün için 2 yorum vardır. Bu ürün için 2 yorum var.22 Mayıs 2019, ÇarşambaHer evde olması gereken bu kitabı beğendim Bu sahibinin tahmini satıcıdan bu ürünü aldı burada.gokay y' (34) - MersinBu puan faydalı mı? Teşekkür ederiz.06 Eylül 2017, ÇarşambaA kütüphanenizde bulunmalıdır. Hepsi burada 2 gün içinde elime ulaştı teşekkürler, sahibi değerlendirme
sayesinde tüm burada satıcı.alpaslan aa (37) bu ürünü var - BursaBu puan yararlı mı? Teşekkürler. 20. yüzyılın başlarında Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük hareketleri birbiriyle savaş içindeydi. Batı, Batı değerlerini benimsemiş uluslararası bir Osmanlı toplumudur; vatandaşlık tarafından reddedilen İslamcılar ümumun ilkelerine dayalı bir toplum önerirken; Türkler ulus devlet
anlayışını savundular. Gyokalp'in Türklük İlkeleri Kitabı'ndaki yazıları, bu hareketlere karşı milletin ve milletin görüşünün bir propagandasıdır. Türklüğün temelleri: Kamulaştırma ve modernleşme gündemi. EV KİTABI Araştırması - Toplumsal sorunları açıklamak ve bu sorunları çözmek için Batı'da gelişen bir bilim olarak Türk tarihinin, osmanlı devletinde sorunlara çözüm arayan, o
dönemde her türlü sorunla karşılaşan aydınların talep tesnid inanmış olması kaçınılmazdı. Türkiye'nin önde gelen entelektüellerinden biri olarak adlandırılan, Cote-Durkheim çizgisinde kaldı ve pozitivist sosyolojinin temsilcisi oldu. Gökalp, bu çözümü ararken, Türk toplumunun özgün ahlaki ve kültürel değerlerini Batı'dan aldığı bazı değerlerle birleştirerek kaynaşmayı başarmaya
çalışmıştır. Düşüncesinin merkezinde Türkleşme, İslamlaşma, yansıma hedefi vardı. Gökalp bunun için ders verdi, farklı türlerde eserler yazdı, çeşitli gazetelerde birçok konuda yazılar yazdı, bilimsel araştırmalar yaptı ve Türkiye'de bilimin gelişmesi için büyük çaba sarf etti. Ulusal edebiyatın yaratılmasında ve gelişmesinde önemli rol oynayan, siyasi ve toplumsal konularda çok
sayıda makale yazan ve belli bir süre Diyarbakır milletvekili olan Ziya Gyokalp'in sosyolojisini anlamak, 1940'lı yıllara kadar Türkiye'nin neredeyse tek egemen sosyoloji okulu olmuştur. Gökalp, Türk tarihi, milli edebiyat, şiir, roman, bilim, felsefe, kişisel yaşam, toplumsal yapının bilimsel uzmanlığı, çalışma bölümü gibi konulara odaklanmış ve türk sosyal bilim ve edebiyatındaki
etkisini bugüne kadar görüşleriyle göstermiştir. (Tanıtım bülteninden) Sayfalar: 176Baskı yılı: 2016Dili: TurkishPublisher: Elips Kitaplar Birinci Yıl Baskı : 2016 Dili : İngilizce Bu kitaba bağlanmak için web sayfanıza aşağıdaki HTML kodunu koyabilirsiniz; &lt;a href= amp;gt; &lt;img src= 210044/wi:85/wh:true&gt;&lt;/img src= 210044/wi:85/wh:true &gt;&lt;/a&gt; &gt;&gt;&gt;&gt;
Border'0'gt; Katılmıyorum Türkçe Prensipleri'ni incelemeye başlayın. Göyalp'in iş olarak gördüğü oğuz ve q'p'aqs, orta sınıfın Türkçesini yaratarak askencia ile başa çıkacaktır. İkinci olarak, iktisadiyatda Türkçülük gesturmir proramlarına özgüdür. Bu alandaki bazı çıkışları gören bir parça bile görmedim. Asaş'ta, kültür-maadiate yrism, milliyet açıklamaları benim kabul etmesem, dilde
Türkçülüğün bir aracıdır. Örneğin, Türkçeyi eski anlayanlar İsmail Casparale ve Yusuf Akkura'dır. Göyalp'in iş olarak gördüğü oğuz ve q'p'aqs, orta sınıfın Türkçesini yaratarak askencia ile başa çıkacaktır. İkinci olarak, iktisadiyatda Türkçülük gesturmir proramlarına özgüdür. Bu alandaki bazı çıkışları gören bir parça bile görmedim. Asaş'ta kültür kültürünün, milli birliğin
açıklamalarının ve Türklerin otelinin kullanılması önemlidir. Sosyoloji halkı için iyi kullanılmalıdır. ... bu ifadelerden daha fazla bir milletin ne bir ırk ne de kendi halkı, ne de coğrafi, siyasi ve radikal bir klan olduğu anlaşılmaktadır. Ulus, dil, din, ahlak ve güzellik duygusu açısından ortak olan bir topluluktur, yani aynı terbiyeyi almış üyelerden mürekkep. Ulus, kendi kültürüne sahip bir
toplumdur. Böylece Türkçe'nin tek bir dili, tek bir kültürü olabilir. (s.39) 1-2, beceriksiz bir fikir, iyi fikirler dışında ... Bu zia gykalpa, kim gerçeklikten ayrılmadan olması gerekeni absorbe tarafından harika bir çalışmadır. Her ne kadar bu adam, fikirlerin Türklerinin babalarından biri, kanın hiçbir şey ifade ettiğini söylese de. Modern Türkler kana bulanmamalı. Ve bu da koruduğu şeyin
hikayesi. Ey Bugünün Türk gençliği! Tüm bu çalışmalar yüzyıllardır sizi bekliyor! Bu uzun zamandır okumak istediğim bir kitap, ama henüz okuyamadım. Gökalp, problemini iyi anlatan bir yazardır. Türk'ün amacının ırksal bir mesele olmadığını, Harse'ye dayandığını, bilim ve ilerleme de Batı'dan döndüğümü, hars'ın en değerli ülkelerinden biri olduğumuzu vurguluyor. O, kalkınma ve
ilerlemenin özgünlüğümüze, yani Türklüğün her alanüzerindeki etkisine dönüş olacağını söylüyor. Dil, sanat, felsefenin Türkiye'ye dayanması gerektiğini söylüyor. Bu aslında uzun zamandır okumak istediğim bir kitap, ama henüz okuyamadım. Gökalp, problemini iyi anlatan bir yazardır. Türk'ün amacının ırksal bir mesele olmadığını, Harse'ye dayandığını, bilim ve ilerleme de
Batı'dan döndüğümü, hars'ın en değerli ülkelerinden biri olduğumuzu vurguluyor. O, kalkınma ve ilerlemenin özgünlüğümüze, yani Türklüğün her alanüzerindeki etkisine dönüş olacağını söylüyor. Dil, sanat, felsefenin Türkiye'ye dayanması gerektiğini söylüyor. Aslında, onun Türk olana göre oldukça ağır sayılabilir. Ancak, kendi akıcılığı ve benzersiz bir tarzı vardır. Belki de dil
basitleştirme bu derece yaptığı katkıları büyüktür. Tarihin ilk dönemlerinden beri demokratik ve feministtik. Biz güzel bir milletiz, güzel ve değerli olduğumuzu anlamalıyız. Bunu yapmak için özümüze dönmeliyiz, ancak batıdaki gelişmeleri bilimsel ve teknolojik konularda takip etmekten kaçınmamalıyız. Kültürel değerlerimiz korunmalı, müzelerimiz zenginleştirilmeli ve dilsel açıdan
hassas davranılmalıdır. Ülke ekonomik ve siyasi açıdan normale döndüğünde de felsefi olarak araştırma yapabilmemiz gerekecek. ... Kitap okunduğunda Atatürk üzerindeki etkisi açıkça anlaşılmaktadır. Kitabın adı Turizm ama okuduğunuz zaman Türkiye'nin biraz sözde olduğunu hissediyorsunuz. Geçmişte Türkler olarak tanımlanan sözde Türkçülük aslında modern Batıcılığın
temelinden başka bir şey değildir. Osmanlıcılıktan kurtulalım çünkü bizim kültürümüze uygun değil ama atıklarımıza baktığınızda batıyla neredeyse tamamen uyumlu olduğunu görüyorsunuz. Bu çok fazla tartışma. Zia Gyokalpa'nın Atatürk üzerindeki etkisi kitabın başlığında kitap okunduğunda açıkça anlaşılmaktadır. Kitabın adı Turizm ama okuduğunuz zaman Türkiye'nin biraz
sözde olduğunu hissediyorsunuz. Geçmişte Türkler olarak tanımlanan sözde Türkçülük aslında modern Batıcılığın temelinden başka bir şey değildir. Osmanlıcılıktan kurtulalım çünkü bizim kültürümüze uygun değil ama atıklarımıza baktığınızda batıyla neredeyse tamamen uyumlu olduğunu görüyorsunuz. Bu çok fazla tartışma. Türkçülük adına kitap halktan değildir. Bunun kanla
bir ilgisi yok, harce ile ilgili. Atatürk'ün Mutlu Türkler sözlerini özetleyişi bu anlayış. Türk, bu harce'ya karışanların adıdır. Kitapta Türklüğü anlamak için Hars ile uygarlık arasındaki farkı anlamak önemlidir. Şu şifreyi sunuyor: Ben Türk kültüründen, İslam cemaatinden ve Batı medeniyetinden... Her şeyden önce, bu şekilde koyalım; Sosyolog ve araştırmacıdır. Sanılanın aksine, kitapta
ırkçı bir söylem yok. zia Gökalp, bu kitaptaki gözlemlerini yaşadıkları günün Türk halkına uyarlayarak, Türk milletinin hangi ulusal verilere sahip olması gerektiğini açıklar ve Türk devletinin nasıl bir şekilde olursa olsun Türk devleti yükselecektir. Kesinlikle okunacak bir kitap. Durkheim'daki pozitivist okul tarafından çok kötü etkilenen Hekalp, kendi döneminde tipik milliyetçilerin
düştüğü yanılsamasına düşmekten kendini alamıyor. Yusuf Akkur'daki gibi yetkin doktrinden yoksun olan Gyokalpa'nın sınırları, maddi uygarlığın ihtiyaçlarından uzak, 7mable bir çerçeve haline getirilebilir. Ancak, o sanrılar daha yere ayaklarını koymak şeyler söylüyor ve onun Ne olursa olsun, asıl iş bu. Okunmalı. Eleştirel bir gözle okumak bile öğreticidir. Modern Türk lehçeleri ve
edebiyatı okurken Okumady sorguadaim ve okumadima zok Pishman Oldugum, dil cone-iond hercek anlamd muitish ileri guirule onu Turke de Ozellikle Turkologi il onu bireiin ocumas hereken altyn nitelisindeki biru. Bazı ilginç anlar, bir sürü propaganda. Mutic bir Kitap. Onun Türk gencinin ini okumas'ın. Anselicle ben bu kitabe Otoken Neshriyat'tan ve bassym 250 saifaido. Oğul 50
sayfa'nın ve s'zl'yd. Kitabe zok behendim Turkulyukle ilgillenenlerin okumasani Şririm. Okunmale syndiry anya anlyahya hisede hisde Turkulyuk mefcuresin detairana yn ve mezeli daha zok sosyalogik ashdan el alan bir kitap. Bu Kitaba da Bactahnadda Turkulyuk seze nedeil Erki birtatem teileri aldonunu zannedi ama'r. Bu Eser Osmanli-Turkia arasyunda gesic, bu zlkenin taat ficry
altyapa, toplum culure gigi conular asyundan perunmasa hereken soxaldjik bir esedir. Bu Kitabe okumadan Cumhuriyet oarihi oku da biraz exic kalakactur dieuorum. Zia Gyokalpa'nın Türkçülük İlkeleri, aslında yazarın hayatı boyunca desteklediği öğretiler ve felsefelerden oluşan bir koleksiyondur. Ölümünden bir yıl önce yayınlanan bu belge, bugün modern Türkiye'de Mustafa
Kemal Atatürk'ün gelişimi için bir belge ve Türk milliyetçiliğinin uyumve felsefi temeline çağrı olarak hizmet vermektedir. Bir ulusun tanımı, yazarın hayatı boyunca desteklediği öğretiler ve felsefeler topluluğu olan ortak bir dili, dini, ahlakı ve estetiği paylaşan bireylerden oluşur. Ölümünden bir yıl önce yayınlanan bu belge, bugün modern Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişimi
için bir belge ve Türk milliyetçiliğinin uyumve felsefi temeline çağrı olarak hizmet vermektedir. Ulusu ortak bir dili, dini, ahlakı ve estetiği paylaşan, yani aynı eğitimi almış insanlardan oluşan olarak tanımlayan Gökalp, Türkiye'yi moderniteye sokmayı ve dünya sahnesinde önemli bir oyuncu haline getirmeyi amaçlayan bir Türkçülük programını ana hatlarına getirmeye devam ediyor.
Gökalp, bazı tanım sorularını n üzerine geçtikten sonra Osmanlıcılığın başarısızlıkları üzerine bir tartışmaya katılır ve ulus ya doğuludur ya da batılıdır argümanı yla sonuçlanır ve Tanzimat İmparatorluğu'ndaki reformların doğu uygarlığını bırakmayı reddettikleri için asla başarılı olamadığı sonucuna varır. Türkiye ise, batı uygarlığında tam olarak yer alırsa başarıya hazır hale
gelecektir. Daha sonra toplumları elitlere ve insanlara böler, ilkinin medeniyeti anladığını, ikincisinin ise kültürü masaya getirdiğini savunur. Bu nedenle, elitlerin görevi insanlardan kültürel eğitim almak ve bunu medeniyeti hayatlarına tanıtmak için kullanmaktır. Geri süre Gyokalp'in çalışmaları, Türk milliyetçiliği ve modern Türkiye vizyonunun yanı sıra elitkesimin bu özlemleri gerçeğe
dönüştürmekonusunda nasıl gitmeleri gerektiğini anlatmaktan ibarettir. Çevirmen Robert Devereux'un önsözünden de anlaşıldığı gibi, Gyokalpa'nın güçlü yanları bir yazar olarak değil, fikir sağlayıcı olarak ydı ve Türkçülük ilkelerinin çoğundan farklı doğası bunu açıkça ortaya koyuyor. Şişirilmiş sonuçlara, garip segway'lere ve bu eserin genel dağınık ve tekrarlayan doğasına yol
açan kanıtların şüpheli kullanımı da dahil olmak üzere ana sakıncaları yazarın fikirlerini bir bütün olarak anlamak sönükkalır. Düzenlemeye biraz daha fazla dikkat bile uyumu kolaylaştıracak ve Gyokalp'in fikirlerinin toplamının daha iyi bir temsilini sağladı, ancak bunun yerine bu kitap bir avuç makale gibi bir araya geldi ve propagandada bir uyumsuzluk egzersizi olarak sunuldu. Bazı
okuyucular Atatürk reform programı ile ilgili düşüncelerin bir koleksiyonu olarak ilginç bulsalar da, Türk İlkesi'nde yer alan tüm fikirler akademik ve propagandacı olarak diğer çalışmalarda daha iyi ifade edilmiştir. Gökalp'in felsefesinin parçalı özeti ve erken Dönem Türk milliyetçiliğinin gelişmesi dışında, bu kitap pek bir fark yaratmaz. ... Daha çok Beneim ruch ve bednimin babalar, Ali
Ryza Bey, heyecanlar'm'n babas Namık Kemal, babasi zia gyopalp'zer. Atatürk'ü ve Atatürk millietchilini onun Türk'en okumasa hereken bir kitap yn. Okudu hem gururlandim feminist ve demokratik tarihi gygorym ama bir yandan da buralara ond geldique diocenal yschei yschad ythap. Dina İlmihalimiz, bize Akaide interemysis muturidic wedi fefcht meekimis hanefilik Aldugunu
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